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‹zmir Barosu Dergisi’ne Yaz›
Gönderecekler ‹çin Bilgi Notu

1. Dergimizin “hakemli” olmas›, sadece hakem denetiminden
geçmifl yaz›lara yer verilece¤i sonucunu getirmemektedir. Dergimizde “hakemli” ve “hakemsiz” yaz›lar birlikte yer alabilecektir.
2. Dergimize gönderilecek yaz›lar›n baflka bir yerde yay›mlanmam›fl ya da yay›mlanmak üzere gönderilmemifl olmas› gerekmektedir.
3. Yaz›lar›n uzunlu¤u dergi format›nda ve otuz sayfay› geçmemelidir. Dergimize gönderilecek yaz›lar›n 12 punto (dipnot, kaynakça, özet 10 punto) yaz›larak, A4 boyutunda iki adet bilgisayar
ç›kt›s› ile ve CD veya diskete kaydedilmifl olarak gönderilmesi gerekmektedir.
4. Gönderilen yaz›lar›n yay›mlanmas›na karar verildi¤i takdirde, yaz›n›n bas›l› ve elektronik yay›m haklar›na ‹zmir Barosu sahip
olacakt›r.
5. Yazarlar, unvanlar›n›, görev yapt›klar› kurumlar›n›, haberleflme adresleri ile telefon numaralar›n› ve varsa e-posta adreslerini
belirtmelidirler.
6. Dergiye gönderilecek / verilecek yaz›lar, yay›n ilkeleri bak›m›ndan Yay›n Kurulu’nda ön incelemesi yap›ld›ktan sonra, yazar›
taraf›ndan istenildi¤i takdirde, hakeme / hakemlere gönderilecek;
hakemlerden gelecek raporlar do¤rultusunda yaz›n›n “hakemli makaleler” bölümünde bas›lmas›na karar verilecektir.
7. Hakem incelemesi istenilen yaz›lar, en az iki hakem incelemesinden geçirilecek ve iki olumlu rapor üzerine yay›mlanacakt›r.
Bir olumlu bir olumsuz rapor halinde üçüncü bir hakeme baflvurulacakt›r. Üçüncü hakemin görüflü do¤rultusunda iki olumlu görüfl
ortaya ç›kt›¤›nda yaz› yay›mlanacakt›r. Hakemler yaz›lar› “biçimsel
ve içerik olarak bilimsel ölçütlere uygunluk” yönünden denetle‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 5

yeceklerdir. Hakem raporlar› yay›m arflivinde saklanacakt›r. Yaz›lar
hakemlere gönderildi¤inde yazar›n ad› soyad› bildirilmeyecektir.
Ayn› flekilde yazar da kimlerin hakem denetimi yapt›¤›n› bilmeyecektir. Hakemle yazar›n bir konudaki görüflünün farkl› olmas›, yaz›n›n hakem denetiminde olumlu sonuç al›nmas›na asla engel de¤ildir. Hakemler yaz›lara iliflkin üç sonuç bildirebileceklerdir. “yay›mlanmas› uygundur”, “yetersizliklerin giderilmesi için iade edilmelidir”, “yay›mlanmas› uygun de¤ildir”. Yaz›n›n hakem taraf›ndan yetersiz bulunmas› halinde, hakem raporlar›nda “yazar nüshas›”, yani hakem kimlik bilgilerinin olmad›¤› nüsha yazara verilecektir. Yazar, raporda saptanan eksiklikleri giderdikten sonra, yaz› yeniden ayn› hakeme verilecektir. Bunun sonucuna göre yaz›yla ilgili
gerekli ifllem yap›lacakt›r.
8. Hakemli inceleme istenmeyen yaz›lar, Yay›n Kurulu incelemesi ile yay›mlanacakt›r. Yay›n Kurulu’nda her yaz› en az iki üye incelemesinden geçirilecek, raportörler görüfllerini Kurul’a sunacak ve
Yay›n Kurulu’nca yaz›n›n yay›mlan›p yay›mlanmayaca¤›na karar verilecektir. Gerekti¤inde yaz› okunarak bütün üyelerce oylanmak suretiyle yay›mlan›p yay›mlanmamas›na karar verilecektir. Yazardan
Yay›n Kurulu’nca eksik görülen konular›n düzeltilmesi istenebilecektir. Yaz›m yanl›fllar› Yay›n Kurulu taraf›ndan düzeltilecek, di¤er
eksiklikler bak›m›ndan yazarlarla ba¤lant› kurularak düzeltilmesi
yazar›ndan istenecektir.
9. Yay›mlamayan yaz›lar, yazara geri gönderilmeyecektir. Ancak yaz›lar›n yay›mlan›p yay›mlanmayaca¤› ilgilisine en k›sa sürede
bildirilecektir.
10. Yazardan düzeltme iste¤inde, düzeltmenin en geç 15 gün
içinde yap›larak Yay›n Kurulu’na ulaflt›r›lmas› gereklidir.
11. Dergi’ye gönderilen yaz›lar›n yaz›m bak›m›ndan son denetiminin yap›lm›fl oldu¤u, yazar›n disketteki biçimiyle yaz›s›n›n yay›mlanmas›na “olur” verdi¤i kabul edilecektir. Yaz›n›n bask› düzeltmeleri Yay›n Kurulu taraf›ndan yap›lacak, yazar›na bu düzeltmeler
için yaz› gönderilmeyecektir.
12. ‹zmir Barosu Dergisi’nin yaz› dili Türkçe’dir.
13. ‹zmir Barosu Dergisi’nde; bilimsel yaz› ve makalelerin yan›
s›ra Yarg›tay, Dan›fltay, Anayasa Mahkemesi, A‹HM kararlar› ve kesinleflmifl mahkeme kararlar›, karar incelemeleri ve hukuk tart›flmalar›na vb. yaz›lara Yay›n Kurulu’nun karar› ile yer verilecektir.
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Yaz› ‹flleri Müdürü’nün Notlar›

n

Murat Fatih ÜLKÜ (*)

Ekim 2008’de yaflad›¤›m›z hareketli genel kurul sonras›, ilk dergimizle karfl›n›zday›z.
Bu derginin bas›m çal›flmalar›na haz›rland›¤›m›z dönemde, hepimizi derinden sarsan olay› yaflad›k. Baflkan›m›z Nevzat Erdemir, geçirdi¤i beyin kanamas› nedeniyle aram›zdan ayr›ld›. Hani, “Her
ölüm erken ölümdür” diye bir söz vard›r, Baflkan›m›z›n ölümü gerçekten erkendi, çok erkendi.
Kendini yetifltiren bu topraklara, Türk Ulusu’na, Türk Yurdu’na
yürekten ba¤l›, Türk devriminin ve Atatürk ilkelerinin y›lmaz savunucusu, sözcü¤ün tam anlam›yla cesur, içi insan sevgisi ile dolu Baflkan›m›z Nevzat Erdemir’i yitirmenin floku hala üstümüzde.
Yay›n kurulu olarak, Baflkan›m›z Nevzat Erdemir ad›na özel bir
say› ç›karmay› amaçl›yoruz. Yazmay›, üretmeyi çok seven Baflkan›m›z›n an›s›na yak›flacak bir yay›n, yay›n kurulundan öte tüm meslektafllar›m›z›n özlemi olmal›.
Ölüm sözün bitti¤i yer asl›nda.
Geçti¤imiz dönemde;
Son derece hareketli, tart›flmal› bir genel kurul süreci geçirdik.
Çok adayl›, çok listeli, bol tart›flmal›, ama renkli bir seçim yaflad›k
denebilir.
(*) Avukat, ‹zmir Barosu Dergisi Yaz› ‹flleri Müdürü
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MURAT FAT‹H ÜLKÜ

Baflkan›m›z Nevzat Erdemir, yeniden Baro Baflkanl›¤›’na seçildi.
Yeni bir yönetim kurulu üyesi olarak, dergimizin yaz› iflleri müdürlü¤ü gibi gurur verici, ama a¤›r sorumlulu¤u olan bir görevle
karfl›n›za geldim.
Uzun y›llard›r belli bir çizgiyi koruyan, hakemli dergi niteli¤ini
de kazanarak, ülkemizin önemli hukuk yay›nlar›ndan biri konumuna gelen ‹zmir Barosu Dergisi, ayn› çizgisini korurken, büyük bir
h›zla de¤iflen hukuk sistemindeki canl›l›¤› da yans›tmal›.
Bu canl›l›¤› da; ancak, her gün de¤iflik ve yeni olaylara tan›k olan,
hukukta bütün olaylar›n birbirinden farkl› oldu¤unu, yaflayarak gören, her olay› ve uyuflmazl›¤› bafl›ndan sonuna bütün ayr›nt›lar› ile
yaflayan avukatlar sa¤layabilir.
Bu nedenle, tüm meslektafllar›m›z›n katk›lar›n› heyecanla bekliyoruz. Dergimizde, yaflayan hukuku ne kadar yans›tabilirsek, o kadar yararl› olabiliriz.
‹nternetin bu kadar yayg›nlaflt›¤›, istenilen her konuyla ilgili bilginin google’dan bulunabildi¤i bu dönemde, yaz›l› yay›nlar›n önemi
azald› diye düflünenler olabilir.
Ama unutmamal› ki, ancak araflt›rarak, kitap kar›flt›r›larak bulunan; saklanan, arflivlenen, yani özetle ancak emek verilerek elde edilen bilgi kal›c› olur.
“Yazmak zordur.” Bu zorlu¤u her gün, her saat yaflayan meslektafllar›m›z›n; yazd›klar›, gördükleriyle, okuduklar›yla Dergimize katk› sa¤layacaklar›na inan›yoruz.
Ülkemiz ve yarg› sistemimiz son derece kayg› verici günler geçiriyor. Yarg›tay Onursal Cumhuriyet Baflsavc›s› gibi, tüm toplumun
yak›ndan tan›d›¤› ve ortak özellikleri siyasal iktidara muhalif görüfller aç›klamak olan sayg›n kifliler; ak›l almaz suçlamalarla ve hukuku
zorlayan soruflturma ifllemleri ile karfl›laflmakta; art›k neredeyse tek
kan›t olmaya do¤ru giden; s›n›ra, ölçüte ba¤l› olmayan telefon dinlemeleri/teknik takipler; toplumda korku rüzgar› estirmekte.
‹çlerinde son derece etkin siyasetçilerin de bulundu¤u bir k›s›m
kifli ve gruplar; hukuk devleti ve yarg› ba¤›ms›zl›¤› ilkelerini; sadece
kendi yarar›na sonuç verdi¤inde sayg› gösterilecek bir kavram, karfl›t görüfl yararlar›na sonuç verdi¤inde ise a¤›r biçimde sald›r›lacak
bir kum torbas› gibi görüyor.
Seçmen kütüklerinin haz›rlan›fl›nda temel yetkiyi yürütme organ›na devretmesi bak›m›ndan, altyap›s› son derece tart›flmal› olan, bir
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yerel seçim sürecine yaklafl›yoruz. Yarg›n›n önüne giden bu seçimin,
hukuken de, siyaseten de önemli sonuçlara gebe oldu¤u görülüyor.
Siyasetin bu kadar çalkant›l› ve çetin günlerinde, ülkemizde her
geçen gün daha derinden hissedilen ekonomik kriz, yaflam›m›zda
önemli etki ve izler b›rakaca¤a benziyor.
De¤erli baflkan›m›z›n eski yaz›lar›ndan asl›nda yaflad›¤›m›z hemen her fleyi anlatan “Efleklikten Kurtulmak” yaz›s›na,
Baromuz Anayasa Komisyonu’nun haz›rlad›¤› rapora,
Av. Talih Uyar’›n; “‘Aciz Halinde ‹ken Yap›lan Tasarruflardan
Dolay›’ ‹ptal” makalesine;
Av. Yalç›n Soydan’›n, “Kat Mülkiyeti Kanunu’na Eklenen Toplu
Yap›lara ‹liflkin Özel Hükümler Çok Parselli Sitelerde Yönetim Planlar› ‹flletme-Yönetim Kooperatif Sözleflmeleri Nas›l Düzenlenmelidir” makalesine,
fiafak Erdo¤du’nun “5464 Say›l› Yasaya Göre Bireysel Kredi Kartlar›nda Bileflik Faiz Yasa¤›” makalesine
Yak›n geçmiflte vefat eden Baromuzun eski baflkanlar›ndan ‹skender Özturanl› an›s›na, kendisiyle yap›lan söylefliye,
Hakemli Makaleler Bölümünde de;
Alper Özboyac›’n›n “Trafik Kazalar›ndan Do¤an Tazminat Alacaklar› ‹çin Do¤rudan Sigorta fiirketine Baflvuru” makalesine
Meral Sungurtekin-Özkan’›n “Medeni Yarg›lama Hukukunda
Yetki Anlaflmalar›” makalesine,
Ahmet Haluk Atalay’›n; “Saf Hukuk Kuram› ve Anayasa Yarg›s›”
makalesine,
yer verdi¤imiz Baromuz dergisinin yararl› olmas› umudunu tafl›yoruz.
Bir Yarg›tay karar›n›n dava kazand›rd›¤›, günlerce arad›ktan sonra bulunan bir içtihad›n yüzümüzü güldürdü¤ü mesle¤imizde, dergimizde yer verdi¤imiz kararlar›nda meslektafllar›m›za yararl› olmas›n› diliyoruz.
Yay›n kurulu dergiye eme¤i geçen meslektafllar›m›z ve Baro çal›flanlar›m›z olarak, umutlar›n gerçekleflti¤i günler diliyoruz.
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Efleklik’ten Kurtulmak...

n

Nevzat ERDEM‹R (*)

Avrupa Konseyi’nden Türkiye'ye yönelik yeni bir tehdit geldi.
fiöyle ki;
26 Haziran 2008 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu, Türkiye'de demokratik kurumlar›n iflleyifli konulu taslak raporu ve buna ba¤l› karar tasar›s›n› kabul etmifltir. Kararda, AKP'ye karfl› aç›lan kapatma davas›n›n siyasi istikrar› etkileyece¤i, sonucu ne olursa olsun, iktidar partisi ile Baflbakan ve Cumhurbaflkan› hakk›nda aç›lan davadan kayg› duyuldu¤u, Türkiye için gerekti¤i takdirde izleme süreci mekanizmas›n›n iflletilece¤i bildirildi.
Bat›, Türkiye'ye tek yanl› dayatmada bulunmaktad›r. Yani Avrupa ile aram›zdaki iliflkiler eflit biçimde yürümemektedir. Konsey karar› bunun en son ve somut örneklerinden biri . Bat› ile aradaki sömürge iliflkisi kayna¤›n›, 1996'da yürürlü¤e giren Gümrük Birli¤i
Anlaflmas›’ndan almaktad›r.
Gümrük Birli¤i Anlaflmas›, Türkiye'yi flu yükümlülükler alt›na
sokmufltur:
1) Türkiye, Gümrük Birli¤i'ne girmekle, ulusal pazar›n› rekabet
etmesi mümkün olmayan Avrupa mallar›na açm›fl, gümrük vergilerini ve tüm fonlar› s›f›rlam›flt›r.
2) “Türkiye Gümrük Birli¤i’ne girmekle, organlar›nda yer almad›¤› bir d›fl örgütün tüm kararlar›na uymay› önceden kabul etmifltir.
3) Türkiye, Gümrük Birli¤i Protokolü ile, d›fl iliflkilerini belirle(*) Avukat, ‹zmir Barosu Baflkan›
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me yetkisini Avrupa Birli¤i’ne devir etmifltir. Türkiye, birli¤e üye
olmasa bile üçüncü ülkelerle yapt›¤› ve yapaca¤› bütün anlaflmalar› önceden kabul etmifltir. (md:16, 55 )
4) Türkiye, Gümrük Birli¤i'ne girmekle, herhangi bir dünya ülkesiyle (üçüncü ülkelerle) Avrupa Birli¤i'nin bilgi ve onay› d›fl›nda ticari anlaflma yapmamay› kabul etmifl, yapmas› durumunda
Birli¤e anlaflmay› engelleme yetkisi vermifltir. (md.56)
5) Türkiye, Gümrük Birli¤i’ne girmekle, Avrupa Birli¤i'nin Gümrük Birli¤i ile ilgili olarak alaca¤› tüm kararlara paralel yasalar ç›karmay› önceden kabul etmifltir. (md:8)
6) Türkiye, Gümrük Birli¤i'ne girmekle, içinde hiçbir Türk yarg›c›n olmad›¤› Avrupa Birli¤i Adalet Divan›'n›n tüm kararlar›na
tam olarak uymay› peflinen kabul etmifltir. (md:64)
Özetle; 1995 tarihli Gümrük Birli¤i Anlaflmas›, 1838 y›l›nda Osmanl›'n›n ‹ngiltere’yle yapt›¤› Balta Liman› Anlaflmas›’na özdefl kurallar içermekte, ülkeyi, Bat›'n›n aç›k pazar› haline getirmifl bulunmaktad›r.
Bu anlaflman›n yap›lmas›ndan sonra Alman D›fliflleri Bakan› Klaus Kinkel: Türkiye art›k bizim Cezayir’imizdir demifl, Fransa'n›n
Ankara eski Büyükelçisi Ercic Routeau ise; Türkiye, büyük ödünler
verdi ve çok haks›z bir anlaflmaya imza att›. Bu anlaflma yeniden
düzenlenmezse Türkiye'nin ekonomisi aç›s›ndan bir felaket olur.
Avrupa pazar istiyordu, istedi¤ini fazlas› ile elde etti”, Avrupa Parlamentosu üyesi Daniel John Bendit: Gümrük Birli¤i Türkiye için
kötü bir hediye. Ekonomik alanda güçlük çekecek olan Türkiye, politik birli¤in nimetlerinden de yararlanamayacak” demifltir.
Prof. Dr. Erol Manisal› Gümrük Birli¤i konusunda: “Bir ülkenin
dünyan›n herhangi bir yerinde bir gümrük birli¤ine ba¤l› olmas›
için eflit statüde bir üye olmas› gerekir. Türkiye'nin AB ile iliflkisi
ise, bir sömürge ile onu yöneten ülke aras›ndaki iliflkidir. Eskiden
Avrupa ülkelerinin Afrika ve Asya'da uygulad›klar› örneklerde oldu¤u gibi”..
Tefeciden ve Semerden Kurtulmak Gerek...
Eflekler köyün semercisinden flikayetçiymifl. Semerler s›rtlar›nda
yara açt›¤› için. Köye yeni bir semerci gelmesi için dua etmifller, dualar› kabul olmufl. Köye bir semerci yerine birkaç semerci birden
gelmifl. Eflekler o semerci senin, bu semerci benim, semerciden se‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 11
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merciye koflmaya bafllam›fllar. Bakm›fllar ki s›rtlar›ndaki yarada bir
de¤ifliklik, iyileflme yok. Sonunda uyan›p semerciden medet ummak
yerine, efleklikten kurtulmaya, semeri s›rttan atmaya karar vermifller.
Semeri tam atmak gerek. Yani Türkiye'yi afla¤›layan anlay›fltan
kurtulmak, tam ba¤›ms›zl›¤a sahip ç›kmak gerek. Baflkas›ndan sayg›
görmek için insan›n kendi kiflili¤ine sayg› duymas› gerekir. Uluslar
için de bu böyledir. Ülkeyi yönetenlerin, ülke insan›na sayg›l› olmalar› gerekir. Bunun için Türkiye'nin, Türkiye'den yönetilmesi, ülkenin do¤al kaynaklar›n›, ülke insan›n›n yarar›na sunmay› sa¤layacak
politikalar üretilmesi gerekir. Ele avuç açarak, borç üstüne borç yaparak, IMF, Dünya Bankas› gibi uluslararas› tefecilere yalvararak;
kalk›nmak ve ça¤dafl uygarl›¤a ulaflmak olanakl› de¤il. Yani üretmeden tüketen ve borçlanan bir ülke ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulafl›lamaz ve ba¤›ms›zl›¤›n› korumayaz.
Türkiye’nin her fleyden önce kendi zenginliklerinin fark›na varmas› gerek. Türkiye yer alt› ve yerüstü zenginlikleri yönünden dünyan›n en zengin ülkesidir. Ancak bizi yönetenler maalesef bu zenginli¤in fark›nda de¤il. Osmanl›’n›n son döneminde, Osmanl› yakay› o zamanki uluslararas› tefeci kurum, Düyun-u Umumiye’ye kapt›rm›flt›. De¤iflen bir fley yok. Türkiye flimdi IMF, Dünya Bankas› ve
OECD gibi uluslararas› tefeci kurumlara yakas›n› kapt›rm›fl durumda.
Ne zaman Türkiye kendi ayaklar› üstünde durur, kendi ya¤›yla
kavrulur ve uluslararas› tefeci kurumlardan yakas›n› kurtar›r ise, o
zaman esenli¤e kavuflur. Yöneticilerin kendi halklar›na programlar›n› aç›klamadan önce Atlantik ötesine ya da Brüksel'e gidip de, onlara yaranmaktan vazgeçmesi flart. Problem Bat›’da de¤il, bizi yönetenlerde. Elin adam› ac›maz, kullan›r ve sömürür. Ça¤dafllaflmay›, uygarlaflmay› taklitçilik olarak alg›layan M. Kemal Atatürk’ten sonra
gelmifl geçmifl bütün siyasal iktidarlar›n, içinde bulundu¤umuz teslimiyet sürecinde pay› var. Oysa büyük önder: Siyasal ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçland›r›lmad›kça kal›c› olmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ifade etmifltir..
Türkiye’nin temel sorunu ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› yitirmifl olmas›d›r... Anlayana....
27.06.2008
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Baromuz Anayasa Komisyonu
Çal›flmalar›n› Tamamlad›
Baromuzun önceki dönem baflkanlar›ndan
Av. Cengiz ‹lhan'›n baflkanl›¤›nda oluflturulan Anayasa Komisyonunda yine önceki dönem baflkanlar›m›zdan, Av. Bahattin Özcan
Acar ile Prof. Dr. Ayd›n Zevkliler, Av. Mehrigül Kelefl, Av. Mehmet Seyrek, Av. Sabahattin Y›lmaz, Av. Bar›fl Kaflka ve Av. Mert
Saraço¤lu görev üstlenmifltir.

Her hafta Perflembe günleri saat 15.oo’de Baro merkezimizde toplanan Anayasa Komisyonu, AKP Anayasa metni üzerinde ve genel
tart›flmalar› da dikkate alarak ayr›nt›l› bir inceleme yapm›flt›r. ‹nceleme sonucunda görüfl ve öneriler Baromuza sunulmufltur. Di¤er
bir çal›flma ise, sivil toplum örgütlerinin iste¤i üzerine yap›lan Anayasa e¤itim çal›flmas›d›r. ‹zmir’de bulunan bir k›s›m sivil toplum örgütleri, kendi üyelerini bilgilendirmek ve e¤itmek amac›yla Baromuzdan AKP’nin haz›rlatt›¤› anayasa metni ve güncel tart›flmalar
konusunda bilgilendirme yapmas›n› istemifller ve meslektafllar›m›zdan da gelen istekler üzerine 14-30 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda
Anayasa Konferanslar› yap›lm›flt›r. Bu konferanslara çeflitli sivil toplum örgütü temsilcileri ile meslektafllar›m›z kat›lm›fllar ve sorulu-yan›tl› aktif bir çal›fltay gerçeklefltirilmifltir.
Komisyon baflkan› Av.Cengiz ‹lhan baflta olmak üzere komisyonda görev üstlenen, Av. Bahattin Özcan Acar ile Prof.Dr. Ayd›n Zevk‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 13
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liler, Av. Mehrigül Kelefl, Av. Mehmet Seyrek, Av. Sabahattin Y›lmaz, Av. Bar›fl Kaflka ve Av. Mert Saraço¤lu'a içtenlikle teflekkür ediyoruz.
Av.Cengiz ‹lhan'›n baflkanl›¤›nda oluflturulan Anayasa Komisyonunun ayr›nt›l› raporu afla¤›dad›r.
YEN‹ ANAYASA TASLA⁄INA ‹L‹fiK‹N DE⁄ERLEND‹RME
G‹R‹fi:
2007 seçimlerinden sonra siyasal iktidar taraf›ndan yeni bir anayasa yap›lmas› konusu gündeme getirilmifltir.
Ülkemizde s›k s›k yeni anayasa yapma ve yap›lanlar› de¤ifltirme
yolunda bir al›flkanl›k mevcuttur.
Bu olgu siyasal geliflme aç›s›ndan sa¤l›kl› bir durum de¤ildir.
Önemli olan bu al›flkanl›ktan kurtulmakt›r. S›k s›k de¤ifltirilen ya da
yenileri yap›lan anayasalar ülkemizin sorunlar›n› çözmüyor ise, bu
sonuçlardan sadece anayasalar sorumlu say›lmamal›, suçlanmamal›d›r. Anayasa da olsa tüm sorumlulu¤u bir metne yüklemek temelde
yanl›fl ve kolayc› bir tutumdur.
Hukukta norm metni kadar, bir normun düzenledi¤i nesnel yaflam iliflkileri çok önemlidir. Normun anlam›n› normun metninden
çok bu nesnel alan›n nitelik ve özellikleri belirler. Bu nedenle her
somut olayda normun anlam› da yeniden somutlafl›r. Bu özellik, hukuk normuna güncel yaflamda ortaya ç›kacak hukuksal sorunlar›
çözme olana¤›n› sa¤layan temel olgudur. Hukuk, kendisini meydana getiren normlar›n metinlerinden ibaret de¤ildir.
Normun düzenledi¤i nesnel alan›n karmafl›k ve de¤iflken yap›s›
nedeniyle norm metni ayn› kald›¤› halde, normun anlam›nda zaman
içinde yarg› organlar›n›n pek de yabanc›s› olmad›klar› kimi farkl›l›klar ve de¤ifliklikler ortaya ç›kar.
Norm metni yorum yöntemleriyle anlamland›r›ld›¤›nda, gerçe¤in daha iyi kavranmas› sa¤lan›r
Aksi halde, nesnel alan› görmeden normu sadece metni ile özdefl
saymak pozitivist anlay›fl›, sadece nesnel alan› ön plana al›p, norm
metninin ifllevini ihmal etmek ise sosyolojizmi egemen k›lar ki, her
ikisinde de hukukun arad›¤› gerçekli¤i yakalamak mümkün de¤ildir.
Geçmiflin ve günümüzün anayasal gerçekli¤ini, özetlemeye çal›fl‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 14
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t›¤›m›z bu perspektifle yans›tmaya çal›flaca¤›z.
22 Temmuz seçimiyle ortaya ç›kan siyasal gerçeklik ve onun
birlikte getirdi¤i anayasa tart›flmas›n›, yaln›zca anayasa metinleriyle de¤il, anayasal düzenin oluflmas›nda en az anayasa kadar kadar
etkili ve belirleyici olan nesnel iliflkileri ve yasal düzenlemeleri de
kapsayan bir anlay›flla irdelemek gerekmektedir.
Anayasal düzen, anayasa metninin ötesinde toplumsal dinamiklerin etkinli¤i ve niteli¤iyle yak›ndan ilgilidir. Bu nedenle sadece hukuksal sorunlar›n çözümü ile, toplumda uyum, adalet ve bar›fl sa¤lanamaz. Ekonomik ve sosyal yaflam›n iliflkilerini, adalete ve genifl
halk kitlelerinin, gereksinmelerine uygun biçimde düzenleyecek
–yap›sal sorunlara kadar uzanan– köklü çözümler, yaln›z anayasada
de¤il, yasalarda da benimsenip sürekli uygulanmad›kça ve sosyal yaflamda toplumu ileriye do¤ru çekici –en az›ndan ça¤dafl, de¤erler
do¤rultusunda geliflmesini zorlaflt›ran sosyal engelleri giderici– kurum ve kurallar›n ifllerli¤i sa¤lanmad›kça, hiçbir anayasa, toplumu
huzura kavuflturamaz ve sürekli olarak –bunal›mlar› önleyemez. Bu
nedenle, ekonomik bunal›mlar ve onlar›n kaç›n›lmaz sonucu olarak
kendisini gösteren krizleri, sadece anayasal hükümlerle gidermeye
çal›flmak yan›lg›d›r
Nitekim, ilan etti¤i ekonomik ve sosyal hedeflerle ilkeleri, yasalarla benimsenmemifl, ekonomik ve sosyal kurumlar› yeterince gerçeklefltirilememifl olan 1961 Anayasas›n›n, siyasal ve hukuksal kurum ve çözümlerinin ifllerli¤i de, büyük ölçüde ortadan kalkm›flt›r.
O kadar ki, 1961 Anayasa’s›n›n tümüyle ve dengeli olarak uyguland›¤›n› söyleyebilmek olanaks›zd›r.
Bundan sonraki anayasal düzen bak›m›ndan da ayn› kural geçerlidir.
1982 Anayasas›, yirmibefl y›l› aflan yürürlük döneminde, siyasal
rejimin iflleyifli ve özellikle insan haklar› aç›s›ndan yap›lan tart›flmalar›n oda¤›nda yer alm›flt›r. 1983’ten beri seçilen hemen hemen bütün parlamentolar taraf›ndan, sistemi rahatlatmak ve uluslararas›
düzenlemelere uyum için anayasada de¤iflikli¤e 15 kez baflvurularak
“bafllang›ç” bölümünde ve 65 maddesinde yeniden düzenleme yap›ld›. Baflka bir ifadeyle anayasan›n yar›s›na yak›n›n› de¤ifltirildi, ancak
yak›nmalar sona ermedi.
Bu ortamda bafllayan yeni bir anayasa aray›fl›n›n arkas›nda, 12
Eylül hukuksuzlu¤unun izlerini ortadan kald›rma gibi hakl› olan
toplumsal beklentilere yan›t gerekçesi öne ç›kar›lmakla birlikte, nesnel duruma bak›ld›¤›nda ve haz›rlanan taslak bütünüyle incelendi‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 15
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¤inde küresel ekonominin dinamikleri ve bununla ç›kar birli¤i içinde bulunan iç dinamiklerin damgas› görülmektedir. Bu nedenle taslak demokrasi ve özgürlük sosuyla, “sivil” ve “renksiz” olarak takdim edilmifltir.
“S‹V‹L ANAYASA” N‹TELEMES‹
“Yeni anayasan›n sivil kifliler taraf›ndan haz›rlanmas› sevindirici
bir geliflmedir.” Prof Dr. Burhan Kuzu- AKP Milletvekili,TBMM
Any.Kom.Bflk.
''Buna sivil anayasa denilmesinin kast›, yap›lma biçimindendir…
Halk›n hür iradesiyle yapt›¤›, tart›flma ve uzlaflma yoluyla yap›lmas›
anlam›ndad›r. Çünkü bugüne kadarki anayasalar›m›z böyle haz›rlanmad›'' Prof.Dr.Ergun Özbudun (03.09.2007 Panel konuflmalar›)
Gerek bu aç›klamalar, gerekse iktidar sözcüleri ve birçok kesim taraf›ndan taslak, “ilk sivil Anayasa” kampanyas› ile sunuldu.
Sivil anayasa sözüyle 'özgürlükçü anayasa' demek isteniyorsa bu
yanl›flt›r. Siviller taraf›ndan yap›lan her anayasa özgürlükçü, askerler taraf›ndan yap›lan her anayasa da otoriter olmayabilir.
1921 ve 1924 Anayasalar›, teokratik bir saltanata karfl› “Kuvay›
milliyeyi amil ve iradeyi milliyeyi hâkim k›lmak” fliar›n›n etraf›nda
birleflen ve daha sonra bunu “Egemenlik kay›ts›z koflulsuz ulusundur.” ilkesine dönüfltürmüfl olan asker-sivil kurucu yurtseverlerin
ürünüdür.
1961 Anayasas› ise üniversite çevrelerinin ve ayd›nlar›n destek ve
katk›lar›yla geliflen bir sivil hareketin ürünü ve flimdiye kadar Türkiye'de gördü¤ümüz en demokratik anayasad›r.
Bu anlamda Cumhuriyeti kuran Anayasalar, Kurtulufl Savafl›’n›
zaferle noktalayan askerlerin, 1961 ve 1982 Anayasalar› ise 27 May›s ve 12 Eylül darbelerini yapan askerlerin birer ürünüdür. Bu yaklafl›m yüzeyseldir. Uzman gözüyle bak›ld›¤›nda, bunlar›n hiçbiri askerlerin belirledi¤i Anayasalar de¤ildir. Her birinde belirleyici rolü
belli sivil kesimler oynam›flt›r.
Haz›rlanan tasla¤›n “ sivil” sözüyle nitelendirilmesi bofl, hukuksal dayanaktan yoksun popülist bir tav›rd›r.
RENKS‹Z ANAYASA ‹DD‹ASI:
Prof Dr. Özbudun, “bir anayasan›n ideolojiye ba¤l› olmas›n›n do¤‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 16

ANAYASA KOM‹SYONU

ru olmad›¤›n›… belirli bir ideolojiyi yans›tt›¤› takdirde o ideolojiyi
yans›tmayanlar› gayr›meflru durumda b›rakaca¤›n›. bu nedenle renksiz
bir anayasa yap›lmas› görüfllerinde hakl›l›k oldu¤unu” belirtmifl,
AKP milletvekili Prof. Dr. Zafer Üskül de “demokratik ve sivil bir
anayasa yapmak için gereken tek fleyin, ‘Atatürk milliyetçili¤i, ilke ve
ink›laplar›’ kavram›n› anayasadan kald›rmak oldu¤unu” savunmufltur.
Bir anayasan›n “renksiz - ideolojisiz” olmas› düflüncesi, siyasi bilimlere ve anayasa hukukuna göre pek do¤ru de¤ildir.
Anayasalar›n, “ülkeler için yol haritas›, siyasal manifesto ve organizasyon flemas›” oldu¤u ve kurucu ilkeler çerçevesine göre “ideolojisinin sadece içerdi¤i haklar bildirgesi de¤il, ayn› zamanda, organizasyon flemas›nda da görüldü¤ü” anayasa hukukunun temel ilkelerindendir.
Bir bak›ma anayasalar toplumun yaflam, düzen ve gelece¤inin
plânlamas›d›r. Her devletin anayasas›, o devletin içinde olufltu¤u tarihsel olaylar›, devletin ideolojik de¤erlerini ve hedeflerini yans›tan
özellikler tafl›r. Bu kaç›n›lmaz bir olgudur.
Devletin kurulufl felsefesinin ve temel de¤erlerin korunmas›,
ça¤dafl ve uluslararas› geliflmelere kapal› olmak, evrensel ilkeleri
görmezden gelmek anlam›na gelmez.
Bu nedenle, “Renksiz Anayasa” söylemi, göstermelik ve aldatmaca olmaktan öteye geçemez
ANAYASAYI YURTTAfi YAPAR
2007 seçimlerden sonra ortaya at›lan Anayasa tart›flmalar›n›n yaratt›¤› bulan›kl›k yan›nda Anayasa Mahkemesinde sonuçlanan kapatma davas› sonras›nda “demokratikleflme” tezleri ad› alt›nda ortaya at›lan görüfllerle yeniden h›zlanan yeni anayasa söylemini sa¤duyu ve hukuksal ölçütlerle de¤erlendirmek gerekmektedir.
‹nceleme Konusu tasla¤› haz›rlayan Prof.Dr. Ergun Özbudun
bir panelde, ''Anayasa siyasi yar›flmay› belirleyen bir belgedir. Taslak
siyasilerin süzgecinden geçtikten sonra genifl çapta tart›flmaya aç›lacak” dedikten sonra “yeni anayasa haz›rlanmas›nda en genifl anlamda toplumsal uzlaflman›n sa¤lanmas›n›n önemini” vurgulam›flt›r.(
03.09.2007 Gazeteler)
Buradan, anayasan›n iktidarda olanlar›n rakipleriyle yar›flacaklar› kurallar› belirleyen bir düzenleme oldu¤u, önce siyasilerin (yani
iktidar›n) süzgecinden geçece¤i, sonra süzgeçten geçen metin üze‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 17
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rinde uzlaflma (!) aranaca¤› sonucu ç›kmaktad›r.
Hukukta temel ilkelerden biri, “usulün esas› belirledi¤i”dir.
Hukuka uygunlu¤un birinci koflulu “usul”e uygunluktur. Yarg›
organlar› birçok durumda “usul”de bir sakatl›k varsa “esasa” girmeden karar verirler.
“Toplumsal bir sözleflme” ad› verilen anayasalar, devletin temel organlar›n› ve bu organlar›n iflleyifliyle birlikte kiflilerin temel
hak ve özgürlüklerini gösteren, bu çerçevede genel ilkelere hitap
eden bir normlar silsilesidir. Daha k›sa ifadeyle anayasa, toplumun
bir arada nas›l yaflayaca¤›na karar verdi¤i, bu karar› bir ortak ak›l/ortak ba¤ olarak üretti¤i bir metindir.
Anayasa toplumun yurttafllar›n›n tümünü ba¤layacak bir metin
oldu¤una göre, anayasa yapmak herkesin iradesinin ortaya konuldu¤u bir kurucu edimi gerektirir. Bu ortak akla/ortak ba¤a karar
verme yetkisi salt bir “referandum”da onaylama/reddetme prati¤ine
indirgenemez.
Bugün “nas›l bir anayasa” konusunun içeri¤ine girmeden, alternatif anayasalar, anayasa maddeleri önermeden önce, bu giriflimin toplumsal aç›dan ne anlama geldi¤ini, meflru bir giriflim olup
olmad›¤›n› tart›flmak durumunday›z.
Do¤ru Gündem Nedir?
Do¤ru gündem, mevcut anayasa izin verse dahi yeni bir anayasay› yasama organ› olan meclisin yapamamas›, bunu yapacak do¤ru
mekanizman›n ne oldu¤unun tart›fl›lmas›d›r.
Baflka bir deyiflle yeni anayasay› (hatta mevcut anayasada köklü
de¤ifliklikleri) kimin, nas›l yapaca¤› sorusunun do¤ru olarak yan›tlanmas›d›r.
2007 seçimlerinden sonra siyasal iktidar›n yeni bir anayasa yapaca¤›n› ilan ederek haz›rlatt›¤› tasla¤› kendi bünyesinde tart›flmaya
bafllamas› sonras›nda medya, üniversiteler, meslek kurulufllar›, di¤er
toplumsal örgütler “do¤ru gündemi” ortaya koymadan ve tart›flmaya açmadan, yeni anayasay› mevcut parlamentonun yapaca¤›n› aç›k
ve z›mnen kabul ederek, (tam da iktidar›n istedi¤i gibi) tasla¤›n içeri¤i üzerinde yo¤unlaflm›fllar, hatta alternatif taslaklar haz›rlam›fllard›r. Bu yaklafl›m, Türkiye’de sürekli anayasa yapma ve de¤ifltirme
hastal›¤›n›n sürece¤ini kabullenmek demektir.
Günümüzde hangi ülkede olursa olsun böyle haz›rlanan ve tüm
toplumsal ya da siyasal kesimlerin istemlerine, önceliklerine de¤il
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de sadece iktidar partisinin ya da “tek bir kesimin” istemlerine dayanan bir anayasa “uzun süreli olmayaca¤›” gibi kesinlikle “demokratik, ça¤dafl bir anayasa” olarak da kabul edilemez.
Nitekim 1982 Anayasas›’n›n 175. maddesi bile, anayasan›n haz›rlanmas› iflini, “Bakanlara” ve “Bakanlar Kuruluna” b›rakmamakta, hatta tam tersine bunu yasaklamaktad›r.
2007 Meclisinin silbafltan yeni bir anayasa yapma hakk›
olamaz.
* 1982 Anayasas›na göre egemenli¤i kullanan organlardan Yasama, Yürütme ve Cumhurbaflkanl›¤›, iktidar partisi liderinin belirledi¤i tek erk haline dönüflmüfl, yarg› bask› alt›na al›nm›fl, kuvvetler
ayr›m› yok olmufltur.
* Buna demokrasinin sa¤lam zeminini oluflturmas› gereken siyasi partiler ve seçim mevzuat›ndaki hukuk d›fl› ve antidemokratik düzenlemeleri de eklemek gerekmektedir.
Demokrasinin ayaklar›n› oluflturan erklerin oturdu¤u bu zemin
adaletsizdir, erkleri daha bafltan sakat hale getirmektedir.
Adaylar›n belirlenmesinde halk›n, parti üyelerinin etkisi olmam›flt›r. Böyle bir durumda gerçek anlamda seçme ve seçilme hakk›n›n varl›¤›ndan söz edilemez.
Seçmenin, belirlemek bir yana, hiç tan›mad›¤›, ço¤u kez ismini
bile bilmedi¤i bir adaya oy vermek zorunda kald›¤›, yüzde 10 baraj›n oldu¤u bir seçim demokratik temsil bak›m›ndan sakatt›r.Yüzde
84 temsil söylemi aldat›c›d›r.
* Evrensel demokrasinin ilkeleri anayasa yapman›n da, de¤ifltirmenin de üzerindedir.
Bir kurumun, organ›n veya tak›m›n çal›fl›rken, oynarken uygulanan kurallar› de¤ifltirmesi do¤ru de¤ildir.
Demokrasilerde yönetimi elinde bulunduranlar›n yapaca¤› yeni
bir anayasa halk›n de¤il, iktidar›n anayasas› olarak kabul edilir. Bu
nedenle bir sonraki iktidar›n da kendi anayasas›n› yapma iddias›
gündeme gelir ki bu kaos demektir.
Üstelik sistemin ayaklar›ndan birisi di¤erleri taraf›ndan denetlenemiyorsa, ayaklar aras›ndaki denge yok oluyorsa bu ilkelere ba¤l›l›ktan söz edilemez.
* 2007 Meclisi 1982 Anayasas›na uygun çal›flaca¤›na, onu koruyaca¤›na ve sad›k kalaca¤›na yemin ederek göreve bafllam›flt›r.
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Bu meclis 1982 Anayasas›n›n yanl›fl oldu¤unu, de¤ifltirme hakk›
bulundu¤unu, bunu da referandumla topluma yapt›raca¤› iddias›nda bulunursa, kendini oluflturan anayasay› inkar durumuna ve meflruiyet d›fl›na ç›kar ki o takdirde di¤er anayasal güçlerin itiraz hakk›
do¤ar.
Yeni anayasay› kim yapmal›d›r?
Demokrasinin özgürlükçü, ço¤ulcu ve kat›l›mc› boyutlar›n› olabildi¤ince sa¤l›kl› biçimde gerçeklefltiren bir ‘kurucu iktidar/meclis’
yapmal›d›r.
Bu meclis iktidar ve muhalefetle ç›kar iliflki ve çat›flmas› bulunmayan, gelecekte aktif siyaset yapma hakk›ndan feragat eden, medyadan ve halktan korkmayan kiflilerden oluflan, halk taraf›ndan seçilen, baflta hukukçular ve üniversiteler olmak üzere tüm toplumsal
kesimlerin temsil edildi¤i, sadece anayasa yapmakla görevli olan ve
görev tamamland›¤›nda da¤›lan bir meclistir.
Üyeleri yasama dokunulmazl›¤›ndan yararlanmal› ve iflleri bitince köflelerine çekilmelidir
Burada yönetimde istikrar ilkesi aranmaz. Temsilde adalet ön
plana ç›kar. Sonunda böyle bir meclisin genifl bir kat›l›m ve tart›flma
ortam› içinde haz›rlayaca¤› Anayasa, halkoyuna sunularak kuruculuk süreci tamamlanm›fl olur.
Bu yöntem, 300 y›ldan beri süregelen anayasa yapma süreçlerinde yer alan ve “asli kuruculuk” ifllevinin yerine getirilmesinde kullan›lan en demokratik yöntemlerden biridir.
Dünya örne¤ine bak›ld›¤›nda bu veya benzer nitelikte anayasa
haz›rlayan meclislerin oluflumunda 4 yöntem görülmektedir.
1- Tüm temsilcilerin do¤rudan seçildi¤i meclis.( 1897 Avustralya, 1946 Kanada’da Newfounland Meclisleri)
2- Temsilcilerin Federal Meclis ve Eyalet Meclislerince dolayl› seçildi¤i anayasa konvansiyonu. ( 1787 Amerika, 1946 Hindistan,
1948 Almanya, 1973 Avusturya örnekleri)
3- Dan›flma Kurulu / Konseyi / Komisyonu gibi atamayla oluflan
meclisler. (1982 Türkiye, 1848 ‹sviçre örnekleri)
4- Birden çok temsilci seçme yönteminin (K›smen atama, kontenjan ve k›smen seçim) kullan›ld›¤› melez tipli meclisler. (1961
Türkiye, 1994 Güney Afrika, 1997 ‹spanya örnekleri)
Askeri rejim gölgesinde oluflmas›na ve temsilde baz› hatalar›na
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(DP’nin d›fllanmas› gibi) ra¤men evrensel demokrasi kurallar›na en
yak›n bir yöntemle haz›rlanan 1961 Anayasas› prati¤inden al›nmas›
gereken dersler göz ard› edilmemelidir.
Gerçekten toplumsal sözleflme niteli¤inde bir anayasa amaçlan›yorsa yap›lacak ilk ifl öncelikle bu ifli yapacak bir meclisin kurulufl
ve çal›flma esaslar›n› belirleyen bir düzenleme yap›lmal›d›r.
Anayasa nas›l haz›rlanmal›d›r:
Burada üç aflama sözkonusudur.
1- Her kurum ya da kesimin kendi tasla¤›n› haz›rlamas› ve
do¤ru zeminde (toplumda ve bu mecliste) bunu savunmas›
2- Referanduma sunulacak teklifin bu mecliste flekillenmesi
3- Referandum
Kurum ve topluluklar›n kendi taslaklar›n› haz›rlama çabalar›ndan çok dikkatlerini referanduma sunulacak nihai teklifi kimin ve
nas›l haz›rlayaca¤›na yo¤unlaflt›rmalar› gerekti¤inin alt›n› bir kez
daha çizmeliyiz.
Unutmamal›y›z ki, toplumun bizzat kurucu olmad›¤›, kendi ortak yaflam biçimini belirleme iradesini ortaya koymad›¤›, aksine hegemonik yap›lar taraf›ndan belirlenen bir anayasa yapma süreci, her
türlü “sivillik” iddias›na ra¤men anti-demokratik olacakt›r. Bir partinin kendi meclis ço¤unlu¤uyla haz›rlayaca¤› bir anayasa sivil
de¤il, parti anayasas›d›r.
ANAYASA TASLA⁄INA GENEL BAKIfi
Yeni tasla¤› de¤erlendirmek ve karfl›laflt›rmal› bir inceleme yapmak için, 1961 Anayasas›n› da göz ard› etmeden, 1982 Anayasas›n›n
genel sistemati¤ine bakmak, konuyu kavramada kolayl›k sa¤layacakt›r.
1982 Anayasas›, “Bafllang›ç” metni hariç, yedi ana (k›s›m) bölümden oluflmaktad›r.
Birinci k›s›m “Genel esaslar” bafll›¤›n› tafl›makta olup, rejimin temel niteliklerini ortaya koyar.
“Temel haklar ve ödevler” bafll›kl› ikinci k›s›m, yurttafllar›n sahip
oldu¤u hak ve özgürlükleri, ayn› zamanda devlete karfl› yükümlülüklerini belirler.
Üçüncü k›s›m, “Cumhuriyetin temel organlar›” bafll›¤›n› tafl›‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 21
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makta olup; yasama, yürütme ve yarg› erkinin yap›s›na ve iflleyifline
iliflkin ilke ve kurallar› içerir.
Anayasan›n “Mali ve ekonomik hükümler” bafll›kl› dördüncü
k›sm› ise, bafll›k ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere, devletin ve toplumun
ekonomik yaflam›na dair genel kurallar› içerir.
Bu ilk dört bölüm, di¤er ülkelerde de görülen genel anayasa sistemati¤i ile de benzeflir ve anayasan›n, kendisinden beklenen as›l ifllev ve kapsam›n› ifade eder.
Di¤er bölümler (k›s›mlar) ise; “‹nkilap kanunlar›”na ayr›lm›fl olan
ve tek maddeden (madde 174) ibaret “Çeflitli hükümler” bafll›kl› “beflinci k›s›m” ile, yaln›zca geçici maddeleri bar›nd›ran “alt›nc› k›s›m” ve
anayasan›n, hukuk tekni¤ine özgü düzenlemelerini (yürürlük ve yorum) içeren “Son hükümler” bafll›kl› “yedinci k›s›m” d›r.
Prof. Dr. Ergün Özbudun baflkanl›¤›ndaki komisyon taraf›ndan
haz›rlanan yeni taslakta, genel olarak bu sistemati¤e sad›k kal›nm›flt›r.
Bu raporda da, metin ve madde incelemeleri yukar›da de¤indi¤imiz sistematik izlenerek tasla¤›n içeri¤i, (alternatif bir taslak haz›rlama amac› olmaks›z›n) hukuksal ölçütlere göre, toplumun bilgilendirilmesini, özellikle yeni anayasa tasla¤›n›n as›l karakterini belirlemeyi amaçlayan bir yaklafl›mla de¤erlendirilmeye çal›fl›lacakt›r.
Bafllang›ç
Normatif yap›ya sahip olmasa da, pozitif anayasa normlar›n›n yorumlanmas›nda do¤rudan etkili olan, anayasan›n üzerinde durdu¤u
ve tan›mlad›¤› politik-ekonomik zemini, kurucu felsefeyi ve hedefleri kapsayan “bafllang›ç bölümü” üzerinde öncelikle, durmak gerekmektedir.
Taslakta yer alan bafllang›ç metni bu içeri¤i kapsamamaktad›r.
Bafllang›ç metninde:
* Yurttafllar›n› ›rk, dil, din, mezhep ay›r›m› yapmaks›z›n, ulusal
birlik ve eflitlik temelinde, paylafl›m ve dayan›flmayla kucaklayan ve
sürekli yüceltmeyi amaç bilen; tek dilli, tek toplumlu, tek hukuklu,
tek ülkeli, halkç›, insan haklar›na dayal› ça¤dafl demokrasiyi ve bunun birincil koflulu olan laiklik ilkesini içtenlikle benimseyen bir
ulusal devlet yap›s›yla,
* Ba¤›ms›zl›¤›, özgürlü¤ü, ulusal egemenli¤i ve her alanda ça¤dafl
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uygarl›¤› esas alarak toplum yaflam›n›n bütün alanlar›nda ayd›nlanman›n öncülü¤ünü yapan, bilim ve kültürü rehber edinen,
*Hukukun üstünlü¤ü anlay›fl› içinde adaletli davranarak insanlar›n hak ve özgürlüklerini güvenceye alan, özellikle toplumsal bar›fl›,ulusal, siyasal, hukuksal birli¤i sa¤layan,
* Korku ve yoksullu¤un, bask› ve zorbal›¤›n karfl›s›nda sosyal
devletin gereklerini yerine getiren,
* “Yurtta sulh, cihanda sulh” anlay›fl› ile insan yaflam›n› yüce de¤er sayan, uluslararas› hukuk ilkelerine sayg› gösteren,
ça¤dafl bir devlet anlay›fl›n›n ve hedeflerin bafllang›çta yer almas›
gerekmektedir.
GENEL ESASLAR:
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini belirten 2. maddede, “Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›” kavram› yerine “Bafllang›çta
belirtilen temel ilkelere” yer verilmesi daha yerinde ve kapsay›c›
olacakt›r.
Anayasa tasla¤›n›n 3. maddesinde “..Resmi dil Türkçedir…”
ifadesi ile iliflkili olarak, devletin dilinin eflyan›n do¤as› gere¤i resmi
olmas› gerekti¤inden hareketle, ‘resmi’ ekinin gerekli olmad›¤› kan›s›nday›z. (Sabahattin YILMAZ’›n muhalefet flerhi: “ ‘Resmi’ sözcü¤ü
1961 Anayasas›’nda da yer almas›n›n yan› s›ra belirli bir resmi dile sahip devlete ba¤l› yurttafllar›n anadilinin Türkçe’den baflka bir dil olabilece¤ini anlamaya olanak sa¤layan yerinde bir vurgu”).
Tasla¤›n 4. maddesinde, devletin vatandafllar›na (insana) yönelik temel görev ve yükümlülükleri tarif edilmektedir. Ancak bu görev ve yükümlülükler içinde, 1982 Anayasas›’n›n ilgili madde metninde görülen “sosyal haklar” ve “ekonomik sosyal engelleri kald›rma” vurgusunun yer almad›¤› göze çarpmaktad›r. Bu maddede devletin varl›¤›n›n, sosyal niteli¤ine de a¤›rl›k verilerek insana referansla tan›mlayan bir formülasyonla ifade edilmesi gerekmektedir.
“Egemenlik” kavram›n› düzenleyen 5. maddede, eski metinde
oldu¤u gibi egemenli¤in “kay›ts›z flarts›z milletin” oldu¤u ifadesi korunmakla birlikte, “milletleraras› ve milletlerüstü kurulufllara
üyelikten kaynakl› s›n›rlamalar sakl›d›r” ifadesi getirilerek, “egemenlik” kavram›nda köklü bir de¤iflime gidildi¤i görülmektedir.
Yani Türkiye’nin üye oldu¤u (veya olmay› hedefledi¤i) kimi uluslararas› yap›lar›n; örne¤in, Birleflmifl Milletler, NATO ve Avrupa Bir‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 23
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li¤i’nin kimi siyasi-ekonomik-askeri tasarruflar›, ülke halk› (milli
irade) taraf›ndan sak›ncal› bulunsa ve kabul görmese de, bunlara tabi olmama konusunda halk›n “milli irade”si art›k geçerli olmayacakt›r. Bu köklü de¤iflim, “milli irade” (halk iradesi) kavram› yan›nda
“ba¤›ms›zl›k” kavram› aç›s›ndan da ciddi sorunlar› iflaret etmektedir.
Toplumlar›n göz göre göre ve bile bile kendi egemenliklerinden
vazgeçmeleri ve demokratik meflrulu¤u tart›flmal› baz› birliktelikler
içine girmek istemelerinin baflka baflka nedenleri vard›r.
Ç›karlar› birbirine yak›n devletlerin ekonomik amaçlara dayal›
bir birleflme hareketiyle bir araya gelerek ulusal s›n›rlar› aflan genifl
bir ortak pazar alan› yaratmalar› onlar aç›s›ndan baflar›l› sonuçlar verince, baflkalar›n›n bu örne¤e bakarak ayn› birleflme içinde olmay›
istemifl olmalar› do¤ald›r.
Dikkat çekici olan, bireysel insan haklar›n›n korunmas› alan›nda ulusal egemenli¤in üzerine ç›kmaya bafllayan d›fl hukuk üstünlü¤ünün bu alan› aflarak ekonomik ve hattâ siyasal konulara taflm›fl olmas›d›r.
Bireyi, bir devletin "vatandafl"› olmadan önce "‹nsan" sayan evrensellik anlay›fl›, Frans›z ‹htilali'nin 1789 Bildirgesi’nden beri süren
uzun geliflmeler sonucunda, nerede olurlarsa olsunlar insanlar›n temel haklar›n› korumay› da bütün insanl›¤›n ortak sorunu durumuna getirmiflti.
Bu gün Avrupa Konseyi üyesi devletler, yarg›lar›n›n ulusall›¤› bak›m›ndan "devlet-üstü" hukuka katlan›yorlarsa, bu katlan›fl, ulusal
egemenlikten vazgeçifl de¤il, tam tersine ulusal egemenli¤in insan
haklar› alan›ndaki uygulamalar›n› en yüksek evrensel ölçütlere ba¤layarak onu Rousseau'nun hayal etti¤i mükemmelli¤e yaklaflt›rma
çabas›n›n bir sonucu da say›labilir.
Ama Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi'nin siyasal nitelikteki
kararlar› ya da Avrupa Birli¤i gibi kurulufllar›n, siyasall›ktan öteye,
toplumlar›n ekonomik ç›karlar›na iliflkin kurallar› konusunda ister
istemez meflruluk tart›flmas› gündeme gelecektir..
Meflruluk, uygulanmas› istenen kararlar›n ve kurallar›n toplumlarca benimsenip kabul edilmesi ve bunlara uyulmas› için en temel
kofluldur.
Oysa, daha önce belirtildi¤i gibi, Güvenlik Konseyi bak›m›ndan
daimî üyelere tan›nan ayr›cal›k ve Avrupa Birli¤i bak›mdan Birlik’teki "demokrasi aç›¤›", her iki durumda da meflrulu¤u en az›ndan
"tart›flmal›" k›lmaktad›r.
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Aç›klanan nedenlerle:
Anayasa tasla¤›n›n 5. maddesi son f›kras›n›n “kay›ts›z koflulsuz ulusa ait olan egemenli¤in herhangi bir ulusal üstü veya uluslar
aras› kurulufla devredilmesinin istisna olarak kabul edilemeyece¤i gerekçesiyle” metinden tümüyle ç›kar›lmas› gerekti¤i görüflündeyiz.
(Sabahattin YILMAZ’›n muhalefet flerhi: “Özellikle yarg› yetkisi, ba¤lay›c› kimi uluslar aras› antlaflmalarla s›n›rlanabilir” ).
Ayr›ca;
Erkler ayr›l›¤› ilkesine dayanmayan ve bütün erklere halk›n olabildi¤ince yüksek oranda kat›lmad›¤› bir demokrasi düflünülemez.
Yasama, yürütme, yarg› erkleri birbirinden ba¤›ms›z, birbirini dengeleyerek duyarl› bir uyum içinde asli görevlerini yerine getirirler
Baflka bir ifade ile, ça¤dafl anayasa sisteminde üç erk aras›nda bir
denge ve denetim öngörülmektedir.
Ancak, Yasama ve Yürütme erkleri ile Yarg› aras›nda bir ay›r›m
yap›lm›flt›r. Bir hakem görevi yapt›r›rcas›na, Yarg›ya öncelik ve üstünlük tan›nm›flt›r. Yarg›sal denetim, Yasama ve Yürütmenin ço¤unluk tahakkümüne yol açmamas› için böyle bir güvenceyi sa¤lamaktad›r. Daha sonra ilgili bölüme gelindi¤inde örneklerle aç›klanaca¤›
üzere haz›rlanan anayasa tasla¤›nda bu sistemin korunmad›¤›, Yasama ve Yürütmenin zeminini sa¤lamlaflt›racak olan siyasi partiler ve
seçimle ilgili düzenlemelerde gerekli duyarl›l›k gösterilmedi¤i, yarg›n›n etkisizlefltirilmeye çal›fl›ld›¤› görülmektedir.
Tasla¤›n 5. maddesinde egemenli¤in yasama, yürütme ve yarg›
organlar› taraf›ndan kullan›laca¤› sarahaten yaz›lm›flt›r. Önceki Anayasa’da ise bu husus “Anayasan›n koydu¤u esaslara göre yetkili organlar eli ile kullan›l›r” diye ifade edilmektedir. Konu tart›fl›lm›fl
mevcut Anayasan›n 6. maddesinin 2. f›kras›nda yaz›l› (Türk Milleti
Egemenli¤ini Anayasan›n koydu¤u esaslara göre yetkili organlar› eli
ile kullan›l›r.) hükmü Avukat Cengiz ‹LHAN’›n karfl› oyu ile oyçoklu¤u ile kabul edilmifltir. (Av. Cengiz ‹LHAN’›n karfl› oy yaz›s› ek 1
de dir.)
“Yasama yetkisi”ne dair 6. maddedeki düzenlemede, 1982 Anayasas›’nda yer alan, yasama yetkisinin mutlak olarak TBMM’ye ait
oldu¤una ve bu yetkinin devredilemeyece¤ine dair düzenlemeye, yeni anayasa tasla¤›nda “kanun hükmünde kararname” istisnas› getirildi¤i görülmektedir. Her ne kadar yeni anayasa tasla¤›, mevzuat ve
uygulamada zaten varolan bir olguyu ele alm›fl olsa da, flimdi bunun
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flu, bu aç›dan yürütme (iktidar) lehine, halk iradesi (temsili demokrasi) aleyhine bir düzenleme olarak de¤erlendirebilir.
Öte yandan, “kanun hükmünde kararname” kavram›n›n as›l olarak 12 Mart hukukunun bir ürünü oldu¤u düflünüldü¤ünde, yeni
“sivil anayasa”n›n, önceki darbe anayasas›n› esas ald›¤› da görülmüfltür.
Bu nedenle, tasla¤›n 6. maddesinde geçen “Kanun hükmünde
kararnamelere iliflkin hükümler sakl›d›r.” ibaresinin maddeden
tümüyle ç›kar›lmas› gerekmektedir.
Tasla¤›n Yarg› erkine iliflkin, 8. maddesinde geçen “ba¤›ms›z ve
tarafs›z mahkemeler” ibaresinin ,ba¤›ms›zl›k tarafs›zl›¤› da içerdi¤inden yaln›zca ‘ba¤›ms›z mahkemeler’ olarak yaz›lmas› yeterlidir.
“Eflitli¤i düzenleyen 9.madde, “soyut bireysel eflitlik” anlay›fl›
do¤rultusunda, 1982 Anayasas›na benzer bir düzenlemeye tabi tutulmufl olup; eflitlik kavram›, yine yaln›zca “kanun önünde eflitlik”
olarak tan›mlanm›fl; haklarda ve haklar›n kullan›m›nda somut ve
toplumsal bir eflitli¤e yine yer verilmemifltir. Bu arada yeni madde
metninde “cinsler aras› eflitlik” yine düzenlenerek güvenceye al›nmakla birlikte, 1982 Anayasas›’n›n madde metninde ayr› özel bir düzenleme ile vurgulad›¤› “kad›n-erkek eflitli¤i”, yeni madde metninde bu biçimde yer almamaktad›r. Taslak, “… çocuklar, yafll›lar ve
engelliler gibi özel suretle korumay› gerektiren kesimler” kavram›yla, önceki madde metnine göre sözde pozitif ayr›mc›l›¤a yer vermektedir. Ancak buradaki grupland›rma hatal›d›r.
Tasla¤›n 9. madesi 1. f›kras› sonuna “Her yurttafl eflit ifllem görme hakk›na sahiptir.” ifadesinin eklenmesi gerekti¤i,
ayn› maddenin 3. f›kras›nda ‘özel surette korunmay› gerektiren
kesimler’ aras›nda “kad›nlar” kavram›na yer verilmesinin do¤ru olmad›¤›na görüflündeyiz. (Mehrigül KELEfi 9/3 maddesinde ayr›ca, bir
f›kra ile “kad›nlar ve erkekler eflit haklara sahiptirler, bu eflitli¤in fiili
olarak sa¤lanmas›nda yap›lacak pozitif ayr›mc›l›k içeren düzenlemeler
eflitlik ilkesine ayk›r› olarak yorumlanamaz” fleklinde bir düzenleme
yer almal›d›r. Önerisinde bulundu.)
Tasla¤›n, Anayasan›n ba¤lay›c›l›¤› ve üstünlü¤ü ilkesini düzenleyen 10. maddesinin “Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yarg›
organlar›n›, idare makamlar›n› ve di¤er kurulufllar› ve kiflileri özüyle
ve sözüyle ba¤layan temel hukuk kurallar›d›r.” fleklinde yaz›lmas› daha uygun ve etkili olacakt›r.
Tasla¤›n, Temel Hak ve Hürriyetlerin S›n›rlanmas›n› düzenleyen
12. maddesinin birinci f›kras› sonunda yer alan “Kanun, temel hak
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ve hürriyetlerin özüne dokunamaz.” ifadesinin, yak›n tarihimizde temel haklar›n s›n›rland›r›lmas› konusunda yaflan›lan olumsuz örnekler de göz önünde bulundurularak “Kanun, kamu yarar›, genel ahlak, kamu düzeni, milli güvenlik ve benzeri gerekçelerle temel
hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz.” biçiminde yeniden formüle edilmesi daha etkili olacakt›r.
Tasla¤›n 13. maddesinin ‘Alternatif 2’olarak belirtilen yaz›m›nda geçen ‘devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü’ ifadesinin
‘devletin bölünmezli¤i ve ülkenin birli¤i’ olarak de¤ifltirilmek kayd›yla 2. alternetif benimsenmifltir.
Tasla¤›n 14. maddesinde ‘temel hak ve hürriyetlerin s›n›rlanmas›’ olarak yer verilen düzenleme yerine, özellikle daha somut ölçütleri içermesi bak›m›ndan, Barolar Birli¤ince haz›rlanan ve afla¤›ya ç›kar›lan madde benimsenmifltir.
Ola¤anüstü yönetim usullerinde temel hak ve özgürlükler
Madde 16- Ola¤anüstü hallerde veya s›k›yönetim, seferberlik ve
savafl durumlar›nda temel hak ve özgürlüklerin kullan›lmas›, uluslararas› hukuktan do¤an yükümlülükler çerçevesinde ve ancak durumun gerektirdi¤i ölçüde daralt›labilir veya ask›ya al›nabilir.
Bu ifllem ve uygulamalara karfl› yarg› yolu kapat›lamaz.
Birinci f›krada öngörülen durumlarda bile, savafl hukukuna uygun
fiiller sonucu meydana gelen ölümler d›fl›nda, kiflinin Anayasan›n ilgili
maddelerinde düzenlenen yaflam hakk›na, maddi ve manevi varl›¤›n›n
bütünlü¤üne dokunulamaz; kimse dinini, inanc›n› düflünce ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz, bunlardan dolay› k›nanamaz ve suçlanamaz; suç ve cezalara iliflkin kurallar kifli aleyhine geçmifle yürütülemez; suçlulu¤u, kesinleflmifl mahkeme karar›yla saptan›ncaya kadar
hiç kimse suçlu say›lamaz
K‹fi‹N‹N HAKLARI VE HÜRR‹YETLER‹
Tasla¤›n genel gerekçesinde, bu anayasa tasla¤›n›n haz›rlanmas›n›n temel hedefi flu flekilde ortaya konmaktad›r.
“18. yüzy›ldan bu yana devam eden anayasac›l›¤›n as›l amac›, devlet otoritesini s›n›rland›rmak ve bireyi ve onun hürriyetlerini bu otorite
karfl›s›nda korumakt›r. Bu nedenle, birey odakl› liberal ve demokratik
bir anayasan›n yap›lmas› büyük bir önem tafl›maktad›r”
Yine genel gerekçenin bütünü içinde, “Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve bu sözleflmenin Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi taraf›ndan
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yorumu ile ortaya ç›kan içtihatlar›n›n baz al›nd›¤›” vurgulanmaktad›r.
Bireyin temel hak ve hürriyetlerinin en genifl flekilde korunmas›n›n
hedeflendi¤i, önceki anayasadan farkl› olarak bu hak ve hürriyetlere sahip olman›n ön flart›n›n bir tak›m ödevlere uygun davranmaya
ba¤lanamayaca¤› da vurgulanmaktad›r.
Öncelikle “birey odakl› liberal” anlay›fl›n, kifli hak ve özgürlüklerinin korunmas› konusunda mutlak do¤ru oldu¤u varsay›m›
yanl›flt›r. Böyle bir e¤ilim, devlete karfl› pazar›, siyasete karfl› sivil
toplumu ve demokratikleflmeye karfl› liberalleflmeyi yüceltme e¤ilimi tafl›r. 1982 Anayasas›n›n devlet odakl› anlay›fl›na tepki gibi sunulan bu anlay›fl›n, Türkiye’nin tarihsel süreçte benimsedi¤i baz› de¤erleri yok etme tehlikesi içerdi¤ini gözden uzak tutamay›z. Birey
hak ve özgürlüklerini, toplumsal bar›fl ve sosyal adaleti hiçe sayarak
koruman›n mümkün olmad›¤›n›, dünya çok a¤›r bedeller ödeyerek
ö¤renmiflken, neo liberal yaklafl›m› bir yenilik, bir sivillik olarak ortaya atmak, aranan çözüme zemin olamaz.
Temel hak ve özgürlüklerin en genifl anlamda korunmas›na yönelik hedefin ortaya konulmas› gayet do¤al yaklafl›md›r. Bu hedef,
herkes taraf›ndan itirazs›z olarak kabul edilecek bir slogand›r. Ancak bu slogan›n içeri¤i, ayn› güzellikte ve gerçekçi bir biçimde doldurulmad›¤› sürece, içi bofl bir temenni olmaktan öteye gitmeyecektir. Hatta bu slogan arkas›nda baz› tuzaklar› bar›nd›r›yor olabilir.
Bu yaklafl›mla tasla¤›n temel hak ve özgürlüklerle ilgili bölümlerindeki düzenlemelere bak›ld›¤›nda, iddia edildi¤i gibi çok da özgürlükçü, çok da demokratik düzenlemeler içermedi¤i, aksine ülkemizin uzunca say›labilecek Anayasal süreçteki kazan›mlar›na zarar verdi¤i görülmektedir.
Taslakta 15. maddede yaflama hakk›, yürürlükteki anayasadan
farkl› biçimde ifade edilmektedir. Buna göre, yürürlükteki 1982
Anayasas› “kiflinin maddi ve manevi varl›¤›n› koruma ve gelifltirme”
hakk›na yer verirken, taslakta bu k›s›m metinden ç›kar›lm›flt›r.Böylece “yaflama hakk›” ifadesi ile salt ‘biyolojik varl›¤›n devam›’ kast
edilmekte, bu hakk›n maddi ve manevi gereksinimlerin karfl›lanmas›n› da içine alacak biçimde tarif edilmemifl olmas›, devletin sosyal
karakteri bak›m›ndan yürürlükteki anayasaya göre önemli bir gerileme anlam›na gelmektedir.
Yine 17. maddenin birinci f›kras›nda “zorla çal›flt›rma ve angarya” yasaklan›rken, bir sonraki f›krada yasa¤›n istisnalar› düzenlenmifltir. Bu istisnai hallerde zorla çal›flt›rman›n, karfl›l›ks›z çal›flt›rma
anlam›na gelmedi¤i ve mutlaka bedelinin ödenmesi gerekti¤inin
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vurgulanmas› gerekirdi. Yine tutuklu ve hükümlülerin zorla çal›flt›r›lmalar› konusunda “kifli hak ve özgürlüklerinin en genifl flekilde
korunmas›” prensibine uygun hassasiyetin gösterildi¤inden söz edilemez.
18. maddenin ikinci f›kras›n›n (d) bendinde yer alan, kifli hürriyetinin s›n›rland›r›lmas› sebeplerinden ‘alkol tutkunu’ ifadesinin ‘alkol ba¤›ml›s›’ olarak düzenlenmesi gerekir. Zira bir fleye tutkun olmak ona ba¤›ml› olmay› gerektirmez. Aksi takdirde bu maddeye
ba¤l› olarak “akflamc›” olarak tarif edilen kiflilerin, kifli hürriyetlerinin s›n›rland›r›labilece¤i anlafl›l›r.
Yine 18 maddenin 5. f›krada düzenlenmifl haliyle, yakalanan ve
tutuklanan kiflinin ‘yak›nlar›na haber verme hakk›’n›n ‘kendi belirleyece¤i yak›nlar›na haber verme hakk›’ olarak ifade edilmesi, bu
hakk›n geniflletilmesi ve uygulamada ifllerlik sa¤lamas› bak›m›ndan
daha uygun olurdu.
‘Kiflisel bilgilerin korunmas› ’ bafll›kl› 20. maddenin 2.f›kras›nda
yer alan “Bu bilgiler, ancak kiflinin aç›k r›zas›na veya kanunla öngörülen meflru bir sebebe dayal› olarak kullan›labilir” düzenlemesindeki ‘r›za’ sözcü¤ü yerine ‘kiflinin özgür iradesine dayal› onay›’ ifadesinin tercih edilmesi gerekirdi. Zira uygulamada kolluk taraf›ndan
düzenlenen tutanaklar›n alt›na at›lan ve r›zan›n varl›¤›na delalet etti¤i varsay›lan imzalar›n ço¤u kez kiflilerin özgür iradesini yans›tmad›¤› bir gerçektir.
Taslak metinde 19. maddede düzenlenen özel hayat›n gizlili¤i ilkesine istisna olarak getirilen ‘suç ifllenmesinin önlenmesi sebepleriyle’ ifadesinin uygulamada özel hayat›n gizlili¤ini neredeyse tümüyle ortadan kald›racak biçimde tatbikine imkan verebilecektir.
Özellikle kolluk güçleri taraf›ndan, gecikmesinde sak›nca bulunan
durumlarda, ‘suçun önlenmesi’ gerekçesinin arkas›na s›¤›n›larak pek
çok durumda özel hayata hukuka ayk›r› olarak müdahale edilebilecek, bu da özgürlük alan›n› fazlas›yla daraltabilecek bir ifadedir.
Öte yandan, yine maddenin ‘istisnalar›’ düzenleyen 2. f›kras›nda
‘milli güvenli¤in, kamu düzeninin, genel sa¤l›¤›n, genel ahlâk›n veya baflkalar›n›n hak ve hürriyetlerinin korunmas› veya suç ifllenmesinin önlenmesi sebepleriyle’ biçimindeki ifade çok genifl ve mu¤lak
kavramlard›r. Özellikle, ‘genel ahlak’ olarak tan›mlanan kategoriye
ait ö¤elerin objektif olarak belirlenmesinin mümkün olamayaca¤›,
hangi davran›fl›n genel ahlaka uygun oldu¤u konusunda öznel de¤erlendirmelerin kaç›n›lmaz olarak belirleyici olaca¤›, bu durumun
ise özellikle uygulamada hukukun genel (evrensel) ilkelerine ayk›r›
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sonuçlar do¤urabilece¤ine kuflku yoktur. Bu nedenle kiflisel özgürlüklere iliflkin bir düzenlemede ‘genel ahlak’ ölçütü, kiflisel özgürlükler kavram›n›n ruhuna ayk›r›d›r.
‘Milli güvenlik’, ‘kamu düzeni’, ‘genel sa¤l›k’, ‘genel ahlak’ ifadelerinin bugüne dek özgürlük alan›n› fazlas›yla daralt›c› yorumlanarak uyguland›¤› göz önüne al›narak, bu ifadelerin yerine ‘kamu güvenli¤i, kamu sa¤l›¤› ve kamu düzeni’ kavramlar›n›n tercih edilmesi
daha do¤ru olurdu.
Haberleflme özgürlü¤ünü düzenleyen 22. maddede, haberleflme
özgürlü¤ünün gizlili¤i konusundaki istisnalar bu özgürlü¤ü son derece daraltacak ölçüde genifl düzenlenmifltir.
Maddenin oldu¤u gibi uygulanmas› durumunda, kolluk kuvvetleri dahi telefon dinleme, e-posta haberleflmesini izleme gibi son derece genifl yetkilere sahip olacakt›r. Bu durum ‘haberleflme özgürlü¤ü’ ve ‘haberleflmenin gizlili¤i’ aç›s›ndan kabul edilemez. Bu nedenlerle, maddedeki s›n›rlaman›n yaln›zca hakimin karar›ndan ibaret
kalmas› gerekir.
‘Din ve inanç hürriyeti’ bafll›¤› alt›nda düzenlenmifl 24. maddenin
ilk f›kras›nda geçen ‘topluca’ ve ‘alenen’ ifadeleri, ibadet serbestisinin biçimine iliflkin gereksiz ve zorlama bir ifadedir. Zira aslolan
ibadet özgürlü¤ü ise, bu serbestinin içeri¤inin de¤il, s›n›rlar›n›n belirlenmesi, anayasa tekni¤ine daha uygun bir yöntem olurdu.
24. maddenin 4. f›kras›ndaki her iki alternatif de temel bir tak›m
zaaflar tafl›maktad›r. Çünkü bu iki anlay›fl da din e¤itim ve ö¤retiminde devletin taraf rolünü ölçüsüz bir belirleyicilikle vurgulayan
anlay›fl› yans›tmaktad›r. Halbuki din ö¤retimini yaln›zca kiflilerin
kendi özgür iradesine ve tercihine ba¤layan 1961 Anayasas›’ndaki
düzenleme ça¤›n gerekleri ve toplumun geliflim dinamikleri ile daha
iyi örtüflmekteydi.
Sonuç olarak haz›rlanan Anayasa tasla¤›n›n, kifli haklar› ve hürriyetleri bak›m›ndan ça¤›n gereklerine uygun genifllemeler getirdi¤i
ileri sürülmüfl olsa da, yukar›da sunulan örneklerden de görüldü¤ü
gibi bu ifade gerçe¤i yans›tmamaktad›r.
Anayasaya hakim k›l›nd›¤› söylenen, liberal bireyci anlay›flla,
sosyal ve ekonomik haklarda da geriye gidiflin temelleri at›lmaktad›r. Pazar ekonomisi içinde, insan, çevre, kültür, her türlü de¤er
ekonomik kaynak olarak görülmektedir. Elbette bu anlay›fl içinde,
her türlü kifli haklar›na da piyasa ekonomisine katk›s› oran›nda
k›ymet verilmektedir.
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SOSYAL VE EKONOM‹K HAKLAR
Sosyal ve ekonomik haklar konusunda dikkati çeken ilk husus,
bu konudaki Anayasal düzenlemenin oldukça daralt›ld›¤›d›r. Yürürlükteki Anayasa'da bu haklar 41.-65. maddeler aras›nda düzenlenirken, önerilen taslakta 43.-50. maddeler aras›nda yer almaktad›r. Bu
yaklafl›m Anayasa tasla¤›n›n geneline yans›yan sosyal devlet yerine
düzenleyici devlet anlay›fl›na da uygun düflmektedir. Sosyal devletin
araçlar›ndan bir ço¤u piyasa ekonomisinin iflleyifline terk edilmektedir.
Sosyal ve Ekonomik Haklar statüsünde olan Çevrenin Korunmas›, Ormanlar›n Korunmas› ve Gelifltirilmesi, K›y›lar›n Korunmas› ve
K›y›lardan Yararlanma, Tarih, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›n Korunmas› bafll›klar›ndaki düzenlemeler, Sosyal ve Ekonomik Haklar bölümünden ç›kar›l›p tasla¤›n son bölümlerinde “Çevrenin Korunmas› ve Milli Servete ‹liflkin Hükümler” olarak ayr› bir bölümde ele
al›nm›flt›r.
Mevcut anayasada, "Herkes, sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yaflama hakk›na sahiptir" biçiminde sa¤l›kl› bir çevrede yaflama hakk›ndan söz edilirken, yeni taslakta "Devlet herkesin, insanî geliflimini
mümkün k›lan bir çevrede yaflamas› için gerekli tedbirleri al›r" demekle yetinilip "çevre hakk›"ndan, "tedbir alma"ya do¤ru bir geriye
gidifl ye¤leniyor.
Çevre hakk›, mevcut anayasada sosyal ve ekonomik haklar›n bir
ö¤esi olarak al›nm›fl, bir anlamda "toplumsal" bir bak›fl aç›s›yla haz›rlanm›flt›. Oysa taslakta, mali ve ekonomik hükümlerden hemen
sonra, belki onlar›n bir uzant›s› olarak "Çevrenin Korunmas› ve Milli Servetlere ‹liflkin Hükümler" bafll›¤› alt›nda yer verilen düzenlemelerin "ekonomik bir bak›fl aç›s›yla" kaleme al›nd›¤› anlafl›l›yor.
Verimli tar›m alanlar›n›n sanayi ve turizm yat›r›mlar›na aç›lmas› ve baz› orman alanlar›n›n özel mülkiyete konu edilmesi çabalar›
y›llard›r anayasal engellere tak›lmaktayd›. Tasla¤›n bu tür engelleri
ortadan kald›rmay› hedefledi¤i de görülmektedir.
Kamulaflt›rma ve Devletlefltirme konular› ise, Özellefltirme kavram› da bunlara eklenmek sureti ile Anayasan›n “Mali ve Ekonomik
Hükümler” bafll›¤›n› tafl›yan ayr› bir bölümünde düzenlenmifltir. Bu
konular da yine kifli haklar› statüsünden ç›kar›larak ele al›nm›flt›r.
Anayasa tasla¤›, topra¤›n verimli olarak iflletilmesi, korunmas›
ve erozyonla kaybedilmesini önlemeyi devletin anayasal görevi olarak görmüyor. Yine toprak mülkiyeti, tar›m, hayvanc›l›k ve bu
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alanda çal›flanlar›n korunmas› da anayasal güvence d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Geliflmifl ülkelerde çiftçilerin, oluflturduklar› kooperatifler
yolu ile haklar›n› hayata geçirdikleri görülmekte iken, ülkemizde liberal politikalara koflut olarak kooperatifçilik de korunmaya de¤er
görülmemifltir.
Ormanlar›m›z da yabanc› flirketlerin faaliyet gösterebilecekleri
ekonomik iflletmeler olarak düzenlenmektedir. Yürürlükteki anayasada devlet ormanlar› devletçe yönetilir ve iflletilirken, anayasa tasla¤›nda buralar›n ifllettirilebilece¤i de öngörülmektedir. Bu flekilde
ormanlar›m›z yerli ve yabanc› özel sektör faaliyetine aç›lm›fl olmaktad›r.
Üçüncü kuflak haklardan olan konut hakk› da yine taslakta yer
almayan haklardand›r. Gençli¤in ve sporun korunmas›,sanat›n ve
sanatç›n›n korunmas› bafll›kl› düzenlemelere de taslakta rastlayam›yoruz. Planlama uygulamada zaten kalkm›flt›, flimdi de Anayasadan
kald›r›l›yor. Esnaf ve sanatkar›n korunmas›ndan hiç bahsedilmezken, tüketicinin korunmas›ndan “Piyasalar›n Gelifltirilmesi” bafll›¤›
alt›nda üç kelime ile bahsediliyor.
Ülkenin uzun y›llard›r gündeminde olmas›na karfl›n sosyal bar›fl›n tesisinde çok önemli bir aflama olacak Toprak Reformu yeni anayasa tasla¤›nda bulunmamaktad›r.
Anayasa tasla¤›ndaki sendikal haklar 1982 Anayasas›’n›n biraz
ilerisinde ancak 1961 Anayasas›n›n çok gerisindedir.
Tasla¤›n 47. maddesi ile sendikalaflma hakk› bütün çal›flanlara tan›n›yor. Madde 1961 Anayasas›na benzer biçimde “çal›flanlar ve iflverenler, önceden izin almaks›z›n sendikalar ve üst kurulufllar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten çekilme haklar›na sahiptir” ifadesine yer veriyor. Ancak taslak 1961 Anayasas›’nda yer almayan iki önemli s›n›rlamaya, engele yer veriyor.
Bunlardan birincisi “ayn› zamanda ve ayn› ifl veya hizmet kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” fleklindeki yasakt›r. Bu hüküm Uluslararas› Çal›flma Örgütü'nün 87 ve 98 say›l› sözleflmelerine ayk›r›d›r ve sendikalaflma hakk›n› s›n›rlamaktad›r.
Anayasa tasla¤› 1982 Anayasas›nda da yer alan önemli bir s›n›rlamay› korumaktad›r. Taslak, sendika kurma hakk›n›n, milli güvenlik, kamu düzeni, baflkalar›n›n hak ve hürriyetlerinin korunmas› ile
suç ifllenmesinin önlenmesi sebepleriyle s›n›rlanmas›na imkan tan›maktad›r. 1961 Anayasas›nda yer almayan bu hüküm sendikalaflma
hakk›n›n özünü tehdit edebilecek genifl bir yetkinin kanun koyucuya ve hükümete tan›nmas› anlam›na gelmektedir. “Milli güvenlik”
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ve “kamu düzeni” gibi mu¤lak ve uygulamada kötüye kullan›lan s›n›rlamalara Anayasada yer verilmesi temel hak ve özgürlüklerin ayr›lmaz bir parças› olan sendikalaflma hakk›n›n özünü zedeleyici niteliktedir. Bilindi¤i gibi geçti¤imiz y›llar boyunca grev hakk› “milli
güvenlik” gerekçesiyle s›k s›k ihlal edilmifltir. Öte yandan suç ifllenmesini önlemek ibaresi de sendikal haklar üzerinde bir baflka tehdit
oluflturabilir.
Tasla¤›n toplu ifl sözleflmesi ve grev haklar›yla ilgili hükümleri
1982 Anayasas›na göre kimi ilerlemeler içermesine karfl›n bu maddede de önemli k›s›tlamalara yer veriliyor. Madde toplu ifl sözleflmesi ve grev hakk›n› sadece iflçiler için güvence alt›na al›yor. Anayasa
tasla¤› kamu çal›flanlar›n›n toplu ifl sözleflmesi ve grev hakk›na yer
vermiyor. Taslak halen 1982 Anayasas›nda yer alan ve hiçbir pratik
sonucu olmayan göstermelik “toplu görüflme” hakk›n› tekrarl›yor.
Tasla¤›n kamu çal›flanlar›na toplu ifl sözleflmesi ve grev hakk› tan›mayan bu hükmü Türkiye'nin onaylad›¤› Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflmelerine esasl› biçimde ayk›r›d›r. Kamu çal›flanlar›na
toplu ifl sözleflmesi ve grev hakk› tan›nmamas› Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesine de ayk›r›d›r.
S‹YAS‹ HAKLAR VE ÖDEVLER
Anayasa tasla¤›n›n Siyasi haklar ve ödevler bölümüne bak›ld›¤›nda, bu anayasa tasla¤›n› haz›rlayan iradenin hedefleri daha da gün
›fl›¤›na ç›k›yor.
Türk Vatandafll›¤› ile ilgili 35. maddenin kenar bafll›¤›nda “Türk
Vatandafll›¤›” yerine “Vatandafll›k” ifadesi yer almaktad›r. Madde
metni 3 alternatifli olarak düzenlenmifl olup bu ifadelerde “Türk”
kelimesinden özellikle kaç›n›lmaya çal›fl›ld›¤› göze çarpmaktad›r.
Devletin ”ulus devlet” ve “üniter devlet” niteli¤i vurgulanmak
yerine gözden uzak tutulmaya çal›fl›lm›flt›r. Özellikle etnik temelde
siyaset yapan baz› gruplar› tatmine yönelik bu yaklafl›mda, Türkiye
Cumhuriyeti’nin sanki farkl› uluslar›n bir araya gelmesi ile oluflmufl
parçal› bir millet yap›s› varm›flcas›na ifadeler kullan›lm›flt›r. Türk
kimli¤ini etnik bir kimlik gibi sunan bu yaklafl›m, Türkiye Cumhuriyetinin 85 y›ll›k ömründe izledi¤i “vatan› ve milleti ile bölünmez
bütünlük” prensibini suland›ran bir yaklafl›md›r.
Modern ulus devletlerin tamam›nda farkl› etnik kimlikler bulunmaktad›r. Ancak bu etnik kimliklerin resmi bir statü olarak kabul
edildi¤i hiçbir ülke yoktur. Fransa’da yaflayanlara Frans›z, Alman‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 33
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ya’da yaflayanlara Alman denir. Türkiye’de yaflayanlara da Türk denir. Bunu en temel metin olan anayasada aç›kça söylemekten do¤al
bir fley olamaz.
Siyasi Haklar ve ödevler bölümünde ikinci olarak dikkati çeken
bölüm siyasi partilere iliflkin bölümdür. Bu bölümde siyasi partilerin kapat›lmas› zorlaflt›r›l›p, siyasi partilerin d›flardan gelecek etki ve
tehlikelere karfl› korunmas› hedeflenmifltir. Ancak bu yeterli de¤ildir. Çünkü siyasi partiler kiflilerin siyasete kat›lmalar›nda sadece birer araçt›rlar. Siyasi partiler ele al›n›p bir de¤er olarak korunurken,
temel yaklafl›m kiflilerin siyasi haklar›n› kullanabilmesi olmal›d›r.
Bu bak›mdan siyasal partilerin iç iliflkilerinde demokratik olup olmad›¤› ile ilgilenmemek tam bir çeliflkidir. Çürük malzeme kullanarak sa¤lam yap›lar yap›lamaz. Bir yandan devlet yönetiminin demokratik yolla oluflmas› hedefini sa¤lamaya çal›fl›rken, di¤er yandan bu yönetim korolar›n› belirleyecek siyasi partilerin iflleyiflinde
demokrasinin en kaba fleklinin dahi olmamas› yaman bir çeliflkidir.
Ancak göstermelik demokrasilerde seçimler atanm›fl adaylar aras›nda yap›l›r.
Anayasa tasla¤›n›n siyasi partilerin iç iliflkisinde demokrasi ile ilgili bir hedefi ve iddias› bulunmamas› çok büyük bir eksikliktir.
Öte yandan siyasi partilerin korunmaya çal›fl›lmas› çabas›yla parti kapatman›n zorlaflt›r›lmas› amac› ile getirilen yeni düzenlemeler
genel ve soyut ilkeler yerine, son zamanlarda aç›lan kapatma davalar›na getirilen elefltirilerin bir özeti gibidir. Anayasaya ayk›r› fiillerin oda¤› olman›n tan›m›n›n yap›ld›¤› 5. f›kra bu söyledi¤imize uygun bir örnektir. Burada genel ve soyut bir tan›m yap›lmak yerine,
somut bir kapatma davas›na muhatap olan bir siyasi partinin kurtar›lmas› için getirilmifl ince manevralar› görmekteyiz.
Yine siyasi partilerin mali denetiminin Anayasa Mahkemesi yerine Say›fltay’a verilmesi de uygun de¤ildir. Say›fltay mali denetimlerini TBMM ad›na yapar. Partili milletvekillerinden oluflan TBMM ad›na hareket eden bir kurumun, partilerin denetimini yapmas› yerine,
bu denetimin yans›zl›¤› gere¤i ba¤›ms›z yarg› organlar›nca yap›lmaya devam edilmesinde yarar vard›r.
Yürürlükteki Anayasan›n 67/ 6. f›kras›ndaki “ temsilde adalet –
yönetimde istikrar” ilkesine taslakta 36. maddede de¤inilmemifltir.
Dolay›s›yla seçim yasas›nda yap›lacak düzenlemelerde ve özellikle
seçim barajlar›n›n tespitinde yönetimde istikrar ve temsilde adalet
ilkesine uyulmas›na yönelik Anayasal bir ilke getirilmemifltir. Seçimlerin serbest, eflit, gizli, genel oy aç›k say›m ve döküm esaslar›na
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göre yap›lmas› yan›nda, yap›lan seçimlerin temsilde adaleti sa¤lamas› da en az bu ilkeler kadar önemlidir. Bu aç›dan mevcut seçim sistemimizde bir ilde 50.000 kiflinin oyu bir milletvekili ç›kar›rken,
baflka bir ilde 200.000-250.000 kiflinin oyunun bir milletvekili ile
temsil edilmesi, gerek eflit oy ve gerekse temsilde adalet ilkesine de
ayk›r›d›r.
CUMHUR‹YET‹N TEMEL ORGANLARI
YASAMA
Yasama ile ilgili olarak getirilen baz› yenilikler olumludur. Türkiye Milletvekilli¤i, seçimlerin dört y›lda bir yap›lmas›, olumlu güvensizlik oyu, yasama okunulmazl›¤›n› s›n›rlayan hükümler gibi.
Ayr›ca, “Temel haklar ve özgürlüklere” iliflkin olarak uluslararas› antlaflmalar›n iç mevzuata ayk›r› olmas› halinde, uluslararas› antlaflmalara üstünlük tan›naca¤›na iliflkin mevcut 1982 Anayasas›’ndaki hükmün de¤ifltirilmesi de uygundur. Hukuken do¤ru olan
yöntem, uluslararas› antlaflmalar›n iç hukuk kural› haline gelmesi
için kanunlar›n bu anlaflmalara uygun hale getirilmesi uygun bir
yöntemdir. Bu bak›mdan teklifteki düzenleme mevcut hükme nazaran daha olumludur.
Ancak kuvvetler ayr›l›¤› prensibine uygun olarak Yasama organ›n›n güçlendirilmesi ve Yürütmeden ba¤›ms›zlaflt›r›lmas› yönünde
hiçbir yenilik getirilmedi¤i görülmektedir. Böyle bir niyet olsa idi seçim sistemi ve siyasi partiler yasas› yolu ile Yasama organ›n›n kuvvetler ayr›l›¤› sistemi içinde olmas› gereken yere oturtulmas› mümkün olabilirdi. Örne¤in prensip olarak ön seçim zorunlulu¤u getirmekle, genel merkezin milletvekilleri üzerindeki hakimiyetini azalt›labilir. Böylece Yasama Organ›n›n yürütmeye karfl› güçlenmesinin
önü aç›labilir.
Taslakta Yasama organ› ile ilgili düzenlemelere bakt›¤›m›zda
dikkati çeken belli bafll› eksiklik ve yanl›fll›klar flu flekildedir.
En baflta Yasama ifllevi tasar›da hem yetki hem de görev olarak
düzenlenmifltir.
Oysa yasama ifllevinin bir görev olmas› TBMM ile ba¤daflan bir
kavram olamaz. Bu nedenle yaln›zca yetki olarak ifade edilmesinin
daha do¤ru olacakt›r.
Yine “Milletvekilli¤inin Düflmesi” bafll›¤›nda düzenlenen ve istifa ile milletvekilli¤inin düflmesi için Genel Kurul taraf›ndan karar
‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 35

ANAYASA KOM‹SYONU

verilmesi yönündeki düzenleme, istifa müessesinin özüne ayk›r›d›r.
Tek tarafl› bir ifllem olan istifadan sonra, bu ifllemi bir kurulun onaylamas› eflyan›n tabiat›na ayk›r›d›r.
Kanun Hükmünde Kararname ç›karma yetkisinin taslakta düzenlendi¤i kadar genifl alanl› olmas› yasama yetkisinin devri niteli¤inde olup, bu yetki kald›r›lmal› yada çok daha fazla daralt›lmal›d›r.
Milletvekillerinin kendi maafl ve ödenekleri ile ilgili olarak ald›klar› kararlar ülkemizde her zaman tart›flma konusu olmufltur. “Kimse kendi yetkisini kendi yarar› için kullanamaz” genel prensibi gere¤ince, Tasar›n›n 63.maddesinde “TBMM milletvekillerinin her türlü
özlük haklar› ile ilgili yapt›¤› düzenlemelerin bir sonraki dönem için
uygulanaca¤›n›n” hüküm alt›na al›nmas› uygun olacakt›r. Bu flekilde TBMM üyelerinin kendi maddi ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda
adaletsiz davrand›klar› fleklindeki elefltirilere muhatap olmalar› önlenecektir. TBMM sayg›nl›¤›n›n korunmas› ve güvenirli¤inin art›r›lmas›na yönelik böyle bir düzenlemenin çok önemli bir katk› sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz.
Yak›n tarihlerde Meclis soruflturmas› kapsam›nda gerekli bilgi ve
belgelerin komisyona verilmedi¤i ve hatta ifadesine baflvurulan baz› kiflilerin ça¤r›ld›¤› halde komisyon önüne gitmeyi reddetti¤i görülmüfltür. Bu durum meclis soruflturmas›n›n etkinli¤ini zedelemektedir. Bu nedenle tasar›n›n 77. maddesine “kamu görevlileri komisyona gerekli bilgi ve belgeleri verir” fleklinde bir ibare eklenmesi gereklidir.
YÜRÜTME
Yürütme bafll›¤›nda olumlu birkaç düzenleme yan›nda bir çok
maddede ça¤dafl, demokratik ve tam ba¤›ms›z bir devletin gereklerine uygun olmayan düzenlemeler bulunmaktad›r. Önce k›saca
olumlu düzenlemelerden bahsedecek olursak, dikkati çeken düzenlemeler flunlard›r.
Taslaktaki 94 maddede yer alan “‹darenin hiçbir eylem ve ifllemi
yarg› denetimi d›fl›nda tutulamaz” hükmü YAfi kararlar› ve Cumhurbaflkan›n›n tek bafl›na yapt›¤› ifllemleri de yarg› denetimi alt›na almaya yönelik bir giriflim olup olumludur.
‹dari ifllem ve eylem fleklinde yarg› karar› verilemeyece¤i hükmü
de olumludur.
Bunun yan›nda afla¤›da irdeledi¤imiz ve Yürütme bafll›¤›nda ge‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 36
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tirilen düzenlemelerden baz›lar› da ya gereksiz yada ça¤dafl demokrasilerin temel ölçütlerine ayk›r› düzenlemeler içermektedir.
Örne¤in;
a) Taslakta 81. maddede belirtilen “Cumhurbaflkan›n›n TBMM
nin aç›l›fl›nda konuflma yapmas›” ifadesi gereksiz olup, diledi¤i
zaman C. Baflkan› milletvekillerine hitap edebilmelidir.
Yine Taslakta 81. maddede belirtilen “Kanunlar› ve Kanun
Hükmünde Kararnameleri yay›nlamak” ifadesi 1982 Anayas›n›ndaki gibi “Kanunlar› yay›mlamak” fleklinde olmal› ve KHK ler ç›kar›lmal›d›r.
b) Taslakta 81 maddenin g f›kras›nda belirtilen “Baflbakan› atamak” ifadesi “Baflbakan› atamak ve baflbakan›n teklifi üzerine
bakanlar› atamak ve görevlerine son vermek” fleklinde de¤ifltirilmelidir.
c) Taslak ta 82 maddenin 3. f›kras›’ndaki “Cumhurbaflkan›n›n
kiflisel suçlar›ndan do¤an sorumlulu¤u yasama dokunulmazl›¤›
hükümlerine tabidir” ifadesi kifliye özel bir düzenleme olup ç›kar›lmal›d›r.
d) Taslakta 84 maddedeki “D›flardan bakan atamas›” düzenlemesi kald›r›lmal›d›r. Zira Türkiye Milletvekili olarak 100 milletvekilinin meclise girifl sebebi zaten teknik ve uzman kadrolar›n meclis
çat›s› içinde yer almas›na yöneliktir. Buna ra¤men hala d›flardan bakan atanmas›n›n hiçbir yarar› olmad›¤› gibi, parlamenter sistemin
zay›flamas›na neden olacak bir uygulamad›r.
e) Taslakta 85 maddedeki hükümetin kurulma aflamas›nda
güven oyuna iliflkin bir nisap öngörülmedi¤i görülerek burada da
“toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u” fleklinde bir nisap kabul
edilmelidir.
f) Taslakta 88 maddedeki Bakanl›klar›n kurulmas› kald›r›lmas›, görev ve yetkileri bölümünde “kanunun öngördü¤ü esaslara göre düzenlenir” ifadesinin tüzük ve yönetmelikle de düzenlenebilece¤i ifadesini içerdi¤i için “kanunla düzenlenir” fleklinde bir
düzenleme daha do¤ru olurdu.
g) Taslaktaki 93 maddeye “Kanunlar›n yorumu niteli¤inde yönetmelik ç›kar›lamaz” ifadesi eklenmesi gerekir.
h) Taslaktaki 94 maddede düzenlenen ve kamu imtiyaz sözleflmeleri için tahkim yoluna gitmeye imkan veren düzenleme devletin do¤rudan egemenlik hakk› ile ilgili olup bu tür bir düzenleme
kabul edilemez. Bu tür düzenlemeler kaputülasyonlar dönemindeki
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çok hukukluluk veya konsolosluk mahkemelerini ça¤r›flt›rmaktad›r.
Yabanc›l›k unsuru tafl›yor diye bir konunun genel yarg› d›fl›nda
tutulmas› ancak sömürge ülkelerinde olur Bu hüküm ayn› zamanda, yap›lacak ihalede yabanc› ortakl› bir flirkete Türk ortakl› flirketlere karfl› haks›z rekabet riski de tafl›maktad›r.
›) Taslaktaki 94 maddenin ikinci f›kras›nda yer alan “‹dari ifllemlere karfl› aç›lacak davalar›n yaz›l› bildirim tarihinden itibaren bafllayaca¤›” hükmü kanunla düzenlenecek bir husus olup
Anayasada bulunmas› gereksizdir.
i) Taslaktaki 95 maddenin 5. f›kras›nda “kamu görevlilerinin
flahsi kusurlar›ndan dolay› sadece idare aleyhine dava aç›labilmesine” iliflkin düzenleme vatandafl›n hak arama özgürlü¤ünü k›s›tlay›c› oldu¤u gibi, kusurlu kamu görevlisinin korunmas› anlam›na
da geldi¤i için do¤ru de¤ildir. Bunun yerine maddenin “‹darenin
kusurlu personeline rücu etmesi, memur aleyhine dava açma hakk›n› ortadan kald›rmaz” fleklinde olmas› gerekir.
j) Taslaktaki 94 maddede Yürütmenin durdurulmas›na iliflkin 4.
f›kra hükmünün yasalarla düzenlenecek bir konu olmas› nedeni ile
ç›kar›lmas› uygun bulundu.
Ayr›ca bu maddeye idari yarg›ya yerindelik denetimi tan›nmamas› için “Hukuka uygunluk denetiminin yerindelik denetimini içermedi¤i aç›kça yaz›lmal›d›r.
k) Taslaktaki 96 maddede Maddenin bafll›¤› “Yerinden Yönetim” olmal›, alt bafll›klar ise “Mahalli ‹dareler” ve “Hizmet Bak›m›ndan Yerinden Yönetim” olmal›d›r.
l) Taslaktaki 98 maddenin 3. f›kras›nda yer alan Kamu görevlilerinin iflledikleri suçlar nedeni ile haklar›nda kovuflturman›n
izin flart›na ba¤lanmas› uygun de¤ildir. Ayr›ca bu madde içinde,
“Görevleri ile ilgili iflledikleri suçlar” ibaresi maddede yer almad›¤›ndan, kamu görevlilerinin her türlü iflledikleri suçlar› ifade eder
flekilde izne ba¤lam›fl olmas› da hatal›d›r.
m) Taslakta Üniversitelerin bilimsel özerkli¤inden bahsediliyor. Ancak mali ve idari özerkli¤i olmadan bilimsel özerkli¤inin bir
anlam› olmayacakt›r. Ayr›ca yabanc› dil e¤itimine sonuna kadar
evet, ancak ana dil d›fl›nda bir dille e¤itim kabul edilemez. YÖK kald›r›lmal› veya üniversiteler aras› koordinasyonu sa¤layan ve istiflari
görevleri olan Üniversiteler aras› bir kurul haline getirilmelidir.
n) Taslaktaki 102 maddenin görüflülmesinde, Kamu Kurumu Niteli¤inde meslek kurulufllar› ile ilgili ayr›nt›l› düzenleme gereksizdir.
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1. f›kra d›fl›nda di¤erleri kanunla düzenlenebilir. Ayr›ca Kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flanlar›n üye olma zorunlulu¤unu kald›ran 2. f›kra hükmü ç›kar›lmas› gerekir.
o) Tasar›da 103 maddede düzenlenen Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
düzenlemesi çok zay›f ve eksiktir. Din hizmetlerinin istismar›n› önleyici ve ‹slam dininin Alevilik de dahil olmak üzere tüm mezheplerini adil bir flekilde temsil edecek biçimde, Anayasal düzenlemeye
kavuflturulmas›, s›n›rlar› ve denetimi aç›kça belirtilmelidir.
YARGI
Yarg› bölümüyle ilgili düzenlemeler, Cumhuriyet’in “hukuk
devleti” olma niteli¤i (Md.2), ulus ad›na kullan›lan “egemenlik” ile
yarg› aras›ndaki iliflki ( Md.5 ve 8), hak arama özgürlü¤ü ve adil
yarg›lanma hakk›n›n teminat› olan “do¤al yarg›ç” ve “ba¤›ms›zl›k” ilkeleri ve bu temelde adaletin sa¤lanmas› hizmetinin toplumun
huzur ve güvenli¤i bak›m›ndan tafl›d›¤› önem dikkate al›narak bir
de¤erlendirme yap›lmas› gerekmektedir. O nedenle bu bölümde öncelikle yarg› yap›sal ve fonksiyonel yönden incelenmifl ve öneriler
ortaya konulmufltur.
1- Anayasa Mahkemesi kararlar›nda da yer ald›¤› tan›mla hukuk
devleti ilkesi, insan haklar›na dayal›, kifli haklar›n› teminat alt›na
alan ve devletin bütün faaliyetlerinde hukuka ve anayasaya uygun
davrand›¤› bir sistemi ifade etmektedir. Hukuk devleti ilkesinin yaflama geçmesi için öncelikli koflul, kaliteli bir yarg›lama düzeninin,
donan›ml›, etkin ve ba¤›ms›z yarg›n›n varl›¤›d›r.
2- Yarg› ba¤›ms›zl›¤›, yarg›n›n bir anayasal kurum olarak ele al›n›p, düzenlenmesini gerektirir.
Önceki Anayasalar›m›zda bu, sadece yüksek mahkemeler ile s›n›rl› kalm›flt›r.
Anayasa taraf›ndan düzenlenmemifl yarg›, yap›s›n›n yasalarla her
zaman de¤ifltirilmesi olana¤› göz önüne al›n›rsa kurumsal olarak ba¤›ms›z kabul edilemez.
Yurttafllar›n temel haklar›ndan birisi olan davac› ve daval› olma
hakk›n›n anayasal bir anlam kazanmas› yarg›n›n anayasal bir kurum
olarak düzenlenmesini, ilkelerinin belirtilmesini gerektirir. Bir baflka deyiflle anayasa, yurttafllar›n hangi mahkemelerde davac› ve daval› olacaklar› sorusuna cevap vermeli, bunu yasalara b›rakmamal›d›r.
3- Hukukun temel ilkelerinden birisi olan “kanun önünde eflitlik” ilkesi somut anlam›n› en çok yarg›da gösterir; yarg› önünde
eflitlik, bunun bir baflka türlü ifadesidir.
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Yarg› önünde eflitlik ise, baz›lar› için “görevlerinin özel niteli¤i”,
devlet için ”idarenin özelli¤i” v.b gibi gerekçelerle ayr›m yap›lmaks›z›n yurttafllar›n tamam›n›n ayn› yarg› organlar›nda yarg›lanmas›
anlam›n› tafl›r. Yurttafllar›, görevlerine ve konumlar›na, hazineyi veya idareyi bürokratik yap›s›na göre farkl› yarg› mercilerine tabi tutmak Yarg› önünde eflitlik kavram›na ayk›r› düfler. Bir anlamda görev
türlerine göre yarg› ve buna göre görevdekiler aras›nda bir eflitlik yarat›r.
4- Hukuki ve cezai sorumluluk halleri geneldir. Bir ülkede farkl›
sorumluluk hallerinden söz edilmemelidir. Örne¤in Adli Yarg›’da,
kurumlar›n kusursuz ve zarar verenle müteselsil sorumlu¤unu kabul edilerek fevkalâde geliflmifl bir sorumluluk hukuku yerleflmifltir.
Buna karfl›l›k idarenin sorumlu tutulmas›nda hizmet kusuru
aranmakta ve zarar verenle idarenin zarar görene karfl› müteselsil sorumlulu¤u kabul edilmemektedir.
Bunun gibi ceza sorumlulu¤u da farkl›laflt›r›lamaz. Genel mahkemeler d›fl›nda, bir baflka deyiflle Yarg›tay denetimi d›fl›nda kalan
mahkemeler, kendi içinde denetimi olsa dahi, özel mahkemelerdir.
5- Osmanl› 1293 (1876) Anayasas› ile ‹talyan ve Alman Anayasalar›nda Yarg›, bütünüyle ele al›nm›fl, anayasal bir kurum olarak düzenlenmifltir. 1961 ve 1982 Anayasalar›, sadece hakim ba¤›ms›zl›¤›n› ve yüksek yarg› organlar›n› düzenlemekle yetinmifltir.
6- Mevcut Anayasa kiflilere “kanuni mahkeme” güvencesi tan›m›fl(Mad.37) ve “Mahkemelerin kurulufl, görev ve yetkilerinin kanunla düzenlenece¤i”(Mad.142) esas›n› getirmifltir. Her iki hükmün
birlikte ele al›nmas› halinde kiflilerin, siyasi erkin uygun gördü¤ü
mahkemelerde, uygun görece¤i usullerle yarg›lanabilecekleri gibi
tehlikeli bir sonucu öngörmüfltür. Bu durumda ”Kanuni Mahkeme”
deyimi anayasal bir güvence içermemektedir. Güvencenin sa¤lanmas› için, Yarg› erkinin anayasal bir kurum olarak düzenlenip esaslar›n›n belirtilmesi flartt›r.
Bu nedenlerle öncelikle Anayasaya yaz›lmas› gereken ilkesel önerilerimiz flunlard›r:
a) Yarg›lama yetkisi, anayasa hükümlerine uygun olarak görevlendirilmifl yarg›çlara verilmifltir. Yarg›çlar bu yetkilerini ülke bütününde örgütlenmifl, herkese aç›k, genel, adli mahkemelerde yerine
getirirler.
Ola¤anüstü veya özel mahkemeler kurulamaz, yarg›çlar görevlendirilemez.
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b) Yarg› bölümünde hâkimler ve savc›lar, yarg›laman›n ayr› unsurlar› olarak ayr› kurullar halinde düzenlenmeli, Adalet Bakan› ile
müsteflar›n hakimlerle ilgili kurulda belirleyici rolü önlenmeli, kurullarda görev alacak yarg›ç ve savc›lar yine yarg› içinden seçimle
belirlenmeli, genel yarg›sal düzenlemede ba¤›ms›z savunman›n önemine mutlaka yer verilmelidir.
c) ‹dari yarg› organlar›n›n, kiflilerin yasal hak ve menfaatlerinin
(idari veya mali) korunmas› bak›m›ndan idarenin ifllem ve eylemlerini yarg›lama ve iptal etme yetkisi tart›flma d›fl›d›r.
Ancak, idarenin veya görevli kamu personelinin, eylem ve ifllemlerinden zarar görenlerin tazminat talepleri bu yetkinin d›fl›nda olmal›, bu gibi durumlarda uyuflmazl›klar müteselsil sorumluluk esas› dahilinde genel hükümler çerçevesinde çözümlenmelidir.
Bu nedenlerle, idari yarg›n›n görev alan› sadece iptal davalar›yla
s›n›rlanmal›. idari ifllem ya da eylemden do¤an tam yarg› davalar›
adli yarg›da görülmelidir.
d) Say›fltay’›n kamu muhasebesi ve kanunun tespit etti¤i di¤er
konularda denetim yetkisi vard›r. Kararlar› itiraz halinde, Dan›fltay’da incelenir.
e) Askeri mahkemelerin, bar›fl zaman›nda yaln›z silahl› kuvvetlere mensup kiflilerin iflledikleri askeri suçlar hakk›nda yarg›lama yetkisi vard›r. Savafl zaman›nda yarg› yetkisi ayr›ca yasayla belirlenir.
ANAYASA YARGISI:
Anayasa yarg›s›, anayasaya uyulmas›n› sa¤lamak amac›na iliflkin
her türlü yarg› ifllemlerini, baflka bir deyiflle anayasa hukuku sorunlar›n›n yarg›sal usuller içerisinde bir karara ba¤lanmas› sürecini ifade eder ve hukuk devletinin gelifliminde son ve önemli bir aflama
olarak tan›mlanmaktad›r. Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda konu, önemi
bak›m›ndan karfl›laflt›rmal› hukuk aç›s›ndan ele al›narak incelenmifltir.
Alman Anayasas›nda, Anayasa Mahkemesi “Yarg›” bölümünde
düzenlenmifltir. Buradaki düzenlemede dikkat çeken önemli bir husus, kendi temel haklar›ndan birisinin kamu makamlar›nca ihlal
edildi¤ini sanan kimselerin, kiflisel dava hakk›na sahip olduklar›, bu
baflvuru için, daha önce bütün kanun yollar›na baflvurunun gereklili¤i flart›n›n kanunla düzenlenece¤ini, mahkemenin bir bak›ma ‹nsan Haklar› Mahkemesi gibi görevlendirildi¤ini görüyoruz.
Bizdeki Anayasa Mahkemesine benzer nitelikte bulunan ‹talyan
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Anayasa Mahkemesi, yarg› bölümünün d›fl›nda, özel olarak aç›lm›fl
“Anayasa Teminatlar›” bafll›kl› bir bölümde düzenlenmifltir. ‹talyan
Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya ayk›r›l›k kriterleri ise, ayr› bir
temel kanunda belirtilmifltir.
Frans›z Anayasas›nda bu organ, “Anayasa Konseyi” bafll›kl› özel
bir bölümde tan›mlan›p, düzenlenmifltir. Burada yasa tasar›lar›n›n
Anayasa’ya uygunlu¤u denetlenmekte, bir baflka deyiflle ön denetim
yap›lmaktad›r. Bu denetim tüm tasar›lar için de¤il, organik yasalara
iliflkin tasar›larla s›n›rland›r›lm›flt›r. Kurallar hiyerarflinde Frans›z
Hukuku, adi (s›radan) kanunlar›n üzerinde, Anayasa’dan hemen
sonra gelen, devletin örgütlenmesi ile ilgili, Anayasa taraf›ndan ön
görülmüfl ve kabul edilip, yürürlü¤e girmesi özel bir usule ba¤lanm›fl organik kanunlar diye bir kavram gelifltirmifltir. Anayasa konseyinin görevi iflte bu tür yasalarla s›n›rl› olup uygulamayla ilgili yasalar ya da yasa hükmünde kararnameler bu ön denetimin d›fl›ndad›r.
Her üç anayasan›n birlefltikleri nokta; kifli hak ve özgürlükleri ile
devlet yap›lanmas›na iliflkin Anayasa hükümlerinin hukuki güvence
alt›na al›narak korunmas›d›r. Konular›n gündelik siyasi tart›flma ve
polemiklerin d›fl›nda tutulmas›na özen gösterilmifltir.
‹nsan haklar›n›n korunmas› ve uygulanabilmesi yan›nda, ve kuvvetler ayr›m›na dayal› sistem gere¤i tüm uygar dünyada kabul edilen
“ denge ve denetim” ilkesi, hukuk devletinin temel koflullar›ndan
olan “yasalar›n anayasaya uygunlu¤u” nun denetiminin sa¤lanabilmesi için Anayasa Mahkemesi’nin fonksiyonu gözard› edilemez. Bu
nedenle taslaktaki düzenlemede gerek üye seçimi gerekse denetim
yöntemi bak›m›ndan Anayasal Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ve etkinli¤ini
zedeleyecek düzenlemeler kabul edilemez.
* Anayasa Mahkemesi üyeleri; Yarg›tay üyeleri, Dan›fltay’›n hakimlik mesle¤inden gelen üyeleri, hukuk doktorlar› ve en az yirmi
befl y›l çal›flm›fl serbest avukatlar aras›ndan; Yarg›tay, Dan›fltay büyük genel kurulu üyeleri ile T.Barolar Birli¤i’nin genel kurulu taraf›ndan seçilmifl delegelerin ortak toplant›s›nda seçilmeli, kurumlar›n
aday gösterme hakk› olmal›, üyelik süre ile s›n›rlanmal› ve üyeler
tekrar seçilebilmelidir.
* Mevcut, mahkemelerin ciddi bulduklar› anayasaya ayk›r›l›k iddialar›n›n, Anayasa mahkemesince incelenip, sonuca ba¤lanmas›n›
iliflkin hükümler korunmal›d›r.
* Anayasa de¤iflikliklerinin biçim ve esas yönünden denetlemesi
sa¤lanmal›d›r.
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mi milletvekiline tan›nmal›, ayr›ca Türkiye Barolar Birli¤i her alanda; Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savc›lar Yüksek Kurulu, yüksek
mahkemeler, Say›fltay ve üniversiteler, Kamu Denetçili¤i Kurulu,
kamu kurumu niteli¤indeki meslek üst kurulufllar› kendi varl›k ve
görevlerini ilgilendiren alanlarda, Anayasa Mahkemesi’ne do¤rudan
do¤ruya iptal davas› açabilmelidirler.
* Yap›lan ifllemlerle, anayasal haklar›n›n ihlal edildi¤i düflüncesinde olan kiflilere, bütün kanun yollar› kapand›ktan sonra, Anayasa Mahkemesine baflvuru hakk› (Anayasal fiikâyet) tan›nmal›d›r.
* Yüce Divan görevi Yarg›tay’a ait olmal›d›r. (Av. Mehrigül KELEfi
“bu görevi Anayasa Mahkemesine verilmesi, iki daireli oluflacak Anayasa Mahkemesinde bir dairenin ayn› zamanda Yüce Divan olarak da
çal›flmas›, iki dairenin birlefliminden oluflacak Genel Kurul’un ise Kanunyolu incelemesi yapmas› gerekti¤i” görüflüyle bu karara kat›lmam›flt›r.)
Bununla birlikte:
** Frans›z Anayasas›nda oldu¤u gibi ayk›r›l›¤› önleyici bir sistem
gelifltirilmesi önemlidir ve tart›flmaya aç›lmal›d›r. Yürürlü¤e konulmufl bir yasan›n uygulan›rken iptal edilmesinin, yasa kavram›n›, yasalara uyma inanc›n› zedeleyici alg›lamalara neden oldu¤u, bazen
eflitsizlik yaratt›¤› gözden uzak tutulmamal›d›r.
** Devletin nitelikleri, yap›s› ve kiflilerin hak ve özgürlüklerine
iliflkin alanlar ile yürütme organ›n›n idari ve mali görevleri gere¤i ihtiyaç duydu¤u s›radan (sadece uygulamaya iliflkin) yasalar› birbirinden ay›racak ölçütler gelifltirilmeli, Anayasa Mahkemesi’ni iktidarlar›n siyasetlerini yarg›layan bir kurum görüntüsü vermekten kurtaracak çözümler düflünülmeli, gerekirse Frans›z Anayasas›’nda yer ald›¤› gibi “organik kanun” kavram› gelifltirilmelidir.
** Mahkemenin görevlerini yerine getirebilmesini sa¤lamak üzere daireler ve bir genel kurul fleklinde yap›lanmas› da önemli bir gereksinimdir.
DANIfiTAY
Dan›fltay üyelerinin meslekten olmayanlar aras›ndan seçilmesi
de yerinde de¤ildir. Günümüzde yürütme ve idarenin yeteri kadar
hukuk müflaviri bulunmakta olup Dan›fltay'a gelen dan›flma konular› say›s› eskiye göre yok denecek kadar azalm›flt›r. Hal böyle olunca
Dan›fltay'a bu yolla seçilen deneyimli bürokratlardan bu kurumun
yararlanma olana¤› kalmam›flt›r. Zira Dan›fltay bir dan›flma organ›
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olma niteli¤ini kaybetmifl olup biri idari ve 12 dava dairesiyle, bir
yüksek yarg› organ› olarak görev yapmaktad›r.
Öte yandan, Dan›fltay'›n görevleri aras›nda Bakanlar Kurulu Kararlar›’na karfl› aç›lan davalar› karara ba¤lamak da vard›r. Bakanlar
Kurulu taraf›ndan Dan›fltay’a üye seçilmesi bir çeliflkidir.
Av. Cengiz ‹LHAN

Av. Prof. Dr. Ayd›n ZEVKL‹LER

Av. Bahattin Özcan ACAR
Av. Mehmet SEYREK

Av. Mehrigül KELEfi
Av. Sabahattin YILMAZ

Av. Mert SARAÇO⁄LU
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“Aciz Halinde ‹ken Yap›lan
Tasarruflardan Dolay›” ‹ptal
(‹‹K. mad. 279*)

n

Talih UYAR**

‹‹K. mad. 279'da, “borçlunun aciz halinde iken -daha do¤rusu borca bat›k durumda iken- yapt›¤› tasarruflar›n” hangilerinin iptale tâbi
olaca¤› aç›klanm›flt›r.
I- Kanunun, “borçlunun borca bat›k oldu¤unu” varsayarak öngördü¤ü belli bir devrede yapt›¤› -ve maddede dört bent halinde say›lantasarruflar, alacakl›lar›n iptal davas›na konu olabilir.
Bu hükmün kabulünü gerektiren düflünce, borçlunun “bir veya
bir kaç alacakl›y› kay›rmak sonucu do¤uran fiillerini” önlemektir.1
Ancak, bu amac› tafl›yan tüm fiiller de¤il, sadece maddede say›lan fiiller, bu maddeye göre iptâl davas›na yol açabilir.
Bu madde uyar›nca, tasarrufun iptâl edilebilmesi için -‹‹K. mad.
278'de oldu¤u gibi- “borçlunun kasd›” önemli de¤ildir. Bunun sonucu olarak da daval›- üçüncü kiflinin, borçlunun flu ya da bu kasd›n›
bilmesi (yani kötüniyeti) aranmaz. Bu nedenle, daval› -üçüncü kifli,
(*)Acizden dolay› butlan
MADDE: 279 - “Afla¤›daki tasarruflar borcunu ödemiyen bir borçlu taraf›ndan hacizden veya mal
bulunmamas› sebebiyle acizden yahut iflas›n aç›lmas›ndan evvelki bir sene içinde yap›lm›flsa
bat›ld›r.
1- Borçlunun teminat gösterme¤i evvelce taahhüt etmifl oldu¤u haller müstesna olmak üzere borçlu
taraf›ndan mevcut bir borcu temin için yap›lan rehinler,
2- Para veya mutad ödeme vas›talar›ndan gayri bir suretle yap›lan ödemeler,
3- Vadesi gelmemifl borç için yap›lan ödemeler,
4- Kiflisel haklar›n kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen flerhler,
Bu tasarruflardan istifade eden kimse borçlunun hal ve vaziyetini bilmedi¤ini ispat eylerse iptal
davas› dinlenemez.”
(**) Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi
1) GÜRDO⁄AN, B. ‹flâs Hukuku Dersleri, 1966, s:227 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN,
M.S./ÖZEKES, M. ‹cra ve ‹flâs Hukuku, 2007, s:587
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“borçlunun zarar verme ya da kay›rma kasd›n› bilmedi¤ini” isbat suretiyle sorumluluktan kurtulamaz.2 Ancak -‹‹K. mad. 278'den farkl›
olarak, daval›-üçüncü kifli, hukukî ifllemin (fiilin) yap›ld›¤› ânda
borçlunun durumunu -daha do¤rusu, borca bat›k oldu¤unu-3 “bilmedi¤ini” -ve “gereken özeni gösterdi¤i halde, ö¤renemedi¤ini”- yani
“iyiniyetli oldu¤unu” (MK. mad. 3) iptâl davas› red edilir (mad.
279/son).4
Burada, olumsuz bir durumun isbat› söz konusu olmakla beraber
isbat yükü iddia edendedir.5 Ancak, olumsuz hususlar›n isbat›ndaki
güçlük dikkate al›narak, burada ‘yaklafl›k ispat ölçütü çerçevesinde6’
“belirti ve karinelerle” yetinilecektir. Bu belirtiler; borçlunun “borca
bat›k oldu¤u hakk›nda” daval› -üçüncü kiflinin kuflkuya düflmesi için
bir neden bulunmad›¤›n›, yani durumun böyle bir kuflku uyand›rmad›¤›n› yahut da bu kuflkunun do¤du¤unu fakat daval›- üçüncü kiflinin gerekli ihtimam› göstererek edindi¤i bilgi yüzünden ortadan
kalkt›¤›n› gösterir nitelikte olmal›d›r.7-8 Örne¤in; üçüncü kifli, borçluya açaca¤› kredi karfl›l›¤›nda borçludan “üst s›n›r ipote¤i”9 alm›fl ve
bu ipotek çerçevesinde ona borç para vermeye (ya da onun senetlerini ödemeye, ona bankadaki kendi kredisini kulland›rmaya) devam
etmifl ve ipote¤in kurulmas›ndan “bir sene” geçmeden borçlu iflâs etmiflse (‹‹K. mad. 279/I), alacakl›; “borçlunun hal ve vaziyetini bilmedi¤ini” -yani; borçlunun borca bat›k oldu¤u hakk›nda bilgi sahibi ol2) UMAR, B. Türk ‹cra ve ‹flas Hukukunda ‹ptal Davas›, 1963, s:71 - GÜRDO⁄AN, B. age. s: 228
- ÖZTEK, S. Tasarrufun ‹ptali Davalar›nda Ortaya Ç›kan Baz› Sorunlar ve Yarg›tay'›n Bu
Sorunlara ‹liflkin Uygulamas› (Prof. Dr. Ergun Önen'e Arma¤an, 2003, s:326) - KALE, S. Aciz
Halindeki Borçlunun Bir veya Birkaç Alacakl›s›n› Kay›ran Hukuki Fiilleri Dolay›s›yla ‹ptal Davas›
"‹‹K. mad. 279" (Prof. Dr. Ergun Önen'e Arma¤an, 2003, s:191) - YILDIRIM, M.K. ‹cra ve ‹flas
Hukukunda ‹ptal Davas›, 1995, s:199 - KARATAfi, ‹./ERTEK‹N, E. Tasarrufun ‹ptali Davalar›,
1998, s:188, 191 - GÜNEREN, A. ‹cra ve ‹flâs Hukukunda ‹stihkak Davalar› ile Tasarruf ‹ptal
Davalar›, 2004, s:1134 - ATALAY, E. ‹ptal Davalar›nda Acizden Dolay› Butlan Hallerinin
Gösterdi¤i Özellikler (Kocaeli Bar. D. 2003/2, s:28)
3) UMAR, B. age. s:71
4) MUfiUL, T. ‹cra ve ‹flâs Hukuku, 2005, s:1006-ALTAY, S. Türk ‹flâs Hukuku, 2004, C:1, s:679
5) KURU, B. ‹cra ve ‹flâs Hukuku, 1997, C:4, s:3451 - UMAR, B. a.g.e. sh: 79 - BERK‹N, N. ‹flâs
Hukuku, 1972, s:510 - SARISÖZEN, ‹. ‹cra ve ‹flâs Hukukuna Göre ‹ptâl Davalar›nda Yarg›lama
Usulü (ABD. 1977/1, s:54)
6) PEKCANITEZ, H./ALTAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s:587
7) Ayn› do¤rultuda: ‹sviçre Federal Mahkemesi Karar›; ATF 25 II 669/670 (Naklen; BRAND, E.
(“Çev. ARAS, F.A.” ‹ptâl Davas›, s: 17)
8) UMAR, B. a.g.e. sh: 79 - BERK‹N, N. age, s:510 - OLGAÇ, S. Yarg›tay ‹çtihatlar›n›n Ifl›¤›
Alt›nda ‹cra ve ‹flâs Hususunda ‹ptal Davalar› (Dr. A. Recai Seçkin'e Arma¤an, 1974, s:467)
9) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T. ‹cra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, 2. Bas›, 1992,
s:9 vd; 18 vd. - UYAR, T. Gerekçeli-‹çtihatl› ‹cra ve ‹flas Kanunu fierhi, C:8, 2008, s:11958 vd.,
11968 vd.
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mad›¤›n›- (‹‹K. mad. 279/son) ileri sürebilir ve bu iddias›nda samimi görülebilir. Gerçekten, borçlunun (müflisin) kurdu¤u ipotek her
ne kadar “iflâs›n aç›lmas›ndan önceki bir sene içinde” oldu¤u için, iptâle tâbi ise de, bu ipotek “kesin ipotek”10 yani, tutar› belli olan alacak için kurulan ipotek (MK. mad. 875) fleklinde olmay›p, ‘ipotek
kuruldu¤u ânda henüz do¤mam›fl olan ve fakat ileride do¤acak olan
bir alacak için kurulan ipotek’ (MK. mad. 881/I) yani “üst s›n›r ipote¤i” fleklinde oldu¤undan ve hiç kimsenin de iflâs etmek üzere olan
-yani; borca bat›k olan- birisine bu durumunu bile bile kredi açmas› beklenemeyece¤inden, üçüncü kiflinin, ‘ipotek kurulduktan sonra, borçluya kredi açmaya devam etmesinin, onun bu durumunu bilmedi¤inin kan›t› oldu¤u, e¤er borçlunun bu durumunu bilmifl olsayd›, ona kredi açmaya devam etmeyece¤i’ kabul edilerek, ‘iflâstan
önceki bir y›l içinde kurulan söz konusu ipote¤in iptalinin gerekmiyece¤i’ düflünülebilir. E¤er ipotek, “üst s›n›r ipote¤i” fleklinde de¤il
de, “kesin ipotek” olarak kurulmuflsa üçüncü kiflinin (ipotekli alacakl›n›n), “borçlunun hal ve vaziyetini bilmedi¤ini” baflka kan›tlarla
isbat etmesi gerekir. Bunun isbat› ise oldukça güçtür.
‹ptâl konusu tasarruftan yararlanan kifli, bir temsilci vas›tas›yla
hareket etmiflse, iptâl davas›n›n sonuçlar›ndan kurtulabilmesi için,
“borçlunun borca bat›k oldu¤unu, temsilcisinin bilmedi¤ini” ispat etmesi gerekir.11
II- Az sonra inceleyece¤imiz, maddede dört bent halinde say›lan
tasarruflar “borcunu ödemeyen borçlu” taraf›ndan hacizden (‹‹K.
mad. 85; 102) veya haciz edilecek mal bulunmamas› nedeniyle acizden (‹‹K. mad. 105) veya iflâs›n aç›lmas›ndan (‹‹K. mad. 165) önceki bir sene içinde yap›lm›fl olmalar› koflulu ile, iptâl davas›na konu olabilirler.
a) Önce belirtelim ki, maddedeki “borcunu ödemeyen borçlu” sözcükleri, Kanunumuza kaynak ‹sviçre hatal› çevrilmifltir. Kaynak Kanunun Almanca metni; “... daha fiilin yap›ld›¤› ânda borca bat›k olan”
borçludan bahseder ki, do¤rusu da budur.12 Yani bu maddede “borca bat›k olan” (yani, borcu ‘pasifi’ alacaklar›ndan ‘aktifinden’ fazla
10) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T. Rehin, s:7 vd; 18 vd.-UYAR, T. age. fierh, s:11954 vd; 11968
vd.
11) ‹sviçre Federal Mahkemesi Karar›; ATF 26 II 467, ATF 32 II 546 (Naklen; BRAND. E. (“Çev.
ARAS. F.A.” a.g.e. s: 19)
12) UMAR, B. a.g.e. s: 70 - UMAR B. ‹cra ve ‹flâs Hukukunun Tarihi Geliflmesi ve Genel Teorisi,
1973, s: 28 - KURU, B. a.g.e. s:382, dipn. 17 - ANSAY, S. fi. Hukuk, ‹cra ve ‹flâs Usulleri, 1960, s:
328 - GÜRDO⁄AN, B. age., s: 228
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olan)13 borçlunun -az sonra inceleyece¤imiz- belirli dönemde yapt›¤› tasarruflar›n iptali davas›na konu olmaktad›r. Nitekim, kaynak ‹sviçre Kanununun Frans›zca metni, bizimkinden daha aç›k olarak
“aciz halindeki” borçludan bahsetmektedir.14
b) “Aciz halinde” -yani borçlunun borca bat›k halde iken- yap›lan
tasarruflar›n iptâl edilebilmesi için, bunlar›n “haciz”den veya
“aciz”den yahut “iflâs›n aç›lmas›”ndan önceki bir sene içinde yap›lm›fl olmas› gerekir.15
Bu bir senelik süre, “fevkalâde mühlet”in devam› süresince uzat›l›r (‹‹K. mad. 323/II). Keza, bu süre, borçluya verilen “konkordato
süresi (öneli)” (‹‹K. mad. 287) kadar geriye do¤ru uzat›l›r.16
III- Bu madde gere¤ince, borçlunun “aciz halinde iken yapt›¤› tasarruflar”›n iptâl edilebilmesi için, zaman bak›m›ndan, az önce belirtilen bir y›ll›k süre -uygulamada bu süreye “geriye do¤ru bir y›ll›k
süre” denilmektedir- içinde yap›lm›fl olmas› yeterlidir.
Uygulamadaki önemi nedeniyle flu hususu hat›rlatal›m ki; buradaki bir y›ll›k sürenin bafllang›c› -haciz yolu ile takiplerde- “haciz
tarihi” (‹‹K. mad. 79,85, 102, 105) e¤er mahkemeden ihtiyati haciz
karar› al›narak ihtiyati haciz yap›lm›flsa, bu ihtiyati daha sonra kesinleflmesi koflulu ile; “ihtiyati haczin uyguland›¤› tarih”17 (‹‹K.
mad. 262), iflas yolu ile takiplerde ise “iflas›n aç›lma tarihi” (‹‹K.
mad. 165)'dir. Yoksa; borçlunun haczedilen mallar›n›n sat›lmas› ve
bunlar›n takip konusu alaca¤› karfl›lamamas› üzerine, alacakl›ya verilen “borç ödemeden aciz belgesi”nin (‹‹K. mad.) düzenlenme tarihi de¤ildir…18
Bu vesile ile flu hususu da belirtelimki, ‹‹K. mad. 279/I'de “iflâs›n
aç›lma tarihi”nin (‹‹K. mad. 165) “geriye do¤ru bir y›ll›k süre”nin
bafllang›ç tarihi olarak öngörülmüfl olmas› isabetli olmam›flt›r. Çünkü; borçlu, aleyhine aç›lan iflas davas›n› uzatarak, hakk›nda "iflas
karar›" verilmesini geciktirerek, ‹‹K. mad. 279'da (4) bent halinde
öngörülen tasarruflar›n iptal edilmesini önleyebilir. Bu nedenle,
13) GÜRDO⁄AN, B. age. s:228 - KURU, B. age. C:4, s:3444 - KURU, B. ‹cra ve ‹flâs Hukuku El
Kitab›, s:1203 - ÜSTÜNDA⁄, S. ‹flâs Hukuku, 2007, s:291.
14) UMAR, B. age. s:70
15) Burada sözü geçen "haciz", "aciz" ve "iflâs›n aç›lmas›" kavramlar› hakk›nda bknz: UYAR,
T./UYAR, A./UYAR, C. ‹cra ve ‹flas Hukukunda Tasarrufun ‹ptali Davalar›, 3. Bas›, 2008, s:196
vd.
16) KURU, B. a.g.e. C:4, s:3452
17) Bknz: 15. HD. 5.3.2004 T. 90/1212
18) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:196 vd.
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maddedeki “bir y›ll›k süre”nin, “iflâs›n aç›lma tarihi” bak›m›ndan örne¤in; iki ya da üç y›l olarak- uzat›lmas› isabetli olacakt›r...
Bu maddede ayr›ca, ‹‹K. mad. 278/I'den farkl› olarak, “tasarrufun”, “haczin veya aciz belgesi verilmesinin sebebi olan alacaktan yahut iflâs halinde masaya kabul edilen alacaklardan en eskisinin tesis
edildi¤i tarihe kadarki dönem içinde yap›lm›fl olmas›” kofluluna19 yer
verilmedi¤i için, kan›m›zca, tasarrufun -bu madde uyar›nca- iptâli
için; “davac› alacakl›n›n alaca¤›n›n, iptâl konusu tasarruftan
önce do¤mufl olmas›” gerekli de¤ildir. Baflka bir deyiflle, alacakl›
‹‹K. mad. 278'den farkl› olarak, bu madde çerçevesinde, kendi alaca¤›n›n do¤umundan önceki borçlunun “aciz halinde iken yapt›¤›”
tasarruflar›n iptâlini isteyebilir.20-21
Ancak, hemen belirtelim ki -yak›n zamana kadar (1.2.2007 tarihine kadar) iptâl davalar›na iliflkin kararlar› temyizen inceleyen Yarg›tay 15. Hukuk Dairesi22 aksi görüflü savunarak, “tüm iptâl
hallerinde, borçlunun tasarruflar›n›n iptâl edilebilmesi için, davac›-alacakl›n›n alaca¤›n›n, iptâl konusu tasarruftan önce do¤mufl olmas›n›”
zorunlu bir koflul olarak aram›flt›. Bugün bu kararlar› temyizen inceleyen Yarg›tay 17. Hukuk Dairesi23 de flimdilik bu konuda bir içtihat de¤iflikli¤ine gitmemifltir...
IV- Borçlunun bu madde gere¤ince iptâl konusu olan tasarruflar›
flunlard›r:
1- Borçlunun, teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmifl oldu¤u haller ayr›k olmak üzere, borçlu taraf›ndan mevcut bir borcu güvence alt›na almak (temin) için yap›lan rehinler.24
a) Buradaki “rehin” sözcü¤ü, teknik anlamda anlafl›lmamal›d›r.
‹‹K. mad. 23'deki tan›m› kapsayacak biçimde25 yorumlanmal›d›r.26
19) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:198
20) Ayn› görüflte: GÜRDO⁄AN, B. age. s:228 - KALE, S. agm. s:193; 202) - PEKCANITEZ,
H./ALTAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. s:588 - YILDIRIM, M.K. age. s:200
21) Karfl: KOSTAKO⁄LU, C. Takip Hukukunda ‹ptâl Davalar› (Ad. D. 1989/6, s: 20 vd. - Yasa D.
1989/8, sh:1047 vd.) - GÜNEREN, A. age. s:1134 - fi‹MfiEK, E. age. s:875 KARATAfi, ‹./ERTEK‹N,
E. age. s:188 - KURU, B. El Kitab›, s:1205 - KURU, B. age. C:4, s:3452
22) Bknz: 15. HD. 10.03.2005 T. 6645/1365; 10.03.2005 T. 6646/1364; 14.12.2004 T. 5965/6501;
23.9.2004 T. 3966/4595; 23.6.2004 T. 367/3525; 24.2.2004 T. 306/960; HGK. 18.2.2004 T. 1516/82 vb.
23) Bknz: 17. HD. 15.01.2008 T. 5073/73; 06.12.2007 T. 3408/4088; 25.09.2007 T. 3195/2774
24) Bknz: 17. HD. 27.9.2007 T. 4279/2813 - 15. HD. 13.12.1984 T. 3306/3923; ‹‹D. 23.5.1973 T.
3830/5552
25) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T. age. flerh, C:2, s:2632 vd.
26) UMAR, B. age. s:73 - KURU, B. age. C:4, s:3444, dipn. 97 - GÜNEREN, A. age. s:1134 - KALE,
S. agm. s:196 - YILDIRIM, M.K. age. s:204 - OLGAÇ, S. agm. s:466
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Örne¤in; borçlunun son bir sene içinde, bir mal›n› baflkas›ndan mülkiyeti muhafaza koflulu ile sat›n alm›fl gibi göstermesi ve bunu sicile kaydettirmesi de, rehinler gibi iptâle konu olmal›d›r.27
Ayn› flekilde, bir alacakl› lehine “hapis hakk›” kurulmas› da, bu
maddenin kapsam›na girer.
b) “Mevcut bir borç için” rehin kurulmas›, iptâle tâbi oldu¤undan, borçlunun yeni bir borcunu güvenceye kavuflturmak için rehin
kurmas›, bu maddenin kapsam› d›fl›nda kal›r.28 Buna karfl›n, borçlu,
kendisine kefil olmufl olan kiflinin ilerideki rücu alaca¤›n› güvence
alt›na almak için rehin kurarsa, bu tasarruf hakk›nda da iptâl davas› aç›labilir.
Borç, koflula ba¤l› olabilece¤i gibi vâdesi gelmemifl (muaccel) de
olabilir.29
c) Borçlunun, “resmi flekilde yap›lm›fl (önceki) ipotek kurma taahhüdünü” ne dayal› olarak kurdu¤u ipotekler iptâl edilemez. Buna
karfl›n, ipotek taahhüdü resmi flekilde yap›lmad›¤› için geçerli de¤ilse, borçlu bu -geçersiz- taahhüdüne dayanarak ipotek kurmuflsa, bu
tasarrufu iptâl edilir.30-31
2- Borçlunun para veya mutad ödeme vas›talar›ndan baflka
bir flekilde yapt›¤› ödemeler:
a) Burada sadece “para borçlar›” söz konusudur. Nitekim kaynak ‹sviçre Kanununun Almanca metni; “bir para borcunun ifas›”ndan bahsetti¤i halde, bizim Kanunumuzda sadece; “... ödemeler”
denilmekle yetinilmifltir.32
“Paradan baflka borçlar”›n mutad olmayan vas›talarla ifas›, bu
maddeye göre de¤il, e¤er koflullar› gerçekleflmiflse, ‹‹K. mad. 280/'e
göre iptâl davas›na konu olur.33
b) “Mutad (al›fl›lm›fl) ödeme vas›talar›”n›n ne oldu¤u hususunda kesin bir formül verilemez. Olay›n özelliklerine, taraflar›n durumuna ve ödemenin yap›ld›¤› yerin âdetlerine göre, ödemenin
27) KURU, B. age. C:4, s:3444, dipn. 97 - UMAR, B. age. s:74 - GÜRDO⁄AN, B. age. s:230 KARATAfi, ‹./ERTEK‹N, E. age. s:189 - GÜNEREN, A. age. s:1134 - KALE, S. agm. s:196
28) BERK‹N, N. age. s:509 - GÜRDO⁄AN, B. age. s:229
29) UMAR, B. age. s:74
30) UMAR, B. age. s:75 - ÜSTÜNDA⁄, S. age. s:292, dipn.240 - OLGAÇ, S. agm. s:468 - ALTAY,
S. age C:1, s:678 - KALE, S. agm. s:197
31) Bknz: 15. HD. 13.12.1984 T. 3306/3923 - ‹‹D. 17.10.1964 T. E:11752
32) UMAR, B. age. s:71
33) UMAR, B. age. s:76 - GÜNEREN, A. age. s:1135 - KALE, S. agm. s:198 - KARATAfi,
‹./ERTEK‹N, E. age. s:190
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“mutad vas›talarla yap›l›p yap›lmad›¤›” tesbit ve takdir olunur. Örne¤in; borçlunun bir borcuna karfl›l›k olmak üzere bir dairesini, otomobilini vermesi, “mutad bir ödeme vas›tas›” say›lmaz.34 Buna karfl›n,
borçlunun borcuna karfl›l›k olarak, alacakl›s›na para vermesi, kambiyo senedi, düzenlemesi veya ciro etmesi, üçüncü bir kiflideki alaca¤›n›
temlik etmesi “mutad ödeme vas›tas›” say›l›r.35
Yüksek mahkeme; borçlunun “borcuna mahsuben tafl›nmazlar›n›
alacakl›ya vermesi”36ni, “üçüncü kiflideki teminat›n› alacakl›s›na temlik etmesi”37ni ‘mutad ödeme vas›tas›’ saymam›fl, buna karfl›n, “çek,
ticari senet ve faiz kuponlar›”38n›, ‘mutad ödeme vas›tas›’ kabul etmifltir...
c) Ödemenin “mutad vas›talarla olup olmad›¤›n›” konusunda hakim bilirkifliye baflvurabilir. Çünkü bu husus hukukî de¤il fiili bir
meseledir.39 Federal mahkeme de ayn› içtihatta bulunmufltur.40
3- Vâdesi gelmemifl bir borç için yap›lm›fl ödemeler:41
a) Burada sadece “para borcu” de¤il her çeflit borcun vâdeden önce ödenmesi söz konusudur. E¤er “muaccel olmayan” para borcu
“mutad d›fl› ifa vas›talar› ile” ödenmifl ise bu maddenin ikinci ve
üçüncü bendine dayan›larak iptâl davas› aç›labilir.
E¤er “muaccel olmayan” para borcu “mutad ifa vas›talar›” ile
ödenmifl ise ancak bu bende göre iptâl davas› aç›labilir. Unsurlar›
gerçekleflmifl ise ‹‹K. mad. 280'den yararlanmak imkân› burada da
sakl›d›r.42
b) “Tâliki flarta ba¤l› bir borcun flart tahakkuk etmeden
ödenmesi” de bu madde gere¤ince “vâdesi gelmemifl bir borç” için
ödeme say›l›r.43

34) AKYAZAN, S. ‹cra ve ‹flâs Kanunundaki Yeni ve De¤iflik Hükümler Üzerinde ‹nceleme ve
Aç›klamalar, 1965, s: 185 - ATALAY, E. agm. s:27
35) KOSTAKO⁄LU, C. a.g.m. (Ad. D. 1989/6, sh:26) - BERK‹N, M. age. s:509 - AKYAZAN, S. age.
s:184 - OLGAÇ, S. agm.s:467
36) Bknz: 17.HD. 1.11.2007 T. 3414/3339; 8.10.2007 T. 4394/3010; 15. HD. 21.2.2005 T.
4373/884; HGK. 20.10.2004 T. 15-444/551; 15. HD. 30.9.2003 T. 3452/4429 vb. - 15. HD.
24.3.2003 T. 787/1493
37) Bknz: ‹‹D. 24.4.1951 T. 1863/2215 - HGK. 12.3.1952 T. ‹c. ‹f. 17/7
38) Bknz: Yuk. dipn. 36'daki içtihatlar
39) GÜRDO⁄AN, B. a.g.e. sh:230-BERK‹N, N. a.g.e. sh:509 - KALE, S. agm. s:199
40) Bknz: Fed. Mah. K. 74 III 56 (Naklen; BERK‹N, N. a.g.e. sh: 509, dipn. 7)
41) Bknz: 15. HD. 19.9.2000 T. 3585/3892
42) UMAR, B. a.g.e. sh: 78
43) ARAR, K. ‹cra ve ‹flâs Hükümleri; C:2, 1944, s:235 - KURU, B. age. C:4, s:3949 - KURU, B.
El Kitab›, s:1204
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4- Kiflisel haklar›n kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen
flerhler:
Bu hüküm Kanuna, 3494 say›l› Kanun ile eklenerek, uygulamadaki boflluk doldurulmufltur. Hükmün kabul edilifl nedeni Hükümet
Tasar›s›nda; “.. Bu (279.) maddede iflâs›n aç›lmas›ndan evvelki bir sene içerisinde verilen rehinlerin dahi bât›l olaca¤› öngörülmüfl iken, bir
aynî hak oluflturmayan flerhler hakk›nda herhangi bir hüküm getirilmemifltir. Uygulamada, iflâstan k›sa bir süre önce gayr›menkullerin örne¤in; fabrikan›n kiraya verildi¤i ve bu kiran›n tapu siciline flerh edildi¤i
ve böylece iflâs›n etkisiz hale getirildi¤i görüldü¤ünden, maddeye 4.
no'nun (4. bendin) ilavesi zarureti ortaya ç›km›fl ve buna göre maddede yeniden düzenleme yap›lm›flt›r”44 fleklinde belirtilmifltir.
MK. mad. 1009/I'de “tapu kütü¤üne flerh edilebilecek kiflisel
haklar”; ‘arsa pay›’ karfl›l›¤› inflaat (BK. mad. 355, 371), tafl›nmaz sat›fl vaadi (BK. mad. 213), kira (BK. mad. 255-277), önal›m (MK.
mad. 735), al›m ve geri al›m (MK. mad. 736) sözleflmesinden do¤an
haklar ile flerh edilebilece¤i kanunlarda aç›kca öngörülen di¤er haklar›n tapu kütü¤üne flerh edilebilece¤i” öngörülmüfltür.
Uygulamada; bu madde uyar›nca, aciz halinde bulunan borçlular›n -son bir y›l içinde- yapm›fl olduklar› sahip olduklar› tafl›nmazlara iliflkin sat›fl vaadi sözleflmeleri45 kira sözleflmeleri46 için tapu siciline ifllettikleri flerhlerin iptali konusunda aç›lan davalara oldukça s›k
rastlanmaktad›r.
Doktrinde.47 “bu yeni hükmün uygun oldu¤u” ancak “yerinin
‹‹K. mad. 280 olmas›n›n daha isabetli olaca¤›” ifade edilmifltir.48
V- ‹cra ve iflâs Kanununda -mad. 279- öngörülen, borçlunun
“aciz halinde iken” yapt›¤› tasarruflar›n iptâli için gerçekleflmesi gereken koflullar hakk›nda yapt›¤›m›z yukar›daki aç›klamalar, 6183
say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulü hakk›nda (ki) Kanun'da düzenlenen “aciz halinde iken yap›lan tasarruflar›n iptali
için”de -kural olarak- aynen geçerlidir.
Gerçekten, bu konu, an›lan Kanunda “hükümsüz say›lan di¤er
tasarruflar” kenar bafll›kl› 29. maddede(*), -‹‹K. mad. 279 hükmüne
44) UYAR, T. Gerekçeli - Notlu ‹çtihatl› ‹‹K. C:VI, s:8062 vd.
45) Bknz: 15. HD. 26.1.1990 T. 5153/160
46) Bknz: 15. HD. 15.5.2002 T. 1010/2526 - 11. HD. 7.7.1994 T. 2151/4633
47) ÜSTÜNDA⁄, S. ‹cra ve ‹flâs Kanunu'nun Dünü ve Bugünü, s: 149
48) Karfl: YILDIRIM, M.K. age. s:214
(*) MADDE: 29- “Amme alaca¤›n› ödemeyen borçlulardan müddetinden veya hapsen tazyikine
ra¤men mal beyan›nda bulunmayanlarla, mal› bulunmad›¤›n› bildiren veyahut beyan etti¤i mal-
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paralel flekilde- düzenlenmifltir.
6183 say›l› Kanun aç›s›ndan da, borçlunun “aciz halinde iken
yapt›¤› tasarruflar”›n iptâl edilebilmesi için, bunlar›n “geriye do¤ru
iki y›l içinde” yap›lm›fl olmas› gerekir. Ancak, burada iki y›ll›k sürenin bafllang›c› ‘ödeme müddetinin bafllad›¤› tarih’ olarak öngörülmüfltür. Yani, ‹‹K. mad. 279/I'de yer alan ‘haciz’, ‘aciz’ kavramlar›n›n
yerini burada ‘ödeme müddetinin bafllad›¤› tarih’ kavram› alm›flt›r.49
Borçlunun “aciz halinde iken yapt›¤› tasarruflar”›n 6183 say›l›
Kanuna göre iptâli için, bu tasarrufun sadece “ödeme müddetinin bafllad›¤› tarihten itibaren geriye do¤ru iki y›l içinde yap›lm›fl olmas›” yeterlidir.
Acaba, ayr›ca, kamu alaca¤›n›n, iptâl konusu tasarruftan önce
do¤mufl olmas› gerekli midir? Bu konu doktrinde tart›flmal›d›r. Bir
görüfle göre,50 iptâl davas› aç›labilmesi için, kamu alaca¤›n›n, iptâl
konusu tasarruftan önce do¤mufl olmas› gerekir. Buna karfl›n kat›ld›¤›m›z di¤er bir görüfle göre51 ise, -27 ve 28. maddeye göre aç›lan
iptâl davalar›nda oldu¤u gibi52 -6183 say›l› Kanuna göre yap›lan icra takiplerine dayal› iptâl davalar›nda, kamu borcunun ödenmesi
gereken tarihten itibaren geriye do¤ru iki y›l içinde veya ödeme
müddetinden sonra, borçlunun aciz halinde iken yapt›¤› tasarruflar,
borcun do¤um tarihine bak›lmaks›z›n iptâle konu olur. Kan›m›zca,
6183 say›l› Kanunun 29. maddesinde, ‹‹K. mad. 278/I'e paralel bir
hüküm yer almad›¤›ndan ve geriye do¤ru iki y›l içinde yap›lan tasarruflar›n mutlak olarak iptâli öngörüldü¤ünden, kanunda yer almayan bir k›s›tlaman›n, tasarrufun iptâli koflulu olarak ayr›ca aranmas› hukuk tekni¤ine de ayk›r› olur...
6183 say›l› Kanunun 29. maddesi ile ‹cra ve ‹flâs Kanununun
279. maddesi aras›nda -içerik bak›m›ndan- bir paralellik varsa da, flu
lar›n borcuna kifayetsizli¤i anlafl›lanlar›n, ödeme müddetinin bafllad›¤› tarihten geriye do¤ru iki y›l
içinde veya ödeme müddetinin bafllamas›ndan sonra yapt›klar› tasarruflardan afla¤›da belirtilenler
hükümsüzdür.
1.Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmifl oldu¤u haller müstesna olmak üzere, borçlu
taraf›ndan mevcut bir borcu temin için yap›lan rehinler,
2.Borca karfl›l›k para veya mutad ödeme vas›talar›ndan gayr› bir suretle yap›lan ödemeler,
3.Vadesi gelmemifl bir borç için yap›lan ödemeler”
49)“Ödeme müddetinin bafllad›¤› tarih" kavram› hakk›nda bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C.
age. s:208
50) fi‹MfiEK, E. Amme Alacaklar› Tahsil Usulü Kanun fierhi, 1990, sh: 240
51) KOSTAKO⁄LU, C. 6183 say›l› Kanuna Göre Amme Alacaklar›n›n Tahsili Yönünden ‹ptal
Davas› (Yarg. D. 1991/1-2, sh: 13 vd. - Yasa D. 1990/9, sh: 1237 vd.)
52) Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. s:208
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üç konuda iki yasa aras›nda bulunan fark›n da belirtilmesi yerinde
olur:
1) Madde 29/I'de; “geriye do¤ru ‘iki y›l’ içinde yap›lan tasarruflar›n iptâl edilebilece¤i” belirtilmifl olmas›na ra¤men, ayn› süre ‹‹K.
mad. 279/I'de ‘bir y›l’ olarak öngörülmüfltür.
2) Madde 29'da iptâl konusu tasarruflar üç bent halinde belirtilmiflken, ‹‹K. mad. 279'da -3494 say›l› Kanun ile yap›lan de¤ifliklik
sonucunda maddeye eklenen “kiflisel haklar›n kuvvetlendirilmesi
için tapuya verilen flerhler” nedeniyle- iptâl edilebilen tasarruf çeflidi dörde yükselmifltir.53
3) Madde 29'da, “iyiniyetli oldu¤unu kan›tlayan üçüncü kiflilerin
hükmün kapsam› d›fl›nda olaca¤›na” dair bir aç›kl›k bulunmamas›na
ra¤men, ‹‹K. mad. 279/III'de yer alan “bu tasarruflardan istifade eden
kimse, borçlunun hal ve vaziyetini bilmedi¤ini ispat eylerse, iptâl davas› dinlenmez” hükmü nedeniyle, “iyiniyetli oldu¤unu kan›tlayan üçüncü kifliler”, ‹cra ve ‹flâs Kanununa göre aç›lacak iptâl davas›ndan etkilenmeyeceklerdir. Fakat ayn› iyiniyetli üçüncü kifliler, kamu alaca¤›ndan dolay› kendileri hakk›nda aç›lan iptâl davalar›nda, ayn› savunmay› yapamayacaklard›r...
6183 say›l› Kanuna (mad. 29) göre aç›lan iptâl davalar› için yukar›da belirtilen özellikler çerçevesinde, “borçlunun aciz halinde iken
yapt›¤› tasarruflar›n iptâli” konusunda -‹‹K. mad. 279 bak›m›ndandaha önce yap›lan aç›klamalar burada da aynen geçerlidir. Özellikle, borçlunun kasd› ve üçüncü kiflinin, borçlunun bu kasd›n› bilip
bilmemesi (iyiniyetli olup olmamas›) bu maddeye göre aç›lacak iptâl davalar›nda da önem tafl›maz...

53) Bu farkl› durumun elefltirisi için bknz: ASKAN, F. a.g. tez, s: 85
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Kat Mülkiyeti Kanununa Eklenen
Toplu Yap›lara ‹liflkin Özel Hükümler
Çok Parselli Sitelerde Yönetim
Planlar› ‹flletme-Yönetim Kooperatif
Sözleflmeleri Nas›l Düzenlenmelidir

n

Yalç›n SOYDAN*

634 say›l› Kat mülkiyeti Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na iliflkin 5711 Say›l› Kanun 28.11.2007 gün ve 26714 say›l› resmi Gazetede yay›mlanarak ayn› gün yürürlü¤e girmifltir.
TOPLU YAPILARA ‹L‹fiK‹N ÖZEL HÜKÜMLER‹N GET‹RD‹KLER‹
Kapsam
MADDE:66- Toplu yap›, bir veya birden çok imar parselli üzerinde belli bir onayl› yerleflim plan›na göre yap›lm›fl ve yap›lacak, alt
yap› tesisleri, ortak kullan›m yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile
bunlar›n yönetimi bak›m›ndan birbiriyle ba¤lant›l› birden çok yap›y› ifade eder.
Toplu yap› kapsam›ndaki imar parsellerinin bitiflik veya komflu
olmalar› flartt›r. Ancak bu parseller aras›nda kalan ve imar plan›na
göre yol, meydan, yeflil alan, park, otopark gibi kamuya ayr›lan yerler için bu flart al›nmaz. Toplu yap› kapsam›ndaki her imar parseli,
kat irtifak›n›n veya kat mülkiyetinin tesisinde ayr› ayr› dikkate al›n›r. Ancak, toplu yap› birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yap› hükümlerine tabi olacak flekilde kat
mülkiyeti iliflkisi kurulamaz.
Yap›lar tamamland›kça, tamamlanan yap›lara iliflkin kat irtifaklar› kat mülkiyetine çevrilebilir.
(*) Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi
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Aç›klanan madde toplu yap›n›n tarifini yapmaktad›r. Bilindi¤i
üzere 634 say›l› KMK’n›n 3 maddesine göre “ Kat mülkiyeti, arsa pay› ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlere ba¤lant›l› özel bir mülkiyet,
kat irtifak› arsa pay›na ba¤l› bir irtifak çeflidi”dir.
Bu durumda Toplu yap› denilmesi için;
- Bir veya birden çok imar parselli üzerinde birden çok komflu veya bitiflik yap› olmal›d›r.
- Bu yap›lar aras›nda alt yap› tesisleri, ortak kullan›m yerleri, sosyal tesis ve hizmetler bak›m›ndan ba¤lant› bulunmal›d›r.
- Tüm yap›lar ve ortak yerler için yönetim yönünden de ba¤lant›
olmal›d›r.
Ortak Yerler
MADDE:67- Toplu yap› kapsam›nda olup, bütünüyle bu kapsamdaki ba¤›ms›z bölümlerin ortak kullanma ve faydalanmas›na tahsis
edilmifl bulunan parsellerin malik hanesine, tahsis edildikleri toplu
yap› kapsam›ndaki di¤er parsellerin ada, parsel, blok ve ba¤›ms›z
bölüm numaralar› gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir ve
bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan ba¤›ms›z bölümlerin ortak yeri olur.
Toplu yap› kapsam›nda bulunan birden çok yap›n›n ortak sosyal
ve alt yap› tesisleri bulunduklar› parsel veya yap›ya bak›lmaks›z›n,
tahsis edildikleri ba¤›ms›z bölümlerin ortak yeri say›l›r.
Bu aç›klamaya göre “ana gayrimenkulün ba¤›ms›z bölümleri d›fl›nda kal›p, koruma ve ortaklafla kullanma ve faydalanmaya yarayan
yerler, ortak yerlerdir”.
Maddedeye göre; toplu yap›larda, ortak kullanma ve faydalanmaya tahsis edilen parsellerin malik hanesine, tahsis edildikleri di¤er
parsellerin ada, parsel, blok ve ba¤›ms›z bölüm numaralar› gösterilmek suretiyle tescil edilir ve bu flekilde, ortak kullanma ve faydalanmaya tahsis edilen parseller, tahsis edildikleri parsellerde bulunan
ba¤›ms›z bölümlerin ortak yeri durumuna gelir.
Vaziyet plan ve projeleri
MADDE.68- Toplu yap›larda; yap›lar›n konumlar›, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunlar›n kullan›fl amaç ve flekilleri, toplu yap›
kapsam›ndaki parsel veya parsellerin tamam›n› kapsayacak flekilde,
bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanm›fl imar plan› hükümlerine uygun olarak haz›rlanm›fl vaziyet plan›nda ve projelerde belirtilir.
Kamuya ayr›lan yerlerin düzenlenmesi, iflletilmesi ve bak›m› bu
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konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat sa¤lanmas› halinde, kanunun kullan›m›n› k›s›tlamamak flart›yla toplu yap› yönetimince
üstlenilebilir.
Toplu yap› uygulamas›nda, kat mülkiyetinin ve kat irtifak›n›n tesisine, aranacak belgelere, tapuda yap›lacak ifllemlere iliflkin hususlar, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›nca haz›rlanacak bir yönetmenlikle düzenlenir.
Bu madde toplu yap›larda kat mülkiyetinin kurulmas› için gerekli en önemli belgeler aras›nda yer alan vaziyet plan ve projelerinde,
yap›lar›n konumu yan›nda ve özellikle ortak yerler ve tesisler ile
bunlar›n kullan›fl amaç ve flekillerinin belirtilmesi zorunlulu¤u getirilmifltir. Birden çok yap›lar›n yerleflimlerini gösteren vaziyet plan›
da kat mülkiyetinin kurulmas› için tapu idaresine verilmesi gereken
zorunlu belgeler aras›nda yer alm›flt›r.
Yasa’n›n 68/2 maddesi elefltirilmektedir. Kamuya ayr›lan yerlerin
düzenlenmesi ve bak›m› bu konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat sa¤lan›lmas› halinde, kanunun kullan›m›n› k›s›tlamamak kayd›yla yap› yönetimince üstlenilmesi mümkündür. fiimdi bu konuda
yollar› ve yeflil alanlar› yönetim yapacak bak›mlar›n› ortak yönetim
üstlenecek ancak kamu’nun kullan›m›n› k›s›tlamayacakt›r. D›fl kap›lar›m›z› kapatmam›z engellenecek, güvenli¤imiz tehlikeye girecek.
Polisimiz h›rs›zl›¤›, kapkaçç›l›k olaylar›n› engelleyebiliyor mu?
-Yönetim
MADDE :69 Toplu yap› kapsam›n da bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok ba¤›ms›z bölümü kapsayan ana yap›da ortak yerleri
bulunan blok yap›lar›n her biri,kendi sorunlar›na ve yaln›z o blo¤a
ait ortak yerlere iliflkin olarak,o blokta bulunan ba¤›ms›z bölüm maliklerinden oluflan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.Bir parsel
de blok niteli¤inde olmayan yap›lar varsa veya bu nitelikteki yap›larla blok yap›lar ayn› parselde yer al›yorsa, kendi sorunlar›na ve o parsele ait ortak yerlere iliflkin olarak, o parselde bulunan ba¤›ms›z bölüm maliklerinden oluflan kat malikleri kurulunca yönetilir.Yönetim
plan›nda bloklar›n ve blok niteli¤inde olmayan yap›lar›n idare tarz›
ayr›ca belirtilir.
Bir adada birden çok parsel yer al›yorsa, aday› oluflturan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan ba¤›ms›z bölüm maliklerden
oluflan ada kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarz›, kanunlar›n emredici hükümleri sakl› kalmak flart›yla,bu kurul taraf›ndan kararlaflt›r›l›r.Bu yetki,yönetim plan›nda ada temsilciler kuruluna verilebilir.Yönetim plan›nda baflka düzenlenmemiflse,ada temsil‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 57
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ciler kurulu,blok yap›larda her blokta bulunan ba¤›ms›z bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteli¤inde olmayan yap›lar›n ba¤›ms›z bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluflur.Ada
temsilciler kurulu üyelerinin say›s› ve nas›l seçilece¤i toplu yap›n›n
özelli¤i dikkate al›narak yönetim plan›nda belirtilir. Ada temsilciler
kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönetikleri ve temsil ettikleri ba¤›ms›z bölüm say›s› kadar oy hakk›na sahiptirler.
Toplu yap› kapsam›ndaki ortak yap›, yer ve tesisler,bu kapsamda
yer alan ba¤›ms›z bölüm maliklerinden oluflan toplu yap› kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarz›, kanunlar›n emredici hükümleri sakl› kalmak flart›yla,bu kurul taraf›ndan kararlaflt›r›l›r.Bu
yetki, yönetim plan›nda toplu yap› temsilciler kuruluna verilebilir.
Yönetim plan›nda baflka türlü düzenlenmemiflse, toplu yap› temsilciler kurulu,blok yap›larda her blokta bulunan ba¤›ms›z bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteli¤inde olmayan yap›lar›n ba¤›ms›z bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluflur.
Toplu yap› temsilciler kurulu üyelerinin say›s› ve nas›l seçilece¤i
toplu yap›n›n özelli¤e dikkate al›narak yönetim plan›nda belirtilir.
Toplu yap› temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri ba¤›ms›z bölüm say›s› kadar oy hakk›na sahiptirler.
Kat mülkiyeti uygulamas›nda, kat malikleri kurulu en önemli ve
as›l organd›r. Kat malikleri kurulu, hem tek karar organ›; hem de
yönetim ve denetim organ›d›r.
TOPLU YAPILARDA ÖNGÖRÜLEN YÖNET‹M ÖRGÜTLENMES‹ EMRED‹C‹ KURALLAR DE⁄‹LD‹R VE HATALIDIR.
Kat malikleri kurulu: Blok niteli¤inde olmayan yap›lar›n veya bu
nitelikte yap›larla blok yap›lar›n birlikte bulundu¤u parsellerde,
kendi sorunlar›na ve parsele ait ortak yerler, o adada mevcut ba¤›ms›z bölüm maliklerinden oluflan kat malikleri kurulunca yönetilir.
Ada kat malikleri kurulu: Bir adada birden çok parsel bulunmas›
halinde, bu aday› oluflturan parsellere ait ortak yerler, o adada mevcut ba¤›ms›z bölüm maliklerinden oluflan kat malikleri kurulunca
yönetilir.
Toplu yap› kat malikleri kurulu: Toplu yap› kapsam›ndaki ortak
yer ve tesisler de, bu kapsamda yer alan ba¤›ms›z bölüm maliklerinden oluflan toplu yap› kat malikleri kurulu taraf›ndan yönetilir.
Ada kat malikleri kurulu ve toplu yap› kat malikleri kurulunun
yetkileri, yönetim plan›nda hüküm bulunmak koflulu ile temsilciler
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kuruluna b›rak›labilir.
Temsilciler kurullar›, ada kat malikleri kurulu için ada temsilciler kurulu; toplu yap› kat malikleri kurulu için de toplu yap› temsilciler kurulu olarak adland›r›lm›flt›r.
Bu düzenlemeler yap›l›rken hep istisnalara imkan tan›nd›¤› görülmektedir. ‹stisnalar“ Yönetim plan›nda baflka türlü düzenlenmemiflse” denerek aç›klanm›flt›r.
Hukukçular karmafl›k bir yönetim tarz› yerine tek yönetimin daha ak›lc› olaca¤› görüflündeler. Karmafl›k, birden fazla yönetim oluflturman›n ne faydas› var. Çoklu yönetim tarz› Toplu konut idaresinin getirdi¤i hatal› bir uygulamad›r. 21. as›rday›z. Neden bu ülkenin
insanlar›na çok dereceli seçimi lay›k buluyorsunuz. B›rak›n
10.20.30 parsellerden oluflan bir toplu yap›n›n menfaatleri tek yönetimi gerektiriyorsa, bütün ba¤›ms›z bölümler ile ortak yerleri yönetecek tek yönetim olsun.
Her blokun, her parselin, her adan›n, bütün sitenin ayr› ayr› yönetimleri sekretaryalar› olacak, ayr› ayr› bürolar›, defterleri, denetçileri, mali müflavirleri olacak. Pek çok yönetim para toplayacak, harcama yapacak. Bu kadar kar›fl›kl›¤a ne gerek var. Toplu yönetim ile
bunu çözmek mümkün müdür? Toplu yap› kapsam›nda kalan ortak
yerler ile bütün ba¤›ms›z bölümlerin, maliklerinin bir araya gelerek
tek Kat Malikleri kurulu ve Denetçiler seçerek tüm ortak yerleri,
tüm ba¤›ms›z bölümleri ve toplu yap›lar› yönetmeleri mümkündür.
Yönetim plan› ve de¤ifltirilmesi
Madde 70: Toplu yap› kapsam›ndaki yap› ve yerler için tan›m›n›
kapsayan bir tek yönetim plan› düzenlenir. Yönetim plan›, toplu yap› kapsam›ndaki bütün kat maliklerini ba¤lar. Yönetim plan›n›n de¤ifltirilmesi için, toplu yap› temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri ba¤›ms›z bölümlerin tamsay›s›n›n beflte dördünün oyu flartt›r.
Geçici yönetimle ilgili yönetim plan› hükümleri, toplu yap› alan›ndaki ba¤›ms›z bölüm maliklerinin beflte dördünün oylar›yla de¤ifltirilebilir.
Bu madde toplu yap› kapsam›ndaki bütün yap› ve yerlerin yönetiminde bütünlük sa¤lanmas› amac›na yönelik flekilde, bu yap›lar›n
tamam›n› kapsayacak ve tüm kat maliklerini ba¤layacak bir yönetim
plan› düzenlenece¤ini belirtmifl ve yönetim plan›n›n de¤ifltirilmesi
için karar nisab›, 28. maddenin üçüncü f›kras›na paralel flekilde ve
emredici olarak düzenlenmifltir.
Yönetici ve denetçi atama
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MADDE:71:Yönetim plan›nda baflka türlü düzenlenmedikçe,
blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteli¤inde olmayan yap›lar›n yer ald›¤› parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak
yer ve tesisler için, toplu yap› temsilciler kurulu ise toplu yap› kapsam›ndaki bütün ortak yap›, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi
atar.
Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin, blok niteli¤inde olmayan yap›lar›n ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yap›lardaki kat maliklerinin say› ve arsa pay› bak›m›ndan
ço¤unlu¤u taraf›ndan seçilir. Toplu yap› kapsam›ndaki bütün ortak
yap›, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise,toplu yap› temsilciler
kuruluna kat›lan yönetici ve temsilcilerin,yönettikleri ve temsil ettikleri ba¤›ms›z bölüm say›s›n›n salt ço¤unlu¤unun oyu ile atan›r.
Kat malikleri kurulu, genel olarak, yönetim yetkisini bizzat kullanabilece¤i gibi; bu yetkisini seçece¤i bir yönetici veya üç kiflilik yönetim kurulu eli ile de kullanabilir.
Maddede üç ayr› yöneticilik ve denetçilik görevi ve atanmas› öngörülmüfltür. Birincisi, blok yöneticisi ve blok denetçisi; ‹kincisi,
blok niteli¤inde olmayan yap›lar›n yer ald›¤› parseldeki ortak yer ve
tesisler için yönetici ve denetçi.
Bu yönetici ve denetçilerin kimler taraf›ndan atanaca¤› da önem
tafl›maktad›r.
Yasal düzenlemeye göre; blok yöneticisi ve denetçisi blokta bulunan ba¤›ms›z bölümlerden oluflan kat malikleri kurulu taraf›ndan;
Blok niteli¤inde olmayan yap›lar›n yer ald›¤› parseldeki ortak yer
ve tesisler için yönetici ve denetçi o parseldeki kat malikleri taraf›ndan Toplu yap› kapsam›ndaki bütün ortak yap›, yer ve tesisler için
yönetici ve denetçi, ise, toplu yap› temsilciler kurulu taraf›ndan atanacakt›r.
Ortak giderlere kat›lma
MADDE 72: Toplu yap› kapsam›ndaki belli bir yap›ya veya yap›lar›n sadece bir kaç›ndaki kat maliklerinin ortak kullan›m ve yararlanmas›na tahsis edilmifl ortak yer ve tesislere iliflkin ortak giderler
o yap›lardaki kat malikleri taraf›ndan, bütün ba¤›ms›z bölümlerin
ortak kullan›n ve yararlanmas›na tahsis edilmifl tesis ve yerlere iliflkin ortak giderler ise bütün kat malikleri taraf›ndan karfl›lan›r.
Blok kat malikleri, toplu yap› temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararlar› 2004 say›l› icra ve iflas kanununun 68.maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen belgelerden say›l›r.
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Kat malikleri, toplu yap› kapsam›ndaki ortak yap›, yer ve tesisler
üzerindeki kullanma hakk›ndan vazgeçmek veya bunlar›n baflka bir
parselde veya kamuya ait alanlarda bulundu¤unu veya ba¤›ms›z bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolay›s›yla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmad›¤›n› ileri sürmek suretiyle toplu yap› ortak gider pay›n› ve toplanacak avans› ödemekten kaç›namazlar.
Madde, ortak yer ve tesislere iliflkin giderlere kat›lma fleklini, emredici biçimde düzenlemektedir.
Bu kat›l›m, ortak yer ve tesislerin tahsis flekline göre de¤iflmektedir.
Toplu yap› kapsam›ndaki belli bir yap›ya veya yap›lar›n birkaç›ndaki kat maliklerinin ortak kullan›m ve yararlanmas›na tahsis edilen
yer ve tesislere iliflkin ortak giderler, o yap›lardaki kat malikleri taraf›ndan karfl›lanacakt›r.
Bütün ba¤›ms›z bölümlerin ortak kullan›m ve yararlanmas›na
tahsis edilmifl tesis ve yerlerle iliflkin ortak giderler yönünden sorumluluk ise bütün kat maliklerine aittir.
Maddede, hangi ortak giderlere, hangi kat maliklerinin kat›laca¤› düzenlenmifl olmakla birlikte, bu giderlere kat›lmaya pay› yönünden bir düzenleme yap›lmam›fl oldu¤undan, ana gayrimenkulün genel giderlerine kat›lmaya iliflkin 20. maddenin, ortak giderlere kat›lma pay› bak›m›ndan uygulanmas› gerekti¤i muhakkakt›r.
Maddenin üçüncü f›kras›, genel hüküm niteli¤indeki 20.maddenin (c) f›kras›na benzer bir hüküm getirmifltir.
Bu hükme göre; kat malikleri, toplu yap› kapsam›ndaki ortak yap›, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakk›ndan vazgeçmek suretiyle, ödeme yükümlülü¤ünden kaç›namayacaklar› gibi; ortak yap›,
yer ve tesislerin baflka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulundu¤u veya ba¤›ms›z bölümlerinin ya da kendilerinin durumu dolay›s›yla bunlardan yararlanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmad›¤›n› ileri sürmek suretiyle de bu yükümlülükten kaç›namazlar.
Geçici yönetim
MADDE:73:Yönetim plan›nda toplu yap› temsilciler kurulu olufluncaya kadar, bu kurulun görevlerini üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun oluflmas› için gerekli giriflim ve ça¤r›larda bulunmak üzere, bir geçici yönetim kurulmas› öngörülebilir. Bu taktirde
yönetim plan›nda geçici yönetimin nas›l oluflaca¤›na ve ne zamana
‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 61

YALÇIN SOYDAN

kadar devam edece¤ine iliflkin hükümlere yer verilir. Geçici yönetim
en geç toplu yap›n›n bitimini izleyen bir y›l sonras›na kadar devam
edebilir. Bu süre, her halde toplu yap› kapsam›ndaki ilk yap› ruhsat›n›n al›nmas›ndan itibaren on y›l geçmekle sona erer.
Bu madde, toplu yap› temsilciler kurulu olufluncaya kadar geçecek süre içinde bir yönetim bofllu¤u meydana gelmesinin önlenmesi amac›yla sevk edilmifltir.
Uygulanacak di¤er hükümler
MADDE : 74:Bu bölümde öngörülen özel hükümler sakl› kalmak
kayd›yla, bu kanunda yer alan bütün hükümler,toplu yap›lar hakk›nda da aynen veya k›yas yoluyla tatbik edilir.
Bu madde KMK’da bulunan di¤er hükümlerin toplu yap›lacak yap›lara da uygulanabilece¤i konusunda, hiçbir tereddüde yer vermeyecek flekilde aç›kl›k getiren bir hükümdür.
MADDE 24- 634 Say›l› Kanunun 18. maddesinin son f›kras› yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
GEÇ‹C‹ 1. MADDE 1- Bu kanun gere¤ince haz›rlanmas› gereken
yönetmenlik, Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren 6 ay içinde haz›rlan›r.
Bu madde : 68 maddenin son f›kras›nda,Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan (Tapu yap› uygulamas›nda, kat mülkiyetinin ve
kat irtifak›n›n tesisine,aranacak belgelere, Tapuda yap›lacak ifllemlere iliflkin olarak ) haz›rlanaca¤› belirtilen yönetmenli¤in,Kanunun
Yürürlük tarihinden itibaren alt› ay içinde ç›kar›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
GEÇ‹C‹ MADDE 2- 13/4/1863 tarihli ve 2814 Say›l› Kanunun
yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce kat irtifak› kurulmufl binalarda yönetim plan› olmasa dahi 12. madde hükümlerine
Göre kat mülkiyeti kurulur.
Bilindi¤i üzere, KMK’n›n 12. maddesine göre; yönetim plan› kat
mülkiyeti kurulmas› için ibraz› zorunlu belgelerdendir.
Bu geçici madde ile; 534 say›l› Kat mülkiyeti Kanunun baz› maddelerinin de¤ifltirilmesine ve bu kanuna yeni baz› maddeler eklenmesine dair 2418 Say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 14.04.1983 tarihinden önce kat irtifak› kurulmufl binalar için,yönetim plan› ibraz› zorunlulu¤unu kald›rmaktad›r.
Bu flekilde; yönetim plan› düzenlenmesi yönünden sorun yaflayan binalar›n kat mülkiyetine geçiflinde kolayl›klar getirilmifltir.
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GEÇ‹C‹ 3. MADDE:
Baflbakanl›k taraf›ndan TBMM’ne sevk edilen tasar›da ve komisyonun kabul etti¤i metinde bulunmayan ve genel kuruldaki görüflmeler s›ras›nda ilave edildi¤i anlafl›lan bu maddeye göre;5711 say›l›
kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten (28.11.2007) önce kurulan toplu yap›lara iliflkin yönetim planlar›n›n en geç alt› ay içinde, yani en
geç 28.05.2008 tarihine kadar bu kanun hükümlerine uyarlanmas›
zorunludur.
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce kurulan toplu yap›lar,
deyimi ile bu tarihten önce kat mülkiyeti kütü¤üne kaydedilen toplu yap›lar›n kastedildi¤i aç›kt›r.(KMK Madde:11)
Uyarlama amac› ile yap›lacak yönetim plan› de¤iflikli¤i için salt
ço¤unluk yeterli görülmüfltür.
Yukar›da 71.maddenin incelenmesi s›ras›nda aç›kland›¤› üzere;
salt ço¤unluk, yar›dan fazlay› ifade etmektedir.
Madde gere¤ince; toplu yap› yöneticisinin (Madde;71)yönetim
plan› de¤iflikli¤inden itibaren en geç üç ay içinde seçilmesi gerekmektedir.
Geçici 3. maddenin uygulamas› nas›l olmal›d›r.
a-Kat maliklerini toplant›ya ça¤›rma öncesinde maliklerin adlar›n› Tapu müdürlü¤ü’nden al›nmal›. b-Do¤ru kiflileri toplant›ya do¤ru adreslerine tebligat yaparak ça¤›rmal› c-Ça¤r› yaz›lar› iadeli taahhütlü mektupla gönderilmeli. ‹ade kart›n›n üzerindeki bofl alana flu
tarihli Kat Malikleri Toplant› Ça¤r›s› Tebligat› diye yaz›lmal›. d-Yönetim çevresinde oturanlara yap›lacak tebligatlar›n evrak›nda liste
düzenleyerek kat maliklerini ad soyad›n› tebligat tarihini, tebligat›
yapan›n ad ve soyad› ile imzas›n›n bulunmas› sa¤lanmal› e- Toplant›ya kat›lanlar›n ad,soy ad,imzalar›n› do¤ru flekilde belgelenmeli.
Bu titizli¤in nedeni yapaca¤›n›z de¤ifliklikleri Tapu Müdürleri
do¤ru olarak denetlemekte ve ifllemler hatal› ise de¤ifliklikleri kabul
etmemektedirler. (Tapu müdürlükleri bir di¤er konu olan mirasç›l›k belgelerini s›k› bir flekilde ve do¤ru olarak denetlemekte ve hatal› gördükleri belgeleri kabul etmemektedirler. Nedeni ise, çok ac›d›r
ki, en büyük hatalar, hatta yolsuzluklar bu belgelerde yap›lmaktad›r.)
Bu de¤iflikli¤in yap›laca¤› toplant› tutanaklar›n›n do¤ru düzenlenmesi, toplant›dan 1-2 ay öncesinden tebligat ifllemlerinin tamamlanmas› gerekir. Tebligat yapamad›klar›n›za yeniden tebligat evrak›
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gönderilece¤i unutulmamal›d›r.
Toplu yap› yöneticisi seçilinceye kadar geçecek süre içinde, mevcut yönetim, geçici yönetim s›fat› ile görevini sürdürecektir. (Madde:73)
Kat mülkiyeti kanunu’nun bilinemeyen bir kusuru ortak giderlerin paylaflt›r›lmas›na dair 20.nci maddesinde yer alan (kap›c› giderlerinin eflit di¤er giderlerin arsa pay›na göre al›naca¤›) kural›d›r.
Ortak giderlerin paylaflt›r›lmas› ile ilgili baflkaca kurallar konulabilece¤inden yönetim planlar›nda çok de¤iflik kurallar konulmaktad›r.
Bunu önlemenin tek yolu ilgili maddede de¤iflikli yap›larak (Tüm
ortak giderler ba¤›ms›z bölümlerin alanlar›na göre al›n›r) kural›n›n
getirilmesidir.
Bunun yan›nda kap›c› ücreti eflit, di¤er giderler arsa pay›na göre
al›n›r kural› pek çok parselin bulundu¤u yerlerde çok a¤›r hatalar
do¤uracakt›r. Yazl›k sitelerde kap›c› yoktur.
ÇOK PARSELL‹ S‹TELERDE YÖNET‹M PLANI ‹LE ‹fiLETME - YÖNET‹M KOOPERAT‹F SÖZLEfiMELER‹ NASIL DÜZENLENMEL‹D‹R
Birden çok parselden oluflan siteler, ya inflaat flirketlerince veya
Konut Yap› Kooperatiflerince infla edilmektedir.
Kooperatifler kanunu’nun 81. maddesinde Konut Yap› Kooperatiflerinin amac›na ulaflmas› ile kooperatifin feshedilmesinin istisnas›n› düzenlemifl olup, ana sözleflmede yaz›l› yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, konutlar›n ortaklar›n ad›na tapuya yaz›lmas› ortaklara
kat mülkiyeti tapular›n›n verilmesi, yani ferdi mülkiyete geçilmesi
amac›na ulaflm›fl olmaktad›r.
Hem inflaat kooperatifi ve hem de kat mülkiyeti yönetim kurulu
olamaz. Çok yanl›flt›r hukuken imkans›zd›r. Site kat malikleri toplant›s› tüm üyelerin kat irtifakl› tapusu verilmesi halinde yap›labilir.
Ancak ‹nflaat Kooperatifi sona erdirilmeden, Kat malikleri yönetiminin oluflmas› tart›flmal›d›r.
Toplu yap›larda oluflan bir site’nin bütünlü¤ünün devam›n›n sa¤lanmas›n›n yolu 81. madde de yer almaktad›r. Son orta¤a tapusunun
tapu dairesince verilmesinden itibaren 6 ay geçmesi ile kooperatif
da¤›lm›fl say›lacak ve mallar› tasfiye edilecektir. Bunu önlemek için
6 ay dolmadan kooperatif ana sözleflmesinde de¤ifliklik yap›larak
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kooperatif amac›n›n infla etti¤i yap›lar› yönetmek olarak de¤ifltirilmesi yap›labilecektir. Önceden yap› kooperatifi olmadan Yönetim ve
‹flletme kooperatifi kurulamamaktad›r.
‹nflaat kooperatif’i ile ‹flletme kooperatif nitelikleri farkl›d›r. ‹ki
farkl› kooperatif ayn› zamanda ayn› yerde olmas› hukuken mümkün
de¤ildir. ‹nflaat Kooperatifi’nin hukuken sona ermesi ile ‹flletme kooperatifine dönüfltürülmez ise kooperatifin bütün mallar› elden ç›kar›larak yani sat›larak tasfiye yap›l›r. Sat›fl bedelleri ortaklar aras›nda paylafl›l›r.
Ortak tesislerin kooperatif iflletme tüzel kiflili¤inde b›rak›lmal›d›r. Kooperatifin tasfiyesi halinde ortaklara pay verilece¤inden izalei
fluyu davas›na yol aç›lacakt›r. Bu baflar›ya ulaflt›r›lamaz ise Tapu tüzü¤ünün 26. maddesinin uygulanmas› gerekir.
Medeni kanun’un 698. maddesinde düzenlenen payl› mülkiyetin
sona erdirilmesi ile ilgili düzenlemede; hukuki bir ifllem gere¤ince
veya payl› mal›n sürekli bir amaca özgülenmifl olmas› sebebi ile payl› mülkiyeti devam ettirme yükümlülü¤ü bulunmad›kça, paydafllardan her biri mal›n paylafl›lmas›n› isteyebilir. Bu maddede geçen payl› mal›n sürekli bir amaca özgülenmesi Tapu Sicil Müdürlü¤ünün
26. maddesinde düzenlenmifltir. Tüzü¤ün 26. maddesinde;
Sosyal tesis ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu gibi tafl›nmaz
mal veya ba¤›ms›z bölümler ortaklafla kullan›ma ayr›lm›fl ise ,malik
sütununa faydalanan tafl›nmaz mallar›n ada ve parsel veya ba¤›ms›z
bölüm numaralar› yaz›l›r.
Ortaklafla kullan›lan yerler, faydalanan tafl›nmaz mallarda ayn›
ada ve parsel içinde olabilece¤i gibi, ortak s›n›r› olmaks›z›n ayr› ada
ve parsellerde de bulunabilir.
Faydalanan tafl›nmaz mallar›n kütük sayfas›n›n beyanlar bölümüne ortaklafla kullan›lan mal›n, hangi ada ve parsel veya ba¤›ms›z
bölüme ortak oldu¤u belirtilir.
Ortaklafla kullan›lan yerler kanuni istisnalar d›fl›nda, faydalanan
bütün tafl›nmaz mal maliklerinin, birlikte istemleri olmadan, müflterek mülkiyete dönüfltürülemez diye yaz›l›d›r.
Kat mülkiyeti Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikle 10. maddesinin 2
f›kras›nda Tapu sicil Tüzü¤ü’nü 26. maddesinde uygulamas› yasal
duruma getirilmifltir. Bu bentte:
Gelirlerinin ortak giderlere harcanmas› veya baflka bir amaçla ortak yararlanmaya tahsis edilen ba¤›ms›z bölümlerin malik hanesine,
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bundan yararlanan ba¤›ms›z bölümlerin numaralar› yaz›lmak suretiyle kat mülkiyeti kütü¤üne tescil edilir.
Böylece Tüzükte yer alan kural kanuna girmifl ve olay pekifltirilmifltir.
Site iflletme kooperatifi ana sözleflmesinde amaç ve faaliyet konular› aç›klanm›flt›r.
Madde: 6- Kooperatifin amac›, ortaklar›n›n sahibi bulundu¤u konutlardan oluflan sitenin ve site sakinlerinin ortak ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, 634 say›l› kat Mülkiyeti Kanununa göre yetki verildi¤inde
site yönetimini üstlenmek, siteyi gelifltirmek ve güzellefltirmektir.
Bu amaçla Kooperatif;
1- Kat mülkiyeti kanununa göre oluflan Kat malikleri kurulu veya alt kurullar›nca yönetici seçilmesi halinde, an›lan kanun hükümlerine göre yöneticilik görev ve yetkilerini kullanarak siteyi yönetir.
2- Mülkiyetinde olan ortak ve genel hizmet tesislerinin,1163 Say›l› Kooperatifler Kanunu hükümleri uyar›nca iflletilmesini ve kiraya verilmesini sa¤lar, bunlar›n bak›m koruma ve onar›mlar› ile ilgili gerekli önlemleri al›r.
3- Amac›na uygun gördü¤ü menkul ve gayrimenkulleri sat›n al›r
veya yapt›r›r, gerekirse ihtiyaç fazlas›n› satar, site içinde mülkiyetinde olan bofl alan veya uygun yerlere imar plan› esaslar›na göre ortak ihtiyaçlar› karfl›layacak, iflletme faaliyetinin gerekli k›ld›¤› inflaatlar› yapar veya yapt›r›r.
4- Site sakinlerinin, g›da ve her türlü ihtiyaç maddelerinin ucuza
temin edilerek, bu maksatla ayr›lm›fl genel hizmet tesislerinde sat›fl›n› sa¤lar, gerekirse ulafl›m hizmetlerini düzenler.
5- Site sakinlerinin sportif faaliyetleri ile sosyal dayan›flma ve yard›mlaflmalar›n› temin maksad›yla, yard›m fonlar› oluflturur. E¤itim
yay›n ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
6- Kooperatifin kendi ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla finansman kurulufllar›na baflvuruda bulunur, borçlan›r, aç›lan kredinin zaman›nda ve amac›na uygun kullan›lmas›n› sa¤lay›c› tedbirleri al›r.
7- Di¤er kooperatiflerle iflbirli¤i yapar, iflletme kooperatifleri üst
kurulufllar›na girer.
8- Site sakinlerinin ve site içerisinde yer alan menkul ve gayrimenkullerin sigorta ihtiyaçlar›na arac› olur.
‹flletme kooperatifine dönüflmesi için Yönetim plan›nda afla¤›da
zikredilen hususlar›n belirtilmesi gereklidir.
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- Herhangi bir sitesi, Kat malikleri kurulu, gerekirse amaç maddesi de¤ifltirilerek yap› Kooperatifinin devam› olacak S.S..Herhangi
Bir sitesi iflletme kooperatifi’ni her y›l YÖNET‹C‹ olarak seçebilirler.
- Bu halde, Herhangi Bir Sitesi ‹flletme Kooperatifinin yönetici ve
denetçileri, Herhangi Bir Sitesi yönetici ve Denetçilerin hak ve sorumluluklar›na sahip olur.
GEÇ‹C‹ MADDE EKLENMEL‹D‹R. Kat malikleri kurulunun karar vermesi halinde S.S. Herhangi Bir Konut Yap› Kooperatifi’nin
mülkiyeti alt›nda bulunan yerlere yap›lm›fl veya yap›lacak olan tesisler, Kooperatifler Kanunu’nun 81 Maddesi uyar›nca amaç maddesi
de¤ifltirilerek dönüfltürülecek olan S.S. Herhangi Bir sitesi iflletme
Kooperatifi taraf›ndan veya Site Yönetimi taraf›ndan yönetilecektir.
Yukar›da aç›klanan geçici madde yönetim plan›nda yer almal›d›r.
‹flletme kooperatifine dönüflmesi halinde, bulundu¤u sitede gelir
ve hizmet getirecek ‹flletmeleri kurabilirler. H›zla geliflen teknoloji
göz önünde bulunduruldu¤unda, ortak alanlar›n ayd›nlat›lmas› için
Günefl ve Rüzgâr enerjisinden yararlan›lacak sistemi hayata geçirmeleri mümkündür. At›klar›n do¤ay› kirletmemesi ve üretime dönüflmesi için gerekli iflletme hayata geçirilmesi mümkündür. ‹flletme
faaliyetini içine alan tüm ifllevleri yapar.
KAYNAKÇA
Emekli hukuk hakimi Orhan Y›lmaz
Emekli hukuk hakimi Erdo¤an Gökçe
Güzelkent hukukçular sitesi yönetim plan›
Ac›badem hukukçular sitesi yönetim plan›,
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Yaklafl›k olarak onbefl y›l önce ülkemizde kullan›lmaya bafllayan
ve h›zla yayg›nlaflan kredi kartlar›, uzun bir dönem herhangi bir yasal düzenlemeye dayanmaks›z›n, bankalar›n tek tarafl› olarak düzenledikleri ve kredi kart› müflterilerinin de herhangi bir ihtirazî kay›t
koymaks›z›n imzalad›klar› sözleflmelerdeki esaslar çerçevesinde uygulama bulmufltur. Özellikle 2001 y›l›nda yaflanan büyük ekonomik
kriz döneminde gerek bilinçsiz kullan›m, gerekse de bankalar›n uygulamalar›ndaki temel yanl›fll›klar› nedeniyle kredi kartlar› önemli
bir sorun olarak ortaya ç›km›fl; bu sorunlar›n çözümü için birçok
idari ve yasal önlem al›nmas›na ra¤men sorunlar çözülememifl ve
son olarak 5464 say›l› Banka ve Kredi Kartlar› Kanunu 01.03.2006
tarihinde kabul edilerek kredi kartlar› yasal bir temele dayand›r›lm›flt›r.
5464 say›l› yasan›n 1. maddesinin gerekçesinde “Banka kartlar›
ve kredi kartlar›n›n yeterli hukuki alt yap›s› oluflturulmadan yayg›n
bir flekilde kullan›lmaya bafllanmas›, sistemde yer alan taraflar aras›nda yaflanan ihtilaflarda art›fla sebep olmufltur” denerek bu durum
özlü olarak ifade edilmifltir.
A ) 5464 Say›l› Yasa’n›n 26 Maddesinin Türk Ticaret Kanunu 8. Maddesi Karfl›s›ndaki Durumu:
Esasen, faize faiz yürütmek ya da faizin anaparaya eklenmesi ve
oluflan yeni anaparaya faiz yürütülmesi, aç›k olarak yaln›zca Türk
(*) Stajyer Avukat
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Ticaret Kanunu’nun 8. maddesinde ifade edilmifltir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 8 maddesinde:
“Üç aydan afla¤› olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte faiz yürütülmesi flart›, yaln›z cari hesaplarla borçlu bak›m›ndan
ticari ifl mahiyetini haiz olan karz akitlerinde muteberdir. Ödünç para verme iflleri, bankalar, tasarruf sand›klar› ve tar›m kredi kooperatifleri hakk›ndaki hususi hükümler mahfuzdur” denmektedir.
TTK 8. maddesinin ikinci f›kras›nda da aç›k olarak, bankalarla ilgili hükümlerin mahfuz oldu¤u belirtilmifltir. 5464 say›l› yasan›n
“Faiz Hesaplamas›” bafll›kl›, konumuz 26. maddesi TTK 8. maddesine göre özel hüküm oldu¤undan Kredi Kartlar› uygulamas›nda TTK
8. maddesine dayan›lmas› olana¤› bulunmamaktad›r.
B) 5464 Say›l› Yasa’n›n 26. Maddesinin De¤erlendirilmesi :
a) Kart Uygulamas›ndan Do¤an Borçlar :
5464 say›l› yasan›n “Faiz Hesaplamas›” bafll›kl› 26. maddesinde,
“Dönem borcunun bir k›sm›n›n ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplan›r. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar
ve üzerinde ödeme yap›lmas› durumunda akdi faiz, asgari tutar›n alt›nda ödeme yap›lmas› durumunda ise gecikme faizi uygulan›r. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamas›ndan do¤an borçlarda bileflik faiz uygulanmaz”; maddenin gerekçesinde ise, “Ayr›ca,
temel kanunlarda öngörülmüfl olmas›na ra¤men, tüketicinin korunmas› ve uygulamadaki sorunlar›n önüne geçilebilmesi amac›yla, temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamas›ndan do¤an borçlarda bileflik faiz uygulanmayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r” denmektedir.
26. maddede yer alan “kart uygulamas›ndan do¤an borçlar” kavram› ile kast edilenin ne oldu¤u aç›kl›¤a kavuflturuldu¤u takdirde
bileflik faiz uygulama yasa¤›n›n da kapsam› belirlenebilecektir.
Sorulmas› gereken soru, kart uygulamas›ndan ne zaman borç
do¤du¤udur. Yasa’n›n “Tan›mlar” bafll›kl› 3. maddesinin k bendinde “Harcama Belgesi , … kredi kart› ile yap›lan ifllemler ile ilgili olarak üye iflyeri taraf›ndan düzenlenen, kart hamilinin ifllemden do¤an
borcu ile di¤er bilgileri gösteren… belgeyi”; ayn› maddenin n. bendinde “Dönem Borcu, hesap kesim tarihine kadar oluflan borç ve
alacak kay›tlar›n›n bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplam›n›”; m. bendinde “Son Ödeme Tarihi, kart hamilinin, dönem
borcunu veya ödenmesi gereken asgari tutar›n› gecikmeye düflmeden ödeyebilece¤i son günü” ifade eder denmektedir.
Yasa’n›n 3. maddesindeki ifadelerden de görülece¤i üzere, kart
hamili herhangi bir mal veya hizmet sat›n ald›¤›nda borç do¤makta;
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ancak borç, hesap kesildikten ve “dönem borcu”na dönüfltükten
sonra “muaccel” olmaktad›r. Hayat›n ola¤an ak›fl› gere¤ince de, kredi kart› kullan›larak herhangi bir mal veya hizmet sat›n al›nd›¤›nda
kart hamilinin borçlanmad›¤›n›, borcun do¤mad›¤›n› düflünmek
mümkün olmayacakt›r. Bu durumun do¤al sonucu ise, “kart uygulamas›ndan do¤an borçlar” ibaresinin, kredi kart› ile herhangi bir
mal veya hizmet al›nd›¤› andan itibaren bütün dönemleri kapsamas›d›r.
b) Kredi Kart› Kullan›m›nda Farkl› Dönemler:
Kredi kart› uygulamas›nda esasen dört dönem bulundu¤u söylenebilir:
1. Kredi kart›n›n banka taraf›ndan kart hamiline teslim edildikten sonra herhangi bir sorun yaflanmaks›z›n kullan›ld›¤› dönem,
2. Asgari ödeme tutar›n›n ödenmemesi nedeniyle dönem borcunun gecikmeye u¤rad›¤› dönem,
3. Dönem borcunun üç dönem üst üste ödenmeyerek kredi kart›
hamilinin temerrüde düfltü¤ü dönem,
4. Kredi kart› hesab›n›n kat edilerek yasal takibe geçildi¤i dönem.
Yasa’da “kart uygulamas›ndan do¤an borçlar” ibaresini daralt›c›
veya sözkonusu ibareyi kredi kart›n›n kullan›ld›¤› bir veya birkaç
döneme hasreden, do¤rudan veya dolayl› herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r. “Kart uygulamas›ndan do¤an borçlar” ibaresi Yasa’da kart uygulamas› ile ilgili bütün dönemleri kapsayacak flekilde
kullan›lm›flt›r.
26. maddede bulunan “kart uygulamas›ndan do¤an borçlar” ibaresinin, kredi kart›n›n normal olarak kullan›ld›¤› dönemde oluflan
borçlar› da kapsad›¤› kabul edildi¤i takdirde, kredi kart›n›n banka
taraf›ndan kart hamiline teslim edildikten sonraki hiçbir dönemde
bileflik faiz uygulanamayaca¤›, bileflik faiz yasa¤›n›n bütün durumlar› kapsad›¤› sonucuna var›labilir.
26. maddede bulunan “temerrüt hali de dahil olmak üzere” kart
uygulamas›ndan do¤an borçlarda bileflik faiz uygulanamaz ibaresi
ile, kart hamilinin sözleflme flartlar› gere¤ince dönem borcunu üç
dönem ödememesi ve temerrüde düflmesi durumunda dahi bileflik
faiz uygulanamayaca¤› belirtilmifltir. Hukukun genel kurallar›ndan
evleviyet kural› gere¤ince de, yükümlülükler yerine getirilmedi¤i
için oluflan temerrüt durumunda uygulanmas› yasaklanan bileflik
faizin, kredi kart›n›n sorunsuz kullan›larak yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildi¤i veya asgari ödeme tutar›n›n (üç dönemden az)
ödenmemesi nedeniyle kart borcunun gecikmeye u¤rad›¤› dönemde
“evleviyetle” uygulanmamas› gerekmektedir.
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Yasa’n›n geneli incelendi¤inde ise, kredi kartlar›n› ç›karan bankalar ile kredi kart› kullan›c›lar› aras›ndaki, bankalar lehine gerçekleflen “güç dengesizli¤i” nedeniyle, özellikle “bireysel” kredi kart› kullan›c›lar›n› bankalar karfl›s›nda “korumaya çal›flan” bir anlay›fl›n Yasa’ya hâkim oldu¤u görülmektedir. 26. maddenin gerekçesinde de
belirtildi¤i gibi, bileflik faiz yasa¤›n›n bir gerekçesi uygulamadaki sorunlar› çözmek iken, di¤er bir gerekçesi de “tüketicinin korunmas›”d›r. Ayn› bak›fl aç›s›n› 26. maddenin gerekçesindeki “… ayn› zamanda kart hamilleri ile kart ç›karan kurulufllar aras›nda yap›lacak
sözleflmelerde, mal ve hizmet tüketen ve bu anlamda tüketici haklar›ndan faydalanmas› zorunlu olan kart hamillerinin baz› aç›lardan
korunmalar› gerekmektedir” ifadesinde de görmekteyiz. Bu nedenlerle, 26. maddedeki bileflik faiz yasa¤›n›n Yasa’n›n bireysel tüketiciyi korumaya dönük genel anlay›fl›n›n bir devam› oldu¤u da ifade
edilebilir.
Di¤er taraftan, Yasa’n›n uygulanmas› ile ilgili olarak Bankac›l›k
Düzenleme ve Denetleme Kurulu taraf›ndan ç›kar›lan, Banka ve
Kredi Kartlar› Hakk›nda Yönetmeli¤in Sözleflme fiekli ve Genel ‹fllem fiartlar› üst bafll›¤›n›n alt›nda yer alan, “Sözleflme fiartlar›” bafll›kl› 17. maddesinin 2. f›kras›n›n f. bendinde “ … kart uygulamas›ndan do¤an borçlarda bileflik faiz uygulanmayaca¤›” konusunda
“kart teslimi s›ras›nda kredi kart› hamillerine bilgilendirme yap›lmas› zorunludur”; ayn› maddenin 4. f›kras›n›n d. bendinde de “Kredi
kart› sözleflmelerinde…bileflik faiz uygulanmayaca¤›na…iliflkin hükümler yer al›r” denmektedir. Ayn› yönetmeli¤in “Faiz Hesaplamas›” bafll›kl› 20. Maddesinin 3. f›kras›nda ise Yasa’n›n 26. maddesi ayn› flekilde tekrarlanarak “Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart
uygulamas›ndan do¤an borçlarda bileflik faiz uygulanmaz” denmektedir.
Yasa’y› teyit eden Yönetmelik hükümlerinde de aç›k olarak belirtildi¤i gibi kredi kart› sözleflmelerinde, bileflik faiz uygulanmayaca¤›na dair hükümler yer almak zorunda oldu¤u gibi, kredi kart›n›n
kart hamiline teslimi esnas›nda da bankalar taraf›ndan ayr›ca bilgilendirme yap›lmas› zorunludur.
c) Faiz Hesaplama Yöntemi :
Yasa’n›n 26. maddesinin 1. f›kras›nda hesap kesim tarihinden önceki bir tarihi esas alarak faiz hesaplanmas› yasaklanm›fl, 2. f›krada
ise dönem borcunun k›smen ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanaca¤› belirtilerek, ödenmifl olan k›s›m için
de faiz hesaplanmas›n›n önüne geçilmek istenmifltir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, hesaplanan faizin anapara borcuna eklenece¤ine dair aç›k bir hüküm bulunmamas›d›r. Fai‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 71
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zin hesaplanmas›ndan kas›t, faizin hangi yöntemle hesaplanaca¤›ndan ibaret olup, hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi fleklinde anlafl›lmas› mümkün de¤ildir. Faizin “mücerret” hesaplanmas›, do¤rudan do¤ruya anaparaya eklenebilece¤i anlam›na gelmemektedir. Bu
nedenle, 26. maddedeki faiz hesaplamas› ibaresi, bileflik faiz uygulanabilece¤i fleklinde yorumlanmaya elveriflli de¤ildir. Di¤er bir ifadeyle, bileflik faiz uygulanmayaca¤›na dair aç›k bir hüküm var iken,
“Dönem borcunun bir k›sm›n›n ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplan›r” ibaresinden her bir ayl›k dönemler
için hesaplanan faizin anaparaya eklenebilece¤i sonucunun ç›kar›lmas› mümkün gözükmemektedir.
C) Kurumsal (Ticari ) Kredi Kartlar›nda Faiz Uygulamas›:
Yasa’n›n “Kurumsal Kredi Kartlar›” bafll›kl› 43. Maddesinde “ Bu
kanunun 8. maddesinin ikinci f›kras›, 9. , 12., 24., 26., ve 44. maddesi hükümleri tacirlere verilen kurumsal kredi kartlar› hakk›nda
uygulanmaz”; ayn› maddenin gerekçesinde ise “Bu madde ile tacirlere verilecek kurumsal kredi kartlar›n›n, temel olarak bireysel kredi kartlar› için ihdas edilmifl hükümlerin baz›s›na tabi olmamas› benimsenmifltir” denmektedir. Sözkonusu maddeler incelendi¤inde
ise esasen “tüketiciyi” koruma amaçl› emredici hükümler olduklar›
görülmektedir.
‹stisna edilen 8. maddenin 2. f›kras› ile geçici olarak nakit s›k›fl›kl›¤› yaflayan ve kulland›¤› kredi kart› ödemeleri gecikmeye u¤rayan kurumlar›n kredi kartlar›n›n iptal edilmesi önlenmek istenmifl;
9 maddenin istisna edilmesi ile maddenin esasen gerçek kiflileri afl›r› kredi kart› kullan›m›ndan korumaya dönük düzenlenmifl olmas›
nedeniyle, bireysel kredi kartlar›na uygulanan limitlerle ilgili s›n›rland›rmalar›n ticari yaflam› olumsuz etkilememesi, 12. maddenin istisna edilmesi ile maddede belirtilen sigortadan kurumsal kredi kart› kullanan tacirlerin yararlanmamas› amaçlanm›flt›r. 24. maddenin
istisna edilmesinin nedeni ise, Banka ile tacir aras›ndaki güç dengesi ile bireysel tüketici ile banka aras›ndaki güç dengesinin farkl› olmas› ve tacirleri basiretli olduklar›n›n varsay›lmas› nedeniyle, tüketiciler aleyhine düzenlenecek sözleflme flartlar›na karfl› kurumsal
kredi kart› kullanan tacirlerin korunmas›na gerek görülmemesidir.
Ayn› yaklafl›mla, uyuflmazl›klar konusunda yetkili merci ve mahkemeler hakk›ndaki 44. madde ve bireysel kredi kart› kullan›c›lar›n›
korumak amac›yla düzenlenmifl olan faiz hesaplanmas› ile ilgili 26.
madde de “Kurumsal Kredi Kart›” kullanan tacirler için uygulanmayacakt›r.
Madde 43’de de görülece¤i üzere, kanunkoyucu Kredi Kartlar›n›,
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Kurumsal Kredi Kartlar› ve Bireysel Kredi Kartlar› olarak ikiye ay›rm›fl ve farkl› hükümlere tabi tutmufl; kurumsal (ticari) kredi kartlar›nda, bireysel kredi kartlar› uygulamas›ndaki bileflik faiz yasa¤›n›
istisna etmifltir. Bu nedenle, kurumsal (ticari) kredi kartlar›nda bileflik faiz yasa¤› bulundu¤u söylenemeyecektir.
D) Basit ve Bileflik Faiz Hesaplamas›n›n Karfl›laflt›r›lmas›:
Hesap kesim tarihi her ay›n 20. günü olan bir “bireysel” kredi
kart›ndan 01.01.2008 tarihinde çekilen 100 YTL’nin % 15 Kaynak
Kullan›m› Destekleme Fonu ve % 5 Banka ve Sigorta Muameleleri
vergisi de dikkate al›narak, ayl›k % 5 faiz oran›ndan, ara dönemlerde hiç geri ödeme yap›lmad›¤› varsay›m›yla “basit” ve “bileflik” faiz
esas›na göre y›l sonunda oluflacak faizin hesaplanmas› ile ilgili tablolar afla¤›dad›r.
a) Basit Faiz Esas›na Göre Faiz Hesaplamas›:
Tarih

Anapara

Faiz
Oran›

Faiz
Tutar›

K.K.D.F

B.S.MV

Net
Faiz

01.01.2008
20.01.2008
20.02.2008
20.03.2008
20.04.2008
20.05.2008
20.06.2008
20.07.2008
20.08.2008
20.09.2008
20.10.2008
20.11.2008
20.12.2008
31.12.2008
TOPLAM
FA‹Z

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

3,33
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,83

0,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,28

0,17
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,09

4,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
2,20

60,17

9,03

3,01

72,20

b) Bileflik Faiz Esas›na Göre Faiz Hesaplamas› :
Tarih

Anapara

Anapara+

Faiz

Faiz
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01.01.2008
20.01.2008
20.02.2008
20.03.2008
20.04.2008
20.05.2008
20.06.2008
20.07.2008
20.08.2008
20.09.2008
20.10.2008
20.11.2008
20.12.2008
31.12.2008
TOPLAM
FA‹Z

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Faiz

Oran› Tutar›

100,00
104,00
110,24
116,85
123,87
131,30
139,18
147,53
156,38
165,76
175,71
186,25
197,42
201,77

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

3,33
5,20
5,51
5,84
6,19
6,56
6,96
7,38
7,82
8,29
8,79
9,31
3,62

Faiz

0,50
0,78
0,83
0,88
0,93
0,98
1,04
1,11
1,17
1,24
1,32
1,40
0,54

84,81 12,72

0,17
0,26
0,28
0,29
0,31
0,33
0,35
0,37
0,39
0,41
0,44
0,47
0,18

4,00
6,24
6,61
7,01
7,43
7,88
8,35
8,85
9,38
9,95
10,54
11,17
4,34

4,24 101,77

Yukar›daki tablolarda da görüldü¤ü gibi basit faiz uyguland›¤›nda 100 YTL için y›l sonunda 72,20 YTL, bileflik faiz uyguland›¤›nda
ise 101,77 YTL faiz ödemek gerekmektedir.
F) Geçici 3. Madde :
Yasa’n›n Geçici 3. maddesi’nin 1. f›kras›nda “Bu kanunun kapsam›ndaki kart ç›karan kurulufllar faiz hesaplamas›na iliflkin uygulamalar›n› üç ay, di¤er uygulamalar›n› ise bir y›l içerisinde bu Kanun
hükümlerine uygun hale getirmek zorundad›rlar” denmektedir. Yasa’n›n Resmi Gazete’de yay›mland›¤› 01.03.2006 tarihinden sonra üç
ay içinde, di¤er bir ifadeyle 01.06.2006 tarihine kadar faiz hesaplamas›na dair uygulamalar›n 26 maddede belirtilen esaslara uygun hale getirilmesi gerekmekteydi. Yasa’n›n hükmü aç›k ve emredici nitelikte oldu¤undan, faiz hesaplamalar›n›n belirtilen süre içinde Yasa’ya uygun hale getirilmemesi nedeniyle kart hamillerinin u¤rad›klar› zararlar, geriye dönük olarak bankalardan talep edilebilecektir.
E) Sonuç :
Yukardaki de¤erlendirmeler çerçevesinde, 5464 say›l› Yasa’n›n
26. maddesinde belirtilen bireysel kredi kartlar› ile ilgili bileflik faiz
yasa¤›n›n, kredi kart›n›n banka taraf›ndan kart hamiline tesliminden
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itibaren bütün dönemleri kapsamakta oldu¤u, bu nedenle her hesap
kesim tarihinde hesaplanan faizin anaparaya eklenmemesi gerekti¤i;
hesaplanan faizin, bir y›l süresince anaparaya eklenmeyerek ve tahsil edilmeksizin “birikmesi” gerekti¤i düflünülmektedir.
Hesaplanan ve biriktirilen faiz ancak bir y›l›n sonunda anaparaya
eklenebilir veya tahsil edilebilir. Hesap ekstresinde anaparaya eklenmeksizin anaparadan ayr› olarak takip edilen faizin yine ayl›k dönemlerde banka taraf›ndan tahsil edilmesi de bileflik faiz uygulamas›yla ayn› sonucu do¤uraca¤›ndan, kart hamili taraf›ndan ayl›k olarak düzenlenen hesap ekstrelerindeki borçlarla ilgili yap›lan ödemelerin ana paradan mahsup edilmesi, hiçbir flekilde faiz tahsilat› yap›lmamas› gerekmektedir. Bir y›ldan k›sa süreli bir dönemde faiz
ödemesi yap›lmas›, ancak kart hamilinin kredi kart› borcunu tamamen ödeyerek kart› iptal ettirmesi durumunda sözkonusu olabilir.
Bir y›ll›k hesap dönemi ise, kredi kart›n›n kart hamiline teslim edildi¤i tarih veya takvim y›l› esas al›narak belirlenebilir.
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‹zmir Barosu Önceki Dönem
Baflkanlar›ndan Av. ‹skender Özturanl›
ile Yap›lan Söylefli

Bir ozan der ki: “Bana yaz›k de¤il mi, Kupkuru mezar olsam?...”
M. ‹skender Özturanl› da bu felsefe ile olacak, 85 y›ll›k ömrünü
son gününe kadar fikir üretmekle, bunlar› yazmakla, insanlarla
paylaflmakla geçirmifl bir ayd›n.
Bu söyleflinin yap›ld›¤› 2005 y›l›na kadar on iki, söylefliden sonra da üç kitap olmak üzere on befl kitap yazm›flt›r.
Ayr›ca Sabah Postas›, Yeni As›r, Demokrat ‹zmir, Ege Ekspres,
Vatan, Yeni Ortam, Milliyet, Cumhuriyet gazetelerinde ve Varl›k,
Türk Dili, Ça¤dafl Türk Dili, Sanat Çevresi dergilerinde çeflitli
konularda yaz›lar›, denemeleri, elefltirileri yay›nlanm›flt›r.
O, ayn› zamanda eylemcidir. 1970-1974 iki dönem ‹zmir Barosu Baflkanl›¤›, 1978-1982 TBB Disiplin Kurulu Baflkanl›¤›, 1990
y›l›nda ‹zmir ADD kurucu ve ilk Baflkanl›¤›, 1993’te 12 Eylül Darbecilerince kapat›lan Türk Dil Kurumu üyeli¤i, daha sonra bu
derne¤in yerine kurulan Dil Derne¤i kurucu üyeli¤i görevlerini
yürütmüfltür.
O, bilim ve ak›l temellerinde ulusumuzun ça¤dafl uygarl›¤›n
üzerine ç›kmas› u¤rafl›s›nda hep ön saflarda yer alm›flt›r.
Yani o, kupkuru mezar olmam›flt›r.
2005 y›l›nda kendisi ile yap›lan söylefliyi, an›s›na sayg› ve
sayg›yla sunuyoruz.
Av. Erdem Gümüfl
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Av. Erdem Gümüfl: Biz, sizi hukukçulara yol gösterici üstatlardan say›yoruz. Bu nedenle size sonsuz sevgimiz ve sayg›m›z var.
Sizi ben kiflisel olarak ikinci bir özelli¤inizle de, TC tarihinde
Atatürk devrim ve ilkelerini en iyi yorumlayan, en iyi anlatan, en
iyi belgeleyen bir ayd›n olarak tan›yorum. Bu konuda yazd›¤›n›z
eserlerinizden Türk insan›, yararlanmakta ve bilinçlenmekte. Bu
sayg›n birikiminiz nedeniyle ‹zmir Barosu Yay›n Kurulu ad›na rahats›z ediyoruz. Bugünkü meslektafllar›m›za, gelecek kuflaklara
›fl›k tutmas› için sözünü etti¤imiz birikimi bizlere aktar›rsan›z çok
mutlu olaca¤›z.
Av. M. ‹skender Özturanl›: Teflekkür ederim. Dilimin döndü¤ünce, gücümün yetti¤ince sizlere yaflad›klar›m› ve gözlemlerimi
anlatmaya çal›flaca¤›m.1942 y›l›nda ‹zmir Atatürk Lisesi’ni bitirdim.
1946 ‹stanbul Hukuk Fakültesi ve askerlikten sonra 1949 y›l›nda ‹zmir’de serbest avukatl›¤a bafllad›m. O zamandan beri baroyla, baronun sorunlar›yla ilgilenen bir arkadafl›n›z›m. Avukatl›¤a bafllad›¤›m
zaman ‹zmir Barosu il ve ilçeleriyle birlikte 300 kiflilik bir topluluktu.1970 y›l›nda Baro Baflkan› oldu¤um zaman 800 kifliye ulaflm›flt›.
fiimdi ise dev bir kurulufl oldu ve yaklafl›k 5000 kiflilik bir güç haline geldi.
1960 y›l›na geldi¤imiz zaman ülkemizde bir devrim oldu. Bu devrim öncesini ben ‹zmir’de bir avukat olarak yaflad›m. Zaman›n iktidar› hukuk, adalet diye bir kavram tan›mamaya bafllam›flt›. Mahkemelerin görevini meclis içinden seçti¤i Tahkikat Komisyonuna verdi. Bu komisyon gazetecileri yarg›layacak, partiler hakk›nda kararlar
verecekti. Türkiye bir kaos içine girmiflti. 28 Nisan’da gençlik olaylar› s›ras›nda ‹stanbul Üniversitesi Rektörü S›dd›k Sam› Onar polislerce h›rpalanm›fl, tartaklanm›flt›. Gençlik olaylar› 29 Nisanda Ankara’ya s›çrad›. Bu kez gençler zaman›n baflbakan›n› sorgulamaya bafllad›lar. Baflbakan hukukçular hakk›nda anlams›z sözler söylemeye
bafllam›flt›. ‹flte bu dalgalanmalar karfl›s›nda Baro Yönetim Kurulunun ça¤r›s› üzerine 30 Nisan günü tüm avukatlar Baroda topland›k.
Baflkan›m›z Hulusi Selek’ti. Bu toplant›da Baflbakana, Meclis ve
Cumhurbaflkan›na hukuka sayg›y› sa¤lamalar› için uyar› telgraflar›
çekildi.. Bir ara öyle bir ortam olufltu ki, ben de zaten onu bekliyordum, Ekrem Oran diye bir üstad›m›z, “yeter art›k, b›çak kemi¤e dayand›” diye hayk›rd›. ‹flte o zaman aya¤a kalkt›m ve “biz e¤er hukukçuysak, biz e¤er avukatsak, bu ülkede art›k avukatl›k yap›lamayaca¤›n› kan›tlamak için, bir çelenkle birlikte cüppelerimizi Atatürk An›t›na b›rakmak zorunday›z” biçiminde sözler söyledim. Bir
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alk›fl koptu ve k›sa süre içinde bir çelenk haz›rland›. O zamanki yasaya göre bu davran›fl›m›z bir y›ll›k cezay› gerektiriyordu. Buna ald›r›fl eden yoktu. ‹zmir Barosu yürüyüfle geçmiflti. Konak’ta polis direnciyle karfl›laflt›k. Badireyi atlatt›k. Ne var ki gümrük önünde çelengimizi parçalad›lar. Yürüyüflümüze devam ettik. Yolda bir han›mefendinin elindeki bir buket çiçe¤i al›p Atatürk an›t›na sembolik
bir cüppe ile birlikte b›rakt›k. O günkü görevimiz sona ermiflti.
Ertesi günü hakk›m›zda savc›l›k soruflturmas› bafllat›ld›. 14 kiflinin ifadesi al›nd›. Arkadafllar›m›z›n tümü yürüyüfle kat›ld›klar›n›,
ancak ifade vermeyeceklerini söylediler. Birkaç kifli hakk›nda dava
aç›laca¤› söyleniyordu. ‹flte o zaman yürüyüfle kat›lan arkadafllar
savc›l›¤a dilekçe verdiler, “biz de vard›k, bizim hakk›m›zda da dava aç›n” dediler. Savc› flafl›rm›flt›. Zaten çok geçmeden 27 May›s
Devrimi geldi ve soruflturma da kendili¤inden ortadan kalkt›.
Av.Aytül Üstünda¤: Bahsedilen bu olaylar›n foto¤raflar› da var.
Ben hepsini gördüm. Polislerle yaflanan tart›flmalar, cüppe b›rakmalar› foto¤raflara geçmifl durumda.
Av.M.‹skender Özturanl›: Bu olaylar›n arkas›ndan 27 May›s
Devrimi geldi. Çeflitli kurulufllar Atatürk an›t›na gitti. An›t çiçeklerle donand›. 1961 y›l›nda Kurucu Meclis kurulacak, biliyorsunuz. Barolardan da alt› kifli Kurucu Meclise gönderilecek. Toplant› Kayseri’de yap›lacak ve ‹zmir’den dört temsilci gidecek. Genç arkadafllar›m temsilcilik konusuna olumlu bakmad›lar. Gençlerden bir kadro
kurmaya çal›flt›m, olmad›. Bu savafl›mda tek bafl›ma kald›m. Ve yönetimin belirledi¤i listeyi delerek temsilcili¤e seçildim. Dört arkadafl
önce Ankara’ya, sonra da Kayseri’ye gittik. Samsun temsilcileri bir
düflünce att›lar ortaya. “Hepimiz avukat›z, hepimiz hukukçuyuz”
dediler. “Atatürk’ün ilk ayak bast›¤› yer Samsundur. Tüm temsilcilerin adlar›n›n bir torbaya konularak çekim yap›lmas›n› ve alt› kiflinin belirlenmesini” ileri sürdüler. Bir çok baro temsilcisi bu görüflü benimsedi. Ama biz oraya demokrasiyi kurmak için gidiyorduk,
oysa önerilen yöntem demokrasiye taban tabana z›t bir yöntemdi. Bu
oyunu bozmak için sabahlara kadar çal›flt›k. ‹zmir’den gelen üç arkadafl›m bu çal›flmalara kat›lmad›. Toplant›da, ‹zmir delegelerinin
beni temsilci seçtiklerini söylemek zorunda kald›m. Ve alt› kiflilik
bir liste oluflturduk. Bu listeye beni de lay›k gördüler. ‹zmir’den Baflkan›m›z Hulusi Selek ve ben listeye girdik. Ertesi gün hiçbir fleyden
haberi olmayan arkadafllar›m benim adayl›¤›ma karfl› ç›kt›lar. Sen
listede olursan Hulusi Selek’in seçilmesi zor olur dediler. Bunun
‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 78

‹SKENDER ÖZTURANLI ‹LE SÖYLEfi‹

üzerine ad›m›n aday olarak kara tahtaya yaz›lmas›na karfl›n “Hulusi
Selek yarar›na adayl›ktan feragat etti¤imi” söyledim. Bizim listeden befl kifli kazand›. Alt›nc› için balotaja gidildi, Kayseri’den avukat
K›ryar Kurucu Meclise gitti. O zaman feragat etti¤ime piflman oldum. Ama bir sorumluluk duygusu içindeydim. Ya Hulusi Selek’i
seçtiremezsek ben barodaki arkadafllar›m›n yüzüne nas›l bakar›m
diye düflündüm. Çekilmemin nedeni bu sorumluluk duygusudur.
fiimdi 1970’lere geliyoruz. Bu arada çok fleyler oldu. 1970 Aral›k
ay›nda baflkanl›¤a aday oldu¤umu aç›klad›m.
Av.Erdem Gümüfl: Çok özür diliyorum. Sözünüzü kesece¤im.
Önce hiç yönetim kurulu üyeli¤i yapt›n›z m›?
Av.M.‹skender Özturanl›: 1962-1963 aras›nda yönetimde çal›flt›m. Yönetim kurulunda gerek meslek, gerekse ülke sorunlar› hakk›nda önerilerimi kabul ettiremedi¤im içim sürem dolmadan istifa
etmek zorunda kald›m.
Av.Erdem Gümüfl: Kimin baflkanl›¤› döneminde say›n baflkan›m?
Av.M.‹skender Özturanl›: Hulusi Selek Baflkanl›¤›nda. Bunu hat›rlatman›z iyi oldu. Çünkü daha önce bir y›ll›k bir yönetim kurulu
üyeli¤im vard›. Seçimlere üç aday girdik. Lütfü Do¤utürk, Riyaz Kay›han ve ben. Seçimi ben kazand›m. ‹ki y›l sonunda bir dönem daha
adayl›¤›m› koymak istedim. Karfl› ç›kanlar oldu, dinlemedim. ‹ki y›l›n yeterli olmayaca¤›n› savundum. O zamandan beri dört y›l gelenek haline geldi. Dört y›ldan fazla adayl›¤›n› kimse koymad›. Koysayd› da kazanamazd›. Dört y›l ‹zmir Barosu için bir gelenek olmufltu.
Av.Erdem Gümüfl: Rakibiniz yine Do¤utürk müydü?
Av.M.‹skender Özturanl›: Hay›r, bu kez avukat ‹lhan Ege’ydi.
Böylece 1973’çe geldik. Baro yönetiminden yedi arkadafl›m, baroyu
siyasete kar›flt›r›yorum, gazetelerde Baro Baflkan› titriyle yaz›lar yaz›yorum, Cumhurbaflkan›na telgraflar çekiyorum, Yönetim Kuruluna dan›flmadan demeçler veriyorum diye genel kurul toplant›s› istediler. 7 Temmuz 1973 tarihinde ola¤anüstü toplant›ya gittik. Yönetimdeki arkadafllar›ma hukuk yolunda savafl verdi¤imi anlatamad›m.
Genel Kurulda, suçlamalar› yar›m saatlik bir zaman içinde yan›tlad›m. Konuflmam›n son k›sm› flöyledir: “Ayd›n olarak, hukukçu olarak düflüncelerimizi kamuoyuna duyurmak zorunday›z. Düflüncelerimizi mumyalay›p müzede saklad›¤›m›z takdirde Türk ulusuna
karfl› sorumlu duruma düfleriz. Karun’’n elmaslar›n›, incilerini, al‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 79
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t›nlar›n› hazinesine gizledi¤i gibi, düflüncelerimizi insandan ve
toplumdan saklad›¤›m›z sürece sorumlu oluruz.
Bu sorumluluktan kurtulmak için baromuza yeni bir yöntem getirmek istemifltik. Bir avukat›n belirli kiflileri mahkemelerde savunma görevinden baflka Türk Ulusunun, Türk toplumunun davalar›n›
da savunmak zorunda oldu¤unu da kararlaflt›rm›flt›k çeflitli genel
kurul toplant›lar›nda. Avukat›n bir toplum doktoru oldu¤unu vurgulam›fl, hukukçular›n toplum sorunlar›na a¤›rl›¤›n› koymak gere¤inden söz etmifltik. Türk toplumunun kalk›nmas›nda Türk hukukçusunu bir tak›m görevlerin bekledi¤ini belirtmifltik. Bu düflüncelerimizden dönemeyiz. Aksi takdirde Türk toplumunun bu gününden
sorumlu oldu¤umuz kadar, gelece¤inden de sorumlu oluruz.
Ben bir insan olarak, bir hukukçu olarak düflüncelerimi söyleyece¤im de, baro baflkan› olarak söyleyemeyece¤imi hiç kimse ileri
süremez. Kiflisel düflünce özgürlü¤ümü kimse elimden alamaz. Türkiye Barolar Birli¤i’nin ve ‹zmir Barosu Genel Kurulunun kararlar› do¤rultusunda düflüncelerimi söylemekten çekinmedim. Ve yasalar çerçevesinde görev yapt›m. Anayasan›n, yasalar›n, özellikle
Avukatl›k Yasas›’n›n tan›d›¤› yetkilerin elimden al›nmas›na Genel
Kurulun de¤erli üyeleri hiçbir zaman izin vermeyecektir. Buna inan›yorum.
‹zmir Barosu bugüne de¤in oldu¤u gibi bundan böyle de ilerici
do¤rultuda yürüyüflünü sürdürmelidir ve sürdürecektir de. “Dünyada iki fley çileden ç›kar›r insan›. Susulacak yerde söylemek, söylenecek yerde susmak.” özdeyifli içinde sürdürecektir savafl›m›n› ve sürdürmelidir de. Hukukun egemenli¤i yolunda çal›flacakt›r. Nereden
gelirse gelsin tüm hukuka ayk›r› davran›fllar›n karfl›s›nda yer alacakt›r.
Savunma durumunda de¤ilim, iddia edecek durumday›m. fiikayet edilecek durumda de¤ilim, flikayetçi olacak durumday›m. Bugüne de¤in savundu¤um ve bundan böyle de savunaca¤›m kurallar,
adaletin alt›n kurallar›ndan baflka bir fley olmayacakt›r.”
Av.Aytül Üstünda¤: Bu arada ‹skender Bey’in sözünü kesiyorum.
O dönemde yaz›lanlarla ilgili bas›n arflivi mevcuttur. Yani Baro
ad›na yap›lan aç›klamalar, Anayasan›n iptali ile ilgili Cumhurbaflkan›na yazd›¤› telgraflar›n metinleri, o zamanki bütün gazetelerde yer alm›flt›r.
Av.M.‹skender Özturanl›: Ola¤anüstü kongre bir bildiri de ya‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 80
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y›mlad›. Burada Baronun bir bask› grubu oldu¤u belirtiliyordu. Genel Kurul, yap›lan oylama sonucunda tüm davran›fllar›m› ve eylemlerimi onayl›yordu. Bu suretle suçlay›c›lar yenik düflmüfl ve yönetim
kurulundan istifa etmifllerdi. Ben yenik düflseydim Yönetim Kurulu
karar› gere¤ince ben istifa edecektim. Genel Kuruldan sonra yedekleri ça¤›rarak yolumuza devam ettik. 1974 Aral›k ay›nda görevi baflka bir arkadafl›ma devrettim.
Av.Erdem Gümüfl: Baflkan seçildikten sonra neler getirmek istediniz? Nerede baflar›l›, nerede baflar›s›z oldunuz. Bu konular› da
ayd›nlat›rsan›z memnun oluruz.
Av.Aytül Üstünda¤: Ben de bir öneride bulunabilir miyim ‹skender A¤abey. Avukatl›k hukukuna iliflkin neler yap›ld›? Medeni Kanun var. Anayasa hukuku ve di¤er yasalar var. Bizi daha çok avukatl›k hukuku ilgilendiriyor. Bu konuda neler yap›ld›, 5 Nisan
kutlan›r hale nas›l geldi?
Av.M.‹skender Özturanl›: fiöyle bafllayay›m. Ben avukatl›¤a
bafllad›¤›m zaman avukatl›¤›n ne oldu¤unu bilmiyordum. Avukatl›¤›n ne oldu¤unu araflt›rmaya bafllad›m. Karfl›ma Esop’un flu sözü
ç›kt›: “Avukatl›k mesleklerin en iyisi, ama en kötüsüdür.” Bu yaklafl›m üzerinde çok durdum. Daha sonra bu anlat›m biçimine hak
verdim. Bir davay› kazand›¤›n›z zaman çok mutlu oluyorsunuz.
Ama kaybetti¤iniz zaman müvekkilinizden daha çok üzülüyor, ac›
çekiyorsunuz.
Sonra avukatlar öteden beri ülkemizde iyi karfl›lanmayan kiflilerdir. Mesle¤in bafllang›c›nda bunun ac›s›n› da çektim. Türkiye’de
avukat›n ilk ad› müzevvirdir. Yani ondan ona laf tafl›yan tezvirci.
Daha sonra laf ebesi, ayak kavaf› denilmifltir avukata. Bu arada Napolyon’un “bütün avukatlar›n dillerini kesmek gerek” sözüyle karfl›laflt›m. Büsbütün flafl›rd›m. Bir ara avukat oldu¤uma piflman bile
oldum.
Avukatl›¤a bafllad›¤›m zaman 1136 say›l› Yasa yoktu. Avukatl›¤a
bafllad›¤›m andan itibaren avukatl›k yasas› taslaklar› yapmaya bafllam›flt›k. 1969 y›l›nda yasa de¤iflti ve Barolar Birli¤i kuruldu. Gene
taslaklarla u¤rafl›yorduk, Çünkü avukatlar›n ve barolar›n ba¤›ms›zl›¤› yeni kanunla da kabul edilmemiflti. fiimdi, görüyorum ki sizler
de yasa tasar›lar› yapmakla u¤rafl›yorsunuz. Bu bizim sonu gelmeyen
bir çilemizdir. Ama bir gün mutlaka sonlanacakt›r.
‹zmir Barosu 1934 y›l›nda çevre barolar›n› da yan›na alarak bir
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toplant› düzenlemifl ve avukatl›k mesle¤ine onurunu, barolara ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›rmak için düflünceler ortaya atm›flt›r. Bu toplant›da bir avukatlar birli¤i kurulmas› da düflünülmüfltür. Tabii bunlar benim kufla¤›mdan önceki olaylard›r. 5 Nisan 1958’de yine
‹zmir Barosu’nun öncülü¤ünde daha genifl bir Baro toplulu¤u oluflturulmufl, ‹stanbul, Ankara, Antalya, Manisa, Denizli, Ayd›n gibi barolar›n›n kat›l›m›yla görkemli bir toplant› düzenlenmifltir. ‹flte bu
toplant›da Barolar Birli¤i kurulmas› da kararlaflt›r›lm›flt›r. O tarihten
sonra bu düflünceyi sürekli olarak uyan›k tutan ‹zmir Barosu, en sonunda 1136 say›l› yasan›n ç›kar›lmas›nda öncülük etmifl say›lmaktad›r. 1969 y›l›ndan sonra çeflitli barolar, avukatlar gününü ayr› ayr›
zamanlarda kutluyorlard›. ‹zmir Barosu o günden sonra Barolar Birli¤i düflüncesinin 5 Nisan 1958’de ‹zmir’de ortaya at›lmas› nedeniyle avukatlar gününü 5 Nisanlarda kutlamaya bafllam›flt›. Ve sonunda Tekirda¤ Genel kuruluna ‹zmir Barosunun önerisini götürdük.
Genel kurul görüflümüzü kabul etti ve o günden itibaren tüm Türkiye barolar› 5 Nisan› avukatlar günü olarak kutlamaya bafllad›lar.
Baro Baflkan› oldu¤um zaman çok fley düflünmüfltüm. Yap›lacak
çok ifl vard›. Bir kez ülkemiz 1970 faflizmini yaflamaktayd›. Buna
karfl› direnmek zorundayd›k ve direndik de. Baro Baflkanl›¤›m›n ilk
y›llar›nda uyum içinde ifllerimizi yürütüyorduk. Hasan Basri Güder
Baflkan yard›mc›s›yd›. Yönetimdeki tüm arkadafllar›m›n kat›l›m›yla
bir program yapt›k ve bu program›m›z› uygulama alan›na geçirdik.
Bazen yönetim kurulu karar› ile, bazen da yönetim kurulunun çizgisini bildi¤im için tek bafl›ma demeçler verdim, düflünceler sergiledim ve de¤erlendirmeler yapt›m. 2.Baro Baflkanl›¤› döneminde yönetim kurulunun bir kesim üyeleri, beni suçlayarak ola¤anüstü genel kurula götürdüler. Bu suçlamalara karfl› da bir hukuk savafl›m›
vermek zorunda kald›k ve sonunda kazand›k.
Yapamad›¤›m›z fleylerin yapt›klar›m›zdan çok oldu¤u kan›s›nday›m. Yap›lacak fleylerin ancak bir k›sm›n› yapabildik. Bir yandan özgürlük savafl› verirken, öte yandan barolar›n ba¤›ms›zl›k savafl›n› da
veriyorduk. Barolar Birli¤iyle birlikte verdi¤imiz bu savafl, olumlu
sonuçlar vermifltir. Siyasal iktidar›n mahkeme kararlar›n› uygulamamas› nedeniyle, Eskiflehir’de al›nan bir Genel Kurul karar› ile tüm
avukatlar bir gün duruflmalara ç›kmad›k. Yarg›çlar hepimizi mazeretli sayd›.
1971 ve 1973 anayasa de¤ifliklikleriyle kabul edilen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, ola¤anüstü bir mahkeme oldu¤u için, Tür‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 82
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kiye Barolar› ve Türkiye Barolar Birli¤i bu düzenlemeye karfl› ç›kt›.
Barolar›n verdi¤i savafl›m sonucunda Diyarbak›r Devlet Güvenlik
Mahkemesi, yap›lan itirazlar› hakl› buldu¤u için konuyu Anayasa
Mahkemesine götürdü. Yüksek Mahkeme DGM Kurulufl Yasas›n›
flekil bak›m›ndan iptal etti ve siyasal iktidara yeni bir yasa ç›karmas› için bir y›ll›k süre tan›d›. Süre, 12 Ekim 1976’da sona eriyordu. Siyasal iktidar söz konusu yasay› yeniden ç›karmak e¤ilimindeydi. ‹flte o zaman Türkiye Barolar Birli¤i 18-19 Eylül 1976’da Ankara’da
ola¤anüstü bir genel kurul yap›lmas› karar› ald›. Bu toplant›da Güvenlik Mahkemelerinin niçin mahkeme say›lamayaca¤› derinlemesine tart›fl›ld› ve görüfller ortaya at›ld›. O günün siyasal iktidar› bu
davran›fllar› nedeniyle avukatlar› vatan hainli¤iyle suçlamaya kalk›flm›flt›. Bu toplant›da Birlik Baflkan›m›z Faruk Erem, flu unutulmaz
tümcelerle bu suçlamay› siyasal iktidara iade etmifltir: “‹nsanl›k tarihinde en güç fley, kimin vatan haini oldu¤unu kestirmektir. Bu sözü, baflkalar›na vatan haini demek al›flkanl›¤› içinde olanlara ithaf
ediyorum.” Ne yaz›k ki siyasal iktidar, 1980 Anayayas› ile DGM’leri
yeniden gündeme getirmifltir. Biliyorsunuz, bu mahkemeler en sonunda büsbütün yürürlükten kald›r›lm›fl, barolar›n ve Barolar Birli¤inin y›llar süren savafl›m› olumlu bir sonuç vermifltir.
Barolar, dün oldu¤u gibi bugün de tam olarak özgür ve ba¤›ms›z
de¤ildir. Çünkü ba¤›ms›zl›k demek, her alanda, her konuda bir kuruluflun özgür olmas›, özgür çal›flmas› ve özgür yaflamas› demektir.
Böyle bir ba¤›ms›zl›k ve özerklik henüz elde edilmemifltir.
Av. Erdem Gümüfl: ‹zninizle burada bir soru ile araya girece¤im. Bugünlerde tart›fl›lan bir konu var. Bir grup, “Barolar kendi
bafl›na ba¤›ms›z ve özgür olmal›d›r” diyor. Baflka bir grup da
“Barolar Birli¤i demokratik merkezi otorite durumundad›r. Temel yönlendirici olmal›d›r. Onun, birli¤i sa¤lama ad›na, eflgüdümü sa¤lama ad›na belli konularda tasarruf yetkisi olmal›d›r”
görüflünü savunuyor. Tart›flma devam etmektedir. Bu konuda siz
ne düflünüyorsunuz?
Av.M.‹skender Özturanl› : Elimizde bir yasa var. Bu yasaya göre barolar var, Barolar Birli¤i var. Barolar›n ve Barolar Birli¤inin görevleri belli. Tüm kurumlar kendi görevleri içinde kal›rlarsa bir sürtüflme söz konusu olmaz. Ama bir baro kalkar da, birli¤in ve genel
kurulun daha önce alm›fl oldu¤u kararlara ayk›r› bir davran›fl içine
girerse, iflte o zaman sürtüflme olur. Barolar Birli¤inin kurulmas› için
Türk avukatlar› y›llarca savafl›m vermiflleredir. Barolar ve Barolar
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Birli¤inin uyum içinde çal›flmamas› için hiçbir neden göremiyorum.
Av.Erdem Gümüfl: Zaten kan›mca gereksinim oldu¤u için her
halde siz ve arkadafllar›n›z o zamanlar Barolar Birli¤inin kurulmas›na öncülük ettiniz.
Av.M.‹skender Özturanl›: Gereksinim olmadan hiçbir fley ç›kmaz ortaya. Her fley gereksinimden do¤ar. Her insan düflüncesini
uygulama alan›na geçirmek ister. Ne var ki düflünce özgür olmal›,
hukuk yolunda ve hukukun üstünlü¤ü yolunda olmal›d›r. Baro savafl› hukuk savafl›yla birlikte yürür. Hukuk savafl› verilmeden barolar›n savafl› düflünülemez. Barolar ve hukukçular ayn› zamanda yarg›çlar›n ve savc›lar›n özgürlü¤ü için de çal›flm›fllard›r, çal›flmal›d›rlar Çünkü 1971’den önce yarg›çlar ve savc›lar ba¤›ms›zd›. Yüksek
Hakimler Kurulu ve Yüksek Savc›lar Kurulu diye özerk iki kurulufl
vard›. Özlük ifllerini kendileri çözümlüyorlard›. Ne var ki 1971 ve
1973 de¤ifliklikleriyle önce bu kurulufllar›n özerkli¤ine son verildi.
Ayn› zamanda özlük ifllerinden ötürü yarg›ç ve savc›lar›n hak arama
özgürlükleri ellerinden al›nd›. Tüm insanlara hak da¤›tan yarg›çlar›m›z, kendi haklar›n› isteyemez duruma düfltüler. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi 27/1/19777 ve 27/9/1977 tarihli kararlar›yla
iptal etti. Bu kararlardan biri savd›lar, öteki yarg›çlar hakk›ndayd›.
Anayasa Mahkemesi karar›nda “hukuk devleti kural›na ve eflitlik ilkesine ayk›r›l›ktan” söz ediliyor ve flu gerçek vurgulan›yordu: “Yarg›çlar› yarg› hakk›ndan yoksun olan bir devlette, bireylerin hukuksal güvenceye sahip oldu¤u savunulamaz.” 1982 Anayasas›’yla bu
sistem pekifltirildi ve Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu meydana
ç›kt›. Bu kez kurul baflkanl›¤›na Adalet Bakan› ve sekreterli¤e de
Adalet Müsteflar› getirildi. Kurul kararlar› gene kesindi. Yarg›çlar ve
savc›lar bir haks›zl›¤a u¤rayacak olsalar, yasal yollara baflvuramazlard›. Sistem bugün de ayn›d›r. Alt› kez uyum yasalar› diye anayasa
de¤ifltirilmifl, ne var ki bu konu ele al›nmam›flt›r.
Av.Nevzat Erdemir: Say›n Baflkan›m. Sizin döneminizde verilen
en önemli savafl›mlardan biri, hiç kuflkusuz avukatlar›n sosyal güvencesidir. Bu konuda arkadafllar›n›zla birlikte yo¤un çal›flmalar
yapt›¤›n›z› biliyorum. Bugün sahip oldu¤umuz topluluk sigortas›
sizlerin savafl›m› sonucunda gerçekleflti. Konuyu biraz daha aç›klar m›s›n›z?
Av.M.‹skender Özturanl›: 1969 dan önce Türkiye Barolar Birli¤i kurulmas› çal›flmalar› aras›nda sosyal güvenlik sorunu da düflü‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 84
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nülmüfltü. Barolar›n bir tasar›s› vard›. Bu tasar›da özerk Baro ile birlikte Emekli Sand›¤› önerilmifltir. Ne var ki Adalet Bakanl›¤› bunlar› kabul etmemifl Meclis’e sundu¤u tasar›da türlü vesayet hükümleriyle birlikte Sosyal sigortalar düzenlemesi de getirilmifltir. Daha önce avukatlar›n hiçbir güvencesi yoktu. Sosyal sigortalara raz› olmak
durumunda kald›k.
Av.Erdem Gümüfl: Bu konuda Avrupa devletleri avukatl›k yasalar›n› k›yaslay›p onlar›n sosyal sistemlerini inceleyip, ülkemizde
uygulan›r duruma getirme yolunda hiçbir çal›flma oldu mu?
Av.M.‹skender Özturanl›: Olmad›. O zamanlar Ba¤ Kur da yoktu. ‹ki güvenlik sistemi vard›. Emekli Sand›¤› ve Sosyal Sigortalar.
Yeni bir sistem yaratamazd›k. Bu nedenle Avrupa sistemlerini araflt›rmad›k.
Av.Erdem Gümüfl: Günümüzde ‹stanbul Barosu olsun, ‹zmir Barosu olsun, Avrupa barolar›yla görüflüyorlar, iflbirli¤i yapmaya
çal›fl›yorlar. Sizin döneminizde hiç böyle çal›flmalar olur muydu?
Av.M.‹skender Özturanl›: Öteden beri Avrupa Birli¤i ve Avrupa Parlamentosunun yan›nda bir de Avrupa Barosu düflüncesi vard›.
Ama bu düflünce uygulama alan›na geçirilemedi. Baz› arkadafllar›m›z›n ve yönetimin, d›fl ülke barolar›yla kiflisel temaslar› biçiminde
kald›. Paris Barosu Baflkan›n› benin dönemimde davet ederek kendisine konferanslar bile verdirdik ve çok yararland›k.
Av.Erdem Gümüfl: Avukatlar›n mesle¤ini icra ederken , yarg›ç,
savc› ve personel ile olan diyaloglar›nda sizce özen gösterilmesi
gereken noktalar nelerdir?
Av.M.‹skender Özturanl›: ‹zmir Barosu dergisinde yay›mlanan
“Avukatl›k Mesle¤i Üzerine” konulu alt› yaz›m var. Konu çok uzun
oldu¤u için o yaz›lar› size takdim etmekle yetiniyorum.
Av.Erdem Gümüfl: Sizin döneminizde Yarg›tay Baflkan› ‹mran
Öktem’in baz› demeçleri sosyal olaylara neden olmufltu. O konulardaki bilginiz ve tavr›n›z neydi?
Av.M.iskender Özturanl›: ‹mran Öktem Yarg›tay Baflkan› olduktan sonra laik cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini savunmaya bafllad›. Yarg›tay Genel Kurulu Nurculu¤un aleyhine bir karar vermiflti.
Bir yandan o karar› savunuyor, bir yandan da gericili¤in ülkeye verdi¤i zararlardan söz ediyordu. 1966, 1967 Yarg› Y›l› aç›l›fllar›nda irtica tehlikesinden söz etti. Bu nedenle gericilerin flimfleklerini çekti
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üzerine. Yarg›tay’›n 100. Kurulufl y›l› nedeniyle bir bas›n toplant›s›
düzenlemiflti. Bu toplant›da gazetecilerin baz› sorular›na da yan›t
vermiflti. Bu arada sorulan bir soru üzerine “insan o kadar kuvvetli
ve kudretli bir varl›kt›r ki, toplumun geliflmesinde, uygarl›¤›n ilerlemesinde bafll›ca rolü oynam›flt›r. E¤er dünya hep haflarat ve hayvanlarla dolu olsayd› Allah düflüncesi dahi do¤mazd›.” deyince, bir
gazetecinin araya girmesi üzerine Öktem, “Bu felsefi bir görüfltür.
E¤er insanlar olmasayd›, Allah düflüncesi de olmazd› diyen felsefeciler vard›r. Allah düflüncesini insan yaratm›flt›r ve onu ancak insanlar anlayabilir, demifllerdir.” Bu sözlerinden sonra, “bu konular
felsefi konulard›r. Herkes anlamaz, yanl›fl anlayabilir. O nedenle
bunlar› yazmaman›z› rica ediyorum” demifl olmas›na karfl›n ertesi
gün gerici bas›n, “Yarg›tay Baflkan› Allah’› insanlar yaratt› dedi.
Yarg›tay baflkan› Allah yok dedi” biçiminde manfletten haberler vermifllerdir.
Öktem, 1 May›s 1969 günü bir fleker komas› sonucunda yitirmifltir yaflam›n›. Gerici bas›n sevinçler içindedir. Bu düflmanl›k duygular› içinde Baflkan’a hakaretler ya¤d›rm›fllar ve namaz›n›n k›l›namayaca¤›n› söyleyerek saf insanlar› k›flk›rtm›fllard›r. Ertesi günü bir
grup cenaze namaz›n› k›ld›rmak istememifl ve devlet kuvvetleriyle
çat›flm›flt›r. Türkiye, o günlerden bu günlere gelmifltir. ‹zmir Barosu
da o zaman konuyu bir toplant› yaparak, çeflitli konuflmalarla k›nam›flt›r. Baro Baflkan›m›z Enver Arslanalp’t›r. Konuflmac›lardan bir de
bendim.
Av.Nevzat Erdemir: Baflkan›m, izniniz olursa bu olayla ba¤lant›l› bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz Yarg›tay Ceza Genel
Kurulu son günlerde Türk Ceza Yasas›’n›n 312. maddesiyle ilgili
ald›¤› bir kararla, resmi ideolojinin halk› geri b›rakt›¤›n› iddia etti. Bu, flu anlama gelmiyor mu? Resmi ideoloji ad› alt›nda ifade
edilen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüfl ve düflünceleridir. Türkiye Cumhuriyeti anayasas›nda, Türkiye cumhuriyetinin bafllang›çta belirtilen temel ilkelere ba¤l›, Atatürk ulusalc›l›¤›na dayanan
demokratik, laik bir sosyal hukuk düzeni oldu¤undan söz ediyor.
Onu, bir tak›m kurallar bütününe ba¤l›yor. Bu anlamda laikli¤e
karfl› eylemleri yapt›r›ma ba¤layan 312. maddeyi ifllemez hale getiren bu de¤erlendirmeyi siz nas›l karfl›l›yorsunuz? Konu güncel
oldu¤u için lütfen bunun de¤erlendirmesini yapar m›s›n›z.
Av.M.‹skender Özturanl›: fiuradan bafllayal›m. Uzun süreden
beri Türkiye’de gericiler ortal›¤› kar›flt›rmaktad›rlar. Aç›kça söyle‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 86
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mek gerekirse, ilericilerden çok gericilerin borusu ötmektedir. Biliyorsunuz, Özal zaman›nda laikli¤in koruyucusu 163. madde yürürlükten kald›r›ld›. Türk ayd›n›n›n öteden beri kald›r›lmas›n› istedi¤i
141 ve 142. maddeler de 163’le birlikte kalkt›. 163 çü tümden kald›rmak do¤ru de¤ildi. Ne var ki 163, düflünceyi de suçluyordu. Ama
madde düzeltilerek bu sak›nca giderilebilirdi. Ama, Terörle Mücadele Yasas›’yla kald›r›lan bu maddelerden 163 tümden yok oldu, 141
ve 142 ise ayn› yasan›n içine sokuldu. O zamandan beri de laikli¤i
koruyan en önemli madde ortada yok. Laikli¤i korudu¤u ileri sürülen 312. madde de daha sonra de¤iflikli¤e u¤rad›.
fiimdiki duruma bakal›m. Nas›l her kiflinin kendini savunma
hakk› varsa, devletin ve demokrasinin de kendini savunma hakk›
vard›r. Demokrasi kendini silahla savunacak de¤ildir, sözle ve düflünce ile savunacakt›r. Yasalara konulacak maddelerle savunacakt›r.
Bu maddeleri yarg›çlar uygulayacakt›r. Ceza Genel Kurulunun verdi¤i son karar sak›ncal› bir karard›r. Karara göre “laiklik kitlelere
mal olmufl, yasayla savunman›n gere¤i yokmufl, onu kitleler savunabilirmifl.” Laikli¤i yasalarla savunmak varken, kitlelere b›rak›labilir mi? O zaman bir kargafla ç›kmaz m›? Karara göre art›k “laiklik dinsizlik demektir” deyimi suç olmaktan ç›kar›lm›flt›r. Ne var ki
kendini savunamayan demokrasi de, laiklik de güçsüz kalm›fl demektir. Bu nedenle söz konusu karar günün birinde mutlaka de¤ifltirilecektir. Çünkü ülkemizde laiklik henüz yasalarla korunmaya
muhtaç durumdad›r. Unutmayal›m ki Bat›daki laiklikle ülkemizdeki laiklik aras›nda farklar vard›r. Bizdeki laiklik toplumsal koflullar
gere¤ince Bat›daki laikli¤e uymamaktad›r. Bat›da öteden beri bir cemaat teflkilat› vard›. Ve bir ruhban s›n›f› oluflmufltu. Kiliseye karfl›
verilen savafllar sonucunda laiklik ve demokrasi gerçekleflti. Ruhban
s›n›f› da, cemaatler de yerli yerinde kald›.
Bizde ise ne cemaat teflkilat›, ne de ruhban s›n›f› vard›. Padiflah
hem devletin, hem dinin reisiydi. Devletten ayr› bir din örgütü yoktu. Türk devrimcileri bat›daki gibi bir laikli¤i kabul etselerdi, o güne de¤in var olmayan cemaat teflkilat›n› da benimsemek zorunda kal›rlard›. O zaman da cumhuriyet do¤ar do¤maz batard›. Cemaatler,
devleti ele geçirmeye kalkarlard›. Her ülkenin kendine özgü toplumsal gerçekleri vard›r. Türk devrimcileri bu nedenle öteden beri var
olmayan cemaat teflkilat› kurmam›fllar, din hizmetlerini devlete ba¤l› bir kurulufl olan Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›na vermifllerdir. Bu nedenle bizdeki laiklik bir Müslüman laikli¤i olarak nitelenebilir. Gericilik ve irtica tehlikesi bitinceye kadar böyle devam edecektir. Ne
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var ki irtica tehlikesi henüz bitmemifltir. Bafl›m›zdaki yöneticiler sayesinde gittikçe de k›z›flmaktad›r.
Av.Erdem Gümüfl: Baflkan olmadan önce, baflkan adaylar›n›
destekleyen bir gruplaflma var m›yd›? Bu gruplaflma kifli baz›nda
m›, yoksa düflünce baz›nda m›yd›? Baflkanl›ktan ayr›ld›ktan sonra Ça¤dafl avukatlar grubunun kurulufl gerekçesi ve günümüz
gruplaflmas› hakk›ndaki düflünceleriniz nelerdir?
Av.M.‹skender Özturanl›: Avukatl›¤a bafllad›¤›m günlerde ve
daha sonra, benim dönemimde de bir gruplaflma yoktu. Ekip çal›flmas› da söz konusu de¤ildi. Baflkan adaylar› aras›ndan bir baflkan seçilir, yönetim kuruluna da kimler seçilirse, onlar gelirlerdi. Benim
zaman›mda da böyleydi. Daha sonra gruplaflmalar bafllad›. O zaman
içimizde gericiler de vard›. Baflkanl›¤a ve yönetim kuruluna aday
gösteriyorlard›. Öyle san›yorum ki Ça¤dafl grup bu gereksinimden
do¤du ve ad›n› da oradan ald›. Ne var ki çeflitli gruplar›n bulunmas› demokrasiye daha uygundur. Bir ekip çal›flmas› yap›l›r. Birbirini
daha iyi tan›yan grup yönetime gelir. Böylesine bir ekip içinde de,
benim bafl›ma gelen ola¤anüstü genel kurul diye bir olay yaflanmaz.
Av.Erdem Gümüfl: Son olarak yay›nlar›n›zla ilgili bilgi vermenizi diliyorum. Hangi dergilerde ve gazetelerde yaz›lar›n›z ç›kt›?
Yay›mlanm›fl kitaplar›n›z hakk›nda da bilgi verir misiniz?
Av.M.‹skender Özturanl›: Cumhuriyet Gazetesinde 1971 y›l›ndan beri yaz›lar yaz›yorum. Bu yaz›lar›n say›s› 250’yi geçti. Daha önce de ‹zmir’de yay›mlanan Anadolu, Demokrat ‹zmir, Yeni As›r ve
Ege Ekspres’te çeflitli yaz›lar›m ç›kt›. Milliyet, Vatan ve Yeni Ortam
gazetelerindeki yaz›lar› da bunlara ekleyebilirsiniz. Uzun süre Varl›k dergisinde ve Türk Dili’nde yaz›lar yazd›m. fiimdi ise Ça¤dafl
Türk Dili, Sanat Çevresi, ‹leri ve Türk Solu’nda sürekli yaz›lar yaz›yorum.
Yay›mlanm›fl kitaplar›ma gelince, bugüne de¤in 12 kitab›m yay›mland›. S›ras›yla adlar› flöyle:
1) Kurtulduk mu? Kovan Yay›nlar›. 1961
2) Bar›fl ve Özgürlük Sander Yay›nlar› 1976
3) Gecenin Neresindeyiz? Ümit Yay›nlar› 1996
4) Türkiye’de Laikli¤in Serüveni Toplumsal Dönüflüm Yn. 1999
5) Baflbafla Toplumsal Dön. Yn. 2000
6) Uygarl›k, Özgürlük ve Atatürk Top.Dön.Yn. 2002
7) Laik Devlet ve Sar›kl› Siyaset Top.Dön.Yn. 2002
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8) Türkiye ve Atatürkiye. Top.Dön.Yn 2002
9) ‹nsanl›¤›n De¤iflmeyen Serüveni Top.Dön.Yn. 2003
10) Nerdesin Ey Atatürk? Top.Dön.Yn. 2004
11) Savafl› Atatürk Kazanacak Top.Dön.Yn. 2004
12) Büyük Hukukçular Top,Dön.Yn. 2004
Dizgisi yap›lm›fl ve yak›nda ç›kacak olanlar:
1) Nerdesin Ey ‹nsanl›k?
2) Nerdesin Ey Adalet
3) Devler ve Cüceler.
Bu arada haz›rlan›fl olan bir kitab›m daha var: ‘Hukuk Yolunda
Altm›fl Y›l’
Av.Erdem Gümüfl: Bir de say›n baflkan›m. Benim as›l sormak istedi¤im, Allah uzun ömürler versin, Yaflama bu kadar s›k› s›k›ya
ba¤l› kalmak, 82 y›l gibi uzun ömür sürmenin s›rlar› konusunda
bize bilgi verir misiniz?
Av.M.‹skender Özturanl›: Uzun yaflaman›n önemli olmad›¤› kan›s›nday›m. Önemli olan dinç ve sa¤l›kl› yaflamakt›r. Büyük hukukçu H›fz› Veldet Velidedeo¤lu 89 yafl›ndayken bana, “‹skenderci¤im.
Uzun yaflaman›n bedelini ödüyorum” demiflti. Çünkü çeflitli a¤r›lar
s›z›lar içinde yaflamaktayd›. Rahmetli Genel Baflkan›m›z Faruk
Erem’e bir gün Yarg›tay’da rastlam›flt›m. Duruflmaya gelmiflti. Birlikte çal›flt›¤› iki avukat da yan›ndayd›. Hat›r›n› sordu¤umda flu yan›t›
verdi: “Beyin ayn› beyin, ama art›k o beyni ayaklar›m tafl›m›yor.”
Manevi bir güçle son nefesine kadar çal›flt›.
Av.Aytül Üstünda¤: ‹skender a¤abeyi uzun süredir yak›n komflusu olarak tan›d›m. Gerçekten ça¤dafl bir insan. Dünü kendi içersinde b›rakan, hep gelece¤e bakan bir kifli. Dil konusunda da öyle. Yaflam tarz›, stili her fleye bak›fl› ilerici oldu¤u için, dünle olan
hesaplaflmas›n› gündeme getirip insanlar› b›kt›rmad›¤› için hayata ba¤l› kalmakta. ‹skender a¤abey, dünle olan her fleyi an› olarak anlat›r, ama as›l sorunu gelecekle ilgilidir, yar›nlarla ilgilidir.
Bütün çal›flmalar› gelece¤e dönüktür.
Av.Fahri Coflkun: Ben de bir gözlemimi anlatmak istiyorum. Yan›nda staj yapt›m, çok yo¤undu. Bir dava dilekçesinde gözlemledi¤im fley flu: Bizim üç sayfada anlatmaya çal›flt›¤›m›z› en fazla
bir sayfada anlat›rd›. Konuyu toplamakta özel bir yetene¤i vard›.
Vurgulamas› gereken noktalar› k›sa bir sürede vurgulard›.
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Av.M.‹skender Özturanl›: Önemli olan uzun yazmak de¤il,
uzun yazd›¤›mda baz› yarg›çlar okumaz diye düflündü¤üm için yaflam›m boyunca k›sa yazmaya çal›flt›m. Tüm deneme yaz›lar›mda da
ayn› yöntemi uygulad›m. Bir heykeltrafl düflünün, kocaman bir kayan›n oras›n› buras›n› oyarak bir flaheser meydana getirir. Fazlal›klar› ç›kar›p atm›flt›r. Frans›z deneme ustas› Alaine’in denemelerine
bak›n›z, bir sayfay› geçti¤ini göremezsiniz.
Av.Erdem Gümüfl: Bir de üstad›m, meslektafllar aras›nda meslek ilkelerine uyma, karfl›l›kl› sevgi ve sayg› konusunda geçmiflle
günümüz aras›nda bir fark görüyor musunuz?
Av.‹skender Özturanl›: Her zaman iyi örnekler de, iyi olmayan
örnekler de görülmüfltür. Kimileri için “önce insan sonra insan” düflüncesi önemlidir. Kimilerine göre de “önce ben, sonra insan” düflüncesi... Her yerde oldu¤u gibi mesle¤imizde de çeflit çeflit insan
bulunabilir. Bunu do¤al karfl›lamal›d›r. Biliyorsunuz meslek kurallar› Barolar Birli¤i taraf›ndan 1971 Adana Genel Kurulunda kabul
edilmifltir. Ondan önce hiçbir kural yoktu. Ama iyi insan için kurala gerek yoktur. Dünyan›n en ak›ll›, en bilgili, en erdemli insan› olan
Sokrates’i niçin öldürdüler? K›skançl›ktan. Kötü insanlar çekemediler Sokrates’i. Gençlerin ahlak›n› bozdu¤u ve tanr›lar› tan›mad›¤›
için yarg›lad›lar.
Av.Aytül Üstünda¤: Sokrates ile ilgili Faruk Erem’in bir anlat›m› vard›. “Onu yarg›layan 500 yarg›c›n adlar›n› bugün kimse hat›rlam›yor. Ama san›k Sokrates kendini hala savunmaktad›r” biçimindeydi bu anlat›m.
Av.‹skender Özturanl›: Mahkeme kurulu, e¤er bir daha felsefe
dersi vermeyece¤ine dair söz verirse, beraat edece¤ini ileri sürdü¤ü
zaman flu yan›t› vermifltir: “Benim görevim insanlar› ayd›nlatmakt›r. Ölümün nas›l bir fley oldu¤unu bilmiyorum. Belki iyi bir fleydir.
Ama görevden kaçman›n ahlaks›zl›k oldu¤unu çok iyi biliyorum. O
nedenle felsefe dersi vermekten vazgeçemem.” Bu suretle de korkmadan ölümü tercih etmifltir. Çünkü Sokrates’e göre ölüm korkusu,
korkular›n en çirkinidir.
Av.Erdem Gümüfl; Say›n baflkan›m. Sorular›m›zla sizi yordu¤umuzun bilincindeyiz. Ama düflüncelerinizle bizi ayd›nlatt›n›z. ‹zmir Barosu yay›n kurulu ad›na çok teflekkür eder, sa¤l›kl› günler
dileriz.
‹zmir Barosu Dergisi Temmuz 2005
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Trafik Kazalar›ndan Do¤an Tazminat
Talepleri Bak›m›ndan Do¤rudan Do¤ruya
Sigorta fiirketine Baflvuru

n

Alper ÖZBOYACI*

ÖZET: 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu’nun cevaz vermesine ra¤men uygulamada s›k s›k gözden kaç›r›lan veya ihmal edilen,
trafik kazalar›ndan do¤an maddi tazminat alacaklar› için sigorta flirketine do¤rudan baflvurma müessesesi ve bu müessesenin sa¤lad›¤›
pratik çözüm ve menfaatler; teorik, uygulamasal olarak ve de içtihatlarla desteklenerek aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
ANAHTAR KEL‹MELER: Trafik kazas›, iflletenin sorumlulu¤u,
zorunlu mesuliyet sigortas›, trafik sigortas›, reasürans, TRAMER,
Avrupa Birli¤i Tavsiye Karar›.
G‹R‹fi: Tazminat kavram›n› öncelikle do¤ufl nedenleri aç›s›ndan
irdelemek birinci derecedeki alt terimi kurmam›z› sa¤lar ki bunlar;
sözleflmeye ayk›r›l›k ile haks›z fiillerden ve sebepsiz zenginleflmeden
do¤an tazminatlar fleklinde s›n›flan›r. Haks›z fiil kavram› burada genifl anlamda kusursuz sorumlulu¤u ve tehlike sorumlulu¤unu da
içine almaktad›r. ‹flte bizim çal›flmam›z›n asli unsurunu da Trafik
Kazalar›ndan Do¤an Sorumlulukta do¤rudan sigortaya baflvurma
prosedürü teflkil etti¤ine göre “Tehlike Sorumlulu¤u” ve bunun
maddi / manevi boyutlar› yukar›da an›lan genel s›n›flaman›n bir alt
(*) Celal Bayar Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Ö¤retim Görevlisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk A.B.D Yüksek Lisans Ö¤rencisi.
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ilkesi olarak çal›flmam›z›n esas›n› oluflturacakt›r. O halde özetlersek;
tazminat üst kavramd›r ve do¤umuna neden olan haller ile bu hallerin maddi ve manevi boyutlar› tazminat kavram›n›n birer alt unsurlar›n› teflkil ederler.
Hukuki terminolojide; en genifl tan›m›yla tazminat; sorumluluk
flartlar› gerçekleflti¤i takdirde, zarar verenin zarar görenin malvarl›¤›nda meydana gelen eksikli¤i gidermesidir. Konumuz aç›s›ndan
öncelikle ve önemle belirtmek gerekirse; bir trafik kazas› sonras›nda
do¤rudan sigortaya baflvurdu¤umuzda, ancak ve ancak maddi zararlar› (bedene ve fleye iliflkin zararlar›) talep edilebiliriz.1 Maddi
tazminat›n amac› ise, zarar verici olay meydana gelmese idi, zarar
gören malvarl›¤› aç›s›ndan hangi durumda bulunacak idiyse, o durumun yeniden kurulmas›d›r.2 O halde trafik kazalar›ndan do¤an
zararlar aç›s›ndan zarardan önceki durumun yeniden kurulmas› için
hukuk düzeni h›zl› ve pratik bir yol getirmifl midir?
Uygulamada bu gibi durumlarda genellikle trafik kazas› sonralar›nda kazaya muhatap olan di¤er taraf ve/veya teflebbüslerine ve de
o taraf›n sigorta flirketine3 dava aç›l›p, zarar›n tazmini yoluna gidilmektedir. Bu yanl›fl bir yol mudur? Pek tabiî ki hay›r; ancak özellikle avukatl›k mesle¤inin gereklerinden biri de müvekkilin ç›karlar›n›
en k›sa yoldan ve en az masrafla korumakt›r.4 Nitekim trafik kazala1) Nitekim Borçlar Kanunu madde 47 uyar›nca hakim, manevi tazminata münhas›ran ve olay›n
özelli¤ine göre belirli bir miktarda takdir edebilir. Nitekim BK m.47 der ki; “Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara düçar olan kimseye yahut adam öldü¤ü takdirde ölünün ailesine
manevi zarar namiyle adalete muvaf›k tazminat verilmesine karar verebilir”. Dolay›s›yla bu tür
tazminatlar›n sigorta flirketlerine do¤rudan baflvuru ile giderilmesi söz konusu de¤ildir; sadece ve
sadece maddi zararlar›n tazmini sigorta flirketlerinden dava aç›lmaks›z›n talep edilebilir.
2) Bkz: EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8.Bas›, Beta Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2003.
s.728. KILIÇO⁄LU ise hakl› olarak meseleye bir baflka aç›dan bakm›flt›r ki ona göre “ Maddi zarar haks›z eylem sonucu kiflinin malvarl›¤›nda meydana gelen eksilmeyi ifade eder. Haks›z eylem
ister malvarl›¤›, isterse de flah›svarl›¤› de¤erlerine yönelik olsun, bunun sonucundan bir malvarl›¤› kayb› meydana gelmiflse do¤an zarar maddi zarard›r. Örne¤in, bir kimsenin motorlu arac›na zarar verilmesinde malvarl›¤›na yönelik haks›z eylem söz konusuyken; bir kimsenin yaralanmas›na
sebebiyet verilmesi sonucunda tedavi giderleri yap›lmas›nda, çal›flma gücünün azalmas› ya da kaybolmas› nedeniyle gelir kayb›na yol aç›lmas›nda flah›s varl›¤›na yönelik haks›z eylem sonucu do¤an maddi zarar söz konusudur. Bkz: KILIÇO⁄LU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler,
Geniflletilmifl 4. Bas›, Turhan Kitabevi, Ankara 2004, s. 209.
3) Hatta baz› dava dilekçelerinde, meslekte tecrübeli avukatlarca dahi sigorta flirketinin daval› olarak belirtilmedi¤i durumlar söz konusu olabilmektedir.
4) Nitekim avukat›n müvekkiline yol gösterme ve tavsiyede bulunma yükümlülü¤ü konumuz aç›s›ndan önemle vurgulanmas› gerekir. Buna göre avukat›n müvekkiline yol gösterme ve tavsiyede
bulunma konular›nda flahsen yerine getirmesi gereken ve üçüncü kifliye devredemeyecekleri yükümlülükleri, vak›a tespiti ve yapaca¤› hukuki incelemeye, bir baflka deyiflle AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜ⁄ÜNÜ yerine getirmeye ba¤l›d›r… Avukat›n bu yükümlülü¤ü de Avukatl›k Kanununun 34. maddesindeki özenle ifa yükümlülü¤üne dayanmaktad›r… BU BAKIMDAN ONUN DA-
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r›ndan do¤an maddi tazminat istemleri aç›s›ndan bu pratik yol 2918
say›l› Karayollar› Trafik Kanununun 97. maddesinde aç›kça belirtilmifltir. Buna göre “Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortas›nda
öngörülen s›n›rlar içinde do¤rudan do¤ruya sigortac›ya karfl› talepte
bulunabilece¤i gibi dava da açabilir”. Görüldü¤ü üzere madde zarar
görene iki seçimlik hak tan›m›flt›r. Bunlar:
➣ Zorunlu mali sorumluluk sigortas›nda öngörülen s›n›rlar içinde DO⁄RUDAN DO⁄RUYA S‹GORTACIYA talepte bulunmak veya
➣ Yine ayn› s›n›rlar içerisinde sigortac›ya karfl› dava açmak.5
‹flte biz bu çal›flmam›zda uygulamada pratik bir yol olmas›na ra¤men s›kl›kla ihmal edilen zarar görenin birinci seçimlik hakk›n› incelemeye çal›flaca¤›z. Ancak bu incelemeye geçmeden önce konumuzla ba¤lant›s› sebebiyle Karayolu Trafik Kanunundan do¤an mesuliyet hallerinden ve zorunlu mali sorumluluk sigortas› hakk›nda
k›sa bir bilgi vermeyi yerinde buluyoruz. Nitekim, sigortac›n›n sorumlulu¤unun do¤mas› için, sigortal›n›n, an›lan kanunda say›lan
araç iflleten veya en az›ndan farazi iflleten s›fat›n› tafl›mas› gerekmektedir.
I. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAF‹K KANUNUNDA (KTK)
YER ALAN HUKUK‹ SORUMLULUKLA ‹LG‹L‹ DÜZENLEMELER
Karayollar› Trafik Kanununa göre motorlu araç iflleten ile araç iflleticisinin ba¤l› oldu¤u teflebbüs sahibinin hukuki sorumlulu¤u 85.
maddede düzenlenmifltir. Buna göre:
1) KTK m.85/1: ‹flletme halindeki arac›n sebep oldu¤u kazalardan ötürü sorumluluk. (Tehlike Sorumlulu¤u)
2) KTKm.85/3: ‹flletme halinde olmayan arac›n sebep oldu¤u
kazalardan dolay› sorumluluk. (Kusur Sorumlulu¤u)
NIfiMANLIK GÖREV‹ EN AZ SAVUNMA GÖREV‹ KADAR ÖNEM TAfiIR. Ayr›nt›l› bilgi için bkz:
SUNGURTEK‹N ÖZKAN, Meral; En Son De¤iflikliklerle Avukatl›k Hukuku, 1. Bask›, ‹zmir 2006,
s.218 vd.
5)Ayr›ca YILMAZ’›n da belirtti¤i üzere, motorlu arac›n neden oldu¤u kazadan dolay› zarar gören
kiflilerin, zorunlu mali mesuliyet sigortas›n› yapan sigortac›n›n sorumlu oldu¤u teminat limiti ile
ilgili olarak, dava yolundan önce ‹‹K hükümleri çerçevesinde ilams›z takip yoluna baflvurmalar›
mümkündür. YILMAZ, Zekeriya; Trafik Kazalar› ve Tafl›mac›l›ktan Do¤an Hukuki Sorumluluk,
Tazminat, Sigorta ve Rücu Davalar›, Adalet Yay›nevi, 2. Cilt, Ekim 2007,s.1977.(YILMAZ, Trafik
Kazalar›), s.2033
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3) KTK m.85/4 : Kazada yard›m çal›flmalar› esnas›nda meydana
gelen kazadan dolay› hakkaniyet sorumlulu¤u (Kusursuz Sorumluluk)
Biz konumuzu ilgilendirmesi bak›m›ndan sadece KTK 85/1 ile ilgili koflullar› genel hatlar› ve önemli buldu¤umuz noktalar›yla aç›klamakla yetinece¤iz.
II. TRAF‹K KAZALARINDAN DO⁄AN TAZM‹NAT ALACAKLARI ‹Ç‹N S‹GORTAYA BAfiVURAB‹LMEN‹N ÖN KOfiULLARI:
➣ Zarar görenin do¤rudan do¤ruya sigortac›dan talepte bulunabilmesi için, öncelikle iflleten ile sigortac› aras›nda daha önceden yap›lm›fl ve süresi dolmam›fl bir mali sorumluluk sigortas› bulunmal›d›r. E¤er iflleten mali sorumluluk sigortas› yapt›rm›flsa, zarar gören
zarar›n tazmini için do¤rudan do¤ruya sigortac›ya müracaat edebilir. Zarar görenin sigortac›ya karfl› sahip oldu¤u müracaat hakk›, ba¤›ms›z bir hak de¤ildir; bu tazminat talebine ba¤l› fer’i bir hakt›r. Zarar görenin sigortac›dan do¤rudan talepte bulunabilmesi ve dava
açabilmesiyle ba¤lant›l› bir husus da, sigortac›n›n iflletene karfl› ileri
sürebilece¤i def’ileri zarar görene karfl› ileri sürememesidir.6
➣ ‹kinci olarak; sorumlulu¤un KTK m.85/1 gere¤ince iflletme
halindeki arac›n sebep oldu¤u kazalardan do¤mas› gerekir:
KTK 85/1 :“Bir motorlu arac›n iflletilmesi bir kimsenin ölümüne
veya yaralanmas›na yahut bir fleyin zarara u¤ramas›na sebep olursa,
motorlu arac›n bir teflebbüsün unvan› veya iflletme ad› alt›nda veya
bu teflebbüs taraf›ndan kesilen biletle iflletilmesi halinde, motorlu
arac›n iflleteni ve ba¤l› oldu¤u teflebbüsün sahibi, do¤an zarardan
müfltereken ve müteselsilen sorumlu olurlar”.
Konumuz aç›s›ndan esasen belirtilmesi gereken sorumluluk halini oluflturur. Tam anlam›yla tipik tehlike sorumlulu¤unu gözler
önüne seren bir maddedir. Çünkü görüldü¤ü üzere bu sorumlulu¤un do¤mas› için araç iflletenin7 ya da teflebbüs sahibinin kusuru
6) Bkz: HAVUTÇU, Ayfle / GÖKYAYLA, Emre; Uygulamada 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu’na Göre Hukuki Sorumluluk, Seçkin Yay›nevi, Ankara 1999, s.222. bkz: YILMAZ, Trafik Kazalar›, s.1977
7) Motorlu arac›yla bir kazaya yol açan kiflinin, 85/I’de düzenlenen, tehlike esas›na göre sorumlu
tutulabilmesi için, arac›n iflletilme halinde olmas› gerekir. Kanunkoyucu iflletilme halinde olmayan
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aranmamaktad›r.8
Bu f›kran›n çal›flmam›z aç›s›ndan önemini ise, sigorta flirketlerinin sadece KTK 85/1 gere¤ince oluflacak zararlar› tazmin etmeye
yetkili olduklar›nda aramak gerekir. Nitekim afla¤›da da belirtilen
KTK 91/I hükmünden anlafl›laca¤› üzere; zarar gören kiflinin do¤rudan do¤ruya sigorta flirketlerine baflvurabilmesi için (veya dava yolunu tercih edebilmesi için) kazaya sebebiyet veren araç iflleticisinin
sorumlulu¤un KTK 85/1’den do¤mas› öncelikli kofluldur.9 O halde
bu f›kradaki koflullar› bafll›klar halinde k›saca belirtmekte fayda vard›r:
a) Her fleyden önce kaza10, karayolunda meydana gelmifl olmal›d›r.11
araçlar›n neden oldu¤u kazalardan do¤an sorumlulu¤u ayr›ca 85/III’te düzenlemifl olup, bu sorumluluk tehlike esas›na dayanmaz. Sorumluluk bak›m›ndan böyle bir ayr›m›n yap›lmas›ndaki temel
düflünce, iflletme halinde olmayan araçlar›n, iflletilme halindeki araçlar kadar tehlikeli bir nitelik
tafl›mamalar›d›r. Bkz: HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.31
8) Bkz: O⁄UZMAN, M. Kemal / ÖZ, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmifl ve Geniflletilmifl 2. Bask›, Filiz Kitabevi, ‹stanbul, 1998, s.609 vd. Doktrinde EREN’e göre de
“ KTK 85/1’e göre iflleten ve araç iflleticisinin ba¤l› bulundu¤u teflebbüs sahibinin, arac›n iflletilmesinin sebep oldu¤u zararlardan do¤an sorumlulu¤u, kusur sorumlulu¤u olmad›¤› gibi, objektif özen
ihlaline dayanan ola¤an sebep sorumlulu¤u da de¤ildir. Bu itibarla, iflletenin veya araç iflleticisinin
ba¤l› bulundu¤u teflebbüs sahibinin hiçbir kusuru bulunmasa bile, arac›n iflletilmesinin sebep oldu¤u zararlar› tazmin etmek zorundad›rlar. Sorumluluk kusura dayanmad›¤› için, kendileri veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kimseler, ay›rt etme gücüne sahip olmasalar da iflleten ile araç iflleticisinin ba¤l› bulundu¤u teflebbüs sahibi (ve dolay›s›yla bunlar›n sigorta flirketleri) do¤an zarardan
sorumludur. KTK 85/1 sorumlulu¤u, arac›n iflletilmesine dayanan tehlike sorumlulu¤u olarak düzenledi¤inden, iflleten veya araç iflleticisinin ba¤l› bulundu¤u teflebbüs sahibi kusurlu olsa bile, KUSUR ‹LKES‹NE GÖRE DE⁄‹L; TEHL‹KE ‹LKES‹NE GÖRE sorumlu olur. Bkz: EREN, s. 633.
9) Ayr›nt›l› bilgi için bkz: EREN, s.631 vd., O⁄UZMAN / ÖZ, s. 607 vd., KILIÇO⁄LU, s.259 vd,
KÜÇÜKSÖZEN, Emine; 4199 say›l› Kanunla De¤iflik 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu
(Aç›klamal›-Notlu-Gerekçeli), Adil Yay›nevi, Ankara, Kas›m 1996, s.99 vd.; HAVUTÇU / GÖKYAYLA, s.31 vd.; KTK’nda sigortac›n›n zarar görenlere karfl› sorumlulu¤u, 85/I maddesinde düzenlenen “iflletme halindeki motorlu araçlarla” ilgili tehlike sorumlulu¤uyla s›n›rlamas› sigorta flirketlerinin yarar›na olmufltur. Ne eski KTK’da ve ne de SVG de böyle bir s›n›rlama bulunmamaktad›r.
Oysa, ihtiyari mali sorumluluk sigortas›nda, iflletenin KTK’ya göre sorumlu olmas› yeterlidir; zorunlu sigorta gibi yaln›z 85/I. maddeye göre sorumluluk aranmamal›d›r. Çünkü KTK’n›n 100.
maddesinde 91. maddeye yollama yap›lmam›flt›r. Bkz: AfiÇIO⁄LU, Çetin; Trafik Kazalar›nda Hukuki Sorumluluk ve Tazminat Davalar›, Ankara 1989, s.85–86
10) ‹flletenin, 85/I’e göre sorumlu tutulabilmesi için, bir kazan›n meydana gelmesi gerekir. Burada
kazadan kastedilen trafik kazas›d›r. Trafik kazas›n›n tan›m› kanunun 3. maddesinde yap›lm›flt›r.
“Karayolunda hareket halinde olan bir veya birden fazla arac›n kar›flt›¤› ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanm›fl bir olayd›r”. Dikkat edilece¤i gibi, karayolunda hareket halinde olan araçlar›n
sebep oldu¤u ve ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylar trafik kazas› olarak nitelendirilmifltir. Buradan hareketle, karayolunda hareket halinde olmayan veya iflletilme halinde bulunmayan araçlar›n neden oldu¤u kazalar, Karayollar› Trafik Kanununa göre, trafik kazas› say›lmazlar. Bkz: HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.33-34.
11) Karayolu, KTK m.3’te flöyle tarif edilmifltir: “Trafik için, kamunun yararlanmas›na aç›k olan
arazi fleridi, köprüler ve alanlard›r”. Keza KTK m.2’de; Karayolu d›fl›ndaki alanlardan kamuya
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b) Bir kimse ölmüfl veya yaralanm›fl veya bir mala zarar verilmifl
olmal›d›r.12
c) Bir motorlu arac›n iflletilmesi, bu zarara sebebiyet vermifl olmal›d›r.13
d) Sorumlu tutulmak istenen flah›s, zarara sebep olan arac›n iflleteni veya iflletenin ba¤l› oldu¤u teflebbüs sahibi olmal›d›r.14
aç›k olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eflya terminali, servis ve akaryak›t istasyonlar›nda karayolu tafl›t trafi¤i için faydalan›lan yerler ile eriflme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlan›lan karayollar›n›n kamuya aç›k kesimlerinde ve belirli bir karayolunun ba¤lant›s›n› sa¤layan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçlar›n, karayolu araçlar›na
ayr›lan k›s›mlar›nda da bu kanun hükümlerinin uygulanaca¤› vurgulanm›flt›r.
12) Kanun’un 85/I inci maddesinde ifade edilen kaza genifl anlamdad›r. Çünkü hükümde sadece kifliye iliflkin zararlar›n de¤il, ayr›ca fleye iliflkin zararlar›n da, iflletenin sorumlulu¤unun kapsam›
içinde oldu¤u belirtilmifltir. Bkz: HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.34
13) Motorlu arac›n iflletilmesinden kas›t nedir? Doktrinde EREN’in belirtti¤i üzere; “iflletme kavram›n› aç›klayan iki görüfl vard›r. Birinci görüfl, makine tekni¤ine ( teknikomekanik, mekanoteknik) dayanan iflletme görüflüdür. Bu görüfle göre kaza, arac›n mekanik aksam›n›n çal›flma ve kullan›lmas›ndan ve dolay›s›yla arac›n iflletilmesine has tehlikenin gerçekleflmesinden do¤muflsa, araç
iflletilme halindedir… ‹kinci görüfl, arac› trafi¤e ç›karma görüflüdür. Buna göre motorlu bir araç,
genel yola ç›kart›ld›¤› andan itibaren burada kald›¤› sürece iflletilme halindedir. Genel yola ç›kart›lan bir araç iflletilme halinde oldu¤u gibi, genel yolda kald›¤› sürece de iflletilme halindedir” Görüldü¤ü üzere ikinci görüflün dayand›¤› gerekçeler hukuk ve mekanik mant›¤› aç›s›ndan uygun düflmüyor gibi görünmektedir. Nitekim Prof. Dr. Fikret EREN de dayand›¤› gerekçeler daha güçlü oldu¤u için makine tekni¤i görüflüne kat›lmay› uygun bulmufltur. Bkz: EREN, s.659. O⁄UZMAN /
ÖZ’e göre ise; KTK bak›m›ndan motorlu arac›n iflletilmesinden maksat motoru çal›flt›rarak arac›n
hareket haline konulmas›d›r. Motoru çal›fl›r vaziyette de olsa duran arac›n sebep oldu¤u zarardan
sorumluluk KTK m.85/1’e de¤il, iflletme halinde olmayan araçtan sorumlulu¤a (KTK 85/3) tabidir.
Fakat harekete devam üzere trafik gere¤i durdurulan araçlar, motor sayesinde h›z ald›ktan sonra
motorun durmas›na veya durdurulmas›na ra¤men bu h›z›yla yoluna devam eden araçlar iflletilme
halinde say›l›r. Buna mukabil, motoru çal›flt›r›lmaks›z›n, freni boflald›¤› için yer çekimi sonucu hareket eden veya insanlar taraf›ndan itilen arac›n iflletme halinde oldu¤u söylenemez. Bkz: O⁄UZMAN / ÖZ, s.611 vd. Doktrinde KILIÇO⁄LU ise aksi görüfltedir. Yazara göre; trafi¤e ç›karma k›stas›na mekanoteknik k›stasa nazaran üstünlük tan›mak gerekir. Trafi¤e ç›karma k›stas› zarar göreni korumak bak›m›ndan daha elverifllidir. KTK’nun motorlu araçlar için getirdi¤i tehlike sorumlulu¤unu sadece mekanik olarak iflletilme halindeki araçlarda kabul etmek bu yasan›n uygulanma
alan›n› daralt›r. Birçok hallerde mekanik olarak iflletilme halinde olmayan bir motorlu araç, iflletilme halindeki bir araca oranla daha büyük tehlike araz eder. Bkz: KILIÇO⁄LU, s.280. HAVUTÇU/GÖKYAYLA’ya göre ise; oldukça tart›flmal› olan bu konuda makine tekni¤i k›stas›n›n tercih
edilmesi, Türk Hukukundaki mevcut düzenlemeler dikkate al›nd›¤›nda daha yerinde olur. Çünkü
Alman Hukukundan farkl› olarak bizim hukukumuzda, iflletme halindeki araçlarla iflletilme halinde olmayan araçlar hakk›nda ayr› sorumluluk esaslar› öngören bir düzenleme yap›lm›flt›r. ‹flletilme halinde olmayan araçlar›n neden olaca¤› zararlardan sorumluluk Kanun’un 85/III hükmünde ayr›ca düzenlenmifltir. Bu yüzden iflletilme kavram›n›n dar yorumlanarak, trafi¤e ç›kma k›stas›n›n yerine makine tekni¤i k›stas›n›n tercih edilmesi gerekir. Bkz: HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.33. Keza ayn› yazarlara göre, kanunun 3. maddesinde yer verilen trafik kazas› tan›m›ndan
hareketle, kanunkoyucunun makine tekni¤i k›stas›n› benimsedi¤i söylenebilir. Çünkü, sadece karayolunda hareket halindeyken meydana gelen ve zararla sonuçlanan olaylar trafik kazas› olarak
kabul edilmifltir. Bkz: HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.34, 54. at›f.
14) KTK madde 3’e göre, her fleyden önce araç sahibi iflletendir. fiayet kanunda say›lan baz› hallerde ( arac› mülkiyeti muhafaza kayd›yla sat›n alan al›c›, motorlu arac›n kirac›s›, motorlu araç-
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Bu yukar›daki dört koflul gerçekleflti¤i takdirde, do¤rudan do¤ruya sigorta flirketinden maddi zarar›n›n giderilmesini talep olunabilecektir. Nitekim bu KTK madde 97 gere¤ince zarar görene tan›nm›fl
seçimlik bir yetkidir. Çal›flmam›z›n devam›nda bu yetkinin dayand›¤› hukuki nitelik ile bu yetkinin s›n›rlar› ve kapsam› irdelenecektir.
Ancak flu pratik ayr›m›n da mutlaka yap›lmas› gerekir: KTK
m.85/I, iflletilme halinde olan bir arac›n üçüncü kiflilere verdi¤i zararlarda tehlike sorumlulu¤u esas›n› düzenlemifltir. Oysa ki uygulamada s›kl›kla görüldü¤ü üzere iflletilme halinde olan iki arac›n birbirleriyle çarp›flmas› sonucu meydana gelen kazalarda kusur sorumlulu¤u esast›r. Nitekim KTK 89/I’e göre “Birden çok motorlu arac›n
kat›ld›¤› bir kazada iflletenlerden biri bedensel bir zarara u¤rarsa,
özel durumlar ve özellikle iflletme tehlikeleri baflka türlü paylaflt›rmay› hakl› göstermedikçe, kazaya kat›lan araçlar›n iflletenleri ve araç
iflleticisinin ba¤l› oldu¤u teflebbüs sahipleri kendilerine düflen kusur
oran›nda, zarar› gidermekle yükümlüdürler”. O halde bu gibi durumlarda do¤rudan sigortaya baflvurma olana¤› bulunmamaktad›r.15

la mesleki faaliyette bulunan teflebbüsler, yar›fl düzenleyicileri, bir motorlu arac› çalan veya gasbeden kifli vs…) araç sahibi d›fl›ndaki kifliler de iflleten gibi mesul say›lm›flt›r. Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz: EREN, s.646 vd., O⁄UZMAN / ÖZ, s. 614 vd, KILIÇO⁄LU s.260 vd. KÜÇÜKSÖZEN,
s.99 vd.
15) Trafik kazalar›, ço¤u kez, iflletme halindeki araçlar›n çarp›flmas›yla meydana gelmekte ve sonuçta iflletenlere ait araçlar zarar görmektedir. Bu gibi durumlarda iflleten KTK 89/II maddesine
göre sorumlu olurken sigortac› sorumlu olmayacakt›r. Ancak sigorta genel flartnamesi bu yolda
aç›k bir s›n›rlama getirmemiflse iflletenin 89/II’ye göre sorumlu oldu¤u durumlarda da sigortac›n›n
sorumlulu¤u kabul edilebilir. ‹flletme halinde bulunan bir arac›n iflletme halinde bulunmayan (duran) bir araca çarparak zarar vermesi halinde 89/II uygulanmayaca¤›ndan sigortac› sorumlu olur.
Bkz: AfiÇIO⁄LU, s.85–86.
Peki, iki iflletme halinde olan araç çarp›flsa ve iflletenler d›fl›nda araç içerisinde yolcular da bulunmaktaysa, bu durumda sorumluluk esaslar› nas›l belirlenecektir? Kanaatimizce bu gibi durumlarda öncelikle yolcular›n hat›r yolcusu olup olmad›¤› saptanmal›d›r. Zira hat›r yolcusu ise sorumluluk genel hükümlere tabi olaca¤›ndan do¤rudan sigortaya müracaat gerçekleflemeyecektir. Ancak
yaralanan veya ölen yolcu; örne¤in ailedense bu durumda di¤er arac›n iflleteni için KTK 85/I’e göre sorumluluk do¤ar ve meydana gelen bedensel zararlar o iflletenin sigorta flirketinden do¤rudan
talep edilebilir. Çünkü KTK 92/b’de zorunlu mali sorumluluk sigortas›n›n kapsam› d›fl›nda kalan
hususlar› kalem kalem belirtmifltir Bunlardan birine göre “‹flletenin; eflinin, usul ve füru unun, kendisine evlat edinme iliflkisi ile ba¤l› olanlar›n ve birlikte yaflad›¤› kardefllerinin mallar›na gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler” sigortan›n sorumlulu¤unun kapsam› d›fl›ndad›r. Ancak dikkat edilirse, maddede kaza sonucu efle, usul ve füruun mallar›na gelen zararlar sigorta güvencesi d›fl›nda b›rak›lm›flt›r; aksi kan›tla bedensel zararlar›n sigorta kapsam› içerisinde say›lmas› gerekece¤ini rahatl›kla söyleyebiliriz. Ayn› yönde bkz: AfiÇIO⁄LU, s.86
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III. HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹
KILIÇO⁄LU’na göre, 2918 say›l› KTK m.91’de düzenlenen “zorunlu mali sorumluluk” sigortas›n›n hukuki niteli¤i BK m.111’de
an›lan “baflkas› lehine flart” olarak kabul edilmelidir. , Nitekim burada, sigorta sözleflmesi motorlu araç iflleteni ile sigorta flirketi aras›nda akdedilmektedir. Bu sözleflmede, motorlu arac›n iflletilmesi
nedeniyle bir zarar do¤du¤unda, araç iflleten alacakl›, sigorta flirketi
ise borçlu konumundad›r. Ancak, alacakl›, motorlu arac›n iflletilmesi nedeniyle üçüncü kiflilere verdi¤i zarar›n, sözleflmede öngörülen
limitler dâhilinde üçüncü kifliye tazmin edilmesini flart koflmufltur.
Afla¤›daki flekil bunu ortaya koymaktad›r:
Motorlu Araç ‹flleten
(A)

Sigorta fiirketi
(B)

Zarar Gören (Üçüncü Kifli)
(Ü)
Motorlu araç iflleten kifli, sigorta flirketi ile sigorta sözleflmesi akdetmekte, bu sözleflmeyle, motorlu arac›n iflletilmesi nedeniyle bir
üçüncü kifliye zarar verdi¤inde, bu üçüncü kiflinin u¤rad›¤› zarar›n›n sözleflmede öngörülen s›n›rlar içinde tazmin edilmesini flart koflmaktad›r. Buna göre, yukar›daki flekilde görüldü¤ü gibi, iflleten A, Ü
isimli bir kifliye zarar verdi¤inde, Ü u¤rad›¤› zarar›n›n sigorta sözleflmesindeki limitler içinde tazmin edilmesini sigortac› B’den talep etmektedir. Ü, A ile B aras›ndaki sözleflmenin d›fl›nda kalan bir kifli oldu¤u halde; BK. M.111 gere¤ince B’ ye baflvurup, sigorta sözleflmesine dayanarak zarar›n›n giderilmesini talep edebilecektir.
ÖZSUNAY’a göre ise; zarar gören üçüncü kiflinin alacak hakk›n›n, üçüncü kifli lehine tam sözleflme olarak nitelendirilmesi do¤ru
de¤ildir.17 Önemle ifade etmek gerekir ki, zorunlu sorumluluk sigortas› ile sigorta ettirenin sorumlulu¤u ortadan kalkmamaktad›r.
Bu sigorta ile sigorta ettirenin sorumlulu¤u yine de kabul edilmek16) Bkz: KILIÇO⁄LU, s.423
17) ÖZSUNAY’a atfen; HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.222, 439. at›f.
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te; fakat kendi fiilinin malvarl›¤›n› azalt›c› sonuçlar›na karfl› korunmaktad›r. Bu itibarla, zorunlu sorumluluk sigortas›nda, sigorta ettiren, bir taraftan malvarl›¤›nda meydan gelmesi muhtemel eksilmeye
karfl› kendisini teminat alt›na al›rken, di¤er taraftan da, üçüncü flahs›n tazminat alaca¤› güvenceye kavuflturulmufltur. Ayr›ca bu sigorta
niteli¤i itibariyle pasif bir zarar sigortas›d›r.18
IV. TRAF‹K KAZASINDAN DO⁄AN MADD‹ TAZM‹NAT
ALACAKLARI ‹Ç‹N DO⁄RUDAN DO⁄RUYA S‹GORTA fi‹RKETLER‹NE BAfiVURMA
KTK m.91/1: “‹flletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci
f›kras›na göre olan sorumluluklar›n›n karfl›lanmas›n› sa¤lamak üzere
mali sorumluluk sigortas› yapt›rmalar› zorunludur”
Öncelikle belirtmek gerekir ki, KTK m.91 hükmüne göre araç iflletenlerin arac›n iflletilmesinden do¤acak zararlardan sorumluluklar›n›n karfl›lanmas› amac›yla zorunlu mali sorumluluk sigortas›
yapt›rmalar› gerekmektedir.19 Bu sigortaya uygulamada “Trafik Sigortas›” da denmektedir. Bu sigorta bir tür kaza sigortas›d›r. Bu sigortan›n amac›, trafik kazalar› nedeniyle üçüncü kiflilerin u¤rayacaklar› zararlar›n kolayca temin edilebilmesi20 oldu¤u gibi, zarardan
18) Keza sigorta flirketlerine zorunlu mali sorumluluk sigortas› yapma zorunlulu¤unun öngörülmesi, Borçlar Hukukunda geçerli olan sözleflme yapma, ifllemin karfl› taraf›n› seçme özgürlü¤ünün
bir istisnas›n› teflkil eder. Bkz: HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.218–219. Ayn› yönde bkz: YILMAZ,
Trafik Kazalar›, s.1933
19) Karayollar› Trafik Kanununda öngörülen zorunlu mali sorumluluk sigortas›n› iflletenlerin yapt›rmalar› gerekir. Gerçek iflletenler kadar farazi iflletenlerin de belirtilen flartlarda zorunlu mali sorumluluk sigortas› yapt›rmas› zorunludur. Örne¤in, motorlu araçlarla ilgili olarak mesleki faaliyette bulunanlar ve yar›fl düzenleyicileri de sigorta yapt›rmak zorundad›rlar. Ancak farazi iflletenlerin yapt›rmak zorunda oldu¤u mali sorumluluk sigortas› ile gerçek iflleteninki aras›nda bir fark
bulunmaktad›r. Gerçek iflleten kendi arac› için sigorta yapt›rd›¤› halde, farazi iflletenler baflkalar›na ait araçlar için bu yola baflvurmaktad›rlar ve say›lan farazi iflletenlerin ödemek zorunda oldu¤u primler de gerçek iflletenin ödedi¤ine oranla daha yüksektir. Bunun istisnas›n› devlete ve kamu
kurulufllar›na ait araçlar oluflturur. Bkz: HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.218
20) Yeri gelmiflken önemle vurgulamak gerekir ki; Trafik Sigortas› bir sorumluluk sigortas›d›r.
Amac›; arac›n›z ile baflkas›na vermifl oldu¤unuz zarar› Karayollar› Trafik kanununda belirlenen
sorumlulu¤unuz ile orant›l› olarak giderilmesinin teminidir. Dolay›s›yla, kendinize ait araca iliflkin hasarlar›n bu sigorta kapsam›ndan karfl›lanma imkan› bulunmamaktad›r. Kendi arac›n›za iliflkin hasarlar baflka bir sigorta sözleflmesinin konusunu oluflturan Kasko sigortas›ndan karfl›lan›r.
(http://www.yesilsigorta.com.tr/?goto=sss_main.) HAVUTÇU/GÖKYAYLA’ n›n da isabetle vurgulad›¤› üzere; Bizzat iflletenin u¤rad›¤› zararlar, zorunlu mali sorumluluk sigortas›yla teminat alt›na al›nmam›flt›r. Kanunda aç›kça belirtilmemiflse de, teflebbüs sahibi için de ayn› kural geçerli olmal›d›r. Çünkü teflebbüs sahibi kural olarak iflletenin karfl›s›nda üçüncü kifli say›lamaz. Sigortac›n›n sorumlu tutulabilmesi için, karayolunda veya karayolu say›lan yerlerde, motorlu bir arac›n kazaya sebep olmas› ve üçüncü bir kiflinin zarar görmesi flartt›r. Zarar›n eflyaya veya kifliye yönelik
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sorumlu olan iflletenin kaza riskine karfl› ekonomik bak›mdan korunmas›d›r. Fakat günümüzde zarar göreni korumak amac› birinci
s›radad›r. Sigorta, kaza sigortas› dal›nda çal›flmaya yetkili olan sigorta flirketleri taraf›ndan yap›l›r ve bu flirketler zorunlu mali sigortas›
yapmak zorundad›rlar. Sigorta primleri, arac›n cinsine göre sigortan›n en az tutarlar› üzerinden yap›l›r. Zorunlu mali sorumluluk sigortas› primleri bir defada ve peflin olarak al›nmakta ve bu sigorta
karfl›l›¤› olarak sigorta edilen arac›n neden olaca¤› bir trafik kazas›nda üçüncü kiflinin (sigorta kapsam›ndaki) u¤rayaca¤› zarar› sigorta
limiti dâhilinde karfl›layacakt›r.21
Burada önemle belirtelim ki, herhangi bir sigorta flirketince arac›n sigortalanmas› kanunun amir hükmü gere¤i zorunludur; aksi
halde sigortas› olmayan araçlar sigorta yap›lana kadar trafikten men
edilir, ayr›ca para cezas› uygulan›r. Sigortas› olmayan araçlar›n fenni muayeneleri yap›lmaz.22
KONUMUZ AÇISINDAN ÖNEM ARZEDEN NOKTA TRAF‹K
KAZASI MA⁄DURLARININ ZARARLARININ TAZM‹N‹ ‹Ç‹N
MUTLAKA HUKUK‹ YOLLARA BAfiVURARAK DAVA AÇMALARI
GEREKMEKTE M‹D‹R23 SORUSUNUN CEVAPLANMASIDIR:
Daha önce de önemle belirtti¤imiz üzere kanun bu konuda zarar
görene seçimlik bir hak tan›m›flt›r. Yukar›da KTK m.97’de de vurgulad›¤›m›z gibi bu gibi durumlarda zarar görenin24 do¤rudan sigortaolmas› aras›nda bir fark yoktur. Örne¤in arac›n çarpt›¤› yayan›n ölmesi, yaralanmas› veya yayan›n yan›nda bulunan eflyan›n hasar görmesi, bozulmas›, parçalanmas› gibi zararlar mali sorumluluk sigortas›n›n kapsam›na dahildir. Bkz: HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.219
21) Bkz: KARACA, Fatih; “2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas›” bafll›kl› makalenin tüm haklar› yazar› Fatih KARACA’ya aittir. Makale yazar› taraf›ndan
Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yay›nlanm›flt›r.
22) Bkz: HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.219–220
23) Soru için bkz: http://www.traport.org.tr/tk_sss.php. Görüldü¤ü üzere bu soru Trafik Sigortalar› Bilgi Merkezinin bir hizmeti olan Traport (Trafik Portal)’›n web sayfas›nda da sorulmufl ve cevaplayan uzmanca yerinde olarak “ Hay›r, gerekmemektedir. Kaza sonucu oluflan bedeni ve maddi zararlara iliflkin tazminat talebi için gerekli belgelerle birlikte karfl› taraf›n Trafik poliçesinin
yapt›r›lm›fl oldu¤u sigorta flirketine, arac›n poliçesi yoksa bedeni zararlar için Karayolu Trafik Garanti Sigortas› Hesab›na baflvurulmas› yeterlidir. Gerek Sigorta flirketleri ve gerekse de garanti fonu kendi aktüerlerine hasar› hesaplatt›rarak tazminat› öderler. Ma¤durlar›n manevi tazminat talepleri olmas› durumunda ise hukuki yollara baflvurulmas› gerekmektedir” fleklinde cevaplanm›flt›r. Burada haz›r yeri gelmiflken önemle vurgulamak gerekir ki, sigortal› iflletenin sorumlulu¤unun
gerçekleflmesi ile (bir di¤er deyimli rizikonun gerçekleflmesi ile) sigortac›n›n sigorta edimini yerine getirme yükümü do¤ar. Bkz: KARAHASAN, Mustafa REfi‹T, Sorumluluk Hukuku, Beta Yay›nc›l›k, 1995, s. 830- 831. Dolay›s›yla kaza an›ndan itibaren, bir di¤er deyimle rizikonun gerçekleflmesiyle birlikte sigorta flirketi borç iliflkisine dâhil olur ve bu andan itibaren sigortac›ya do¤rudan
baflvuru gerçekleflebilir. Ayn› yönde bkz: HAVUTÇU/GÖKYAYLA, s.222.
24)fiu var ki kimin zarar gören say›lmas› gerekece¤i yönünden kanunda bir ölçü verilmifl de¤ildir.
Durum böyle olmakla birlikte genel bir anlat›mla denilebilir ki, üçüncü kifli, sigortal› arac›n ken-
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ya baflvurmas›nda hukuken herhangi bir sak›nca bulunmamaktad›r;
bilakis kanun seçimlik olarak buna cevaz vermifltir.
Peki, ma¤dur zarar›n› gidermek için sigortaya do¤rudan yapaca¤› baflvuruyu nas›l gerçeklefltirecektir?25
1. AfiAMA: Zarar gören kifliler, karfl› taraf›n araç sürücüsünün sigorta flirketine karfl› zarar›n›n tazmin edilmesi için yaz›l› bir dilekçe
ile veya flirketin resmi internet adresinden yaz›l› olarak talepte bulunur. Ancak bunun için zarar görenin sorumlu sigorta flirketinin
ismini ve kazaya neden olan arac›n sigorta poliçesinin numaras›n› ö¤renmesi gerekmektedir. Öncelikle karfl› taraf›n sigorta flirketi, trafik kazas› tespit tutana¤›ndan26 tespit olunur. Sonra, bu tutanaktan zarar veren arac›n plaka numaras› al›narak Trafik Sigortalar›
Bilgi Merkezinin (TRAMER) internet adresinden arac›n sigorta poliçe numaras› sorgulan›p27 poliçe numaras› tespit olunabilir.
2. AfiAMA: Zarar görenin kazaya veya zarara iliflkin tespit tutana¤›n› veya tespit yapt›rm›flsa bu tespitteki bilirkifli raporunu temin
ederek sigortac›n›n merkez veya kurulufllar›ndan birine iletmesi gerekmektedir.
Bu aflamalar gerçeklefltikten sonra ortaya ç›kacak pratik sonuç
nedir? Bir di¤er deyimle, trafik kazas› ma¤durlar›n›n, zararlar›n›n
tazmini için zarar veren ile sigortal›y› daval› gösterip dava ikamesi
yerine sigortaya do¤rudan baflvurman›n getirece¤i menfaatler nelerdir?
Bu soruyu iki aç›dan cevaplamak yerinde olacakt›r. Meselenin birinci boyutu, meydana gelen zarardan ötürü borçlu sigorta flirketi
aç›s›ndan temerrüt durumunun daha k›sa sürede gerçekleflmesidir;
ikincisi ise zarar›n daha h›zl› ve makul süre içerisinde karfl›lanmas›d›r.
DOLAYISIYLA; ZARARIN G‹DER‹LMES‹ ‹Ç‹N DO⁄RUDAN
disine zarar verdi¤i kimsedir. Burada flöyle bir tan›m yap›labilmesi de olanakl›d›r: Araç ve zarar
verici olay ile nedensellik iliflki kuracak derecede eylemsel ya da hukuksal bir ba¤lant›s› bulunmayan kimse üçüncü kiflidir ( yani zarar görendir). Bkz: KARAHASAN, s.829.
25) Bkz: KARACA, Fatih; http://www.turkhukuksitesi.com (21. atfa binaen).
26) 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu ve Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i çerçevesinde yaln›z
maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalar›nda taraflar›n serbest iradeleriyle dolduracaklar›: "Maddi Hasarl› Kaza Tespit Tutana¤›" uygulamas› 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren resmi olarak bafllam›flt›r. Bkz: http://www.varbak.com
27) Bkz: http://www.tramer.org.tr/tramer/policePublicSorgu.mxx?cmd=sorgu&newSorgu=
E&u=100
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DO⁄RUYA S‹GORTA fi‹RKET‹NE BAfiVURULDU⁄UNDA;
➣ Sigorta flirketinin baflvuru tarihinden itibaren 8 gün içerisinde
bu mebla¤› ödeme yükümlülü¤ü vard›r. Nitekim KTK m.99 “Sigortac›lar, hak sahibinin kaza veya zarara iliflkin tespit tutana¤›n› veya
bilirkifli raporunu28, sigortac›n›n merkez veya kurulufllar›ndan birine
iletti¤i tarihten itibaren sekiz ifl günü içinde zorunlu mali sorumluluk
sigortas› s›n›rlar› içinde kalan miktarlar› hak sahibine ödemek zorundad›rlar” der. Önemle vurgulayal›m ki; Sigortac› SEK‹Z GÜNLÜK
SÜREN‹N SONUNDA ödeme yapmazsa temerrüde düfler ve FA‹Z SORUMLULU⁄U o andan itibaren bafllar. Zarar gören taraf›ndan sigortac›ya do¤rudan baflvurulmaks›z›n tazminat davas› aç›lmas› halinde ise sigortac› DAVA TAR‹H‹NDE mütemerrit olacakt›r!29
➣ Peki, sigorta flirketi ma¤dura ödemek istedi¤i tazminat bedelini karfl›lamak istemezse veya sigorta flirketi gerçek hasar› karfl›lam›yorsa ne yap›lmas› gereklidir? Kanaatimizce bu gibi eksik ödeme
tekliflerinde ya da sigorta flirketlerinin hiç ödemeye yanaflmamas›
durumunda öncelikle üst merci olan REASÜRANS kurumuna müracaatla veya Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i nezdinde oluflturulan tahkim kuruluna baflvurularak bu eksikli¤in veya ihmalin giderilmesi yoluna gidilebilir.30 Yani bu olas›l›kta bile sigorta
28) Bilirkifli raporu ile zarara iliflkin tespit tutana¤› baflka baflka fleylerdir. Bilirkifli raporu, kazan›n nas›l meydana geldi¤ini tespit eder. Buna karfl›l›k zarara iliflkin tutanak zarar miktar›n› gösterir. Bu itibarla, sigorta tazminat›n›n ödenebilmesi için her ikisinin birlikte sigortac›ya iletilmesi
gerekir. Bu özellikle maddi zararlar aç›s›ndan önemlidir. Bu görüflün sonucu olarak maddedeki
“veya” kelimesinin “ve” olmas› gerekir. Bkz: KARAHASAN, s.832, dipnot:176.
29) “Sigortac›n›n zarar giderme yükümlülü¤ünü kamu düzeni amac›yla mecburi hale getiren
KTK.nun 98/1 ve 99/1. hükümlerinde sigortac›n›n gerek bedensel, gerekse fleye gelen zararlar› ödeme yükümlülü¤ünün durumun sigortac›ya ihbar› ve gerekli belgelerin sigortac›ya iletildi¤i tarihten
itibaren 8 ifl günü içinde yerine getirmek fleklinde belirlenmifl bulunmaktad›r. An›lan hükümler,
TTK.nun 1299 ve 1292. maddesi hükümlerinin özel bir düzenlemesi niteli¤inde olup, davac›lar taraf›ndan sigortac›ya dava tarihinden önce baflvuru yap›l›p yap›lmad›¤› araflt›r›lmas›, mevcutsa baflvuru tarihinden 8 ifl günü sonras›nda, baflvuru yoksa dava tarihinde sigortac›n›n temerrüde düflece¤i dikkate al›narak hüküm kurulmas› yerinde olacakt›r.” Yarg›tay 11.HD, E.2004/1217,
K.2004/10295, T.25.10.2004. “Sigortac›n›n, kendisine tazminat ödenmesi için gerekli ihbar yap›l›p, belgelerin ibraz›ndan itibaren 8 ifl günü içinde ödeme yapaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Di¤er bir
deyiflle, daval› sigortac› yönünden sigorta bedelini ödeme yükümlülü¤ü ancak bu tarihte, böyle bir
baflvuru olmad›¤› takdirde ise dava tarihinde muaccel hale gelmektedir. Dosya kapsam›ndan, daval› sigorta flirketine dava aç›lmadan önce baflvuruldu¤u, daval›ya bu iadeli taahhütlü mektupla 20
gün at›fet mehli verildi¤i anlafl›lmaktad›r. Mahkemece, daval› sigorta flirketine dava aç›lmadan önce bir baflvuru oldu¤undan bu ihtar›n daval› sigorta flirketine tebli¤ tarihi tespit edilerek, ihtarda
verilen süre de göz önüne al›narak belirlenecek temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir.” Yarg›tay 11.HD, E.2005/5277, K.2006/7897, T.04.07.2006.
30)Trafik Sigortalar› Bilgi Merkezinin (TRAPORT) internet adresinde ise, sigorta flirketinin hasar› tam olarak karfl›lamad›¤› hallerde çözüm makam›n›n mahkemeler oldu¤u belirtilmifltir. Buna
göre “Tazminat tutar›n›n miktar›na iliflkin sigorta flirketi ile aran›zdaki anlaflmazl›¤›n çözümü için
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flirketine veya zarar verene dava aç›lmamas› yerinde olacakt›r. Kald›
ki bu uyuflmazl›¤› REASÜRANS kurumunun ortalama en geç 3 ay
içersinde giderece¤ini tahmin ediyoruz. Oysaki, do¤rudan dava açmay› tercih edersek nerden bakarsak bakal›m bu davan›n ortalama
1,5-2 y›l sürece¤i flüphe götürmez bir gerçektir. Ancak REASÜRANS veya TAHK‹M müesseselerine baflvuru yolu ile de zarar karfl›lanmaz veya tam olarak giderilmez ise son çare olarak dava yoluna
yönelmek faydal› olacakt›r. BU DURUMDA B‹LE S‹GORTA fi‹RKET‹ KTK M.99 GERE⁄‹NCE 8 GÜNLÜK SÜREN‹N SONUNDA
TEMERRÜDE DÜfiMÜfi SAYILACAK VE O GÜNDEN ‹T‹BAREN
TEMERRÜT FA‹Z‹ ‹fiLEYECEKT‹R.
V. SONUÇ
Üzülerek ifade edelim ki çeflitli sosyal-e¤itsel yap› ve bilinç düzeyinden kaynaklanan kiflisel eksikliklerden ötürü ülkemizde trafik
kazalar› bir hayli s›k yaflanmaktad›r. Bunun neticesinde zarar gören
ma¤durlar hukuksal aç›dan haklar›n› aramaya kalkt›klar›nda karfl›lar›na ilk olarak dava açma seçene¤i ç›kar›lmaktad›r. Hâlbuki Karayollar› Trafik Kanunu bu tür zararlar›n giderilmesini daha az masrafla ve daha çabuk sa¤lama yoluna gitmifltir.O yol da S‹GORTA
fi‹RKET‹NE DO⁄RUDAN BAfiVURMADIR.
Uygulamada s›kl›kla göz ard› edilen bu seçimlik hak, yukar›da
and›¤›m›z gibi her aç›dan zarar gören aç›s›ndan daha lehe sonuçlar
do¤urmaktad›r. Art›k modern hukuk sistemlerinin oybirli¤i ile kayetkili mercii mahkemelerdir. Tazminat›n flirket ile aran›zda tart›flmaya neden olmayan k›sm›n›
al›r ve ibranameye ‘taraf›n›za ödenen tazminat tutar›n›n talebinizi tam olarak karfl›lamad›¤›n›,
ödenen bu tutar fazlas› üzerinden haklar›n›z›n sakl› kald›¤›n›’ ifade eden flerh koyabilir ve aradaki mebla¤ için mahkemeye baflvurabilirsiniz” denmektedir bkz: http://www.traport.org.tr/
tk_sss.php. Ancak yukar›da belirtti¤imiz nedenlerden ötürü bu görüfle kat›lm›yoruz. Mahkemelerin nihai çözüm makam› olarak, ancak REASÜRANS veya tahkim baflvurusundan sonuç al›nmad›¤› hallerde devreye girmesi daha yerinde olacakt›r.
Önemli bir al›nt›yla özetlemek gerekirse; “Sigorta ihtilaflar›n›n çözümünde ikinci yol, tahkim
veya ombudsman müessesedir. Sigorta sözleflmesinin taraflar› aras›ndaki belli miktarlara kadar
olan uyuflmazl›k, bu kurum taraf›ndan giderilmektedir. 5684 say›l› Kanunun getirdi¤i en önemli
yeniliklerden biri, sigorta ettiren veya sigorta sözleflmesinden menfaat sa¤layan kifliler ile riski üstlenen taraf aras›nda sigorta sözleflmesinden do¤an uyuflmazl›klar›n çözümü amac›yla Türküye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluflturulmas›d›r. Sigorta ihtilaflar›n›n çözümüne tahkim usulünün benimsenmesi ülkemiz aç›s›ndan gerçekten önemli ve
radikal ad›mlardan biri olmufltur” bkz: YILMAZ, Zekeriya; Sigortac›l›k Kanununa Göre Sigortac›l›kta Tahkim, TERAZ‹ Ayl›k Hukuk Dergisi, Y›l:3, Say›:17, Ocak 2008, sayfa: 37 vd.
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bul etti¤i tez, zarar›n en k›sa yoldan ve masrafs›z bir flekilde giderilmesi oldu¤una göre KTK m.97’deki bu hakk› görmezden gelmek hukuk tekni¤i aç›s›ndan kabul edilemezdir. Esasen uygulamada, bir
trafik kazas›ndan sonra zarara u¤rayan›n do¤rudan sigortaya baflvurmaks›z›n, dava yolu ile sigortac›y› daval› göstermesi; sigorta flirketleri aç›s›ndan daha avantajl› olmaktad›r. Hatta ve hatta sigorta
flirketlerinin kendilerine yöneltilen bu tür davalar›n dilekçelerini
tebli¤ ald›klar›nda memnun kald›klar›n› bile rahatl›kla belirtebiliriz.
Çünkü dava ikame edildi¤i durumlarda, bu dava ortalama 1,5-2 y›l
sürece¤i için sigorta flirketi bu süre içerisinde tazmine konu paray›
iflletebilecek; ayr›ca flirketin dava tarihinde temerrüde düfltü¤ü kabul edilecektir. Hâlbuki do¤rudan kendilerine baflvurup velev ki bu
baflvuru reddedildikten ve di¤er üst mercilerdeki imkânlar da tüketildikten sonra dava aç›ld›¤›nda sigorta flirketi kanunla amir olan 8
günlük sürenin sonunda temerrüde düflmüfl say›lacakt›r. Görüldü¤ü
üzere; sigorta flirketlerine do¤rudan baflvurmay›p da dava açman›n
sigorta flirketleri aç›s›ndan daha avantajl› oldu¤u ortaya ç›kan sonuçlarla sabittir.31
Görüldü¤ü üzere Karayollar› Trafik Kanunu ile ma¤duriyeti giderici k›sa süreli olanak ve çözüm yollar› benimsendi¤i halde normun pratikleflmesi aflamas›nda ülkemiz uygulamas›nda halen sanc›l› bir süreç yaflanmaktad›r. Umar›z bir an önce tavsiye kararlar›nda
31) Haz›r yeri gelmiflken önemle belirtmek gerekir ki; Avrupa Birli¤i Parlamentosu da bu gibi durumlarda zararlar›n en k›sa sürede ve masrafs›z gerçeklefltirilmesi gereklili¤ine vurgu yapm›flt›r.
Nitekim "Motorlu Tafl›t Mali Sorumluluk Sigortas› Kapsam›nda Hasar Taleplerinin H›zland›r›lm›fl
fiekilde Çözümüne ‹liflkin 8 Ocak 1981 tarih ve 81/76/EEC say›l› Komisyon Tavsiye Karar›n” da
bu durum: “Trafik kazas›n›n meydana gelmesi ve bireysel sigorta tazminat›n›n ödenmesi aras›nda
geçen sürenin bazen AfiIRI UZUN olabilece¤i dikkate al›narak; fiÜPHES‹Z BU UZUN PER‹YOT
KAZA MA⁄DURLARININ MENFAAT‹NE ZARARLI OLACA⁄I GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK;Bu
uzun periyotlar›n ço¤unlukla yasal prosedürün sorumlulu¤un belirlenmesinde ve tazminat› tespit
etmede geçen süreye atfedilebilece¤i (yorulabilece¤i) dikkate al›narak; Baz› üye ülkelerde, taraflar› ilgilendiren ve sigorta flirketlerine, özellikle sigorta talepleri için temel olan ayr›nt›lar› içeren kaza tespit tutanaklar›na, daha h›zl› bir ulafl›m sa¤layan prosedürler yürürlü¤e kondu ki bu tip düzenlemelerin geniflletilmeye teflvik edilmesi uygun (yerinde) oldu¤u göz önünde bulundurularak;
‹fiBU TAVS‹YELER:
Madde 1:Üye ülkeler iletiflimi kolaylaflt›rmak için, tazminat›n motorlu araç kullan›m›na göre hukuki sorumlulu¤a karfl› sigortalayan sigorta flirketi taraf›ndan ödemesinin yap›labilmesi için gerekli olan kaza tespit tutanaklar› ve di¤er önemli belgelere ulafl›m gibi, gerekli tüm önlemleri alabilirler.
Madde 2:Üye ülkeler, bu tavsiyeyi baz alarak alm›fl olduklar› önlemler hakk›nda komisyona bilgi
verebilirler.
Madde 3:Bu tavsiyeler üye olan ülkelere yöneltilmektedir.” Çeviren: KAHYA, Elif; Dokuz Eylül
Üniversitesi E¤itim Fakültesi ‹ngilizce Bölümü. Karar›n orijinal metni için bkz: http://eur-lex.europa.eu
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da belirtildi¤i üzere, bu husustan do¤an ma¤duriyetler kanunlarda
oldu¤u kadar uygulamada da en h›zl› ve seri bir flekilde giderilir. Yine bir yazar›n sözüyle bitirmek gerekirse “Avrupa’dan kanunlar› ald›k; fakat hukuku alamad›k…”
VI. KAYNAKÇA
1- AfiÇIO⁄LU, Çetin; Trafik Kazalar›nda Hukuki Sorumluluk ve
Tazminat Davalar›, Ankara 1989
2- EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8.Bas›, Beta Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2003.
3- HAVUTÇU, Ayfle / GÖKYAYLA, Emre; Uygulamada 2918 say›l›
Karayollar› Trafik Kanunu’na Göre Hukuki Sorumluluk, Seçkin Yay›nevi, Ankara 1999
4- KARACA, FAT‹H; http://www.turkhukuksitesi.com, Eriflim Tarihi: 11.05.2008
5- KARAHASAN, Mustafa REfi‹T, Sorumluluk Hukuku, Beta Yay›nc›l›k, 1995
6- KILIÇO⁄LU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Geniflletilmifl 4. Bas›, Turhan Kitabevi, Ankara 2004
7- KÜÇÜKSÖZEN, Emine; 4199 say›l› Kanunla De¤iflik 2918 say›l›
Karayollar› Trafik Kanunu (Aç›klamal›-Notlu-Gerekçeli), Adil Yay›nevi, Ankara, Kas›m 1996
8- O⁄UZMAN, M. Kemal / ÖZ, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmifl ve Geniflletilmifl 2. Bask›, Filiz Kitabevi, ‹stanbul, 1998
9- SUNGURTEK‹N ÖZKAN, Meral; En Son De¤iflikliklerle Avukatl›k
Hukuku, 1. Bask›, ‹zmir 2006
10- YILMAZ, Zekeriya; Trafik Kazalar› ve Tafl›mac›l›ktan Do¤an Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davalar›, Adalet Yay›nevi,
2. Cilt, Ekim 2007, (YILMAZ, Trafik Kazalar›)
11- YILMAZ, Zekeriya; Sigortac›l›k Kanununa Göre Sigortac›l›kta
Tahkim, TERAZ‹ Ayl›k Hukuk Dergisi, Y›l:3, Say›:17, Ocak 2008
12- http://www.tramer.org.tr ( Eriflim Tarihi: 01.06.2008)
13- http://www.traport.org.tr (Eriflim Tarihi :11.06.2008)
14- http://www.yesilsigorta.com.tr (Eriflim Tarihi: 09.04.2008)
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Medeni Usul Hukukunda Yetki
Sözleflmeleri

n

Meral SUNGURTEK‹N-ÖZKAN*

ANLATIM PLANI:
§1KONUNUN ÖNEM‹ VE SINIRLARI, § 2.YETK‹ SÖZLEfiMELER‹N‹N KURAMSAL TEMELLER‹ VE MEDEN‹ YARGILAMA HUKUKUNDA SÖZLEfiME ÖZGÜRLÜ⁄Ü,
A)MEDEN‹ USUL HUKUKUNDA SÖZLEfiME KAVRAMI VE
USUL SÖZLEfiMELER‹N‹N HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹, I. GENEL OLARAK HUKUK‹ ‹fiLEM VE SÖZLEfiME, II. USUL SÖZLEfiMELER‹ ve
HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹
a) Genel Olarak Usuli ‹fllem- Usul Sözleflmesi b) Usul Sözleflmesi ve Hukuki Niteli¤i
B) MEDEN‹ USUL HUKUKUNDA SÖZLEfiME ÖZGÜRLÜ⁄Ü,
§ 3.KAVRAM OLARAK YETK‹, SÖZLEfiMES‹ VE HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹
A) KAVRAM OLARAK YETK‹ SÖZLEfiMES‹
B)YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹
§ 4.YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N YAPILMASI-TARAFLARI VE GEÇERL‹L‹K fiARTLARI
A) YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N YAPILMASI
I. BA⁄IMSIZ B‹R SÖZLEfiME OLARAK YAPILMASI
II. YETK‹ fiARTI OLARAK YAPILMASI
(*) Doç. Dr., DEÜ Hukuk Fakültesi Medeni Usul H.-‹cra ve ‹flas H. Anabilim Dal› Baflkan›
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B) YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N TARAFLARI ve ETK‹S‹
C) YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N GEÇERL‹L‹K fiARTLARII
I. YETK‹ KURALLARI ‹T‹BARIYLA YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N
YAPILMASININ MÜMKÜN OLDU⁄U ALAN ‹Ç‹NDE BULUNULMASI II. UYUfiMAZLI⁄IN BELL‹ OLMASI III .MAHKEMEN‹N
BELL‹ OLMASI IV. fiEK‹L KOfiULU a)Yaz›l› fiekilde Yap›lmas›
b)Z›mni olarak Yap›lmas› V.YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N GEÇERL‹L‹⁄‹N‹N ‹NCELENMES‹
SONUÇ
§1. KONUNUN ÖNEM‹ VE SINIRLARI
Bu çal›flmada, Türk medeni yarg›lama hukukunda yetki sözleflmeleri ele al›nacakt›r. Gerek ulusal gerek uluslararas› unsurlu uyuflmazl›klar›n hangi yer mahkemesinde çözümlenece¤i, baz› flartlar›n
mevcudiyeti halinde taraflar›n iradeleriyle tespit edebilecekleri bir
husustur. Bu çal›flman›n konusu Türk medeni yarg›lama hukukundaki yetki sözleflmeleri ve yetki kay›tlar›d›r. Milletleraras› usul hukukundaki yetki sözleflmeleri ayr› çal›flma konusu olacak kapsam ve
nitelikte olup hukukumuzda bu konuda yap›lm›fl çal›flma da1 bulunmaktad›r.
Bu çal›flmada, taraflar›n yetki bak›m›ndan iradeye dayal› bir düzenleme yap›p yapamayacaklar›n›n, bu mümkünse, bu konuda ellerinde ne gibi olanaklar›n bulundu¤u belirlenecektir. Ancak bundan
önce, maddi hukukun son derece geliflmifl ve zengin bir alan› olan
“hukuki ifllem ve sözleflme” kavramlar› üzerinde durularak, bu müesseselerin usul hukukuna özgü özellikleri ele al›nacakt›r. Günümüzde giderek yayg›nlaflan tahkim ve alternatif uyuflmazl›k çözüm
yollar›na ra¤men devlet mahkemelerinin yarg›lamada tekel olma durumunun sürmekte oldu¤u bir gerçektir. Bunun yarg›lama hukukunun kamusal yan› ve usul kurallar›n›n emredici niteli¤inin de bir sonucu oldu¤u söylenebilir. Buradan hareket eden “akdi dava yasa¤›”
görüflü taraftarlar›, usul sözleflmelerini sadece yarg›lama kanunlar›n›n izin verdi¤i durumlarla s›n›rlar. Buna göre, Borçlar hukukuna
egemen olan sözleflme özgürlü¤ü, usul hukukunda geçerli de¤ildir.
Bu ba¤lamda öncelikle usul sözleflmelerinin kuramsal temellerinin
ortaya konmas› gerekmekte; ayr›ca, sözleflme özgürlü¤ü kavram›n›n
1) SARGIN, F. Milletleraras› Usul Hukukunda Yetki Sözleflmeleri, Ankara 1993
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hukukun tümüne mi yoksa sadece borçlar hukukuna m› ait oldu¤u
saptanarak; yarg›lama hukukunda iradi düzenlenmelerin caiz olup
olmad›¤› ve niteli¤i ile özellikleri de ortaya konmak gerekmektedir.
Yarg›lama hukukuna iliflkin kanunlarda, genel anlamda sözleflme
özgürlü¤ünü ve usul sözleflmelerini düzenleyen kurallar›n bulunmamas›, konuya iliflkin kuramsal çal›flma yapmay› zorunlu k›lmaktad›r. Bu gereksinme, 60’ l› y›llarda da hissedilerek Say›n Prof. Dr.
Saim ÜSTÜNDA⁄ taraf›ndan kaleme al›nm›fl bir makaleye2 de zemin oluflturmufltur. Yak›n zamanda Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden bir meslektafl›m›z3 da yüksek lisans tezi olarak Medeni usul Hukukunda Yetki Sözleflmeleri konusunda çal›flma yapm›flt›r.
Çal›flman›n bafl›nda usul sözleflmelerinin kuramsal temellerine
de¤inilecektir. Bu ba¤lamda yarg›lama hukukunda sözleflme özgürlü¤ü ve s›n›rlar›, sözleflme yap›l›p yap›la-mayaca¤›, ç›k›fl noktas›
olarak yarg›lama hukukunun niteli¤i esas al›nmak suretiyle ve bu
alana egemen ilkeler ve yarg›laman›n amac› bak›m›ndan da de¤erlendirilerek sonuca var›lacakt›r
Daha sonra ise yetki sözleflmesinin hukuki niteli¤i ortaya konarak, yetki sözleflmesinin yap›lmas›, taraflar› ve geçerlilik flartlar› ele
al›nacakt›r. Bu bölümde münhas›r yetki sözleflmesi ve olumsuz yetki sözleflmelerine de de¤inilecektir. Bu çal›flmada mevcut HUMK
hükümlerinin yan› s›ra yeri geldikçe HMK Tasar›s›na da de¤inilecektir.
Sonuç k›sm›nda ise çal›flman›n HMK Tasar› da dahil olmak üzere vard›¤› sonuçlar ortaya konacakt›r.
§ 2.YETK‹ SÖZLEfiMELER‹N‹N KURAMSAL TEMELLER‹ VE
MEDEN‹ USUL HUKUKUNDA SÖZLEfiME ÖZGÜRLÜ⁄Ü
A)MEDEN‹ USUL HUKUKUNDA SÖZLEfiME KAVRAMI VE
USUL SÖZLEfiMELER‹N‹N HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹
I. GENEL OLARAK HUKUK‹ ‹fiLEM VE SÖZLEfiME
Hukuki ifllem, hukuk düzeninin öngördü¤ü s›n›rlar dâhilinde, ifllemi yapan bir veya birden fazla flahs›n iste¤ine uygun hukukî sonuç
do¤urmaya yönelmifl irade aç›klamalar› olarak tan›mlanmaktad›r4.
2) ÜSTÜNDA⁄, S. , Medeni Usul Hukukunda Salahiyet Anlaflmalar›, ‹HFM 1961, C.XXVII, S.14, s. 310-339
3) BOLAYIR, N. Medeni Usul Hukukunda Yetki Sözleflmeleri, ‹stanbul 2008.
4) SAYMEN,F.H. / ELB‹R,H.K. Türk Borçlar Hukuku Umumî Hükümler I. Cilt, ‹stanbul 1958,
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Bir baflka deyiflle, belirli bir hukuki sonuç do¤urmaya yönelmifl bir
veya birden fazla flahs›n irade aç›klamas›d›r. Hukuki iliflkilerin kurulmas›, de¤ifltirilmesi ya da ortadan kald›r›lmas›nda hukuki ifllemlerden yararlan›l›r. Sözleflmeler de iki tarafl› hukuki ifllemlerden
olup; irade özerkli¤inin birer arac› olarak görülür. Hukuk düzenince, irade beyan›na, belli bir hukuksal sonuca yönelmifl olmas› uygun
bulundu¤u, cevaz verildi¤i için o hukuksal sonuç ba¤lan›r. Burada
hukuksal sonucun hukuk düzeni bunu istedi¤i için de¤il, ifllemi yapan kifli taraf›ndan bu sonuç istendi¤i ve bu hukuk düzenince uygun bulundu¤u için ortaya ç›kt›¤› ifade edilmelidir. Hukuki ifllemin
kurucu unsuru, irade beyan›d›r. Bazen bu beyan›n belli bir makam
önünde yap›lmas› (evlili¤in resmi evlendirme memuru önünde iradelerin aç›klanmas› ile kurulmas› örne¤inde oldu¤u gibi) kurucu nitelik gösterirken; bazen belli bir flekle uygun olarak yap›lmas› (alaca¤›n temlikinin adi yaz›l› flekilde yap›lmas› örne¤inde oldu¤u gibi)
geçerlilik unsuru olarak görülür. Kurucu unsur eksikli¤i halinde örne¤in evlilikle ilgili örnekte sonuç evlili¤in mevcut olmamas› iken;
alaca¤›n temlikinde flekil kofluluna uyulmamas›, söz konusu ifllemin
geçersizli¤i sonucu yarat›r. fiekil kofluluna uyulmam›fl olmas› halinde, bat›l da olsa bir hukuki ifllem mevcuttur5. Hukuki ifllemler, tek
tarafl›, iki tarafl› ya da çok tarafl› olur. Yenilik do¤urucu haklar›n takas, fesih gibi haklar›n kullan›m›, vasiyetname düzenlemek, icazet
vermek, tek tarafl› hukuki ifllemlere örnek verilebilir. Sözleflmeler
ise, iki tarafl› hukuki ifllemlerdir. Sözleflmeyi çok tarafl› hukuksal ifllemlerden ay›rt eden unsur taraflar›n aç›klad›klar› iradelerin karfl›l›kl› olmas›d›r6. ‹ki tarafl› hukuki ifllemler olarak sözleflmeler, karfl›l›kl› ve birbirine yöneltilmifl uygun irade beyanlar› ile kurulurken;
çok tarafl› hukuki ifllemler ise, birden fazla taraf›n irade beyan›yla
kurulmakta ancak bu irade beyanlar› karfl›l›kl› de¤il, aksine ayn›
s.67 vd.; TUNÇOMA⁄,K Türk Borçlar Hukuku, I. Cilt, Genel Hükümler, 6. Bas›, ‹stanbul 1976,
s.119 vd.; FEYZ‹O⁄LU,N.F Borçlar Hukuku, C.I, 2. Bas›, ‹stanbul 1976, s.37 vd.; O⁄UZMAN,
M.K./ ÖZ,M.T Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bas›, ‹stanbul 2005, s.33 vd.; TEK‹NAY,
S.S/AKMAN, S./ BURCUO⁄LU, H./ ALTOP, A., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bask›,
‹stanbul 1993, s.38 vd.; DURAL, M/ SARI,S. Türk Özel Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar ve
Medenî Kanunun Bafllang›ç Hükümleri, ‹stanbul 2005, s.150 vd.; EREN, F. Borçlar Hukuku Genel
Hükümler, 9. Bas›, ‹stanbul 2006, s.111 vd.,O⁄UZMAN, M.K.
/ BARLAS, N. Medenî Hukuk, Girifl-Kaynaklar-Temel Kavramlar, 14. Bas›, ‹stanbul 2007, s.136;
KOCAYUSUFPAfiAO⁄LU, N Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, 4. Bas›, ‹stanbul 2008,
s.87 vd.
5) Ancak örne¤in evlilik sözleflmesinin resmi evlendirme memuru huzurunda yap›lmas› kurucu
unsur olup, buna uyulmamas› evlili¤in de mevcut olmamas› sonucunu yarat›r.
6) KILIÇO⁄LU, A. Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 9. Bs.Ankara 2007, s. 38
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amaca yönelik ve birbirine paralel beyanlar fleklinde söz konusu olmaktad›r. Örne¤in üç kifliden oluflan adi flirketin bir yer kiralamak
konusunda anlaflmalar› halinde söz konusu ortaklar›n irade beyanlar› karfl›l›kl›l›k vasf› tafl›mamakta ve karar niteli¤indeyken; bu üç
kiflinin kiralayan kifliden bir yeri anlaflarak kiralamalar› halinde, kirac› taraftaki üç orta¤›n kiralayan taraftaki flah›sla yapt›klar› ifllem,
her iki taraf›n karfl›l›kl› ve birbirine uygun olup ortaya ç›kan bir sözleflmedir. Zira irade aç›klamalar› karfl›l›kl›l›k ve birbirine uygun olmak vas›flar›n› tafl›maktad›r. Çok tarafl› hukuki ifllem olarak karar,
birden fazla flahs›n ayn› yönde ayn› amaca yönelik paralel beyanlar›yla kurulmaktad›r. Karar, ço¤unluk ilkesine göre ifller ve kararlar
bak›m›ndan sözleflmelerin aksine, beyan olunan iradelerin birbirine
uygun olmas› söz konusu de¤ildir. Uygun olmayan irade beyan› muhaliftir. Ancak yeterli ço¤unluk sa¤lanm›flsa karar, muhalif olan› da
ba¤lar. Kararlar, kanunda öngörülen hallerde al›n›r. Sözleflme özgürlü¤ü ise borçlar hukukuna flekil veren temel ilkelerdendir. Kanunun aç›kça yasaklam›fl oldu¤u konular d›fl›nda, taraflar›n karfl›l›kl›
ve birbirine uygun irade beyanlar›yla sözleflme yapmak özgürlüklerinden söz edilir.
Sözleflmeler ait olduklar› alana göre, Borçlar hukuku sözleflmeleri, miras hukuku sözleflmeleri, usul hukukuna iliflkin sözleflmeler,
takip hukukuna iliflkin sözleflmeler vs. fleklinde s›n›fland›r›labilir.
II. USUL SÖZLEfiMELER‹
a)Genel Olarak Usuli ifllem- usul sözleflmesi
Usuli ifllemler hukukî sonuç elde etmeyi amaçlamakla birlikte,
etkilerini yaln›zca usul hukuku alan›nda göstermekte; bu nitelikleriyle de maddi hukuk ifllemlerinden ayr›lmaktad›r. Usuli ifllemler,
özel hukuk anlam›nda hukukî ifllem niteli¤inde olmad›¤›ndan, sadece dava iliflkisi içinde hukukî sonuç do¤urup dava içinde geçerli olmakta ve dava d›fl›nda herhangi bir etki yaratmamaktad›r7. Ancak
uyuflmazl›¤›n çözümüne iliflkin olup da dava aç›lmadan önce baz›
geçici koruma önlemlerinin al›nmas› konusundaki talepleri de ihtiyati tedbir talebi, delil tespit talebi gibi usuli ifllem olarak nitelemek
mümkündür.
7) BERK‹N,N., Tatbikatç›lara Medeni Usul Hukuku Rehberi, ‹stanbul 1981, s.458; PEKCANITEZ/
ATALAY/ ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, 7. Bas›, Ankara 2008, s. 162 vd.
s.174. Söz konusu ifllemlerin “usuli ifllem” olarak nitelendirilmelerinin sebebi, bir uyuflmazl›k
nedeniyle dava içinde etkili olmalar›d›r.. Usuli ifllemler, çekiflmeli veya çekiflmesiz yarg› prosedürü
dâhilinde ifllev kazand›klar› gibi, cebri icra faaliyetini gerçeklefltirmeye yönelik ifllemler olarak da
karfl›m›za ç›kabilmektedir.
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Usuli ifllemler, hakk›n korunmas› amac›yla aç›lan davan›n incelenmesi, ilerlemesi, mahiyetinin de¤ifltirilmesi, sona erdirilmesi, çekiflmeli hakk›n varl›¤›n›n ispat edilmesi gayesiyle beyan edilen iradeler fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r.8 Bir davayla ilgili olarak davan›n aç›lmas›ndan yarg›laman›n sonuçland›r›lmas›na kadar hâkim taraf›ndan yerine getirilen veya taraflarla taraflar ya da taraflarla mahkeme aras›nda yarg›lama sürecinin ilerletilmesi amac›yla yap›lan,
usulün gidiflat›n› oluflturan ve belirleyen ifllemlerdir9. Usuli ifllemler,
Türk ve ‹sviçre Hukuklar›’nda “mahkeme taraf›ndan yap›lan usuli
ifllemler” ve “ taraflarca yap›lan usuli ifllemler” fleklinde ikili bir alt
ayr›ma tabi tutulmaktad›r. Yani usuli ifllem tabiri, gerek mahkemenin gerekse taraflar›n usuli ifllemlerini kapsar nitelikte genel bir üst
kavramd›r10.
Davan›n yürütülmesi ve sonuçland›r›lmas› için yarg›ç taraf›ndan
yap›lan ifllemler ve verilen kararlar mahkemenin yapt›¤› usuli ifllemleri meydana getirir. Bunlar, ö¤retide genellikle, “yarg›laman›n iç iflleyifliyle ilgili ifllemler”, “yarg›laman›n d›fl iflleyifliyle ilgili ifllemler”
ve “mahkeme taraf›ndan verilen kararlar” fleklinde üç ana grupta inceleme konusu yap›lmaktad›r11. Ancak, sadece davan›n aç›lmas›ndan hükmün verilip kesinleflmesine kadar olan zaman diliminde yap›lan, amac› yarg›lamay› sonuçland›rmak olan çok say›da usuli ifllem yap›lmaktad›r. Bu ifllemleri taraflar da yapabilmektedir. Usuli ifllemler, asli etkilerini usul hukuku alan›nda gösterir ve do¤rudan ya
da dolayl› olarak yarg›lamay› etkiler. Bunlar, bir karar verebilmenin
koflullar›n› oluflturan veya verilecek bir karar›n haz›rl›¤› mahiyetinde olup da usuli bir amaçla yap›lan ifllemlerdir. Usuli amaç olarak da
bir usuli iliflkinin kurulmas› ya da mevcut usuli iliflkinin de¤ifltirilmesi veya kald›r›lmas› söz konusudur.
Yarg›lamay› yürütmek, ileri sürülen iddia ve savunmalar›n hakl›l›¤›n› ortaya koymak ve yarg›lamay› sonland›rmak gibi amaçlarla
8) BELGESAY, M.R., Teorik ve Pratik Adliye Hukuku, ‹stanbul 1944, s.78; BELGESAY,M.R.,
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu fierhi, Teoriler, 3. Bas›, ‹stanbul 1948, s.196.
9) BERK‹N, Usul Hukuku, s.457; KARSLI, A. Medeni Usul Hukukunda Usuli ‹fllemler, ‹stanbul
2001, s.11; TAfiPINAR, S.Medeni Yarg›lama Hukukunda ‹spat Sözleflmeleri, Ankara 2001, s.66.
10) KARSLI, s.25. BELGESAY ise, mahkemenin ve taraflar›n usûlî ifllemlerini üst bafll›k olarak
“usûlî ifllem” kavram› alt›nda toplamak yerine, “hâkim taraf›ndan yap›lan muameleler”, “mübaflir
veya mahkemenin tayin edece¤i kâtip, naip gibi memurlar›n muameleleri”,“taraflar›n ve vekillerinin muameleleri” fleklinde üçlü bir ay›r›m yapmakta, bunlar› da “adli muamele” kavram›
alt›nda de¤erlendirmektedir ( BELGESAY, M.R Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu fierhi, C.I,
K›s›m 1-2, ‹stanbul 1939, s.305).
11) TAfiPINAR, s.66; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s.171- 172.
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yap›l›rlar. Bunlar olumlu olabilece¤i gibi olumsuz yani hareketsiz
kalma tarz›nda da olabilirler. Temyiz yoluna baflvurmama, bu anlamda olumsuz bir taraf usul ifllemi iken; tan›k listesinin sunumu
olumlu bir taraf usul ifllemidir.
HUMK, baz› usuli ifllemlerin sonuç ve koflullar›n› düzenlemifltir.
Buna örnek olarak dava aç›lmas› gösterilebilir.(HMK.m.179, 185) Baz› usuli ifllemlerin etkisi kanunda düzenlenmifl, koflullar› kanunda
tespit edilmemifltir. Örne¤in HUMK.m.94 ve 95’ te kabul ve feragatin
etkisi düzenlenmifltir; koflullar›na dair bir bilgi mevcut de¤ildir. Baz›
taraflarca gerçeklefltirilen usuli ifllemlerin ise ne koflullar› ne etkisi,
HUMK’nda düzenlenmifltir. Örne¤in sulh bak›m›ndan ne koflullar›n
ne etkilerin Kanunda düzenlenmifl olmas› söz konusudur.
Taraflarca gerçeklefltirilen usuli ifllemler, dava iliflkisi içinde anlam tafl›r, hukuksal sonuç yarat›r; bir baflka deyiflle dava iliflkisi içinde geçerli olur. Bunlar›n dava d›fl›nda bir etkisi olmaz.
Taraflarca gerçeklefltirilen usuli ifllemlerin, hukuki ifllemlerden
ay›rt edilmesi çok önemlidir. Zira hukuki ifllemler maddi hukuk hükümlerine tabi iken; taraflar›n yapt›¤› usuli ifllemler, HUMK hükümlerine tabidir. Ancak baz› usuli ifllemler vard›r ki, bunlar hem
maddi hukuk hem usul hukukuna tabidir. Örnek olarak feragat,
sulh, kabul gösterilebilir. Dolay›s›yla bu ifllemler, ahlaka ayk›r›l›k
veya hata, hile gibi sebeplerle bat›l olabilecek, iptalleri cihetine gidilebilecektir. Kural olarak taraf usul ifllemlerinin, medeni hukuk hükümleri dairesinde iptali mümkün de¤ildir. Sadece bunlar maddi bir
hatadan kaynaklanm›flsa, geçersiz say›labilmeleri mümkün olur.
HUMK.m.236/II gere¤ince, maddi hataya dayanan ikrar geri al›nabilmektedir.
Hem usul hukuku hem maddi hukuk alan›nda etkisi olan ifllemlerin usuli ifllemi mi yoksa hukuki ifllem mi oldu¤u konusunda karar verilirken ilk ve asli etkinin usul hukuku bak›m›ndan m› yoksa
maddi hukuk bak›m›ndan m› gerçekleflti¤ine bak›lmal›d›r. Bir baflka
deyiflle usuli ifllemden söz edilebilmesi için o ifllemin birinci derecede usul hukukuna dair etkilere sahip olmas› gerekir. Dava içinde cevap dilekçesinde takas ileri sürmek maddi hukuk ifllemi iken; takas›n daha önce ileri sürülmüfl oldu¤una dayan›lmas› usuli ifllemdir.
Taraflarca gerçeklefltirilen usuli ifllemlerin geçerlili¤i için, taraflar›n›n taraf ve dava ehliyetlerine sahip olmas› hatta dava takip yetkisini de haiz olmas› gerekirken, hukuki ifllemler bak›m›ndan varl›¤›
gerekli olan hak ve fiil ehliyetleridir.
fiekil bak›m›ndan taraf usul ifllemleri, usul ifllemi olarak HUMK’
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nunca aranan flekil kofluluna tabidir. Ancak konuya iliflkin genel bir
düzenleme bulunmamaktad›r. E¤er örne¤in duruflmada sözlü olarak
taraf usul ifllemi yap›lmas› söz konusu oldu¤unda, mahkemece bu
tutana¤a geçirilerek ve tutanak yarg›ç önünde ilgilisince okunup imzalanmak suretiyle hatta bilahare de tutanak yarg›ç ve zab›t katibi taraf›ndan imzalanmak suretiyle gerçeklefltirilir. Bunun d›fl›nda dilekçe ile karfl› tarafa veya mahkemeye yöneltilir ya da karfl› tarafa tebli¤ olunur. Baz› tarafa usul ifllemleri ise, kanunun belirtti¤i özel flekil koflullar›na uygun olarak yap›l›r. Örne¤in dava dilekçesi m. 179’a
uygun olarak haz›rlan›r.
Usul ifllemlerinde flekle uygunluk konusunda HUMK.m.82’den
de söz edilmelidir. HUMK’ nda baz› ifllemler, yaz›l› olarak baz›lar›
ise, sözlü yap›l›r. Yaz›l› yap›lmas› gerekenler, davaya cevap( m.
195), feri müdahale talebi(m.54), tan›k listesi verilmesi(m.274), ihtiyati tedbir(m.105) ve delil tespit(m.371)talepleri, temyiz(m.431)
ve karar düzeltme(m.441) talepleri, yarg›laman›n yenilenmesi(m.
448) yaz›l› olarak yap›l›r. Sözlü yarg›lama usulünde ilk itirazlar›n
ileri sürülmesi(m.478), hadise talebi(m.484) sözlü yap›labilir. Islah(m.85), feragat, kabul(m.93), ikrar( m.236) gibi taraf usul ifllemleri ise, yaz›l› da sözlü de yap›labilir. Bu ifllemlerin hangi süre içinde ve nas›l yap›laca¤› da Kanunda belirtilmifltir.
Usul hukukunda flekil kurallar›n›n amac› medeni hukuktaki fleklin amac›ndan farkl› olup; yarg›laman›n güvenli flekilde yürütülmesidir. Bu ba¤lamda flekil kurallar›na ayk›r›l›¤›n yapt›r›m› da medeni
hukuktakinden farkl›d›r12. fiekle uyulmamas› her zaman o taraf usul
iflleminin bat›l olmas› sonucunu yaratmaz13. Sadece flekle uymama
“esasl› merasime” uyulmamas› fleklinde ise, söz konusu usul iflleminin bat›l say›lmas› gerekti¤i kabul edilir( m.82/I). Ayn› maddenin II.
f›kras›ndan, esasl› merasimin kamu düzeninden olan ifllemlerdeki
flekle ayk›r›l›k ile söz konusu usul iflleminin güttü¤ü amac› sa¤layan
hükme ayk›r›l›¤› kapsamakta oldu¤u anlafl›l›r. Ancak HUMK’ na bak›ld›¤›nda, hangi ifllemlerin kamu düzeninden oldu¤u konusunda
bir aç›kl›k tafl›mad›¤› gibi konuya iliflkin k›stas da getirmedi¤i görü12) Medeni hukukta fleklin amac›, ifllemin taraflar›n› düflünmeye sevketme bu suretle daha sa¤l›kl›
ifllemler yap›lmas›n› temin ve ispat kolayl›¤› olup; flekle ayk›r›l›¤›n yapt›r›m› da ifllemin bat›l
olmas› ve hatta bunu tespit için bir dava aç›lmas›n›n da çok nadiren söz konusu oldu¤udur. Yani
bu geçersiz olma sonucu kendili¤inden ortaya ç›kar; dava açmaya da gerek yoktur.( PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ ÖZEKES, M.,s. 168) .
13) ALANGOYA/ YILDIRIM/ DEREN-YILDIRIM, Medeni Usul Hukuku Esaslar›, 6. Bas›,.‹stanbul
2006, s.181.
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lür. Kamu düzenini ilgilendiren hükümleri, sadece taraflar›n menfaatini de¤il; kamu menfaatini de ilgilendirir. Ancak yarg›lama s›ras›nda taraflara farkl› imkanlar tan›nmas›, davan›n gereksiz flekilde uzat›lmas›, hakk›n kötüniyetle kullan›lmas› gibi hususlar›n kamu düzenine iliflkin oldu¤u; bu sebeple de örne¤in ›slah›n(m.83) ve eski hale getirmenin(m.174) sadece bir kez yap›labilece¤inin kabulünün alt›nda yatan sebebin davan›n gereksiz flekilde uzat›lmas› ve hakk›n
kötüye kullan›lmas›n›n önünün al›nmas› oldu¤u bunlara ayk›r›l›¤›n
bat›l say›lma sonucu yarataca¤› belirtilebilir. Yani ikinci kez ›slah talebinde bulunulmuflsa, hukuki sonuç do¤urmamal›, mahkemece
kendili¤inden bu talep reddedilmelidir. ‹kinci tan›k listesi verme yasa¤› da(m.274), kamu düzenine iliflkindir14. Ancak HUMK m. 82/I’
de hiç de isabetli olmayan bir düzenlemeye yer verilerek kamu düzenine ayk›r› olan bu gibi taraf usul ifllemlerinin, ancak bunun iptalinde menfaati olan tarafça ve baflka bir usul ifllemine geçilmesinden
önce karfl› konulmas› halinde iptalinin söz konusu olaca¤› sonucuna var›lmaktad›r. Oysa bu düzenleme kamu düzeni düflüncesine uygun de¤ildir. Usul iflleminin kamu düzenine ayk›r› olarak yap›lm›fl
oldu¤u mahkemece kendili¤inden dikkate al›nmal›d›r15. Örne¤in
duruflmada gerçekleflen bir ikrar söz konusu oldu¤unda, bunun tutana¤a geçirilmesi ve ikrarda bulunan tarafa okutularak imza ettirilmesi gerekir. E¤er ikrar tutana¤a geçirildikten sonra, ikrarda bulunana okutularak imzalatt›r›lm›fl de¤ilse, sa¤l›kl› bir ikrardan söz edilemez. Bunun için ikrarda bulunan›n itiraz etmesine gerek bulunmamaktad›r. Ama kamu düzeninden olmayan ifllemlerin medeni hukuktaki butlandan farkl› olarak düzelmesi yani hatal› ifllemin do¤rusunun yap›lmas› suretiyle ya da geçmifle etkili olacak flekilde icazet
verilmesi ile veyahut da itiraz olunmamak suretiyle düzelmesinin
sa¤lanmas› yolu aç›kt›r. Hatal› ifllemin do¤rusunun yap›lmas› ile ifllemin etkisi bu yeni ifllemden itibaren ortaya ç›kar. Geçmifle etkili
olacak flekilde icazet verilmesine örnek, dava ve vekalet ehliyetlerinin noksan oldu¤u hallerde kanuni temsilcinin ve asilin icazetini
gösterebiliriz.16
Usul ifllemleri, medeni hukuk hükümlerine tabi olmad›¤› için
14) Ayr›nt›l› bilgi için bkz. ALANGOYA/YILDIRIM/ DEREN-YILDIRIM/, s. 182,
PEKCANITEZ /ATALAY / ÖZEKES, , s.168- 169.
15) ALANGOYA/ YILDIRIM/ DEREN-YILDIRIM, s. 181; PEKCANITEZ /ATALAY / ÖZEKES,
s.169.
16) Ayr›nt›l› bilgi için bkz. PEKCANITEZ /ATALAY / ÖZEKES, s. 170.
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kural olarak irade fesad› sebeplerine dayan›larak iptalleri cihetine gidilemez17.
Usuli ifllemler bak›m›ndan dar anlamda usuli ifllem görüflünü kabul eden yazarlar18dan Üstünda¤, usuli ifllemleri, flartlar›, flekli,
amaç, içerik ve hükümleri itibar›yla usul hukukuna tabi ifllemler
olarak19 de¤erlendirmektedir. Alangoya/Y›ld›r›m/Deren-Y›ld›r›m,
usuli ifllemleri, temel karakteristik etkilerini yarg›laman›n kuruluflunda ya da yarg›lamay› infla edici veya inflay› engelleyici etki yapacak bir hususun yarat›lmas›nda gösteren ifllemler olarak de¤erlendirmektedirler20. Kuru, ise usuli ifllemleri “yarg›laman›n ilerlemesi
için yap›lan, flartlar› ve etkileri usûl hukuku taraf›ndan düzenlenmifl
ifllemler” olarak ifade etmektedir.21 Bu aç›klamalardan yazar›n dar
anlamda usuli ifllemi kabul etti¤i sonucu ç›kar›labilir.
Genifl anlamda usuli ifllem görüflünde olan yazarlar ise, bir ifllemin usuli ifllem olarak nitelendirilmesi için ifllemin asli etkilerinin
usul hukuku alan›nda do¤mas›n› yeterli saymakta; flartlar›n›n da
usul hukuku alan›nda düzenlenmesini aramamakta; k›sacas›, ifllemin tipik etkilerinin usuli olmas›n› önemsemektedir.Bu görüfle göre
ise, bir ifllem davada ileri sürülerek yarg›laman›n kurulmas›na veya
yarg›lama süreci içinde bir hususun ortaya ç›kmas›na, ispat edilmesine sebep olup; yarg›lamay› ilerletti¤i ya da engelledi¤i, yani dava
içinde olumlu veya olumsuz bir etki husule getirdi¤i takdirde, usuli
ifllem olarak de¤erlendirilmelidir22. Genifl anlamda usuli ifllem kavram› savunucular›ndan, baz› yazarlar23, ifllemin davaya etki edici
fonksiyonu olmas›n› önemsemektedir. Y›lmaz, usuli ifllemi, “taraflardan her birinin, kendi iradesiyle yarg›laman›n oluflumuna iliflkin
olarak yapt›¤› ve davada yarg›lamay› yürütmeye veya engellemeye
yönelik davran›fl biçimi” olarak tan›mlayarak24, usuli etki unsuruna
önem verdi¤ini belirtmektedir. Yazar›n bu aç›klamalar›ndan fonksi17) PEKCANITEZ,/ATALAY/ ÖZEKES, s. 164- 165;
18) KURU, ÜSTÜNDA⁄ VE ALANGOYA /YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM
19) ÜSTÜNDA⁄, Medeni Yarg›lama Hukuku, C.I-II, 7. Bas›, ‹stanbul 2000, s.416.
20) ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM, s.177.
21) KURU, B., Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitab›, ‹stanbul 1995, s.660.
22) KARSLI, s..68; TAfiPINAR, s. 68-69.
23) B‹LGE, s.245; B‹LGE/ÖNEN, s.278.
24) YILMAZ, E. Medeni Usul Hukukunda Islah, ‹stanbul 1982, s.102. Ancak yazar, kitab›n›n hemen
bafl›nda, “taraflar›n birinin yapm›fl oldu¤u ve yarg›laman›n yürütülmesine yarayan, böylece dava
sonucuna etkili olan, hüküm ve sonuçlar› yarg›lama hukukunca belirlenen ifllemler” fleklinde verdi¤i
tan›mla dar anlamda usuli iflleme taraftar oldu¤u izlenimi de vermektedir. (YILMAZ, Islah, s.98).
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yonel yaklafl›m görüflüne yak›n oldu¤u sonucu ç›kar›labilir225-26. Yaratt›¤› asli etkilerin dikkate al›nmas› suretiyle usuli ifllem kavram›n›n aç›klanmas›na taraftar olan Taflp›nar da27 genifl anlamda usuli ifllem görüflünü benimsemifltir. Usuli ifllemi, maddi hukuk iflleminden
ay›rmakta baflvurulan temel ölçüt, usuli etki ölçütü oldu¤una göre,
bu etkinin yan›nda ifllemin flartlar›n›n da usul hukuku taraf›ndan
düzenlenmesini aramak, amaca ayk›r› flekilde usuli ifllem kavram›n›
s›n›rland›rmak olacakt›r. Kan›m›zca, ilk ve asli etkisini usul hukuku
alan›nda gösteren ifllem, usuli ifllem kabul edilmeli, ek flart aranmamal›d›r.
Tek tarafl› usul ifllemlerine iliflkin bu bilgilendirmeden sonra, iki
tarafl› usul ifllemleri yani usul sözleflmeleri üzerinde durulacakt›r.
Zira yetki sözleflmelerine iliflkin olan bu çal›flma, daha ziyade usul
sözleflmeleri, türleri ve özelliklerini ele almay› gerektirmektedir. Ancak tüm bunlardan önce, usul hukukunda sözleflme özgürlü¤ünün
geçerli olup olmad›¤›; geçerli ise de ne oranda geçerli oldu¤u da irdelenmelidir.
Usul sözleflmesi de, taraf usul ifllemi olup iki tarafl›d›r. Usul sözleflmesi, mevcut bir davada ya da gelecekteki davada bir usuli iliflki
kurma, de¤ifltirme ya da kald›rmay› amaçlayabilece¤i gibi, usuli bir
ifllemin belirlenen flekilde ifas›n› veya sözleflmede belirtilen flekilde
ondan kaç›n›lmas›n› hedefler. Bu sözleflmeler, taraflar›n karfl›l›kl› ve
birbirine uygun irade beyanlar›yla gerçekleflir. Usul sözleflmeleri,
as›l etkilerini usul hukukunda gösterir. Esasen çal›flma konumuz
olan yetki sözleflmesi bak›m›ndan HUMK.m.22 ile özel bir hükme
yer verildi¤inden ve flartlar› usul hukuku alan›nda düzenlenmifl oldu¤undan bir usul sözleflmesi oldu¤u konusunda en ufak bir flüphe
yer yoktur. Taraflar bu sözleflmeyi akdedip kanunen yetkisiz bir
mahkemeyi yetkilendirmek suretiyle, yarg›lama süreci üzerinde
do¤rudan tesirde bulunmaktad›rlar. Bu nedenle, yetki sözleflmesinin
iki tarafl› bir usuli ifllem yani usul sözleflmesi oldu¤u da son dere25)Tuluay ise, bir sözleflmenin usûl kanununda düzenlenmesinin, o sözleflmeyi usûl sözleflmesi
olarak nitelendirmeye tek bafl›na yeterli olmad›¤›n›, ancak usûl sözleflmesi oldu¤una dair bir
karine oldu¤unu ileri sürmektedir(TULUAY, M. Delil Anlaflmalar›, Yay›mlanmam›fl doktora tezi,
s.12: bir sözleflmenin usuli etki yaratmay› amaçlamas› halinde usul sözleflmesi niteli¤ini kazanabilece¤ini savunmaktad›r)
26) KARSLI, genifl anlamda usuli ifllemi kabul eden görüflün usul hukukunun sürekli de¤iflen
yap›s›na daha uygun olaca¤› gerekçesiyle, sadece usuli etki unsurunun aranmas›n›n yeterli olaca¤›
kanaatindedir(KARSLI, s.47- 48).
27) TAfiPINAR, s.70.
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ce aç›kt›r.
Taraflar›n, karfl›l›kl› ve birbirine uygun irade beyanlar› ile yarg›lamaya yön vermelerini sa¤layacak düzenlemeleri yap›p yapamayaca¤› ö¤retide uzun tart›flmalara sebebiyet vermifl; özellikle maddi
hukukta geçerli olan irade özgürlü¤ünün usul hukukunda geçerli
olup olmad›¤›; geçerli ise ne ölçüde geçerli¤e sahip oldu¤u tart›fl›lm›flt›r.
b)Usul Sözleflmesi ve Hukuki Niteli¤i
“Sözleflme” kavram›n›n salt maddi hukuk alan›nda iliflkilerin kurulmas›, de¤ifltirilmesi ya da ortadan kald›r›lmas›na hizmet eden bir
kavram olmad›¤›, birçok hukuk alan›nda kullan›ld›¤› ve kullan›ld›¤› alana göre anlam ve özelliklerinin araflt›r›lmas›, hukuki niteli¤inin
belirlenmesi gerekti¤i söylenebilir28. Sözleflmenin hukuki niteli¤inin
ortaya konmas›, sözleflmeyle ilgili birçok hususun da çözüme kavuflturulmas›n› sa¤lar. Sözleflmenin yap›lma flekli, koflullar›, ehliyet,
devletler özel hukuku bak›m›ndan uygulanacak hukukun tespiti,
sözleflmenin örne¤in irade fesad› hallerinde fesih ya da iptali gibi
birçok husus bak›m›ndan sözleflmenin hukuki niteli¤inin belirlenmesi önem tafl›r. Sözleflme, iki tarafl› bir hukuki ifllem olarak BK.
m.1/I’ e göre, taraflar›n bir hukuksal sonuca yönelmifl, birbirine uygun irade beyanlar›n›n de¤iflimiyle oluflur. Sözleflme, de¤iflik hukuk
alanlar›nda, kifliler aras›nda farkl› amaçlara yönelik olarak borç do¤urmak veya mevcut borçta de¤ifliklik yaratmak ya da borcu tamam›yla ortadan kald›rmak amaçlar›yla yap›lan bir anlaflma fleklinde
ortaya ç›kar. Sözleflme dendi¤inde akla ilk planda maddi hukuk sözleflmeleri gelse de, asl›nda sözleflme hem özel hukukun hem de kamu hukukunun kulland›¤› bir terimdir. Usul sözleflmeleri de maddi
hukuka de¤il; usul hukukuna dayan›r ve etkilerini usul hukukunda
gösterir. ‹ki tarafl› usuli ifllem olarak usul sözleflmeleri de usuli etki
ölçütünü esas alan fonksiyonel görüfl kapsam›nda de¤erlendirilmek
gerekir.
Çal›flma konumuzu ilgilendiren usul sözleflmeleri do¤rudan usul
28) Alman hukukunda da yetki sözleflmelerinin usul hukuku ya da maddi hukuka iliflkin sözleflme
mi oldu¤u konusundaki problem ortaya konarak sözleflme kavram›n›n farkl› yönlerden
de¤erlendirildi¤i dikkati çeker Bu husus ayr›nt›l› olarak ÜSTÜNDA⁄’ ›n 60’ l› y›llarda kaleme
ald›¤› makalede ele al›nm›flt›r.( Medeni Usul Hukukunda Salahiyet Anlaflmalar›, ‹HFM 1961,
C.XXVII, S.1-4, s. 310-339) Daha sonra TAfiPINAR, DOKTORA TEZ‹ olarak haz›rlad›¤› “‹spat
Sözleflmeleri” adl› eserinde ayr›nt›l› flekilde konuya dair aç›klamalara yer vermifltir.Usul
sözleflmeleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. KARSLI, A., s. 221 vd.; TULUAY, M. Delil
Anlaflmalar›, (Yay›mlanmam›fl doktora tezi)
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hukukuna dayanan ve etkilerini usul hukukunda gösteren sözleflmelerdir. Yukar›da usuli ifllemleri aç›klarken de¤inilen29, dar anlamda usuli ifllem(sistematik) ve genifl anlamda usuli ifllem(fonksiyonel) görüflleri, usul sözleflmeleri ve özelliklerinin tespiti noktas›nda
yeniden devreye girer30.
Taraflar, usuli sözleflmeleri, usuli bir iliflkinin kurulmas›, de¤ifltirilmesi ya da ortadan kald›r›lmas› yahut da usule dair bir edimin
ifas› ya da ifas›ndan kaç›n›lmas› amac›yla gerçeklefltirir. Aç›lm›fl bir
davada ya da ileride aç›lacak bir davada yarg›laman›n ak›fl›n› etkilemek, flekillendirmek amac›yla taraflar baz› düzenlemeler yaparlar.
Yetki sözleflmesi ile de, taraflar yetkili olmayan bir mahkemeye yetki tan›maktad›rlar. Bir sözleflmenin maddi hukuk sözleflmesi mi
usul hukuku sözleflmesi mi oldu¤u belirlenirken, ilgili sözleflmenin
asli etkilerinin hangi hukuk alan›nda gösterdi¤ine bak›l›r. Yaratt›¤›
asli etkinin dikkate al›nmas› halinde, usul sözleflmeleri, gerçek(saf)
usul sözleflmeleri, usul hukukuna iliflkin yan etkisi olan usul sözleflmeleri ve karma sözleflmeler olmak üzere üç grupta incelenmektedir.
Gerçek usul sözleflmeleri, do¤rudan usuli etki yaratmaktad›r. ÖrAlman hukukundan örne¤in bkz. SCHILKEN, E. “Zur Zulaessigkeit von
Zustaendigkeitsvereinbarungen bei Beteilung von Nichtkaufleuten”(Festschrift für Hans-Joachim
MUSIALEK zum 70.Geburtstag, München 2004, s.440).
29)) Dar anlamda usuli ifllem görüflü taraftarlar›ndan bir k›sm› usuli sözleflmeleri de bu kapsama
dahil etmekteyken; genifl anlamda usuli görüfl taraftarlar›ndan usul sözleflmelerini de içine alanlar oldu¤u gibi sistematik görüfl taraftarlar›ndan usuli sözleflmelere de¤inmeyen yazarlar da
vard›r. Örne¤in dar anlamda usuli ifllem görüflü savunucular›ndan olan ÜSTÜNDA⁄, usuli ifllemleri tek tarafl› usuli ifllemlerle s›n›rland›rmakta, usuli sözleflmelerini usuli ifllemler kapsam›nda
de¤erlendirmemekte ama usuli sözleflmelere de baflka bir bafll›k alt›nda yer vermektedir(Medeni
Yarg›lama Hukuku, s. 418). Ö¤retide usuli sözleflmeleri, usuli etki ölçütü ile aç›klad›klar›ndan
(ALANGOYA/ YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM s.192), usuli sözleflmeler bak›m›ndan genifl anlamda
usuli ifllem görüflüne yaklaflt›klar› söylenebilecek yazarlar da vard›r. Genifl anlamda usuli ifllem
görüflü taraftarlar›ndan baz›lar› usul sözleflmelerini usuli etki ölçütü ile aç›klar( TAfiPINAR, s. 71;
YILMAZ, s. Islah s.103). Genifl anlamda usuli ifllem görüflü savunanlar›na kat›larak usuli
sözleflmeleri, usuli etki ölçütü çerçevesinde usuli ifllemlerin bir türü olarak nitelemekte yarar
görmekteyiz.
30) ÜSTÜNDA⁄, Medeni Yarg›lama Hukuku, s. 418; KARSLI, s. 237; TAfiPINAR, s. 262; ALANGOYA/ YILDIRIM/ DEREN-YILDIRIM, s. 192. Oysa usul hukukuna iliflkin yan etkisi olan maddi
hukuk sözleflmelerinde asli etkiler maddi hukuk alan›nda ortaya ç›kmakta; usul hukukuna iliflkin
etki ise, tali nitelikte görülmektedir. Bu sözleflmelere do¤rudan BK hükümleri uygulanmaktad›r(
PEKCANITEZ/ATALAY/ ÖZEKES, s. 166- 167). Mahkeme huzurunda yap›lan sulh sözleflmesi
ise, hem maddi hukuk hem usul hukuku sözleflmelerine iliflkin özellikleri bar›nd›r›r. Karma
sözleflmelerdendir. Hem maddi hukuk sözleflmesi hem usul hukuku sözleflmesi özellikleri tafl›d›¤›
için her iki hukuk alan›na iliflkin kurallar›n birlikte uygulanmas› gerekti¤i durumlarda, somut
olay›n özellikleri dikkate al›narak yarg›c›n takdirine göre baz›lar›na üstünlük tan›nmas› söz
konusu olabilir. Bu konudaki tart›flma ve teoriler için bkz. ULUSAN, ‹. Maddi Hukuk ve Usul
Hukuku Bak›m›ndan Sulh Sözleflmesi, MHAD 1971,S.7, s. 34 vd.
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ne¤in yetki sözleflmesi ile taraflar, kanunun yetkili k›lm›fl olmad›¤›
bir mahkemeyi yetkili k›lmaktad›r. Bu sözleflme ile taraf iradeleriyle
belirlenmifl mahkeme de uyuflmazl›¤a bakmaya yetkili k›l›nmaktad›r. Bu sözleflme ile tamamen usul hukuku alan›nda etki ortaya ç›kmas› söz konusudur31.
Konumuz olan yetki sözleflmesi bak›m›ndan gerçek usul sözleflmesi oldu¤u görüflü kan›m›zca a¤›rl›k kazanmaktad›r32. Yetki sözleflmesi ile taraflar, bir davada etkili olmak üzere salt usul hukukunu ilgilendiren bir konuda yani yetkili mahkeme hususunda do¤rudan etki göstermek imkan› olan bir usuli duruma, karfl›l›kl› ve birbirine
uygun irade beyanlar›yla vücut vermektedirler. Ancak bu görüflün
benimsenmifl olmas›, maddi hukukun hiçbir düzenlemesinden burada yararlan›lmayaca¤›n› düflündürmemelidir. Kuruluflu, irade sakatl›klar› halinde iptali gibi hususlarda BK hükümleri k›yasen uygulanabilir. Gerçek bir usul sözleflmesi oldu¤unu kabul, yetki sözleflmesinin kurulmas›, flekli, konusu, etki ve sonuçlar› bak›m›ndan esasen usul hukuku kurallar›n›n uygulanmas›n› gerektirir33.
Bir usul sözleflmesinin hukuki niteli¤inin ortaya konmas›nda, taraflar›n sözleflme ile bir usuli iliflki kurmak ya da mevcut usuli iliflkiyi de¤ifltirmek veya kald›rmakla usul hukuku kurallar›nda ve dolay›s›yla mevcut ya da gelecekteki bir yarg›lamada etki yaratmak isteyip istemedi¤inin araflt›r›lmas› gerekir. Böylesi bir yaklafl›m›n sonucunda yetki sözleflmesinin asli ve do¤rudan etkisinin ortaya ç›kt›¤› alan›n usul hukuku oldu¤u, usul kanunun öngördü¤ü flekil flart› çerçevesinde yap›lmas› gerekti¤i ve sonuçlar›n› yaratmas›n›n söz
konusu oldu¤u söylenebilir.
B) MEDEN‹ USUL HUKUKUNDA SÖZLEfiME ÖZGÜRLÜ⁄Ü
Medeni usul hukukunda sözleflme özgürlü¤ü üzerinde durulmadan önce, sözleflme özgürlü¤ü hakk›nda k›sa bir bilgilendirmede
yarar görmekteyiz. Sözleflmenin kurulmas› ve koflullar›n›n belirlenmesi hususlar›nda kiflilerin özgür iradeleriyle karar verebilme ser31) Usul hukuku sözleflmesi olup olmad›¤›n› belirlemede dikkate al›nacak kriterler hakk›nda bkz.
ALANGOYA, Y. Medeni Usul Hukukunda Tahkimin Niteli¤i ve Denetlenmesi, ‹stanbul 1975, s.
39- 40
32 Türk hukuk ö¤retisinde ANSAY, S. fi. Hukuk Yarg›lama Usulleri, Ankara 1960, s. 103 ve
B‹LGE, N. /ÖNEN, E. (Medeni Yarg›lama Hukuku, 3. Bas›, Ankara 1978, s. 201) yetki sözleflmesini bir usul hukuku sözleflmesi kabul etmekle beraber sözleflmenin kuruluflu bak›m›ndan maddi
hukukun genel hükümlerinin uygulanaca¤›n› belirtmifllerdir.
33)
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bestisini ifade eden sözleflme özgürlü¤ü, bir taraftan kiflinin kendi
irade ve iste¤i olmaks›z›n borç alt›na sokulmas›n›n mümkün olmamas›n›, di¤er taraftan kiflinin diledi¤i alanda ve koflullarda sözleflmeler yapabilmesini ve haklar elde edebilmesini kapsar34. Anayasam›z›n 48.maddesi “Herkes diledi¤i alanda çal›flma ve sözleflme hürriyetlerine sahiptir” hükmünü içerir. BK.m.19’ da “Bir akdin mevzuu,
kanunun gösterdi¤i hudut dairesinde serbestçe tayin olunabilir” denilmektedir. Borçlar Kanununun mutlak anlamda ve s›n›rs›z bir özgürlük getirmedi¤i;. kanunun gösterdi¤i s›n›rlar içinde bu özgürlü¤ün söz konusu oldu¤u ifade edilmelidir.
Sözleflme özgürlü¤ü, ilk planda sözleflme yap›p yapmama özgürlü¤ü olarak anlafl›lmal›d›r. Kural olarak hiç kimse sözleflme yapmaya zorunlu de¤ildir. Ancak bu kural›n, kanundan ya da dürüstlük
kural›ndan ya da anlaflmadan do¤an istisnalar› söz konusu olabilir.
Baz› mal ve hizmetlerin üretiminde tekel konumunda olan kurulufl ya da kiflilerin, sözleflme yapma konusunda özgür olduklar›ndan
söz edilemez. Elektrik, su, telefon gibi hizmetleri tekellerinde bulunduranlar, diledikleri kiflilerle sözleflme yap›p, diledikleriyle yapmama yetkisine sahip olsalard›, bu hizmetten yararlanma konumunda olan zay›f kiflilerin bu durumdan zarar görme olas›l›klar› bulunurdu. Bu sebeple kitlelere tekel halinde mal ve hizmet sunanlar›n
sözleflme yap›p yapmama konusunda özgürlükleri olmad›¤›; dürüstlük kural›ndan kaynaklanan sözleflme yapma zorunlulu¤unun bulundu¤u kabul edilir35. TKHK’ nun 5. maddesinde getirdi¤i düzenleme ile sat›fl sözleflmesinde sat›c› için tüketiciler lehine sözleflme yapma zorunlulu¤u getirmifltir36. Keza kanundan do¤an fluf’a hakk›(MK.m.732) çerçevesinde, müflterek mülkiyet konusu maldaki
hissesini satmak isteyen müflterek hissedar›n di¤er hissedarlara satma zorunlulu¤u vard›r. Yine 4857 Say›l› ‹fl Kanununun 30.maddesi,
belirli say›da iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde, iflverenlerin belli bir oranda
sakat, hükümlü ve terör ma¤duru çal›flt›rma yükümlülü¤ünü kabul
etmifltir. ‹flverenin bu durumdaki iflçiyi çal›flt›rma yükümlülü¤ü söz
konusudur.
Bazen anlaflmadan kaynaklanan sözleflme yapma zorunlulu¤u da

34) KILIÇO⁄LU, s. 51
35)KILIÇO⁄LU, s. 52.
36) ZEVKL‹LER, A. Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun, ‹zmir 1996, s. 72 vd.
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söz konusu olabilir. Sözleflmeye dayanan fluf’a, vefa, ifltira haklar› örnektir37.
Genel anlamda sözleflme özürlü¤ü ile ilgili yaz›labilecek daha birçok husus bulunmakla beraber, flu dört nokta ifade edilerek bu husustaki bilgilendirme sonlan-d›r›lacakt›r. Sözleflmenin konusu ve
koflullar›n› seçme– sözleflmenin taraf›n› seçme - flekil ve sözleflme
türlerini tayin özgürlüklerini de sözleflme özgürlü¤ü kapsam›nda
belirtebiliriz38.
Medeni usul hukuku bak›m›ndan da nitelik ve içeri¤ine uygun
oldu¤u ölçüde sözleflme özgürlü¤ünün geçerli olaca¤› görüflü, yasal
düzenlemesi olan usuli sözleflmeler d›fl›nda usuli sözleflme yap›lmas›n›n mümkün olup olmad›¤› hususunda, usul hukukunun temel ilkelerinin incelenmesi suretiyle çözüme gidilebilece¤ini esas al›r.
Yarg›lama hukuku formeldir. Yarg› organ› önünde ve onun taraf›ndan belli bir hukuki sonuca (hüküm tesisi) yönelik olarak gerçekleflen süreçtir. Bu süreç, taraflardan ba¤›ms›z olarak yarg›lama hukuku kurallar›nca belirlenir39. Özel hukuk veya kamu hukukuna
iliflkin haklara iliflkin olmaktan ba¤›ms›z olarak yarg›lama hukuku
kamu hukukuna dahildir. Taraflar›n üzerinde devlet gücü vard›r. Zira yarg› erki, devlet erklerindendir. Üç temel anayasal erkten biri
olarak yarg› ve medeni yarg›lama kamu hukukuna ait bir görünüm
arzeder. Dava aç›lmas›yla daha do¤ru deyiflle dava dilekçesi tebli¤iyle mahkeme ve taraflar aras›nda maddi hukuk iliflkisi yan›nda ortaya ç›kan ve kamu hukuku nitelikli oldu¤u kabul edilen ba¤ yani
usuli iliflki ortaya ç›kar. Kamu hukuku alan› oldu¤undan40 bu alana
iliflkin kurallar, esasen emredici karakterdedir.
Mahkemelerin ifllevleri ve uygulad›klar› usul, yarg›lama yasala37) Sözleflme yapma özgürlü¤ünün k›s›tland›¤› baflka baz› örnekler için bkz. KILIÇO⁄LU, s. 5354..
38) Ayr›nt›l› bilgi için bkz. KILIÇO⁄LU, s. 54-55.
39) Davan›n aç›lmas›yla usuli bir iliflki ortaya ç›kar. Gerek davac› –daval› iliflkisi, gerek taraflar
aras›nda gerek taraflar- mahkeme aras›nda ortaya ç›kan bu iliflki, taraflar›n hukuki himaye
talebini ve ve mahkemenin bunu temin konusundaki yükümlülü¤üne tesis eder( Ayr›nt›l› bilgi için
bkz. ZÖLLER, R/HESSLER/ GREGER / PHILIPPI/ GUMMER/ STÖBER HERGET/ VOLLKOMMER, / , Zivilprozessordnung, 25 Auflage, 2005, VOLLKOMMER, s. 6 vd . ,
40) Ö¤retide medeni usul hukukunun, özel hukuku alan› m› kamu hukuku alan› m› oldu¤u
konusunda de¤iflik görüfller ileri sürülmüfltür. Özel hukuk uyuflmazl›klar›n›n giderilmesine
hizmet etti¤i, taraflar›n dava aç›p açmamakta serbest oldu¤u, aç›lm›fl davada usuli ifllemlerle
taraflar›n baz› tasarruflarda bulunabildikleri gerekçesiyle özel hukuk alan› oldu¤unu savunanlar
(BELGESAY, M.R. Teorik ve Pratik Adliye Hukuku, ‹stanbul 1944, s. 18-19; B‹LGE/ ÖNEN, s. 57; POSTACIO⁄LU, ‹. Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bas›, ‹stanbul 1975, s. 11-12). ‹hlal edilen
tehlikeye sokulmufl hakk› için kiflilerin devletin mahkemelerine baflvurarak hukuksal korunma
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r›nda soyut olarak düzenlenir. Somut kullan›m› ise, taraflar›n davran›fllar›na ba¤l› olarak flekillenir. Bu, taraflar›n mutabakat›na ba¤l› ifllemler için de geçerlidir. Dava aç›lmas› halinde, maddi hukuktan ba¤›ms›z sadece yarg›lama hukuku bak›m›ndan birtak›m hak ve yükümlülüklerin söz konusu oldu¤u bir iliflki ortaya ç›kar. Örne¤in,
gerçe¤i söyleme yükümlülü¤ü, bu anlamda ortaya ç›kan bir taraf yükümlülü¤üdür. Bu sübjektif do¤ruluk olup; objektif do¤ruluk de¤ildir. Taraf bak›m›ndan bu bir yükümlülüktür.41
Maddi hukuk - usul hukuku iliflkisi birbirini tamamlayan ama
kendilerine varl›k alan› da çizen karfl›l›kl› etkileflime olanak tan›yan
bir görünümdedir. Her iki alan›n kendi kavram ve ilkeleri vard›r.
Bu, maddi hukukun haklar›n, yetki ve yükümlülüklerin temelini ortaya koyuyor, yarg›lama hukukunun ise bunlar›n somutlaflmas›n›
yani yaflama geçirilmesini sa¤l›yor olmas›ndan kaynaklan›r.
Bu ba¤lamda sözleflme özgürlü¤ünün medeni usul hukukunda
da geçerli olup olmad›¤› belirlenmeye çal›fl›lacak ve taraf iradelerinin ne ölçüde flekillendirici olabilece¤i üzerinde durulacakt›r. Borçlar hukukundan yarg›lama hukuku alan›na geçti¤imizde, yasal düzenlemesi olan sözleflmelere, HUMK. m.22, 96,2, 516,1’de “mukavele”, m.287’ de “ispat› tahriren kabul olunan” veya “beyinlerinde karar verildi¤i ikrar olunan” gibi ifadelere yer verildi¤i dikkati çeker.
Ayr›ca baz› maddelerde, “karfl› taraf›n muvafakati veya r›zas›” gibi
(m.30, 202/ 2,256/ 1, 289vb.) ifadelerin de kullan›ld›¤› görülür. Sözleflme ve anlaflma tabirleri birbiri yerine kullan›labilmekle beraber42,
muvafakat veya mutabakat beyanlar› ile sözleflmenin ay›r›c› unsurlar›n›n belirlenmesi gereklidir.
Usuli muvafakat veya mutabakat olarak nitelenebilecek ifllemlerin özelli¤i taraflar›n iradesine dayanmakla beraber; sözleflmedeki
karfl›l›kl›l›k ö¤esinden yoksun olmas›d›r. Bu halde, mahkemeye yönelmifl birbirine paralel beyanlar bulunur; birbirine yönelmifl de¤ildir. Bunlar mahkemenin kiflili¤inde vücut bulurken; sözleflmelerin
talebinde bulunduklar›, dava aç›lmakla taraflar aras›nda ve taraflarla mahkeme aras›nda
kamusal karakterde bir usuli iliflkinin do¤du¤u, usul kurallar›n›n genelde emredici nitelik gösterdi¤i gerekçeleriyle kamu hukukuna dahil bir alan oldu¤u ileri sürülmüfltür(ANSAY, S.fi. Hukuk
Yarg›lama Usulleri, 7.Bas› Ankara 1960, s.4-5; B‹LGE, s. 13-14; KARAFAK‹H,s. 3-4;
ÜSTÜNDA⁄, s. 39-42; ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM, s. 33-34; PEKCANITEZ/
ATALAY/ÖZEKES, s. 52
41) PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s. 265
42) KONURALP, H. Medeni Usul Hukukunda ‹spat Kurallar›n›n Zorlanan S›n›rlar›, Ankara
1999, s. 58, dn. 15 TAfiPINAR,. s. 51;
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varl›¤› için mahkemede ileri sürülmesi flart de¤ildir. Burada dava
malzemesinin taraflarca getirilmesi ilkesi belirleyicidir. Oysa muvafakat ya da mutabakatta bir taraf›n di¤erinin istemine kat›lmas› veya muvafakatinden söz edilir. Bu ise, sözleflmenin gerektirdi¤i icap
ve kabule karfl›l›k de¤ildir. Bu halde taraflar kendilerine sunulan
usuli yetkileri fiili olarak kullanmak durumundad›r.
Ö¤retide, muvafakat- mutabakat beyanlar› ve sözleflme aras›ndaki fark aç›klan›rken, yarg›lama hukuku düzeninin, süreci yönlendirme veya iflletmeyi taraflar›n iradesini mahkemeye karfl› aç›klamalar›na tabi k›ld›¤› durumlarda muvafakat ya da mutabakat beyanlar›n›; di¤er durumlarda ise, usuli yetkiler üzerinde tasarrufta bulunma
suretiyle usul sözleflmelerini devreye soktu¤una de¤inilmifltir43.
Usuli sözleflmelerin söz konusu oldu¤u hallerde, bunlar›n mahkemeden ba¤›ms›z olarak varl›k gösterdi¤i dikkat çeker. Oysa muvafakat ya da mutabakat beyanlar› söz konusu oldu¤unda, mahkemenin
kat›l›m› ya da karar vermesi zorunlulu¤undan söz edilir44.
Yarg›lama hukukunda sözleflme serbestisini reddeden görüfle göre,
dava süreci, devletin üç temel erkinden biri olan YARGI erki ile ilgili olup; devlet egemenli¤inin bir uzant›s› niteli¤indeki yarg›lama faaliyetinin kullan›lmas› söz konusu oldu¤undan, taraflar›n akdi olarak bunu her bak›mdan düzenleyebilecekleri kabul edilemez. Taraflar›n akdi olarak düzenleyebilecekleri noktalar, ancak usul kanunun
izin verdi¤i hallerdir45. Medeni usul hukuku, taraf menfaatlerinin
korunmas›n› hedefledi¤i için onlar›n serbest iradelerinin dava sürecinde flekillendirici olabilmesine ancak kanunun aç›kça izin verdi¤i
hallerde imkan bulunmaktad›r. Bu görüfle göre, yarg›lama hukuku
alan›ndaki düzenlemeler kural olarak emredici nitelik tafl›r ve sözleflmeler bak›m›ndan da usul kanunumuzda sözleflme yap›lmas›na
genel anlamda cevaz veren bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Yarg›lama hukukunda sözleflme serbestisini kabul eden görüfle46 göre ise, taraflar›n usuli yetkileri dahilinde olarak sözleflme yapm›fl ol43) WAGNER, Prozessvertraege, Privatautonomie im Verfahrensrecht, Tübingen 1998, S. 339 ;
Daha farkl› bir görüfle göre ise, münhas›ran mahkemelerin yetkilerini geniflletmeye yönelikse,
muvafakat beyan›, birbirlerine karfl›l›kl› haklar tan›maya iliflkin oldu¤u takdirde, sözleflme mevcuttur. (SCHIEDERMAIR,G. Vereinbarungen im Zivilprozeß,Bonn 1935, s.28.)
44) Ayr›nt›l› bilgi için bkz. WAGNER, s.337- 339.
45) Ayr›nt›l› bilgi için bkz. KARSLI, s. 226- 230; TAfiPINAR, s. 80-81 vd. Türk hukuk ö¤retisinde
sonradan göüflünü revize eden ÜSTÜNDA⁄(Salahiyet Anlaflmalar›, s. 310), taraflar›n usul
sözleflmesi yapabilmesini sadece kanunun aç›kça imkan tan›d›¤› hallerle s›n›rlam›flt›.
46) Ayr›nt›l› bilgi için bkz. KARSLI, s.230- 232; TAfiPINAR, S. 75- 76.
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malar›, yarg› hakk›na müdahale niteli¤i göstermemektedir. Emredici kurallara aç›kça ayk›r› olmad›kça yarg›lamay› engelleyici, zorlaflt›r›c› bir nitelik arzetmedikçe, emredici kurallara ayk›r› olmad›kça,
usul hukuku alan›nda sözleflme özgürlü¤ünün bulundu¤u kabul
edilmelidir47. Bu görüfl, sözleflme özgürlü¤ünün usul hukuku alan›ndaki geçerli¤ini iki noktada s›n›rl› görmektedir. Taraflar›n sözleflme yapt›klar› o husus, taraf iradelerinin flekillendirebilece¤i alan
olmal›d›r. Yani aç›kça o konuda taraf iradelerine izin verilmifl olmasa da aç›kça bir yasaklama söz konusu olmamal›d›r. Bu halde taraflar›n o konuda sözleflme yapabilecekleri kabul edilmelidir. Öte taraftan bu konuda taraf iradelerinin söz sahibi k›l›nmas›n›n yani sözleflme yapabileceklerini kabulün yarg›lama ilkelerini ihlal etmemesi
gereklidir.
Türk hukuk ö¤retisinde sözleflme özgürlü¤ü görüflü genifl ölçüde benimsenmifltir. Alangoya, taraf iradelerinin inflai etki yaratmas›
sonucunda kanunda düzenlenmemifl usul sözleflmelerinin de kurulabilece¤i görüflündedir48.
Üstünda¤, önceleri usul hukukunun taraflar›n iradesine çok s›n›rl› bir çerçevede tasarrufta bulunma imkan› verdi¤ini, sadece kanunda aç›kça müsaade edilen hallerde taraflar›n sözleflme yapabilece¤ini ileri sürmüfltür49. Daha sonra ise, dava malzemesinin taraflarca getirilmesi ve tasarruf ilkelerini temel al›p, kamu menfaatini
korumak amac›yla konulmufl emredici usul kurallar› söz konusu olmad›kça50, taraflar›n serbest iradeleriyle kanunda düzenlenmifl olma-yan usul sözleflmeleri de yapabileceklerini belirtmifltir51.
Karsl› da, aç›kça kanunda yasaklanm›fl olmad›¤› hallerde kamu
düzenine ve yarg›lama hukukunun emredici kurallar›na ayk›r› olmamak kayd›yla sözleflme özgürlü¤ü çerçevesinde usul sözleflmeleri yap›labilece¤ini kabul etmekte; görüflünü dava malzemesinin taraflarca getirilmesi ve tasarruf ilkelerine dayand›rmaktad›r.52
Bir görüfle göre, meseleye kamusal menfaat- bireysel menfaat ay-

47) KARSLI, s.232, tart›flmalar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. TAfiPINAR, s. 83 vd.
48) Medeni Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteli¤i ve Denetlenmesi, ‹stanbul 1973, s.
49) Salahiyet Anlaflmalar›, s. 310.
50) Dava flartlar›n›n de¤ifltirilmesi hususunda taraflar›n anlaflma yapabilmeleri mümkün de¤ildir;
yapsalar da hüküm ifade etmez(ÜSTÜNDA⁄, s. 418).
51) s.418.
52)) S. 235-236.
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r›m› yap›larak yaklafl›lmal›d›r. Buna göre, usul hukuku kamu hukuku alan› olmakla beraber, her usul hukuku kural› kamu menfaatini
korumak için getirilmifl de¤ildir. Yarg›lama hukukunun temel prensiplerinin güttü¤ü amaçla çeliflmedi¤i sürece usul sözleflmeleri yap›labilecektir53.
Bir di¤er görüfle göre ise, maddi hukuk ile usul hukuku ifllevsel
anlamda bir bütün oluflturmaktad›r; bu sebeple maddi hukukta geçerli olan sözleflme özgürlü¤ü usul hukukunda da geçerli olmal›d›r;
ancak usul hukukunun genel ilke ve amaçlar›na ayk›r› olmamak
üzere taraflar usul sözleflmesi yapabilmelidir54.
Medeni usul hukukunun temel ilkelerine uygun oldu¤u ve emredici kurallara ayk›r› olmad›¤› sürece usul hukukunda da taraflar›n
sözleflme yapabilecekleri kabul edilebilir. Ö¤retide, bizim de kat›ld›¤›m›z bir görüfle göre, kanunda yasak olan aç›kça gösterildi¤ine göre -örne¤in, HUMK. m. 535, “kanun yolundan feragat konusunda
önceden yap›lan sözleflmeler hükümsüzdür” fleklinde- ve kanunda
düzenlenen usul sözleflmeleri d›fl›nda sözleflme yap›lmas›na cevaz
verilmek istenmedi¤ini gösteren bir düzenleme de Kanunda bulunmad›¤›na göre, usul hukuku temel ilkelerine uygun oldu¤u oranda
usul sözleflmelerine geçerlilik tan›nmas› gerekmektedir55.
Liberal anlay›fla dayal› usul kanunlar› bak›m›ndan ikinci görüfl benimsenebilir. HUMK’ muzun daha ziyade liberal anlay›flla kaleme
al›nd›¤› gerçe¤i karfl›s›nda, usul hukuku alan›nda taraf iradelerinin
belirleyicili¤inin a¤›r bast›¤› bu yüzden de aç›kça yasaklama getirilmifl olmayan konularda o hususta sözleflme yap›labilece¤ini kabulün,
medeni usul hukukunun kabul etmifl oldu¤u yarg›lama ilkelerini de
ihlal etmemek kofluluyla mümkün oldu¤u sonucuna var›labilir.
§ 3. KAVRAM OLARAK YETK‹ SÖZLEfiMES‹ VE HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹
A) KAVRAM OLARAK YETK‹ SÖZLEfiMES‹
Yetki sözleflmesi, taraflar›n belirli bir uyuflmazl›k hakk›nda kanunen yetkili olmayan mahkemeyi yetkili k›lmak amac›yla yapt›klar›
sözleflmedir56. Yetki sözleflmesiyle, co¤rafi bak›mdan yetkisiz olan
bir mahkemeyi yetkili k›lmak amaçlan›r. Bu sözleflmeyle kanunda
53) TULUAY, s.21 vd.
54) TAfiPINAR, s. 108 vd.
55) ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM, s. 193.
56) ÖNEN, E, Medeni Yarg›lama Hukuku, Ankara 1979, s.40- 41; KURU, B. Hukuk
Muhakemeleri Usulü, C.I, 6. Bas› ‹stanbul 2001, s.555; ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN-
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belirtilmifl yetki kurallar›na göre bir uyuflmazl›¤a bakmaya esasen
yetkili olmayan bir mahkeme, söz konusu uyuflmazl›¤› çözme hususunda yetkilendirilir.
Roma hukukunda da lex Julia judiciorum adl› kanunda yetki anlaflmalar›na dair hükümlere rastlanmaktad›r. Tâbi olunmak istenen
Praetor, taraflar›n arzusu hilaf›na anlaflmay› kabul etmeyebilmekteydi. Justinianus hukukunda, yetki anlaflmas› yapabilmek taraflar
için tam bir hak say›lm›flt›. Müflterek Hukuk’ta ise, taraflara yetki
hükümleri üzerinde tasarrufta bulunabilme imkân› tan›nmay›p yetki sözleflmesi yapma f›rsat› verilmifl olmamakla beraber; daval›n›n
davan›n aç›ld›¤› yetkisiz mahkemenin yetkisine itiraz etmemesiyle,
o yer mahkemesinin yetkili olaca¤› kabul edilmifltir. Roma Hukuku’ndan günümüze dek farkl› flekillerde de olsa, yetki hükümlerinin
de¤ifltirilmesi hususunda taraf iradelerine bir üstünlük tan›nm›fl oldu¤u ve bu konuda onlara bir serbestlik sa¤land›¤› söylenebilir. Taraflar›n iradelerine üstünlük tan›nmak suretiyle, kendi aralar›nda
kararlaflt›rd›klar› mahkemenin yetkili olaca¤› kural›, usul kanunlar›nda kabul edilmifltir57. Zira, herhangi bir uyuflmazl›¤›n kanunun
yetkili mahkeme olarak gösterdi¤i mahkemeden baflka bir mahkemede görülmesinde, taraflardan birinin veya her ikisinin menfaatleri bulunabilir. HUMK.m.22, MÖHUK.m.47’ de yetki sözleflmesine
iliflkin düzenlemeler mevcuttur.
Yetki sözleflmesi, hukukî iliflkiye yönelik olarak yap›l›r. Hukukî
nitelik göstermeyen kiflisel iliflkiler bak›m›ndan yetki sözleflmesi söz
konusu olmaz58. Yetki sözleflmesiyle bir baflka mahkemenin yetkilendirilmesi Kara Avrupas› Hukuku’nda, “prorogasyon” terimi ile
ifade edilirken,59 mahkemenin sahip oldu¤u yetkinin, taraflar›n
kendi aralar›nda akdettikleri yetki sözleflmesiyle ortadan kald›r›lmas› ise, Kara Avrupas› Hukuku’nda “derogasyon” terimiyle ifade edilmektedir. Türk Hukuku’nda da “prorogasyon” ve “derogasyon60 ”
terimlerinin ö¤reti taraf›ndan kullan›ld›¤› görülmekle61 beraber; teoYILDIRIM, s.116; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s.126; KURU/ARSLAN/ YILMAZ, s.176.
57) ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s. 311 vd.
58) ANARAL, H. “Yetki Sözleflmesi”, AD Ocak-Nisan 1977, S.1-2, s.121.
59) Bu terim, “Civil Law” olarak ifade edilen Kara Avrupas› Hukuku’nda yayg›n flekilde
kullan›l›rken, “Common Law” da, sadece doktrin taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Genifl bilgi için
bkz.. SARGIN, s. 26.1
60) Milletleraras› Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakk›nda Kanun’un 47. maddesi uyar›nca yap›lan
yetki sözleflmesi Türk mahkemelerinin milletleraras› yetkisini ortadan kald›rmakta, bu
mahkemelerin yerine yabanc› bir devlet mahkemesini yetkilendirmektedir. Türk mahkemelerinin
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rik olarak prorogasyon-derogasyon ay›r›m› yap›lmamakta; bunun
yerine yetkili mahkemenin münhas›r yetkili olup olmamas›na dayan›larak bir ay›r›ma gidilmektedir.
Alman hukukunda, yetki sözleflmeleri ile ilgili 38 vd. paragraf›n,
derogasyon’ u da kapsad›¤› do¤rultusunda görüfl vard›r62.
B) YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹
Yetki sözleflmesinin hukuki niteli¤inin ortaya konmas› aç›s›ndan
usul hukuku teorisi, maddi hukuk teorisi ve karma görüfl teorilerine k›sa da olsa de¤inilecek ve bu konuda var›lan sonuç belirtilecektir.
Usul hukuku teorisine göre, yetki sözleflmesi, dava aç›lmadan
önce yap›lm›fl da olsa, bir maddi hukuk sözleflmesi de¤il, usul hukuku sözleflmesidir.
Bu sebeple yetki sözleflmesi, usul sözleflmelerinin statüsüne tâbidir; maddi hukuk sözleflmelerinde geçerli olan prensipler uygulanmaz. Örne¤in, irade sakatl›klar› sebebiyle sözleflme iptali söz konusu olmaz; sözleflmenin geçerlili¤i usul hukuku ilkelerinin ›fl›¤›nda
de¤erlendirilir. Ancak, yetki sözleflmesi kanunda düzenlenmifl olmakla birlikte, kanunî düzenlemede usul hukukuna iliflkin temel
esaslara yer verildi¤inden, kanun bofllu¤u olarak ortaya ç›kabilecek
eksikliklerin giderilmesi hususunda maddi hukuk sözleflmelerine
dair kurallar k›yasen uygulanabilir. ‹sviçre Federal Mahkemesi de
yetki sözleflmesinin bir usul hukuku sözleflmesi oldu¤unu kabul etmekte ve taraflarca bir mahkemenin yetkili k›l›nmas›n›n, yarg›lamaya dair bir mesele oldu¤unu ve esasa iliflkin uyuflmazl›k konusundan
ba¤›ms›z oldu¤unu ifade etmektedir63.
yetkisi bertaraf edilmekle birlikte yabanc› bir devlet mahkemesine aç›kça yetki tan›nd›¤›ndan,
Kanun’un 47. maddesinde “derogasyon” fleklinde yetki sözleflmesi yap›lmas›na izin verildi¤i
anlafl›lmaktad›r.
61) SEV‹⁄, V.R. Türkiye’nin Devletler Hususi Hukuku Kurallar› Bak›m›ndan Mahkemenin Akitle
Tayin Edilmesi Usûlü, ‹HFM 1965, C.XXXI, S.1-4, s.150; KRÜGER, H./NOMER,E Türk
Hukukunda Yetki Sözleflmeleri, ‹BD 1990, C.LXIV, S.1-3, s.153.
62) WAGNER, s. 557. Derin tart›flmalar yap›lm›fl olan uluslar aras› yetkiye iliflkin Disposition’›n
burada da geçerli olmas› gerekti¤i, Alman Usul K.§ 38 vd. hükümlerinin özel bir düzenleme bulunmad›¤› sürece uygulama alan› bulaca¤› da belirtilmifltir( Ayr›nt›l› bilgi için bkz. WAGNER, s. 557
vd.)
63) ATF 41 II 538, ATF 104 Ia 280 Frans›z Hukuku’nda da bir usul hukuku sözleflmesi oldu¤u
kabul edilen yetki sözleflmesinin kuruluflu, sözleflmenin geçerlili¤i, taraflar›n sahip olmalar›
gereken ehliyet gibi hususlarda Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu kurallar›n›n k›yasen uygulanmas› gerekti¤i savunulmaktad›r( Ayr›nt›l› bilgi için bkz. BOLAYIR, N. , Medeni Usul Hukukunda
yetki Sözleflmeleri, ‹stanbul 2007( Yay›mlanmam›fl yüksek lisans tezi, s.38-39).
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Bu konudaki bir di¤er teori ise, maddi hukuk teorisidir. Bu teoriye göre, yetki sözleflmesi dava s›ras›nda yap›lm›fl olsa da maddi hukuk sözleflmesidir. Do¤rudan usuli etki yaratan usul hukuku sözleflmesi olmas› dahi karara ba¤lanmas› gereken hukuki iliflkiyle ayni
maddi hukuk alan›na tâbi k›l›nmas› gere¤ini ortadan kald›rmaz. Bu
yüzden de yetki sözleflmesinin kurulmas›, geçerlili¤i, iptal edilebilirli¤i gibi hususlar özel hukuk kurallar›yla belirlenmelidir; ancak sözleflmenin kabul edilebilirlili¤i ve hükmü bak›m›ndan usul hukuku
kurallar›na bak›lmal›d›r. Yani yetki sözleflmesine dair Usul Kanunlar›nda hükümler getirilmifl olmad›kça, Borçlar Kanununun genel
hükümleri uygulanmal›d›r64. Görüldü¤ü gibi, maddi hukuk teorisi
usul hukuku teorisinin aksine borçlar kanunu hükümlerinin k›yasen de¤il, aynen uygulanmas›ndan yana bir tutum içindedir.
Konuya iliflkin üçüncü teori, karma görüfl teorisi olarak an›lmaktad›r. Yetki sözleflmesinin dava öncesinde veya sonras›nda kurulmufl olmas›na göre bir ay›r›m yap›lmakta ve her iki durumda farkl›
hükümler uygulanmak gerekti¤i iddia edilmektedir65. Taraflar›n,
sözleflmenin kurulmas›na yönelik iradelerini yarg›lama süreci içinde, yani dava esnas›nda beyan etmeleri halinde bir usuli ifllemin varl›¤› kabul edilmeli ve usul hukukuna iliflkin hükümler uygulama
alan› bulmal›d›r. Buna karfl›l›k, taraflar›n iradelerini henüz yarg›lama süreci bafllamadan beyan etmeleri halinde ise, henüz bir usuli ifllemin varl›¤›ndan söz edilemeyece¤i belirtilerek maddi hukuka iliflkin hükümlerin uygulanmas› gerekti¤i sonucuna var›lmaktad›r. Anlafl›ld›¤› gibi, yetki sözleflmesi davadan önce yap›ld›¤› takdirde maddi hukuk sözleflmesi; dava s›ras›nda yap›ld›¤› takdirde ise, usul hukuku sözleflmesi olarak nitelendirilmektedir. Bu nitelendirmeye paralel olarak da, uyuflmazl›¤›n do¤umundan önce yap›lan yetki sözleflmesi için dava ehliyeti yerine fiil ehliyeti aranmakta; yetki sözleflmesi akdetmek için verilecek vekâletname de, dava takip yetkisini
içeren bir vekâletname olmay›p, borçlar hukukunun vekalet sözleflmesi ile ilgili hükümler dairesinde söz konusu olan bir vekâletname olmaktad›r. Görüldü¤ü üzere, yetki sözleflmesinin hukukî niteli¤i yap›ld›¤› zamana göre farkl›l›k göstermekte ve uygulanacak hükümler de de¤iflmektedir.
Genelde yetki sözleflmesi uyuflmazl›k ç›kmadan önce as›l sözlefl64)ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.313.
65) ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.313.

‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 129

HAKEML‹ MAKALE

MERAL SUNGURTEK‹N-ÖZKAN

menin içinde yer alan bir yetki kayd› fleklinde görüldü¤ünden, an›lan teoriye göre yetki sözleflmelerinin ço¤unlu¤u maddi hukuk sözleflmesi olarak nitelendirilecektir66.
Türk Hukuku’nda yetki sözleflmesinin hukukî niteli¤i tart›flmal›
olmakla birlikte, doktrindeki görüfller incelendi¤inde, genellikle
usul hukuku teorisinin savunuldu¤u anlafl›l›r67. Gerekti¤inde borçlar hukukuna dair genel hükümlerin de, usul hukuku hükümleri yan›nda uygulanmas›n› esas alan usul hukuku teorisinin yumuflat›lm›fl
fleklini savunan yazarlar68a kat›larak yetki sözleflmesinin69 as›l etkisini usul hukuku alan›nda gösterdi¤i, bir usul hukuku sözleflmesi
oldu¤u ve bu sebeple de, sözleflmenin öncelikle Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nun hükümlerine tâbi olmas› gerekti¤i; orada
belirtilmeyen örne¤in irade sakatl›klar› vb. hususlar hakk›nda da
Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmas› gerekti¤i sonucuna ulafl›yoruz70. Yarat›lan usuli etkilerden yola ç›k›ld›¤›nda, taraflar›n yetki sözleflmesinin kurulmas› hususundaki irade beyanlar›n› davan›n
içinde veya d›fl›nda beyan etmelerinin esas al›nmas› suretiyle bir ay66) ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.313.
67) Kalpsüz, ister ayr› bir sözleflme fleklinde yap›ls›n, ister taraflar aras›ndaki esas sözleflmenin
içinde bir yetki flart› olarak yer als›n, yetki sözleflmesinin usuli ifllem karakterine sahip
bulundu¤unu, bu sözleflmenin kuruluflu, etkileri ve sonuçlar› bak›m›ndan usul hukuku hükümlerine tâbi olmas› gerekti¤ini belirtmekte ve sözleflmenin taraflar›n›n dava ehliyetine sahip bulunmalar›n› aramaktad›r ( KALPSÜZ,T. Salahiyet Mukavelesi Hakk›nda, Jurisdictio Kazai ‹çtihatlar
(JK‹), 1956/I, s. 79). Usuli ifllem tan›m›ndan yola ç›karak yetki sözleflmesinin bir usul hukuku
sözleflmesi oldu¤u sonucuna varan KESK‹N, usuli ifllemi mevcut yarg›laman›n hükümlerini
do¤rudan do¤ruya veya dolay›s›yla ilerletmek, gelifltirmek amac›na hizmet eden, taraflarca ve
mahkemece yap›lan ifllemler olarak tan›mlamakta; yetki sözleflmesini de usuli ifllem tan›m›na
uydu¤u için usul sözleflmesi olarak kabul etmekte ve sözleflmeye usul hukuku hükümlerinin uygulanaca¤›n› ifade etmektedir(KESK‹N, Yetki Anlaflmalar›, AD Nisan 1973, S.4, s. 308).
68) ANSAY (s. 103); ANARAL ( s.,121); KURU (C.I, s.555); KURU/ARSLAN/YILMAZ ( Medeni
Usul Hukuku Ders kitab›, 18. Bas›, Ankara 2007, s. 176-177), PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES (
s. 166-167)
69) Bu sözleflme ile taraflar, aralar›nda ç›km›fl veya ç›kabilecek bir uyuflmazl›kla ilgili olarak
bunun çözümü konusunda, kanunen yetkili k›l›nmam›fl bir mahkemeye yetki tan›may› amaçlarlar.
Taraflar, bu sözleflme vas›tas›yla uyuflmazl›¤›n kendi aralar›nda kararlaflt›rd›klar› yarg› organ›
taraf›ndan çözümlenmesini hedeflerler; yani do¤rudan usul hukuku alan›nda etkilerini meydana
getirecek bir sözleflme kurarlar.
70) Ö¤retide ÜSTÜNDA⁄ ( Salahiyet Anlaflmalar›, s.313), POSTACIO⁄LU( s.160);
B‹LGE/ÖNEN( s.201) taraf›ndan maddi hukuk teorisi savunulmaktad›r. Bu teoriye göre, yetki
sözleflmesinin geçerli¤i için aranan yaz›l› flekil flart› ve irade sakatl›klar› halinde geçersizli¤i
bak›m›ndan BK’ nun konuyla ilgili hükümleri uygulanacakt›r. Ancak daval› yetki sözleflmesinin
irade sakatl›¤› nedeniyle geçersiz oldu¤una dair savunmas›n› esasa cevap vermeden ileri sürmelidir(ÜSTÜNDA⁄ Salâhiyet Anlaflmalar›, s.313; POSTACIO⁄LU,s.160. B‹LGE/ÖNEN de yetki
sözleflmesinin bir maddi hukuk sözleflmesi olmas› sebebiyle, sözleflmenin kuruluflu, r›za beyanlar›
ve irade sakatl›klar› hususlar›nda sözleflmeler hakk›ndaki genel hükümlerin uygulanmas› gerekti¤i
görüflündedirler
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r›ma gidilmesinin ve buna göre, sözleflmenin maddi hukuk veya
usul hukuku sözleflmesi oldu¤unu kabulün yani “karma görüfl teorisi”nin de kabul edilebilir olmad›¤› ortaya ç›kar. Taraflar ister dava içinde ister daha dava aç›lmadan önce akdettikleri yetki sözleflmesi ile uyuflmazl›¤›n kendileri taraf›ndan kararlaflt›r›lm›fl mahkemece çözümlenmesini hedefler. Dolay›s›yla yetki sözleflmesiyle usul
hukukuna iliflkin bir etki yarat›rlar. Yetki sözleflmesi etkilerini do¤rudan usul hukuku alan›nda yaratt›¤›ndan bir usul hukuku sözleflmesidir ve sözleflmenin hukukî niteli¤ini de en do¤ru olarak aç›klayan teori “usul hukuku teorisi”dir. Yetki sözleflmesi hakk›nda kanunun öngördü¤ü flartlara mutlaka uyulmal›; konuya iliflkin usul hukuku hükümleri göz önünde tutulmal›d›r. Ancak söz konusu hükümlerin yetersiz kald›¤› hususlarda da borçlar hukuku hükümleri
uygulanmal›d›r. Sözleflmenin kuruluflu, geçerlili¤i, hükümsüzlü¤ü
gibi konularda sözleflmeler hukukunun genel ilkeleri, bu konulardaki BK hükümleri k›yasen uygulanmal›d›r.
Yetki sözleflmesini, taraflar›n karfl›l›kl› olarak, kararlaflt›rm›fl olmad›klar› mahkemede, dava açmamak ya da kararlaflt›rm›fl olduklar› mahkemede dava açmak konusunda yükümlülük alt›na girdikleri
bir borçlar hukuku sözleflmesi olarak nitelemek mümkün olmad›¤›ndan71 maddi hukuk teorisini benimsemek mümkün de¤ildir. Alman hukukunda da bizdeki gibi Usul Kanunu § 38’de, taraflarca
aç›kça veya üstü örtülü olarak anlaflmaya var›lmak suretiyle ilk derecedeki yetkisiz mahkemenin yetkilendirilmesi olana¤› düzenlenmifltir ve bunun bir borçlar hukuku sözleflmesi olmad›¤›na da de¤inilmifltir72. § 39’daki düzenleme çerçevesinde söz konusu olabilecek
“karfl› koymak” olana¤›n›n kullan›lmas›ndan kaç›n›lmas›n›n, § 38
ilk cümledeki hukuksal sonuç ba¤lam›nda anlams›z olamayaca¤›;
ancak bu kaç›nma bak›m›ndan, borçlar hukuku anlam›nda bir yükümlülü¤ün bulundu¤undan söz edilemeyece¤i de belirtilmifltir.
Yetki sözleflmesi, taraflar›n, aralar›ndaki hukuksal uyuflmazl›¤›n
çözümü için mahkemelerin yetkisi konusundaki hukuksal düzenlemeden ayr›larak kararlaflt›rm›fl olduklar› mahkemenin yetkisini tesis
ettikleri, bu suretle de aralar›ndaki uyuflmazl›k bak›m›ndan uygula71) KURU’ ya göre, bu sözleflme ile her iki taraf da birbirlerine karfl› yetkisiz olan ve fakat yetki
sözleflmesi ile yetkili k›l›nan mahkemede dava aç›labilece¤ini belirtmektedir. Bu sözleflmenin
yaln›z bir taraf için hak do¤urmas› mümkün de¤ildir. Her iki taraf için de ayn› yükümlülük ve haklar› kapsamal›d›r (C.I, s. 359). Ekonomik ve sosyal bak›mdan daha zay›f durumda olan taraf aleyhine yap›lmas› ve sadece di¤er taraf lehine hak do¤urmas› mümkün de¤ildir.
72) Ayr›nt›l› bilgi için WAGNER, G. Prozessvertraege,S.556 ff.

‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 131

HAKEML‹ MAKALE

MERAL SUNGURTEK‹N-ÖZKAN

nacak olan usul hukukunun yetki konusundaki normunu bertaraf
suretiyle de¤ifltirdikleri duruma örnek teflkil eder73. Hukukumuz bak›m›ndan da 23.maddenin ilk cümlesindeki “Salahiyettar olmayan
bir mahkemede aleyhine dava ikame olunan kimse esasa giriflmezden evvel bu bapta itirazda bulunmazsa o mahkemenin salahiyetini
kabul etmifl addolunur” ifadesi, z›mni yetki sözleflmesi olarak aç›klanmaktad›r74. Esasen bunu bir yetki anlaflmas› olarak aç›klamak
güçtür. Burada itirazda bulunmaktan kaç›nma, mahkemeye yönelik
bir beyanda bulunulmamas› söz konusudur. Bunu borçlar hukuku
anlam›nda bir yükümlülük olarak nitelemek mümkün de¤ildir. Burada kanun koyucu kaç›nma (olumsuz edime) bir hukuksal sonuç
ba¤lamaktad›r. Bir faraziyeden söz edilebilir. Ortaya ç›kan hukuksal
sonuç, kanunun düzenlemesinin bir sonucudur. Benzer yönde düzenleme Alman Usul Kanunun 38. paragraf›nda da bulunmaktad›r.
Taraflar aç›k irade beyanlar›yla yetki sözleflmesi yapabilecekleri gibi
üstü örtülü olarak da yapabilirler.HUMK.m.23 ve HMK tasar›s›
m.24/IV’ te konuya iliflkin düzenlemeye yer verilmifltir75.
§ 4. YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N YAPILMASI- TARAFLARI VE
GEÇERL‹L‹K fiARTLARI
A)YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N YAPILMASI
I. BA⁄IMSIZ B‹R SÖZLEfiME OLARAK YAPILMASI
Taraflar, aralar›nda ileride ç›kabilecek bir uyuflmazl›k bak›m›ndan belli bir yer mahkemesini yetkili k›lmak amac›yla ayr› bir sözleflme yapabilir. Bu durumda yetki sözleflmesi, taraflar aras›ndaki
iliflkileri düzenleyen esas sözleflme (örne¤in sat›m sözleflmesi- eser
sözleflmesi –vb.) haricinde ondan ba¤›ms›z olarak akdedilmifl olur76.
73) WAGNER, S. 556 (Yazara göre burada Alman Usul 12 vd. paragraflar›ndaki yetkili mahkemenin yetkisinin do¤rudan do¤ruya taraf iradeleriyle devre d›fl› b›rak›ld›¤› bir derogasyon söz
konusudur)
74) KURU, C.I, s. 370, ÜSTÜNDA⁄, yetkisiz mahkemenin yetkisinin do¤abilmesi için daval›n›n
olumlu bir edimine ihtiyaç oldu¤u kan›s›ndad›r. Süresi içinde davaya cevap vermemifl olan daval›,
davan›n esas›na henüz girmifl olmad›¤›ndan bu halde mahkeme yetkisini re’ sen araflt›rmal›d›r(
ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s. 325- 328) KURU aksi görüfltedir (C. I, s. 371). Hiç
duruflmaya gelmemifl ve süresinde yetki itiraz›nda da bu ba¤lamda bulunamam›fl olan daval›n›n,
yetkisiz mahkemenin yetkisini de üstü örtülü olarak kabullendi¤i sonucunun ç›kar›lmas›, adil
yarg›lanma hakk› ba¤lam›nda da kabulü güç bir husustur. Ayr›ca m.188’deki düzenleme varken
23. maddenin ilk cümlesiyle getirilen düzenlemeyi de anlamland›rmak gerekir. Zira 188. maddenin
yetki hususunda getirdi¤i düzenlemeden ayr›lmak amaçlanm›fl olmal›d›r ki, 23.maddedeki düzenleme getirilmifl olsun! Ancak buradan hareketle, mahkemenin yetkisini re’ sen araflt›rmas›
görüflüne ulafl›labilir mi? Yan›t, evet olursa, bunun adil yarg›lanma hakk› ve tabii hakim ilkesi ile
gerekçelendirilebilece¤i görüflündeyiz.
75) Bkz. Afla.§4. C, IV,b
76)
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Esasen ne HUMK m. 22 ne de MÖHUK m. 47, yetki sözleflmesinin
ayr›- ba¤›ms›z bir sözleflme olarak veya as›l sözleflmenin içinde yer
alacak bir yetki flart› biçiminde kurulabilece¤ine iliflkin ayr›ma yer
vermifltir. Gerek HUMK. m. 22, gerekse MÖHUK. m. 47, yetki sözleflmesinin kurulufl zaman›yla ilgili herhangi bir düzenlemeye de yer
verilmifl de¤ildir. Bu hususta bir düzenlemeye, ‹sviçre Hukuku’nda
“Medenî Yarg›lamada Yetkiye ‹liflkin Federal Kanun”77da rastlan›lmaktad›r. Yetki sözleflmesinin uyuflmazl›¤›n do¤umundan önce ve
sonra yap›labi-lece¤i, Kanun’un 9. maddesinin 1. f›kras›nda “ortaya
ç›kacak uyuflmazl›k” ve “mevcut uyuflmazl›k” ifadelerine yer verilerek aç›klanm›flt›r. Kanun’un 21. maddesinde ise, tüketici sözleflmeleri, ev kiras›-hâs›lat kiras› sözleflmeleri, ifl sözleflmeleri k›smi emredici haller olarak öngörülmüfl ve bunlar›n varl›¤› halinde, yetki sözleflmesinin uyuflmazl›¤›n do¤umundan sonra yap›labilece¤i belirtilmifltir78. Uyuflmazl›¤›n do¤umundan önce veya uyuflmazl›¤›n do¤umundan sonra yetki sözleflmesi yap›lamayacak emredici haller ve
uyuflmazl›¤›n do¤umundan önce yetki sözleflmesi yap›lamayacak
olan tüketici sözleflmeleri, ev kiras›-hâs›lat kiras› sözleflmeleri, ifl
sözleflmeleri gibi k›smi emredici haller d›fl›nda, taraflar gerek uyuflmazl›¤›n do¤umundan önce gerekse uyuflmazl›¤›n do¤umundan
sonra yetki sözleflmesi yapabilir. Ayr›ca, taraflar henüz bir maddi
hukuk sözleflmesi bile yapmadan, yetki sözleflmesi akdedip daha
sonra yapacaklar› bir maddi hukuk sözleflmesinden do¤an uyuflmazl›klar›n çözümünde bu mahkemeyi yetkili k›labilmektedi79 .
Yetki sözleflmesinin yap›l›fl an›, sözleflmenin kurulufl amac›yla s›k› bir ba¤ içindedir. Taraflar aralar›nda do¤abilecek baz› hukukî
uyuflmazl›klara iliflkin olarak yetki sözleflmesini, genellikle maddi
hukuk sözleflmesinin içinde bir yetki kayd›na yer vermek suretiyle
yaparken; uyuflmazl›¤›n do¤umundan sonra, yetki sözleflmesini
maddi hukuk sözleflmesinden ba¤›ms›z ayr› bir sözleflme olarak yaparlar. Ö¤retide, yetki sözleflmesinin as›l sözleflmeden ba¤›ms›z bir
flekilde kurulmas› halinde, “dar ve teknik anlamda yetki sözleflmesi”nin söz konusu oldu¤u savunulmufltur80.

77) 24 Mart 2000’de kabul edilmifl 1/1/2001’ de yürürlü¤e girmifl ve kanton mevzuatlar›ndaki yetki
hükümlerini z›mnen ilga etmifltir.
78) BOLAYIR, s. 46 vd.
79) BOLAYIR, s. 47.
80) KURU, Usul, C.I, s.556; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.177.
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II. YETK‹ fiARTI OLARAK YAPILMASI
Taraflar aralar›nda yapm›fl olduklar› bir maddi hukuk sözleflmesine, söz konusu sözleflmenin uygulanmas› s›ras›nda ortaya ç›kabilecek uyuflmazl›klar›n çözümü konusunda belli bir yer mahkemesinin yetkili olaca¤›na dair hüküm koyarak da yetki sözleflmesi yapabilirler81. Yetki flart›, as›l sözleflmenin içinde yer ald›¤›ndan, taraflarca bu flart›n as›l sözleflmeden ayr› olarak imzalanmas› gerekmez.
Yetki sözleflmesinin, taraflar aras›ndaki esas sözleflmenin içinde bir
yetki flart› olarak yer almas›, taraflar aras›ndaki uyuflmazl›¤›n do¤mas›ndan önce gerçekleflir82. Ö¤retide isabetli flekilde83 uyuflmazl›¤›n ç›kmas›ndan önce yetki sözleflmesinin as›l sözleflmenin flart› olarak yap›lmas›ndan ziyade uyuflmazl›¤›n ç›kmas›ndan sonra ba¤›ms›z
bir sözleflme olarak yap›lmas›n›n, taraf menfaatlerine daha uygun oldu¤u, zira uyuflmazl›k ç›kt›ktan sonra taraflar›n somut olay›n flartlar› dâhilinde kendi ç›karlar›na en uygun olacak hükümleri koyarak
sözleflmeyi yapacaklar› ifade edilmifltir. Henüz bir uyuflmazl›k ç›kmadan esas sözleflmenin içine yetki kayd› konulmas› halinde ise, taraflar›n gelecekte aralar›nda ç›kmas› olas› uyuflmazl›klar› önceden
öngöremeyecekleri; yetki flart›n›n kendileri için yaratabilece¤i tehlikeleri, sak›ncalar› o anda idrak etmelerinin mümkün olmayaca¤› belirtilmelidir. Uygulamada, özellikle ekonomik aç›dan di¤erine göre
kuvvetli olan taraf, kendi menfaatlerine uygun olarak bu flart› düzenlemekte ve di¤er taraf ileride uyuflmazl›k ç›kt›¤›nda güç durumda b›rak›lmaktad›r. Özellikle büyük iflletmelerle yap›lan sözleflmelerde, matbu genel ifllem flartlar› içinde yetkili mahkemeyi tayin
eden yetki kay›tlar›na yer verilmesi halinde, bu sak›nca ortaya ç›kmaktad›r84. Genel ifllem flartlar›n›n sözleflme içeri¤i haline gelebilmesi için bunlar›n müflterinin okuyup, anlayabilece¤i flekilde yaz›lm›fl olmas›, yani çok ufak bir puntoyla, silik olarak, çok s›k aral›klarla bas›lmam›fl olmas› ve büyük güçlük ç›karmadan okunabilmesi
gerekir. Ayr›ca, karfl› taraf›n dil itibariyle anlayamayaca¤› ve mant›kl› bir anlam verilemeyen hükümler, sözleflme içeri¤ine dâhil edilme81) “‹fl bu sözleflmeden do¤acak olan uyuflmazl›klar için ‹zmir Mahkemeleri yetkilidir.”fleklindeki
bir yetki kayd›, taraflar›n aralar›ndaki maddi hukuk sözleflmesinin içine bir madde olarak yetki
flart› koymalar›na örnek olarak gösterilebilir.
82) ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.318; KURU, C.I, s.556.
83) ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.318.
84) Genel ifllem flartlar› taraflarca imzalanm›fl bile olsa, bu yetki flart› ekonomik aç›dan zay›f
durumda olan taraf için “zahmetsizce okunabilecek flekilde bas›lmam›fl ise” böyle bir yetki flart›
geçersiz say›lmal›d›r (KURU, C.I, s.559).
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melidir. Aç›klamalar›m›za uygun olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun
1266. maddesinde sigorta genel flartlar›n›n okunakl› oldu¤u takdirde sözleflmeye dâhil olaca¤› aç›kça ifade edilmifltir85.
‹sviçre Federal Mahkemesi, genel ifllem flartlar› içinde yer alan
yetki kayd›n›n geçerli olabilmesi için hem flekli hem de maddi iki temel flart aramaktad›r. fiekli flart ile kast edilen, yetki kayd›n›n müflterinin aç›kça görebilece¤i bir yerde ve dikkatini çekebilecek flekilde
bas›lm›fl olmas› iken; maddi flart ile kast edilen, yetki kayd›n›n yanl›fl anlamalara yol açmayacak flekilde yaz›lm›fl olmas›d›r. Ayr›ca, Federal Mahkeme flekli ve maddi flart›n yan› s›ra, yetki kayd›n›n etkilerinin müflteriye aç›klanm›fl olmas› olarak da ifade edilen “beklenir
olup olmama ” ölçütünü de özellikle önemsemektedir86.
Yarg›tay da genel ifllem flartlar›n›n de¤erlendirilmesi hususunda,
“beklenmezlik” kriterinin varl›¤›n› esas almaktad›r87. Doktrinde, genel ifllem flartlar›n›n geçerli¤i araflt›r›l›rken, iki taraf›n çat›flan menfaatlerinin tart›lmas› ve zay›f olan taraf›n anayasal bak›mdan güvence alt›na al›nm›fl tabii hâkim ilkesi çerçevesinde, onun önünde dava
edilme hakk›n›n ve hukukî menfaatinin a¤›r bast›¤› durumda, genel
ifllem flartlar›n›n kamu düzenine ayk›r› oldu¤unun kabul edilmesi
gerekti¤i fleklindeki düflünceyi88, isabetli buldu¤umuzu belirtmek
isteriz. Usul sözleflmeleri bak›m›ndan genel ifllem flartlar›n› de¤erlendiren Taflp›nar ise, genel ifllem flartlar›n›n bireysel haklar›n kullan›m›n› güçlefltirip haklar›n ileri sürülmesine engel oldu¤u oranda
veya mevcut olmayan taleplerin gerçeklefltirilmesini kolaylaflt›rmas›
halinde, yani karfl› taraf›n savunma hakk›n› kullanmak bak›m›ndan
ma¤dur olmas›na yol açt›¤› oranda geçersiz say›lmas› gerekti¤i görüflündedir89. Kan›m›zca da genel ifllem flartlar› bu arada yetki kayd›,
bireylerin savunma haklar›n›, tabii hakim önünde yarg›lanma hakla85) ATAMER, s.97-99.
86) BGE104Ia278(http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-emplate/jurisdiction-recht-leitentscheide1954.htm)
87) Yarg›tay, “Gerek ülkemizde, gerekse Alman ve ‹sviçre Mahkeme içtihatlar› ile bilimsel
ö¤retisinde, genel ifllem flartlar›n›n (veya iltihaki sözleflmelerin) uyuflmazl›k halinde hâkim
taraf›ndan kontrolünde, aç›k olmayan kay›tlar›n metni kaleme alan aleyhine yorumlanaca¤›,
al›fl›lmam›fl kay›tlar›n geçersiz, flafl›rt›c› kay›tlar›n ise sözleflmenin içeri¤inden dahi say›lmayaca¤›,
münferit sözleflmedeki hükümlere ayk›r› olan kay›tlar›n uygulanmayaca¤›, kiflilik haklar›n›
s›n›rlayan kay›tlar›n ise, hükümsüz olaca¤› ilkeleri gelifltirilmifl ve uygulanm›flt›r.” fleklindeki
ifadelere yer vererek, “beklenmezlik” kriterinin varl›¤›n› ortaya koymaktad›r. 3.HD, 2.6.1998,
4263/6098 (kazanci.com).
88) ATAMER, s.282-283.
89) TAfiPINAR, s.233.
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r›n› kullanmalar›n› güçlefltirici nitelik gösterdi¤i, buna ba¤l› olarak
da asl›nda mevcut olmayan baz› taleplerin hayata geçirilmesine sebebiyet verecek oldu¤u oranda, zay›f›n korunmas› (ekonomik anlamda veya e¤itim anlam›nda) gere¤i ile de geçerli say›lmamak gerekir. Güçlü olan taraf›n kendi menfaatine uygun bir flekilde düzenleyip karfl› tarafa kabul ettirmeyi amaçlad›¤› ve karfl› taraf›n da okuyup anlayamayaca¤› flekilde yaz›lm›fl olan hükümlere dayanan yetki
flartlar›na geçerlilik tan›nmamak gerekir.
Yetki sözleflmesinin taraflar aras›ndaki esas sözleflmenin içine bir
yetki flart› konularak kurulmas› halinde, as›l sözleflme- yetki sözleflmesi iliflkisinin belirlenmesi önem tafl›r. Yetki sözleflmesinin as›l
sözleflmeden ayr› bir sözleflme olarak yap›lmas› durumunda, ortada
birbirinden tamamen ba¤›ms›z iki sözleflme oldu¤undan, sözleflmelerden herhangi birinin hükümsüz olmas›, geçerli olan sözleflmenin
hüküm do¤urmas›n› engellemeyecektir. Yetki flart› biçiminde yetki
sözleflmesi kurulmas› halinde ise, esas sözleflmenin bat›l olmas›n›n
yetki flart›n›n da hükümsüz say›lmas› sonucuna yol aç›p açmayaca¤› tart›flmal›d›r.
Hukukumuzda, a¤›rl›kl› olarak yetki flart› biçiminde yap›lm›fl
olan yetki sözleflmesinin as›l sözleflmeden hem amaç bak›m›ndan
hem de flekil bak›m›ndan ba¤›ms›z oldu¤u ve birinin geçersizli¤inin
di¤erinin geçersiz olmas› sonucunu yaratmayaca¤›, istisnaen sözleflme taraflar›n›n hukuki ifllem ehliyetinin bulunmamas› ve sözleflmenin hile ile yap›lm›fl olmas› hallerinde her ikisinin kaderinin ortak
olaca¤› savunulmaktad›r90. Yarg›tay’ ›n da yaklafl›m› ayn› yöndedir91.
Usul hukuku sözleflmesi olan yetki sözleflmesi( yetki flart› olarak), bir maddi hukuk sözleflmesi içinde yer almakla beraber tamamen farkl› amaçlara hizmet eder. Maddi hukuk sözleflmesi örne¤in
bir sat›m ya da eser sözleflmesi, taraflar›n karfl›l›kl› olarak ne gibi
haklara sahip oldu¤unu ya da ne gibi yükümlüklere tabi bulundu¤unu ortaya koyarken; yetki flart› biçimindeki yetki sözleflmesi, taraflar aras›nda maddi hukuk iliflkisi ile ilgili olarak uyuflmazl›k ç›kt›¤›nda uyuflmazl›¤›n hangi yer yarg› organ› taraf›ndan çözümlenebi90) ANARAL, s. 137; KESK‹N, s. 309- 310. Baz› yazarlar sözleflmenin geçersiz olmas› halinde
yetki flart›n›n geçerli olup olmayaca¤› konusunda BK. m.20/II’ den yani k›smi butlana dair düzenlemeden yola ç›k›lmas›n› önererek, sözleflmenin bir k›sm›n›n geçersiz olmas›n›n o sözleflmenin
kurulmas›n› anlams›z k›ld›¤› hallerde o k›sm›n da geçersiz say›laca¤›n› belirterek yetki flart›
fleklindeki yetki sözleflmesinin geçersiz olup olmayaca¤›n› da bu çerçevede de¤erlendirmeyi savunmaktad›r( ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.319)
91) Örne¤in bkz. M‹HDER 2006/2, s. 1067-1068
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lece¤ine dair düzenleme getirir. Bu iki sözleflmenin amaçlar› da ifllevleri de farkl› oldu¤u için ba¤›ms›z olduklar› kabul edilmelidir; her
birinin kendi tabi oldu¤u alan içinde geçerlili¤i ayr› ayr› de¤erlendirilmelidir. Bu ba¤lamda örne¤in maddi hukuk sözleflmesi geçerli olsa da yetki flart› biçimindeki yetki sözleflmesinin HUMK.m.22 veya
MÖHUK m.47’ deki flartlar› sa¤lamad›¤› hallerde, yetki flart›n›n geçersiz oldu¤u sonucuna var›lmal›d›r. Ancak baz› istisnai hallerde,
hukuki ifllem ehliyeti bulunmamas›, hukuki ifllemin konu itibar›yla
kamu düzenine, genel ahlaka, kiflilik haklar›na, emredici hukuk kurallar›na ayk›r›l›ktan ötürü geçersiz olmas› hallerinde yetki flart› fleklindeki yetki sözleflmesinin de geçersizli¤inden söz edilecektir. Her
iki sözleflmeyi yani hem maddi hukuk sözleflmesini hem de yetki
sözleflmesini etkileyecek flekilde taraf iradelerinin örne¤in hile ile
malul oldu¤u hallerde de her ikisinin de geçersiz say›lmas› gerekecektir.
B) YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N TARAFLARI VE ETK‹S‹
Yetki sözleflmesi bir usul hukuku sözleflmesi oldu¤undan sözleflme taraflar›n›n taraf ve dava ehliyetlerinin bulunmas› gerekir. ‹ster
davadan önce ister dava s›ras›nda olsun yetki sözleflmesi yapabilmek
bak›m›ndan dava ehliyetinin bulunmas› gerekir. Bu konuda gerçek
veya tüzel kifli olmak farkl›l›k yaratmaz. Hukuki ifllem ehliyeti olan
tüzel kifli de temsil organ› arac›l›¤›yla yetki sözleflmesi yapabilecektir.
Dava ehliyetine sahip bulunmayan tam ehliyetsiz bir flah›s taraf›ndan henüz dava aç›lmadan önce yap›lan yetki sözleflmesi kendili¤inden hükümsüz olacak ve sonradan yasal temsilcisi taraf›ndan icazet verilse de geçerli hale gelmeyecektir.92 Sözleflmenin hüküm kazanmas›n›n tek yolu, kanuni temsilci taraf›ndan Kanun’da say›lan
kurallara uyularak geçerli bir flekilde yeniden yap›lmas›d›r. Tam ehliyetsiz flah›s dava ehliyetine sahip bulunmad›¤›ndan, davada kendisini kanuni temsilcisi temsil edecek ve dava esnas›nda yap›lacak yetki sözleflmesi kanuni temsilcisi taraf›ndan yap›lacakt›r.
S›n›rl› ehliyetsizlerin, hem bizzat kendisinin dava açmas› hem de
kendisine karfl› dava aç›lmas› halinde, davada taraf olabilmesi için
kanuni temsilcisinin onay›na ihtiyaç vard›r. Ancak, s›n›rl› ehliyetsiz
olan kifli flahs›na s›k› s›k›ya ba¤l› haklar› kanuni temsilcisinin r›zas›na ba¤l› olmaks›z›n kullanabildi¤inden, bu haklara iliflkin olarak dava ehliyetine de sahip bulunmaktad›rlar. Ancak, belirtti¤imiz husus
92) ANARAL, s.126.
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sadece mutlak anlamda kifliye s›k› surette ba¤l› haklar93 için geçerli
olup, nisbi anlamda kifliye s›k› surette ba¤l› haklar94 için geçerli de¤ildir.95 Konuyu yetki sözleflmesi aç›s›ndan de¤erlendirirsek, kural
olarak s›n›rl› ehliyetsizin yapt›¤› ifllemlerin geçerlilik kazanmas›, yasal temsilcisinin ifllemin yap›lmas›ndan önce verece¤i izin veya ifllemin yap›lmas›ndan sonra verece¤i icazet sayesinde mümkün olmaktad›r. O halde, gerek dava içinde gerekse dava d›fl›nda s›n›rl› ehliyetsizin yapaca¤› yetki sözleflmesi de bu genel kurallar çerçevesinde geçerlilik kazanacakt›r.96 Mutlak anlamda kifliye s›k› s›k›ya ba¤l› haklar›n kullan›lmas› esnas›nda ise, yasal temsilcisinin r›zas›na ihtiyaç
duymayan s›n›rl› ehliyetsizin HUMK.m.22’deki ve MÖHUK. m. 47’
deki kurallara uygun olarak yetki sözleflmesi yapabilmesi mümkündür. Türk Medenî Kanunu’nun 16. maddesinin 2. f›kras›nda ise, s›n›rl› ehliyetsizlerin haks›z fiillerinden sorumlu olacaklar› belirtildi¤inden, haks›z fiillere iliflkin davalarda dava ehliyetine sahip bulunduklar›ndan s›n›rl› ehliyetsizlerin yetki sözleflmesi de akdedebilecekleri sonucuna var›labilir. Ayr›ca, velâyet (MK. m. 443/I) veya vesayet alt›nda( MK.m.453) olup da veli veya vasisi taraf›ndan bir
meslek veya sanatla u¤raflmas›na izin verilmifl olan s›n›rl› ehliyetsizlerin o meslek veya sanat›n gerektirdi¤i ola¤an iflleri de yapmaya
yetkili olduklar› o ba¤lamda hukuki ifllemler yapabilecekleri kabul
edilir. ‹flte bu hukuki ifllemleri yapabilmeleri ak›m›ndan kanuni
93) Evlili¤in iptali, ayr›l›k ve boflanma davalar› ile bu davalarla birlikte tazminat davas› açma
hakk›, niflan›n bozulmas› ve bu ba¤lamda manevi tazminat davas› aç›lmas›, soy ba¤›n›n reddi,
tan›man›n iptali ve kiflilik hakk›na sald›r› nedeniyle koruyucu davalar› açma hakk›, k›s›tlanm›fl
bir kimsenin k›s›tlanman›n kald›r›lmas›n› talep etme hakk›, mutlak anlamda kifliye s›k› s›k›ya
ba¤l› haklardand›r.
94) Nisbi anlamda kifliye s›k› surette ba¤l› haklarda hak, s›n›rl› ehliyetsiz taraf›ndan kanuni temsilcinin izni veya iflleme kat›lmas› suretiyle kullan›labilmektedir. Örne¤in, mahkemeden ergin
k›l›nma talebinde bulunulmas›, ad de¤ifltirilmesi talepleri , nisbi anlamda kifliye s›k› s›k›ya ba¤l›
haklardand›r.
95) Manevi tazminat talebinde bulunmak gibi, s›n›rl› ehliyetsizin malvarl›¤›n› azaltmayan veya
fazla etkilemeyen kifliye s›k› s›k›ya ba¤l› haklar›n kullan›m› bizzat kendisine ait olmaktad›r.
Ancak, manevi tazminat davas›nda veya boflanma neticesinde aç›lan nafaka davas›nda daval›
olmak gibi birtak›m mali sonuçlar do¤urup, malvarl›¤›nda azaltma meydana getirebilecek haklar›n kullan›lmas› için yasal temsilcinin de kat›l›m› gerekmektedir. O⁄UZMAN, M.K /SEL‹Ç‹,
/OKTAY- ÖZDEM‹R, S.,Kifliler Hukuku( Gerçek ve Tüzel Kifliler), s. 79-81.
96) ANARAL, s.127. Velinin veya vasinin onay›yla s›n›rl› ehliyetsiz bir hukukî ifllem yapabilmekle birlikte, bu hukukî ifllemin bizzat yasal temsilciler taraf›ndan yap›lmas› da mümkündür.
Vasinin yapaca¤› baz› ifllemler vesayet makam›n›n, baz› ifllemler ise hem vesayet hem de denetim
makam›n›n iznine tâbi k›l›nm›flt›r. Türk Medenî Kanunu’nun 462. maddesinin 8. bendi (MK.
m.405, b.8; ‹sv. MK. m.421, b.8) uyar›nca, dava açma, sulh olma, tahkim sözleflmesi yapma,
konkordato teklifinde bulunma vesayet makam›n›n iznine ba¤l›d›r. Ancak, yetki sözleflmesi yapmak an›lan ifllemler aras›nda say›lmad›¤›ndan, ilgili hükmü genifl yorumlamak ve vesayet
makam›n›n iznini aramak isabetli olmayacakt›r. ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.317.
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temsilcilerinin de onay›na ihtiyaç yoktur. Hatta bu hukuki ifllemler
ba¤lam›nda sorumluluklar› da söz konusu olur. Hatta bunlarla ilgili olarak dava açabilecekleri gibi aleyhlerine dava da aç›labilir. Yani
bu hususlarda dava ehliyetleri bulunur. Dolay›s›yla yetki sözleflmesi de yapabilecekleri sonucuna var›labiliriz.
K›sa da olsa vekilin müvekkilini temsilen yetki sözleflmesi yapabilmesi bak›m›ndan özel yetkisi olmas› gerekip gerekmedi¤ine de
de¤inilmelidir. Borçlar Kanunu’nun 388. maddesinin 3. f›kras›nda
tahdidi bir say›m ile, vekilin dava açmas›, sulh olmas›, tahkim sözleflmesi yapmas›, kambiyo taahhüdünde bulunmas›, ba¤›fllamada
bulunmas›, gayrimenkulleri temlik etmesi veya ayni bir hakla takyit
etmesi için özel yetkisinin bulunmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Burada yap›lan tahdidi say›ma ra¤men, say›lan ifllemleri yorum yoluyla
geniflletilmesi isabetli olmayacakt›r. Söz konusu hükümde dava açmak için vekilin özel yetkisinin olmas› gerekti¤i flart koflulmuflsa da
bu flart› k›yasen yetki sözleflmesi yapmak için de aramak isabetli olmayacakt›r.
Uyuflmazl›¤›n ortaya ç›kmas›ndan sonra dava içinde yetki sözleflmesi yap›lmas› söz konusu oldu¤unda, özel yetki sahibi olarak
dava açan vekilin, dava s›ras›nda yetki sözleflmesi yapabilece¤inden
flüphe edilmemek gerekir97. Uyuflmazl›¤›n henüz ortaya ç›kmas›ndan önce dava d›fl›nda bir yetki sözleflmesi yap›lmas› olas›l›¤›nda,
Kanun’un 388. maddesinin 2. f›kras› uyar›nca, vekile maddi hukuk
sözleflmesi yapmak hususunda verilen yetkinin, kendili¤inden o
sözleflmeye yetki flart› konulmas› veya dava d›fl›nda ba¤›ms›z bir yetki sözleflmesi yap›lmas›n› da kapsay›p kapsamad›¤›n›n da üzerinde
durulmal›d›r. Kan›m›zca, yetki sözleflmesinin genellikle ekonomik
aç›dan güçlü taraf›n iradesi do¤rultusunda flekillenmekte oldu¤u;
zay›f durumdaki karfl› tarafa kabul ettirildi¤i bir gerçektir. Bu husus
göz ard› edilmeksizin; maddi hukuk sözleflmesi yapma yetkisine sahip olan vekile, niteli¤i de elveriflli olmak kayd›yla bu sözleflmeyle
iliflkili yetki sözleflmesi yapma imkân›n› da sundu¤u kabul edilebilir. Do¤al olarak vekil, müvekkilinin ç›karlar›n› koruman›n, özen
yükümlülü¤ünün de bir parças› oldu¤u ve bu bak›mdan müvekkile
karfl› sorumlulu¤u bulundu¤unun da bilinci içinde bu yetkisini kullanmal›d›r98.
97) Alman hukukunda Alman Usul K.§ 78 gere¤ince söz konusu olan avukat mecburiyetinin yetki
sözleflmesi yap›lmas› bak›m›ndan söz konusu olmad›¤›( WAGNER, s. 556 vd.) belirtilmifltir.
98) KURU’ ya göre normal bir dava vekaletnamesi olan vekil yetki sözleflmesi de akdedebilir(C.I,
s.555)
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Yetki sözleflmesinin etkisi konusunda, kural olarak sözleflmenin
taraflar› ile külli99 ve cüz’i halefleri100 ba¤lay›c› oldu¤u belirtilmelidir. Taraflar›n ve onlar›n küllî99 ve cüz’i haleflerinin yetki sözleflmesiyle ba¤l› olmalar›yla kastedilmek istenilen, davan›n mutlaka
yetki sözleflmesinde belirtilen mahkemede aç›laca¤› de¤ildir. Yetki
sözleflmesi ile ba¤l› olmak, davac›n›n davas›n› yetki sözleflmesinde
gösterilen mahkemede veya Kanun’da öngörülmüfl genel ve özel
yetkili mahkemelerden birinde açmas›n›n mümkün olmas›n› ifade
eder. Daval›n›n da kendisine karfl› yetki sözleflmesinde belirtilen
mahkemede dava aç›lmas› halinde yetki itiraz›nda bulunamayaca¤›
anlam›na gelir101. Yetki sözleflmesinin sadece taraflar aras›nda bir etki do¤uraca¤› aç›kça belirtilmiflse ve küllî ve cüz’i halefler kapsam
d›fl›nda b›rak›lm›flsa, sözleflme, etkisini sadece taraflar aras›nda
gösterir102.
Yetki sözleflmesi sadece taraflar ve taraflar›n küllî ve cüz’i halefleri aras›nda etkili olaca¤›ndan, sözleflmeye taraf olmayan üçüncü
kiflileri ba¤lamayacakt›r. Örne¤in alacakl› ile borçlu aras›nda yap›lm›fl yetki sözleflmesinin, söz konusu borç için üçüncü kiflinin mallar›n›n haczi söz konusu oldu¤unda üçüncü kiflinin açaca¤› istihkak
davas› bak›m›ndan ( ‹‹K. m.99 ) ba¤lay›c› oldu¤u söylenemez103.
Müflterek borçlulardan veya alacakl›lardan birinin taraf oldu¤u
yetki sözleflmesinin sözleflmeye taraf olmayan di¤er müflterek borçlular veya alacakl›lara etkisi olamaz104. Sözleflmeye taraf olmayan
99) Taraflar›n küllî halefleriyle kast edilen, onlar›n mirasç›lar›d›r. Böylelikle, taraflarla birlikte
mirasç›lar› da yetki sözleflmesiyle ba¤l› olmaktad›rlar. Yarg›tay, mirasb›rakan›n yapt›¤› yetki
sözleflmesinin mirasç›s›n› ba¤layaca¤› yönünde isabetli bir karar vermifltir(Kuru, Usul, C.I,
s.574).
100) Taraflar›n cüz’i halefleri ile, dava konusu alaca¤› veya borcu alaca¤›n temliki ya da borcun
nakli yoluyla taraflar›n birinden devralm›fl olanlar kastedilir. Böylelikle, alaca¤› ve borcu
devralanlar da yetki sözleflmesiyle ba¤l› olur. As›l sözleflmenin içinde yer alan yetki flart› fer’i bir
hak olmamakla birlikte, flahsi bir niteli¤e sahip olmad›kça, kendili¤inden alaca¤› ve borcu
devralana geçer. Sözleflmenin kiflisel bir niteli¤e sahip bulunup bulunmad›¤› ise, somut olay›n flartlar› dâhilinde, taraflar›n sözleflmeyi yapt›klar› s›radaki hedeflerinin göz önünde tutulup bu yöndeki iradelerinin yorumlanmas›yla anlafl›l›r. 13. Hukuk Dairesi, 21.12.2005 tarihli karar›nda,
daval› TRT Genel Müdürlü¤ü’nün Türk Telekom’dan devrald›¤› arazisi nedeniyle Türk
Telekom’un yerine geçmifl oldu¤u gerekçesiyle, Türk Telekom’un davac› ile yapm›fl oldu¤u yetki
sözleflmesiyle ba¤l› oldu¤unu ifade etmifltir. 13.HD, 21.12.2005, 13595/19004 (kazanci.com.).
101) KURU, C.I, s.575; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.180. ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›,
s.337;
102) Farkl› yönde görüflün yer ald›¤› Yarg›tay karar› için 11.HD, 2.2.1978, 321/296
(kazanci.com).
103) ‹‹D, 20.4.1965, 4743/4857 (ABD 1965/4, s.520).
104) ANSAY, s.104; KURU, C.I, s.574. ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.338.

‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 140

MERAL SUNGURTEK‹N-ÖZKAN

HAKEML‹ MAKALE

dava arkadafllar›n›105 etkilemeyecektir. Zira sözleflmeye taraf olmayan her bir müflterek borçlu veya alacakl›, sözleflmeye taraf olan di¤er müflterek borçlu veya alacakl›ya göre üçüncü kifli konumundad›r.
Bir mal› iktisap edenler ve alacak için güvence verenler, mal›
devreden ya da kredi kullanan›n yapt›¤› yetki sözleflmesi ile ba¤l›
de¤ildir. Ancak, kefilin alacakl›ya ödedi¤i miktar için as›l borçluya
karfl› açaca¤› rücu davas› bak›m›ndan, as›l borçlu ile alacakl›n›n
yapt›¤› yetki sözleflmesine dayanabilece¤i, kefilin as›l borçluya karfl› açt›¤› bu davada alacakl›n›n haklar›na halef oldu¤unu ve yetki
sözleflmesinden menfaatine uygun oldu¤u takdirde, yararlanabilece¤i; yani onun bak›m›ndan da uygulanma kabiliyeti tafl›yaca¤› söylenebilir106.
C) YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N GEÇERL‹L‹K fiARTLARI
I.YETK‹ KURALLARI ‹T‹BARIYLA YETK‹ SÖZLEfiMES‹N‹N
YAPILMASININ MÜMKÜN OLDU⁄U ALAN ‹Ç‹NDE BULUNULMASI
Bu konudaki aç›klamalar›m›za bafllamadan önce, genel anlamda
yetki kurallar›n›n niteliklerinden söz etmekte yarar görmekteyiz.
Mahkemelerin yetkisine dair kurallar, daval›n›n menfaati ya da
k›smen dava konusu ve hatta mahkemeler dikkate al›narak getirilir.
Bu ba¤lamda daval›n›n yerleflim yeri mahkemesinin genel yetkili
mahkeme olarak düzenlenmesinin alt›nda yatan düflünce, daval›n›n
menfaatinin korunmas› düflüncesidir107. Genel yetki ile ilgili bu kural, Roma hukukundan günümüze gelmifl bir kurald›r. Roma’da da,
kural olarak yetkili mahkeme, günümüzde oldu¤u gibi (HUMK m.
9 vd.), daval›n›n ikametgah› mahkemesiydi (actio sequitur forum
rei)108. Ancak taraflar, bir borcun ifas› için belli bir yer saptam›fllarsa, o yerdeki mahkeme yetkili olurdu109. Baz› davalar ise, Roma ma105) Kastedilen ihtiyari dava arkadafllar›d›r. Zorunlu dava arkadafllar›n›n hep birlikte yetki
sözleflmesi akdetmesi gerekir .(ALANGOYA/ YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM, s. 118, KURU, C.I, s.
575, ULUKAPI, Ö., Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadafll›¤›, Konya 1991, s.145).
106) ANSAY, s. 104;KURU, C.I, s.367; ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.337- 338.
107) ALANGOYA/ YILDIRIM/ DEREN- YILDIRIM, s. 95, ANSAY, s. 91; POSTACIO⁄LU, s. 150;
108) SUNGURTEK‹N-ÖZKAN,M./ TÜRKO⁄LU-ÖZDEM‹R, G. Roma’dan Günümüze Medeni
Yarg›laman›n Esaslar›, Ankara 2008, 46 vd.
109) Belli bir yerde verilece¤i taahhüt edilmifl edimin, bu yer belirtilmeden, baflka bir yerde dava
edilmesi durumunda plus petitio loco denilen yer bak›m›ndan fazla talep gerçekleflir. Örne¤in bir
kimse kendisine Efes’te verilece¤i taahhüt edilmifl edimi, Roma’da dava etmifltir. Böyle bir durum-
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gistra’ lar›n›n yetki ve görev alan› içinde görülürdü110. Birden fazla
daval›n›n bulunmas› halinde, dava sebebine göre bütün daval›lar bak›m›ndan ortak yetki tafl›yan bir mahkeme söz konusu de¤ilse, daval›lardan herhangi birinin yerleflim yeri mahkemesi yetkili mahkeme olacakt›r (HUMK. m.9/II). Mahkemenin yetkisiz olmas› halinde,
yetki itiraz›nda bulunmayanlar bak›m›ndan yetki hususu kesinleflirken; yetki itiraz›nda bulunan›n davas› ayr›larak yetkisizlik karar› verilmektedir111. Ortak yetkili mahkeme, daval› say›s›na bak›lmaks›z›n
davalar›n hepsinin aç›lmas›n›n zorunlu oldu¤u bir kesin yetkili
mahkeme112 anlam›ndad›r. Örne¤in tafl›nmaz ayn›na iliflkin olarak
babadan kalma bir arsaya birden fazla kiflinin el atmas› sebebiyle tecavüzün meni davas› açmak durumundaki iki kardeflin söz konusu
el atanlar aleyhine açaca¤› müdahalenin giderilmesi davas› bak›m›ndan tafl›nmaz›n bulundu¤u yer mahkemesi, ortak yetkili mahkeme
olacakt›r. HUMK.m.13/III’ teki birden fazla mahkeme bak›m›ndan
kesin yetki söz konusudur.
Özel yetkili mahkemelerin yetkisi ise, genel yetki yan›nda söz konusu olup, çok çeflitli düflünceler, -örne¤in davan›n konusu ve taraf
menfaatleri gibi-, bu mahkemeleri de yetkili olarak düzenlemenin
alt›nda yatan sebeptir. Örne¤in sözleflme ile ilgili bir uyuflmazl›kta
sözleflmenin yap›ld›¤› yer mahkemesi veya sözleflmenin ifa olunaca¤› yer mahkemesinin yetkisini (m.10) kabulde oldu¤u gibi. Ancak
ifa yerinin (ödeme yerinin) s›rf mahkemenin yetkisini kurmak için
o flekilde kuruldu¤unun anlafl›lmas› halinde, bu sözleflme hükmüda, davac›n›n fazla talepte bulundu¤u kabul edilir. Çünkü yer belirtilmeden ileri sürülen bir iddia
ile, vaad edenin, Efes’te ifada bulunmakla elde edece¤i ç›karlar› kaybolmaktad›r. Bu nedenle,
baflka bir yerde dava açmak isteyen kimseye, praetor, daval›n›n kararlaflt›r›lm›fl yerde dava açm›fl
olsayd›, elde edece¤i ç›karlar› göz önünde tutacak flekilde bir actio arbitraria tan›r Bu ç›karlar,
özellikle flarap, zeytinya¤›, bu¤day gibi, çeflitli yerlerde fiyatlar› farkl› olan mallarda çok önemlidir. Nakit para bile, her yerde ayn› faiz yüzdesine tabi olmaz. Bununla birlikte, Efes’te, yani
taraflar›n ifay› kararlaflt›rm›fl olduklar› yerde, talepte bulunan davac›, söz konusu davay› oldu¤u
gibi açar. Çünkü praetor’un da bildirdi¤i gibi, vaad edenin ç›karlar› sakl› kalmaktad›r. (Gai. 4..
53c; Iust. Inst. 4. 6. 33c). TÜRKO⁄LU- ÖZDEM‹R G.: Roma Usul Hukukunda “Plus Petitio”
Yasa¤› ve Medeni Usul Hukukundaki Davay› Geniflletme ve De¤ifltirme Yasa¤›na Olan Etkileri,
Ankara, 2004, s. 200 vd., (Plus).
110) TAH‹RO⁄LU, B / ERDO⁄MUfi, B. Roma Hukuku Dersleri, Tarihi Girifl-Genel KavramlarUsul Hukuku, ‹stanbul 2003. s. 7.
111) Konuya iliflkin 4. HD 28.1.1991, 90-9696/91-/424 ve uygulamadan örnekler için bkz.
ALANGOYA/ YILDIRIM/ DEREN-YILDIRIM, s. 100.
112) “M.9/II,c.1’deki müflterk mahkemenin daval›lar›n say›s›na bak›lmaks›z›n davalar›n hepsinin
aç›lmas› zorunlu¤u olan kesin yetkili bir mahkemeyi ifade eder”( ALANGOYA/ YILDIRIM/
DEREN-YILDIRIM, s. 100).
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nün geçersizli¤i ileri sürülebilmelidir113. Unutulmamas› gereken bir
nokta da, sözleflmeden kaynaklanan borç iliflkisindeki her bir münferit borca iliflkin olarak ifa yerinin birden çok olabilece¤idir. Borç
ve ifas›na iliflkin ihtilaflarda ifa yeri mahkemesinin yetkisinden söz
edilebilmesi için geçerli bir sözleflmeden kaynaklanmas› gerekir114.
Hukukumuzda sözleflmenin yap›ld›¤› yer mahkemesinin de yetkili
oldu¤una dair hükme 10.maddede yer verilirken daval› veya vekili
dava tarihinde orada bulunmak, bunlara o yerde tebligat yap›labilmek kayd›yla mümkün k›l›nm›flt›r. Sözleflmenin yap›ld›¤› yer mahkemesinin de yetkili olmas›, Alman hukukunda fuarlar ve belirli süre devam eden pazarlarda yap›lan sözleflmeler için kabul edilmifltir
(ZPO paragraf 30).HMK Tasar›s›nda ise, sözleflmenin yap›ld›¤› yer
mahkemesinin yetkisine dair hükme yer verilmemifltir.
Yetki sözleflmesinin geçerli bir biçimde yap›labilmesi için, yetki
sözleflmesinin yap›lmas›n›n mümkün oldu¤u yetki kurallar› alan›
içinde bulunmak gerekir. Bir k›s›m yetki kurallar› ise, kamu düzenine iliflkin ve kesin yetki halleri olarak HUMK’ da düzenlenmifltir.
Bu kurallar alan›nda, taraf iradelerinin yetkili mahkemeyi belirlemek hususunda bir ifllevi bulunmaz.
Terekeye iliflkin davalarla tafl›nmaz›n ayn›na iliflkin davalar, vekâlet ücretine iliflkin davalar ve HUMK’ nun 17. maddesinin 2. cümlesindeki davalarla, iflâs davalar›nda(‹‹K.m.154), kesin yetkili mahkeme Kanunda düzenlenmifl oldu¤undan, bunlar›n çözümü bak›m›ndan taraflar›n yetki sözleflmesi yapabilmeleri mümkün de¤ildir.
Kanunun münhas›ran belirli bir mahkemede davan›n görülmesini emretti¤i durumlarda yani tafl›nmaz›n ayn›na iliflkin uyuflmazl›klar›n(m.13)115, tafl›nmaz›n bulundu¤u yer mahkemesinde116 tereke113) BAUMBACH, A/LAUTERBACH,W/ ALBERS, J./ HARTMANN, P. Zivilprozessordnung,
München 1994, paragraf 29 B Alman hukukunda eskiden bu flekilde düflünülmekteydi. Ancak
yasal de¤ifliklik yap›larak sözleflmeyle tayin edilen ifa yerinin yetkili mahkemeyi de belirlemesi
hususu, sadece tacirler aras› anlaflmalara hasredilmifltir.
114) AYBAY, A. “Borcun ifa yeri ve yetkili mahkeme, ‹HFM 1960, XXVI, S.1-4, s. 218 vd.;
ÜSTÜNDA⁄, s.222 vd.
115) Maddede “gayrimenkul üzerindeki bir hakka iliflkin davalar” ifadesinin kullan›lm›fl olmas›,
ayni haklar›n yan› s›ra flahsi haklar›n da madde kapsam›nda olup olmad›¤› sorusunu akla getirebilmektedir. Doktrinde a¤›rl›kl› olarak (ÖNEN, E Gayrimenkul Davalar›nda Yetki, AÜHFD
1965-1966, C.XXII-XXIII, S.1-4, s.590; B‹LGE, s.176; B‹LGE/ÖNEN, s.190; BERK‹N, s.316;
KURU, C.I, s.499; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.167; POSTACIO⁄LU ise, Kanunun iddian›n
tafl›nmaz üzerindeki bir hakka iliflkin olmas›n› yeterli gördü¤ünü, bunun ayni hak olmas› flart›n›
bile aramad›¤›n› belirtmektedir, s. 154-155. HMK Tasar›s›, çeliflkilere son vermek için 17. maddesinde aç›kça “tafl›nmaz›n ayn›ndan do¤an davalarda yetki” ifadesine isabetli flekilde yer vermifl
ve 1. f›krada da “tafl›nmaz üzerindeki ayni hakka iliflkin ve ayni hak sahipli¤inde de¤iflikli¤e yol
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ye iliflkin baz› uyuflmazl›klar›n (m.11/ I, 1,2) murisin son yerleflim
yerindeki mahkemede (miras hukukuna iliflkin olan çekiflmesiz yarg› iflleri117 de dahil118 olmak üzere), vekalet ücretine dair davalar›n
(m.15)119 vekilin vekalet görevini yerine getirdi¤i as›l davan›n görüldü¤ü mahkemede, iflas davalar›n›n(‹‹K.m.154)120, borçlunun muamele merkezi Asliye Ticaret Mahkemesinde görülece¤ine dair hallerde, yetki sözleflmesi yap›lmas› mümkün de¤ildir. Keza
HUMK.m.17, 2. cümle ba¤lam›nda “flirketlerin, kooperatiflerin,
derneklerin ve vak›flar›n kendi ifllerine iliflkin olarak üyelerine karfl› ve üyelerin bu s›fatla birbirlerine karfl› açacaklar› davalar, flirketin, kooperatifin, derne¤in veya vakf›n yerleflim yeri say›lan yerdeki
mahkemede görülece¤inden bu kural da kesin yetki hali oldu¤undan bu halde de yetki sözleflmesi yap›lmas› caiz de¤ildir121.
Ayr›ca, sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan uyuflmazl›klar bak›m›ndan da kamu düzenine iliflkin kesin olmayan bir yetki hali söz
konusu oldu¤undan; bu halde de HUMK. m. 22’ deki “mahkemenin
yetkisinin kamu düzenine iliflkin olmad›¤› haller” de taraflar›n yetki sözleflmesi yapabilmelerine olanak tan›yan düzenlemenin kapsam› d›fl›nda kalan bir durum söz konusudur. Kamu düzenine iliflkin
ama kesin yetkinin kabul edilmedi¤i bu ve belirtilecek di¤er hallerde, ortak nokta, taraf iradeleriyle yetkili mahkemenin kararlaflt›r›açabilecek dava ve ifller” denilerek konuya flüphe yer b›rakmayacak flekilde aç›kl›k
kazand›rm›flt›r.
116) Usul ekonomisi bak›m›ndan zaman-masraf ve emekten tasarrufu sa¤layacakt›r.
117)Terekenin defterinin tutulmas›, miras flirketine mümessil tayin edilmesi gibi ifller miras
hukukuna iliflkin çekiflmesiz yarg› ifllerindendir. KURU, C.I, s.494.
118) miras b›rakan›n son yerleflim yerindeki mahkeme yetkili olacakt›r. Kanun’un 11. maddesinin
1. f›kras›n›n 1. ve 2. bentlerinde belirtilen hallerde oldu¤u gibi, çekiflmesiz yarg› ifllerinde de miras
b›rakan›n son yerleflim yerindeki mahkemenin yetkisi kamu düzenine iliflkin olup kesindir.
119) Ö¤retide genellikle kesin yetki kural› olarak de¤erlendirilmektedir(ANARAL, s.117; BELGESAY, fierh, s.52; BERK‹N, s.322; B‹LGE, s.181;; B‹LGE/ÖNEN, s.195; KURU, C.I, s.463;
PEKCANITEZ/ATALAY/ ÖZEKES, s.120; ÜSTÜNDA⁄, s.210..
120) Yarg›tay, kanundaki ifadeye uygun olarak, iflâs takipleri için yetki sözleflmesi
yap›labilece¤ini; buna karfl›l›k, iflâs davalar› için yetki sözleflmesi yap›lamayaca¤›n› belirtmekte;
iflâs davas›n›n mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulundu¤u yerde aç›lmas› gerekti¤ini flart
koflmaktad›r. Örne¤in bkz. HGK, 26.6.1971, 999/421 (ER‹fi,G., Uygulamal› ‹flas ve Konkordato
Hukuku, Ankara 1991, s.12-13); 12.HD, 18.11.1976, 10018/11690 (YKD 1977/10, s.1426);
12.HD, 6.2.1984, 11635/1077 (Uyar,Gerekçeli- ‹çtihatl› ‹cra ve ‹flas Kanunu fierhi, C.VIII, 2.
Bas›, Ankara 2007, s.12701).
121) 17. maddenin 1. cümlesinde düzenlenmifl olan halde özel yetki kural› gere¤i, merkezin
bulundu¤u yerdeki mahkemenin yan› s›ra ifllemlerinden dolay› flubenin bulundu¤u yerdeki
mahkeme de yetkilidir. taraflar›n yetki sözleflmesi yoluyla flubenin ifllemleri sebebiyle, hangi
mahkemede dava aç›labilece¤ini kararlaflt›rmalar› mümkündür( KURU, C.I, s.469).
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labilmesinin mümkün olmamas›d›r. 19. maddesinin 1. f›kras›nda
kamu düzenine iliflkin kesin olmayan bir yetki hali öngörüldü¤üne
göre, 22. madde uyar›nca taraflar›n yetki sözleflmesi yoluyla an›lan
mahkemelerin yetkilerini bertaraf edip baflka bir mahkemeyi yetkili
k›lmalar› veya kanunen yetkili olan mahkemelerin yan› s›ra baflka
bir mahkemeyi yetkilendirmeleri mümkün bulunmamaktad›r122. Bu
husus, aç›kça 19. maddenin 2. f›kras›nda da vurgulanm›flt›r. HUMK’
nun 19. maddesinin 1. f›kras›nda yer alan özel yetki hükümleri de¤ifltirilememekle beraber, sigortal›n›n yarar›na olmak üzere ilgili
hükümlerin de¤ifltirilebilece¤i, yani sigortal›n›n yarar›na yetki sözleflmesi yap›labilece¤i Yarg›tay taraf›ndan kabul edilmektedir123. Yap›lan yetki sözleflmesi ile amaçlanan sigortal›y› korumak oldu¤undan, sözleflmeden sadece sigortal› yararlanacak; sigortac›ya karfl› 19.
maddenin 1. f›kras›nda belirtilen mahkemelerin yan› s›ra, yetki sözleflmesi ile kararlaflt›r›lm›fl olan mahkemede de dava açabilecektir.
Sigortac› ise, sigortal›ya karfl› sadece kanunen yetkilendirilmifl mahkemelerde dava açabilecek; yetki sözleflmesinde gösterilen mahkemede dava açamayacakt›r124. Kanun’un amac›, sözleflmenin ekonomik aç›dan zay›f taraf› olan sigortal›y› korumak oldu¤una göre,
onun lehine olabilecek flekilde bir yetki sözleflmesi yap›lmas›na geçerlilik tan›nmas›, amaçsal yorumun bir sonucudur.
Kanun’un 19. maddesinin 3. f›kras› uyar›nca, 19. maddenin 1.
ve 2. f›kralar›nda düzenlenmifl olan hükümler, sadece kara sigorta122) ANSAY, B‹LGE ve B‹LGE/ÖNEN, burada kamu düzenine iliflkin bir yetki hali
bulundu¤undan, taraflar›n davadan önce yetki sözleflmesi yaparak sigortal›y› korumaya yönelik
hükümlerden feragat edemeyecekleri; ancak, uyuflmazl›¤›n mahkemeye intikali sonras›nda, dava
esnas›nda davan›n aç›lm›fl oldu¤u mahkemenin yetkisine itirazda bulunmamak suretiyle, bu
hükümlerden feragat edilebilece¤ini savunmaktad›rlar (ANSAY, s.100; B‹LGE, s.183;
B‹LGE/ÖNEN, s.197). Oysa kamu düzenine iliflkin bir yetki hali söz konusu oldu¤una göre,
mahkemece yetki kural›na ayk›r›l›k re’ sen dikkate al›nabilece¤i gibi taraflarca da her zaman yetki
iti-raz›nda bulunulabilecektir.
123) Yarg›tay’a göre, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nun 19. maddesinin amac› sigortac›ya
karfl› hak sahibini korumak oldu¤undan, taraflar aras›nda bu amaca ayk›r› olmamak flart›yla,
yetki sözleflmesi yap›labilecektir. TD 9.2.1963, 1070/1030 (KURU, C.I, s.476, dn.215). Sigorta
sözleflmesinden do¤an tazminat davas›nda mahkemenin yetkisinin kamu düzeninden olmas› sebebiyle yetki sözleflmesi yap›lamayaca¤› hakk›nda bkz. TD, 26.10.1967, 3176/3745 (ABD 1968/1,
s.109); 11.HD, 3.12.1973, 4677/.4822 (OLGAÇ, S. Emsal ‹çtihatlarla Hukuk Muhakemeleri
Kanunu,Ankara 1970, s.141; 11.HD, 1.2.1974, 416/318 (YKD 1976/3, s.339-340).
124) ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.331;KURU, C.I, s.476. ‹sviçre’ de Medenî Yarg›lamada Yetkiye ‹liflkin Federal Kanun’da Kanun’un 21. maddesi uyar›nca, tüketici sözleflmelerinden
do¤an davalardaki yetki hükümleri k›smi emredici nitelikte oldu¤undan, taraflar›n uyuflmazl›¤›n
do¤umundan önce sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan davalar hakk›nda yetki sözleflmesi yapmalar› mümkün olmayacakt›r. Tüzel kiflilerin yapt›klar› sigorta sözleflmeleri bak›m›ndan ise, özel
bir yetki kural› öngörülmedi¤inden, taraflar yetki sözleflmesi akdedebileceklerdir
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lar› bak›m›ndan geçerli oldu¤undan deniz sigortalar› bak›m›ndan
yetki sözleflmesi yap›labilmektedir. Tasar›da bu durum muhafaza
edilmifltir.
Bir di¤er yetki sözleflmesi yap›lmas› mümkün olmayan hal, ‹fl
Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesinin 2. cümlesi ile getirilmifltir.
Söz konusu maddenin 1. cümlesi uyar›nca, ifl mahkemelerinde aç›lacak olan her davaya davan›n aç›ld›¤› tarihte daval›n›n Türk Medenî Kanunu hükümlerince yerleflim yeri say›lan yer mahkemesi veya
iflçinin iflini yapt›¤› iflyeri için yetkili say›lan mahkemede125 görülür.
Kanun ifl davalar› için seçimlik yetki kural› öngörmüfltür. ‹fl Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesinin 1. cümlesinde düzenlenmifl yetki
kurallar›n›n kamu düzenine iliflkin oldu¤u belirtilmelidir. Zira yine
5. maddesinin 2. cümlesinde belirtildi¤i üzere, bu iki yetki kural›na
ayk›r› flekilde HUMK.m.22 çerçevesinde yetki sözleflmesi yap›lamamaktad›r.
Tüketici sözleflmesinden do¤an davalara, tüketici mahkemeleri
taraf›ndan bak›lmaktad›r. Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun’da HUMK’ ndaki yetki hükümleri yan›nda, TKHK’ nun 23.
maddesinin 3. f›kras›nda tüketicinin yerleflim yerinin bulundu¤u
yerdeki mahkemenin de yetkili oldu¤u belirtilmifltir126. Tüketici
sözleflmesinden do¤an davalarda yetki sözleflmesi yap›lmas›n› yasaklay›c› bir hükme de yer verilmifl de¤ildir. Yani mevcut duruma
göre, taraflar›n HUMK.m.22 çerçevesinde yetki sözleflmesi yapmalar› mümkündür.
125) Bu mahkemenin yetkili k›l›nmas› ile amaçlanan, iflçinin iflyerinden uzaklaflt›r›lmay›p
iflyerindeki mahkemede lehindeki ve aleyhindeki davalar› takip etmesi hususunda kolayl›k sa¤lanmas›d›r. KURU, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.V, s.5636. Yap›lmakta olan iflle ilgili olan tüm
kay›tlar orada bulunaca¤›ndan, iflçi davada ispat külfetini kolayl›kla yerine getirebilecektir.
Ancak, iflçinin iflyerinin bulundu¤u yerdeki mahkemeyi tespit edebilmek için iflçinin davan›n
aç›ld›¤› tarihteki ifl yerinin mi, yoksa uyuflmazl›kla ba¤lant›l› olan ifl yerinin mi esas al›nmas›
gerekti¤i doktrinde tart›flmal›d›r. ( fiAHLANAN F., ‹fl Yarg›lamas›, ‹HFM 1977, C.XLII, S.1-4,
s.402). Uyuflmazl›¤›n ç›kt›¤› tarihte iflçinin çal›flt›¤› iflyerinin esas al›nmas› suretiyle, yetkili
mahkemenin belirlenmesi gerekti¤i görüflü hakk›nda bkz. TUNCAY,C, ‹fl Mahkemelerinin Görev
ve Yetkisi Üzerine Düflünceler, ‹BD 1988, C.LXIII, S.4-6, s.230.
126) Bu özel yetki kurallar›, “koruyucu yetki kurallar›” olarak an›lmaktad›r ve sözleflmenin zay›f
taraf› olan tüketicinin menfaatlerini korumay› amaçlamaktad›r. GÜNGÖR, G., Milletleraras›
Özel Hukukta Tüketicinin Korunmas›, Ankara 2000, s.138. Tüketici davalar›n›n, tüketicinin
yerleflim yerinde aç›labilece¤ine dair bir düzenleme getirilerek, özellikle kap›dan sat›fl ve mesafeli sat›fllarda tüketicinin dava açarak haklar›n› korumas› özendirilmek istenilmifl; kendi haklar›n›
bizzat aramas›na iliflkin imkânlar› da artt›r›lm›flt›r. ASLAN, Y , Tüketici Hukuku, 3. Bask›,
Ankara 2006, s.652. Ayr›ca, böyle bir düzenleme getirilmesiyle tüketicinin tafl›ma ve seyahat masraflar›na katlanmas›n›n ve oturdu¤u yerden uzun süre ayr› kalmas› nedeniyle kazanç kayb›na
u¤ramas›n›n da önüne geçilmifltir. PEKCANITEZ,H. Tüketici Mahkemeleri, ‹BD 1996, C.LXX,
S.4-6, s.149.
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Alman hukukunda Alman Usul Kanunu § 38, tacir olmayanlar
aras›ndaki yetki sözleflmesini kural olarak geçerli saymamaktad›r.
Almanya’da 21.3. 1974’ te yetki sözleflmesi yap›lmas› konusunda
önemli s›n›rlamalar getirilmifltir. Matbu sözleflmelerdeki yetki kay›tlar›n›n tüketiciler aleyhine sonuçlar yaratt›¤› gerekçesiyle uyuflmazl›¤›n ç›kmas›ndan önceki dönemde bu tür kay›tlara yer verilmesi engellenmifltir. Tüketicilerin, uyuflmazl›k ç›kmadan önce kanun hükümlerinin aksine yetki sözleflmeleri yapmalar›, § 38/II, III, 2 çerçevesinde yaln›z uluslar aras› nitelikteki uyuflmazl›klar bak›m›ndan
mümkün görülmekte; bu dahi taraflar›n yurt içinde yetkili mahkemesi bulunmamas› veya sözleflme yap›ld›ktan sonra yurt d›fl›na nakli söz konusu oldu¤unda mümkün görülmektedir. ‹ç hukukta bu tür
kay›tlar›n geçersiz say›lmak suretiyle § 38/II ve III ile korunmufl
olanlar›n himayesi sa¤lanm›flt›r. Hukukumuz bak›m›ndan da tüketicinin korunmas› amac›yla tüketici sözleflmesinden kaynaklanan
uyuflmazl›klarda, taraflar›n yetki sözleflmesi yapmalar›na izin verilmemelidir. Zira, sözleflmede güçlü olan taraf kanunen yetkili olmayan mahkemeyi yetki kayd›n›n sözleflmeye derci suretiyle yetkili k›larak, tüketici aleyhine bir avantaj elde etmektedir127. Tasar›n›n 22.
maddesinde ise, yaln›zca tacirler veya kamu tüzel kiflileri aras›nda
yap›lan yetki sözleflmelerine izin verilmifl, bu suretle zay›f konumda
olanlar›n korunmas› amac›na hizmet edilmifltir.
Boflanma davalar›nda ise, birden fazla mahkeme yetkili k›l›n›p seçimlik yetki kurallar› öngörülmüfltür. Bu yetki kurallar›, genel yetkili mahkemenin yetkisini ortadan kald›rmad›¤› gibi, MK.M.168’ de
efllerden herhangi birinin yerleflim yeri denildi¤i için daval› ve davac›n›n yerleflim yeri mahkemesi yetkili olaca¤›ndan genel yetki kural› da do¤rulanm›flt›r. Bu davalarda kamu düzenine iliflkin yetki halinden söz edilebilir128. Boflanma davalar›nda, kamu düzenine iliflkin
ve taraflar›n üzerinde serbestçe tasarrufta bulunamayacaklar› yetki
127) PEKCANITEZ, Tüketici Mahkemeleri, s.148. Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’da
yer alan özel yetki kural›, tüketicinin korunmas›n› sa¤lamak amac›yla konulmufltur. Bu nedenle,
tüketicinin kendi yerleflim yerindeki mahkemelerin d›fl›ndaki bir mahkemede dava açmas›na veya
böyle bir mahkemede aleyhine aç›lm›fl bir davada kendini savunmas›na sebep olacak flekilde yetki
sözleflmesi yap›lmas› söz konusu olmamal›d›r. Bu, engellenmelidir.
128) Boflanma davalar›nda kesin bir yetki kural›n›n söz konusu oldu¤u görüflü için bkz. ALANGOYA/ YILDIRIM / DEREN-YILDIRIM, s.102; BERK‹N,s.322; ÜSTÜNDA⁄, s.197. ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM , iki ayr› yetki kural›n›n kanunen öngörülmüfl olmas›n›n,
kesin yetki niteli¤ini ortadan kald›rmayaca¤›n› belirtmekte ve görüfllerine dayanak olarak da
Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nun 13. maddesinin 3. f›kras›ndaki düzenlemeyi göstermektedirler.
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kurallar› söz konusu oldu¤undan HUMK.m.22 çerçevesinde bir yetki sözleflmesi yaparak ilgili mahkemelerin yetkilerinin ortadan kald›r›lmas› veya o mahkemelerin yan› s›ra baflka yer mahkemesini yetkili k›lmalar› mümkün de¤ildir129. Oysa Yarg›tay, boflanma davalar›nda yetki itiraz›n›n yaln›zca ilk itiraz olarak yap›labilece¤i ve yarg›c›n mahkemenin yetkisizli¤ini kendili¤inden göz önünde bulunduramayaca¤› görüflündedir130. ‹lk itiraz süresi içinde yetki itiraz›nda bulunulmad›¤› takdirde karfl› taraf mahkemenin yetkisini kabul
etmifl say›ld›¤›ndan, taraflar aras›nda z›mni bir yetki sözleflmesi do¤maktad›r. Yarg›tay’›n boflanma davalar›nda ilk itiraz süresi içinde
yetki itiraz›nda bulunulmas›n› flart koflmas›ndan, kamu düzeni karakterli olan bu davalarda yetki sözleflmesinin yap›lmas›na izin vermekte oldu¤u anlam› ç›kar›labilir. Uygulamam›z bak›m›ndan z›mni
yetki sözleflmesi kurulmas›na imkan tan›nd›¤›na göre yetki sözleflmesinin yaz›l› flekilde de yap›labilmesi gerekecektir. Yarg›tay boflanma davalar›n›n kamu düzeni karakterini göz ard› etmekte, yetki
sözleflmesinin akdedilmesinde herhangi bir sak›nca görmemektedir.
HMK Tasar›s› ile, Yarg›tay’ ›n bu uygulamas›n› engelleyecek flekilde
yani boflanma davalar› bak›m›ndan taraflarca yetki sözleflmesi yap›lmas›n› ( özellikle z›mni yetki sözleflmesi bak›m›ndan) engelleyecek
yönde bir hükme yer verilmesi uygun olacakt›r.
II. UYUfiMAZLI⁄IN BELL‹ OLMASI
Yetki anlaflmas›n›n, taraflarca aralar›ndaki hukuki iliflkiye etki
edebilmesi için aralar›nda ç›km›fl ya da ç›kmas› olas› uyuflmazl›k
için yap›lm›fl olmas› gerekir. Uyuflmazl›¤›n bir veya birden fazla olmas› e¤er belirli ise, önemli say›lmaz. Önemli olan yetki sözleflmesi
ile yetkili mahkeme olarak belirlenen mahkemenin önüne götürülebilecek uyuflmazl›¤›n belirli olmas›; yani mahkemenin o anlaflma ile
belirlenen uyuflmazl›k bak›m›ndan yetkili oldu¤unu anlayabilmesidir. Bir baflka deyiflle taraflar genelleyerek “Bundan böyle aram›zda
129) Medenî ve Ticarî Hukuk Davalar›nda Mahkemelerin Yetkisi ve Mahkeme Kararlar›n›n
Tan›nmas› ve Tenfizine ‹liflkin Avrupa Konseyi Tüzü¤ü’nün, boflanma davalar› bak›m›ndan herhangi bir münhas›r yetki kural› kabul etmedi¤i dolay›s›yla, taraflar›n yetki sözleflmesi
yapmalar›n› engelleyen herhangi bir s›n›rlay›c› hükme yer vermedi¤i belirtilmelidir. Bu nedenle,
gerek boflanma, gerekse buna ba¤l› olan nafaka, tazminat talebi gibi tali uyuflmazl›klar
bak›m›ndan yetki sözleflmesi yap›lmas› engellenmifl de¤ildir.
130) Yarg›tay, davac›n›n bu iki yetkili mahkemenin d›fl›ndaki baflka bir mahkemede dava açmas›
halinde, seçim hakk›n›n daval›ya geçti¤ini ve ilk itiraz olarak ileri sürmesi gerekti¤ini; yoksa
mahkemenin yetkisizli¤ini re’sen göz önünde bulunduramayaca¤›n› ifade ederek boflanma
davalar›nda yetkinin kamu düzenine iliflkin olmad›¤› sonucuna ulaflmaktad›r. 2.HD, 30.11.1992,
11197/12088; 2.HD, 5.6.1997, 5261/6503; 2.HD, 18.12.1997, 12408/13882; 2.HD, 22.3.2002,
3275/4157; 2.HD, 3.6.2002, 6321/7452; 2.HD, 28.4.2003, 3447/6146 (kazanci.com ).
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yapaca¤›m›z tüm sat›fl sözleflmelerinde kaynaklanan uyuflmazl›klar
‹zmir mahkemelerinde görülecektir” fleklinde bir kararlaflt›rmada
bulunsalar bu geçerli olmaz. Aralar›ndaki ç›kacak her tür uyuflmazl›¤› çözümlemekle bir mahkemeyi yetkili k›lmalar› da geçerli olmayacakt›r.
III. MAHKEMEN‹N BELL‹ OLMASI
Taraflar, yetki sözleflmesinde yetkili k›ld›klar› mahkemeyi aç›kça
flüpheye yer vermeyecek flekilde belirlemelidir. Yetki sözleflmesinde
belli bir flehirdeki mahkemelerin yetkili k›l›nmas›, sadece o flehrin
merkez ilçesinin yarg› çevresindeki mahkemelerin yetkili k›l›nd›¤›
anlam›na gelmektedir. Merkez ilçenin d›fl›nda, ayr› bir mahkeme
teflkilât› bulunan yerdeki ilçe mahkemeleri sözleflmenin kapsam› d›fl›nda kalmaktad›r131.
Yetki anlaflmas› yapmak üzere bir araya gelen taraflar, uyuflmazl›¤› belirli hale getirdikten sonra hangi yer mahkemesinin uyuflmazl›¤› çözmeye yetkili oldu¤unu da gösterecektir. “Türkiye’nin herhangi bir yerinde ya da taraflar›n her birinin diledi¤i yerde ve dava
açabilece¤ine” iliflkin ifade de geçerli olmaz. Zira taraflar yetki anlaflmas›nda yetkili olacak mahkemeyi birlikte kararlaflt›rmak zorundad›r. Tek tarafl› serbesti her zaman kötüye kullan›labilecektir. Daval›, davac›n›n keyfi iradesine tâbi k›l›nm›fl olacak, savunmas›n› uygun
olmayan flartlar alt›nda yapaca¤› bir mahkemeye ça¤r›labilecektir.
Bu nedenle, bu tür yetki sözleflmeleri kamu düzenine ayk›r› say›larak geçersiz kabul edilmelidir132. Ayr›ca ihtilaf ç›kt›ktan sonra bile
mahkemenin belirsizli¤i, yetki hükümleriyle güdülen amaçlara da
ters düfler133.
Kanun koyucunun yetki konusunda düzenlemeler getirirken belli baz› düflüncelerle mahkemelerin yetkilerini tespit etmifl oldu¤u;
davan›n konusunu teflkil eden uyuflmazl›¤›n en çabuk, en az emek
131) Yarg›tay, “ihtilaf halinde ‹stanbul Mahkemeleri yetkilidir” fleklindeki bir yetki flart›n›n, ayr›
bir mahkeme teflkilât› bulunan Sar›yer Mahkemeleri’ni kapsamayaca¤› sonucuna varm›flt›r. 3.HD,
31.3.1969, 1495/1585 (Olgaç, s.184). Yetki sözleflmesinde veya flart›nda yetkili mahkemenin
aç›kça belirtilmesi gerekti¤ine iliflkin olarak bkz. 3.HD, 8.4.1985, 2250/2385 (‹çtihat Bülteni
1986/2, s.117).
132) B‹LGE, s.187; POSTACIO⁄LU, s.161-162; B‹LGE/ÖNEN, s.203;
133) ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s. 317. Yarg›tay da taraflar›n istedikleri mahkemeye
baflvuracaklar›n› düzenleyen yetki sözleflmesinin geçersiz oldu¤u görüflündedir.“Taraflar›n yetkili
mahkemeyi aç›k ve kesin flekilde tespit etmeleri laz›md›r. Alacakl›n›n istedi¤i yerde dava ve takip
açabilece¤ine mütedair salahiyet hükmü belirli bir mahkemeyi göstermemesi ve taraflardan birinin
arzu ve ihtiyar›na ba¤l› tutmas› itibar› ile kamu düzeni noktas›ndan geçerli de¤ildir.” ‹‹D,
18.10.1968, 8943/9393 (Olgaç, Emsal ‹çtihatlar, s.149.)
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ve masrafla, olay mahalline en yak›n ve tarafs›z bir mahkeme taraf›ndan çözümlenmesini amaçlam›fl oldu¤u da göz ard› edilemez134.
HUMK. m.22’ de “salâhiyettar olmayan mahal mahkemesi” ifadesi bulundu¤undan, ö¤retide a¤›rl›kl› olarak, taraflar›n yetki sözleflmesi yoluyla yaln›zca tek bir mahkemeyi yetkili k›labilecekleri kabul
edilmektedir135. Aksi kabul edilirse, yetki sözleflmesinin, güçlü sözleflme taraf›n›n, güçsüz sözleflme taraf›na yetkisiz mahkemenin yetkisini kabul ettirmesine sebep olaca¤› ve güçlü olan taraf›n istedi¤i
yerde dava açmas›na olanak haz›rlayaca¤› bir gerçektir. Bu gerekçeyle, yetki sözleflmesinde taraflar›n tek bir mahkemeyi yetkili k›labileceklerinin kabul edilmesi yetki sözleflmelerinin yap›lmas›n› baz›
flartlara tâbi tutan kanun koyucunun amac›na da uygun olacakt›r136.
Ö¤retideki bir di¤er görüfl ise, yetki sözleflmesinde birden fazla
mahkemeye yetki tan›nabilece¤i yönündedir137.
Yarg›tay ise, baz› kararlar›nda belirli ve aç›k olmak flart›yla birden
fazla mahkemenin yetkilendirilebilece¤ini kabul ederken, baz› kararlar›nda ise tek bir mahkemenin yetkili k›l›nmas› gerekti¤ini flart
koflmaktad›r.138 Yarg›tay’›n görüflleri aras›nda bir yeknesakl›k sa¤lanmas› için, en do¤ru çözüm içtihatlar›n birlefltirilmesi yoluna gidilmesi olacakt›r.
HMK Tasar›s› 22. maddede “bir veya birden fazla mahkemenin
yetkisinin kararlaflt›r›labilece¤ini düzenlemifltir.
134) KALPSÜZ, s.78
135) ANSAY, s.103; ANARAL, s.123; BERK‹N, s.334; KURU, C.I, s.563; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.179. O halde, “‹stanbul ve ‹zmir Mahkemeleri yetkilidir” fleklinde yap›lm›fl olan bir yetki
sözleflmesi geçersiz olacakt›r.
136) PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s.128.
137) Ö¤retide bir görüfle göre yetkili k›l›nan mahkeme tek olabilece¤i gibi belirli olmak flart›yla
birden fazla da olabilir ( ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM, s.116- 117) Bu görüfl yasal
imkanlar›n bir menfaat olmaks›z›n sözsel yorum yap›larak k›s›tlanmas›n› isabetli bulmamaktad›r.
Öte taraftan, icra dairesinin yetkisine iliflkin sözleflmeler aç›s›ndan de¤erlendirmede bulunan
Uyar, alacakl›n›n ve borçlunun birbirlerine karfl› yapacaklar› takipler aç›s›ndan kendi yerleflim
yerlerinin bulundu¤u yerdeki icra dairelerinin yetkili olaca¤›n› kararlaflt›rmalar›n›n pratik
gereksinimlere uygun olaca¤› görüflündedir. Bu sebeple, yazar birden fazla icra dairesinin yetkilendirildi¤i yetki sözleflmelerinin geçerli say›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r (UYAR,T. ‹cra
Hukukunda Yetki- Görev ve Yarg›lama Usulü,Tetkik Mercii, 2. Bas›, Manisa 1991, s.6)
138) 11.HD, 3.12.1973, 4677/4822 (RKD 1974/9-12, s.346-347); 11.HD, 4.4.1974, 1307/1158
(YKD 1975/10, s.6364). Ancak, Yarg›tay baflka bir karar›nda yetki sözleflmesinde birden fazla
mahkemenin yetkilendirilmifl olmas›n›, yetkilendirilen mahkemelerin birbirlerinden çok uzak
mesafede bulunmalar› nedeniyle kabul etmemifltir. TD.12.11.1959, 2336/439 (Batider 1961/1-2,
s.279-281) Buna karfl›l›k, Yarg›tay isabetli olarak kambiyo senetlerinde birden fazla mahkemenin
yetkili k›l›namayaca¤›na karar vermifltir. 12.HD, 18.9.1979, 6183/6925; 12.HD, 2.12.1982,
8027/9002 (‹BD 1983/7-9, s.411).
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Yetki sözleflmesi ile yetkili k›l›nan mahkeme, kanunen yetkili
olan genel ve özel yetkili mahkemelerin yetkilerini bertaraf etmekteyse ve uyuflmazl›¤a bakma hususunda tek yetkili mahkeme olmaktaysa, o mahkeme münhas›r yetkili duruma gelmifl demektir.
Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nun 22. maddesi uyar›nca
yap›lacak olan yetki sözleflmeleri ile kararlaflt›r›lan mahkemenin,
kanunen genel ve özel yetkili olan mahkemelerin yetkisini ortadan
kald›ramayaca¤› savunulmaktad›r139. Berkin de sözü geçen görüfle
kat›lmakla birlikte, yetki sözleflmesiyle kanunen genel veya özel yetkili bir mahkemenin yetkisinin bertaraf edilmesi halinde, sözleflmenin bu k›sm›n›n geçersiz olaca¤›n› ileri sürmektedir140. Ö¤retide
Pekcan›tez/Atalay/Özekes ’e ait bizim de kat›ld›¤›m›z görüfle göre,
taraflar›n yetki sözleflmesinde belirtilen uyuflmazl›ktan do¤an davalar›n›, sözleflme gere¤ince yetkilendirilen mahkemede veya kanunen
genel ya da özel yetkili mahkemelerin birinde açma hususunda seçim haklar› bulunmaktad›r. Bu mahkemelerin herhangi birinde dava aç›ld›¤› takdirde karfl› taraf›n yetki itiraz›nda bulunmas› mümkün
olmad›¤› gibi, davan›n aç›ld›¤› mahkeme de Kanun’un 22. maddesinin 2. cümlesine göre, o davaya bakmaktan kaç›namayacakt›r141.
Bir baflka görüfle göre ise, HUMK.m.22 uyar›nca yap›lan yetki
sözleflmelerinde kararlaflt›r›lan mahkemenin, taraflarca münhas›r
yetkili olaca¤› kabul edilebilir. Bu halde davan›n kanunen yetkili
olan bir mahkemede aç›lmas› halinde, di¤er taraf yetkisizlik itiraz›nda bulunabilir142. Alangoya /Y›ld›r›m/Deren-Y›ld›r›m, tahkim sözlefl139) Ö¤retide genellikle bu görüfl hakimdir ANARAL, s.124; B‹LGE/ÖNEN, s.201;KURU, C.I,
s.566; KURU/ARSLAN/YILMAZ,. Yarg›tay da bu görüfltedir.
140) BERK‹N, Usul Hukuku, s.334. Anayasa m.142 ile mahkemelerin yetkilerinin kanunla
düzenlenece¤i belirtildi¤i için taraflar›n yetki sözleflmesi yaparak kanunen yetkili k›l›nm›fl
mahkemelerin yetkisini bertaraf edemeyece¤i görüflü için bkz. Ç‹ÇEKL‹, V. Medeni Usul Hukukun
da Yetki ‹tiraz› ve Sonuçlar›, (Yay›mlanmam›fl yüksek lisans tezi), Ankara 1988,s.49.
141) PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s.121. Postac›o¤lu ise, yetki sözleflmesi yap›lm›fl
olmas›n›n, kanunen yetkili k›l›nm›fl genel yetkili mahkemenin yetkisini kald›ramayaca¤› yani
genel yetkili mahkemede de dava aç›labilece¤ini; ancak taraflar›n anlafl›p iradelerini aç›kça ve
herhangi bir yoruma ihtiyaç göstermeyecek flekilde ortaya koymalar› halinde, kanunen yetkili olan
özel yetkili mahkemelerin yetkisini bertaraf edebilecekleri görüflündedir( s.162)
142) Ancak, yetki sözleflmesinde gösterilen mahkemenin münhas›r yetkili oldu¤u sonucuna
sözleflmenin yorumlanmas›yla ulafl›labilece¤inden, bu görüfl, taraflar›n mahkemenin yetkisini
hangi anlamda kararlaflt›rd›klar› anlafl›lamad›¤› halde, mahkemenin münhas›r yetkili oldu¤una
dair bir karine kabul edilmemesi gerekti¤i sonu-cuna varmaktad›r. Ayr›ca, yazar taraflar›n yetki
sözleflmesiyle bir mahkemeyi münhas›r yetkili k›lm›fl olmalar› halinde bile, anlaflarak bu duruma
son verebileceklerini de kabul etmektedir. Münhas›r yetkili k›l›nm›fl olan mahkemeden baflka bir
mahkemede dava aç›lmas› durumunda, daval›n›n yetki itiraz›nda bulunmamas› üzerine Kanun’un
23. maddesinin 1. f›kras› uyar›nca yetkisiz mahkemenin yetkili hale gelmesini, yazar bahsi geçen
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mesinden yola ç›karak, yetki sözleflmesiyle münhas›r yetkili mahkeme yarat›labilece¤i sonucuna ulafl›rlar. Taraflar, tahkim sözleflmesi
yoluyla devlet yarg›s›n› bertaraf edip uyuflmazl›¤›n tahkim yarg›lamas› taraf›ndan çözümlenmesi için anlaflabilmektedir. Ayn› mant›kla, yetki sözleflmesinde, kanunen yetkili olmayan bir mahkemenin,
kanunen yetkili olan di¤er mahkemelerin yetkileri bertaraf olunarak
kararlaflt›r›labilmesi de mümkün olmal›d›r. Bu görüfl gere¤ince, “taraflar›n anlaflarak münhas›r yetkili bir mahkeme yaratabilecekleri
hususunu, kanun koyucunun kamu düzeni gerekçesiyle reddetti¤i”ni kabul, tahkim sözleflmesiyle mahkemelere baflvuru olana¤›n›
bertaraf etme yetkisini taraf iradelerine tan›yan kanun koyucunun
iradesiyle uyumlu de¤ildir. Bu tart›flmalar› sonland›rmak için en isabetli çözüm konuya iliflkin yasal bir düzenleme getirilmesidir, denilmifltir143.
Nitekim HMK Tasar›s›, yetki sözleflmesinde gösterilen mahkemenin veya mahkemelerin kural olarak, münhas›r yetkili olaca¤›n› kabul etmifltir. Madde gerekçesinde aç›kland›¤› üzere, taraflar yetki
sözleflmesinde tayin edilen mahkemenin yan› s›ra kanunen genel ve
özel yetkili mahkemelerin de yetkili kalmas›n› istiyorlarsa, yani
münhas›r olmayan bir sözleflme yapmak arzusunda iseler, bu hususu sözleflmede aç›kça belirtmelidirler. Tasar›’da, sadece tacirlerin veya kamu tüzel kiflilerinin kendi aralar›nda yetki sözleflmesi yapmalar›na izin verilmifl; tacirler veya kamu tüzel kiflileri ile onlar›n d›fl›ndaki kimseler aras›nda yetki sözleflmesi yap›lmas›na imkân tan›nmam›fl oldu¤u için zay›f›n korunmas› kayg›s› da söz konusu olamaz.
Tacirlerle kamu tüzel kiflileri d›fl›nda kalan kifliler esasen bu suretle
korunmufltur144.
duruma örnek olarak göstermektedir (ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.331- 332;
ÜSTÜNDA⁄, s. 219-220.)
143)ALANGOYA, Tahkim, s. 72, dn. 142;ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM, s.117
dn.96.
144) UMAR, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasar›s›’na Katk›, Medenî Usûl ve ‹cra-‹flâs
Hukukçular› Toplant›s› V, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasar›s› De¤erlendirmesi, Ankara 8- 9
Eylül 2006, s.89. Yetki sözleflmesinde kararlaflt›r›lan mahkemenin veya mahkemelerin kural
olarak, münhas›r yetkili oldu¤u kabul edildi¤inden sözleflmenin emredici nitelikte oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM, De¤erlendirme ve Öneriler, ‹stanbul 2006, s.25. Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nun 22. maddesi uyar›nca akdedilen yetki
sözleflmelerinde kararlaflt›r›lan mahkemenin münhas›r yetkili olarak kabul edilmeyifli, daha zay›f
konumdaki kiflileri daha güçlü konumdaki kiflilere karfl› koruma düflüncesine dayanmaktad›r.
Ancak, madde gerekçesinde de ifade edildi¤i üzere, Tasar›’da Kanun’un 22. maddesinin aksine,
yetki sözleflmesi yapabilecek olan kifliler k›s›tlanm›flt›r; yaln›zca tacirlerle, kamu tüzel kiflilerinin
kendi aralar›nda ve tacirlerle kamu tüzel kiflilerinin birbirleriyle yetki sözleflmesi akdetmelerine
izin verildi¤inden, her iki taraf da eflit konumdad›r. Ortada daha zay›f konumda olan bir taraf
bulunmad›¤›ndan, bu kiflilerin kendi aralar›nda münhas›r yetki sözleflmesi yapmalar›nda herhangi bir sorun daolmayacakt›r.
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Yetki sözleflmesinde kanunen yetkili olan bir mahkemenin belli
bir davaya bakamayaca¤›n›n kararlaflt›r›lmas› halinde, “olumsuz yetki sözleflmesi”nden bahsedilir.
Olumsuz yetki sözleflmesi, ö¤retide genellikle bu tür bir sözleflmenin kanunen yetkili olan mahkemelere güvensizlik duyuldu¤u
anlam›na geldi¤i ve kamu düzenine ayk›r› oldu¤u gerekçeleriyle kabul görmemekte; sözleflmenin geçersiz oldu¤u kabul edilmektedir145. Taraflar yetki sözleflmesiyle yetkili olmayan mahkemeyi yetkili duruma getirebilmekle birlikte, kanunen yetkili mahkemenin
veya mahkemelerin yetkisini bertaraf etme hakk›na sahip de¤ildirler146.
Olumsuz yetki sözleflmesinin kurulmas›na olanak verilmemek
gerekti¤i fleklindeki ö¤retide ifade edilen görüflün aksi yönde olan
bir görüfle göre ise, taraflarca olumsuz yetki sözleflmesi yap›lmas›
mümkün olup; o sözleflme de geçerli flekilde kurulmufl say›lmal›d›r.
Kanun taraflara yetki sözleflmesi yapabilme yetkisi verdi¤ine göre,
taraflar kendilerine tan›nan bu yetki gere¤ince, kanunen yetkili olan
mahkemelerin yetkilerini de bertaraf edebilecektir. Yani olumsuz
yetki sözleflmesi de yapabileceklerdir147.
Olumsuz yetki sözleflmeleri iki türlü kurulur. Ya yetki sözleflmesinde aç›kça kanunen yetkili olan mahkemenin veya mahkemelerin
yetkisinin bertaraf edildi¤i belirtilir148 veya kanunen yetkili olan
mahkemenin veya mahkemelerin yetkisinin ortadan kald›r›ld›¤›n›n
145) ANARAL, s.124, B‹LGE, s.188, B‹LGE/ÖNEN, s.203, KESK‹N, s.312;KURU, C.I, s.565;
KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.179.
146) ANSAY, 103; Ç‹ÇEKL‹ V., s.49; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s.121.
Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu konuya iliflkin karar›nda flu ifadelere yer vermifltir: “…Usulün
metni aynen al›nan 22. maddesindeki düzenleme, davan›n daval› bak›m›ndan yetkili olan
mahkemede görülmesine engel olmak üzere getirilmifl bir hüküm niteli¤inde kabul edilemez.
Maddeyi bu esasa ayk›r› yönde yorumlamak, belirli ›nbir mahkemenin belli bir uyuflmazl›¤a bakamayaca¤› yolunda olumsuz yetki sözleflmelerinin de geçerli oldu¤u sonucunu do¤urur ki, bu tür
sözleflmeler belirli bir mahkemeye peflinen güvensizlik ifade edece¤inden ve bu bak›mdan kamu
düzenine ayk›r› olaca¤›ndan geçersiz say›l›rlar.” HGK, 26.3.1975, 60/394 (Olgaç, s.184).
Postac›o¤lu’ na göre, yetki sözleflmesi yap›ld›¤›nda, davac› taraf yetki sözleflmesinde belirtilen
mahkemeye veya daval›n›n yerleflim yerindeki mahkemeye baflvurabilecektir. Daval›n›n yerleflim
yerindeki mahkemenin yetkisiz olaca¤›na dair aç›k bir sözleflme hükmü, belirli bir mahkemeye
karfl› güvensizlik ifade etti¤inden, kamu düzenine ayk›r› olmakta ve bu nedenle de geçersiz
say›lmak gerekmektedir. Ancak, yazar söz konusu flart›n geçersiz say›lmas›n›n yetki
sözleflmesinin tümünün geçersizli¤i sonucunu do¤urmamas› gerekti¤i görüflündedir( s. 162)
147)ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.330; ÜSTÜNDA⁄, s.217.
148) Yetki sözleflmesinde, “taraflar aras›ndaki uyuflmazl›¤› çözümlemede kanunen yetkili olan
‹zmir Mahkemelerinin yetkili olmad›¤›n›n belirtilmesi”
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belirtilmesinin yan› s›ra kanunen yetkili mahkemelerin d›fl›nda baflka bir mahkemenin yetkilendirildi¤i de ifade edilir149. Kanunen yetkili mahkemenin veya mahkemelerin yetkisini bertaraf eden olumsuz yetki sözleflmesi geçerli olarak kabul edilmemelidir. Yetki sözleflmesi yapabilecek kiflilere iliflkin HUMK herhangi bir s›n›rlama getirmifl de¤ildir. Sözleflmenin ekonomik ve sosyal aç›dan eflit konumda olmayan kifliler aras›nda da yap›labilece¤i bir gerçektir. Bu çerçevede, sözleflmenin güçlü taraf›na karfl› zay›f taraf› korumak amac›yla, zay›f tarafa sözleflmede belirtilen mahkemenin d›fl›nda kendi
menfaatine en uygun olan kanunen genel150 ve özel yetkili mahkemelerde dava açma ve kendisi aleyhine aç›lm›fl davada savunma imkan›na sahip olmal›d›r. Davan›n yetki sözleflmesinin o flekilde kalem
al›nm›fl olmas›n› sa¤layan güçlü tarafça aç›lmas› olas›l›¤›nda, buna
geçerlilik tan›n›rsa, daval› zay›f yan savunma imkan›ndan mahrum
ve dolay›s›yla da ma¤dur olabilecektir. Bu gibi hallerde sözleflmenin
geçersizli¤i ve bunun mahkemece re’sen gözetilmesi koruma amac›na uygun olacakt›r. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasar›s› ise, konuya iliflkin tart›flmalar› sonland›rmak istemifltir. Çünkü, Tasar›’n›n
22. maddesinde sadece tacirlerin ve kamu tüzel kiflilerinin kendi
aralar›nda ve birbirleriyle yetki sözleflmesi yapmalar› mümkün k›l›nm›flt›r. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, yetki sözleflmesinde belirtilen
mahkeme münhas›r yetkili olacakt›r. Söz konusu mahkemenin
münhas›r yetkili olmas›, kanunen genel ve özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin bertaraf edilmesi anlam›na gelmektedir. O halde, tasar›da, tacirlerle kamu tüzel kiflileri aras›nda yetki sözleflmesi yap›lmas› ve bunun aksi belirtilmedikçe münhas›r yetki kurdu¤u kabul
edildi¤ine göre olumsuz yetki sözleflmesi yap›lmas›na da izin verildi¤i sonucuna ulafl›labilir.151
IV. fiEK‹L KOfiULU
a) Yaz›l› fiekilde Kurulmufl Olmas›
Yetki sözleflmesini, taraflar›n karfl›l›kl› olarak, kararlaflt›rm›fl olmad›klar› mahkemede, dava açmamak ya da kararlaflt›rm›fl oldukla149) Yetki sözleflmesinde, “taraflar aras›ndaki uyuflmazl›¤› çözümlemede kanunen yetkili olan
‹zmir Mahkemelerinin yetkili olmad›¤›n›n belirtilmesinin yan› s›ra, kanunen yetkili olmayan Uflak
Mahkemelerinin yetkili oldu¤unun ifade edilmesi”.
150) Bkz. yuk.s.31, dn.108 civar›
151) PEKCANITEZ, H, Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasar›s›’n›n Tan›t›m›, Medenî Usûl ve ‹cra‹flâs Hukukçular› Toplant›s› V, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasar›s› De¤erlendirmesi, Ankara
8-9 Eylül 2006, s.19; UMAR, B., Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Tasar›s›yla fiimdiki
HUMK Kurallar›na Getirilmek ‹stenen De¤iflikliklerin Bafll›calar›, Ocak-fiubat 2007, s.323.
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r› mahkemede dava açmak konusunda yükümlülük alt›na girdikleri
bir borçlar hukuku sözleflmesi olarak nitelenemez152. Zira, davac›
yetki sözleflmesi ile kararlaflt›r›lm›fl mahkemede dava açmad›¤›nda,
daval›n›n davac›y› o mahke-mede dava açmaya zorlayabilmesi veya
davac›dan tazminat isteyebilmesi mümkün de¤ildir; daval›n›n elindeki tek imkân yetki itiraz›nda bulunmakt›r.
Yetki sözleflmesinin geçerli olabilmesi HUMK.m. 22, c. 1’ e göre,
yaz›l› olarak yap›lmas›na ba¤l›d›r. Yani sözleflmenin geçerlili¤i için
adi yaz›l› flekilde153 yap›lmas› yeterli olup; akdi oluflturan irade beyanlar›n›n yaz›l› bir metinde aç›klanmas› gerekmekle beraber, metnin her iki tarafça imzalanmas› aranmaz. Taraflardan birinin imzalam›fl olmas› halinde, di¤er taraf bu metne yönelik herhangi bir itirazda bulunmazsa, sözleflme geçerli olarak kurulmufl say›l›r. Tüm bunlar, yetki sözleflmesinin ba¤›ms›z bir sözleflme olarak kurulmas› halinde söz konusu olur. Yetki sözleflmesinin bir maddi hukuk sözleflmesinin içinde yetki flart› olarak yer almas› halinde ise, içinde yer ald›¤› sözleflme, tek tarafa borç yüklemekteyse, sadece borç alt›na giren tarafça, her iki tarafa borç yükleyen bir maddi hukuk sözleflmesi söz konusu ise, her iki tarafça imzalanmas› gerekir154. Yarg›tay,
152) KURU’ ya göre, bu sözleflme ile her iki taraf da birbirlerine karfl› yetkisiz olan ve fakat yetki
sözleflmesi ile yetkili k›l›nan mahkemede dava aç›labilece¤ini taahhüt etmektedir ve yaln›z bir
taraf için hak do¤urmas› mümkün de¤ildir. Sözleflme, her iki taraf için de ayn› yükümlülük ve haklar› kapsamal›d›r (C.I, s. 559). Yazara göre, ekonomik ve sosyal bak›mdan daha zay›f durumda
olan taraf aleyhine yap›lmas› ve sadece di¤er taraf lehine hak do¤urmas› mümkün de¤ildir.
153) Borçlar Kanunu’nun 11. maddesinin 2. f›kras›na göre, sözleflmenin geçerlilik flart›d›r( ANARAL, s.131; BERK‹N, s. 333; KESK‹N, s.308, KURU, C.I, s.558; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.178,
ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.518; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s.122). Ö¤retide
genellikle, yaz›l› flekil flart›, yetki sözleflmesinin geçerlilik flart› olarak kabul edilmekle birlikte,
az›nl›kta kalan bir görüfl taraf›ndan yaz›l› flekil flart›n›n sözleflmenin geçerlilik flart› olmay›p ispat
flart› oldu¤u da ileri sürülmüfltür. Bu durumda, davan›n yetkisiz mahkemede aç›lmas› üzerine
daval› yetki itiraz›nda bulundu¤u takdirde itiraz›n› yetki sözlefl-mesi ile ispat edecektir.( ANSAY,
s.102; B‹LGE, s.187; B‹LGE/ÖNEN, s.202). HMK Tasar›s›n›n 23. maddesinin 2. f›kras›nda,
sözleflmenin geçerli olabilmesi için yaz›l› flekilde yap›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Burada
HUMK.m.22, c.1’ den farkl› olarak yaz›l› fleklin sözleflmenin geçerlilik flart› oldu¤u aç›kça vurgulanm›flt›r. Geçerlilik flart› olarak, yaz›l› fleklin öngörülmüfl olmas›n›n sebebi, uyuflmazl›¤›n
kanunen yetkili k›l›nm›fl olan mahkemeden baflka bir mahkemede görülmesinin kararlaflt›r›lmas›
gibi önemli bir tasarrufta bulunmadan önce taraflar›n dikkatli davranmalar›n› ve yapt›klar›
sözleflmenin kendileri için tafl›d›¤› önemi kavramalar›n› temindir(ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet
Anlaflmalar›, s.318; POSTACIO⁄LU,s.160; BERK‹N, s.333).
154) “Taraflar aras›ndaki sözleflme (sat›fl sözleflmesi) flekle tâbi de¤ildir. Ancak HUMK’nun 22.
maddesine göre, yetki sözleflmesi kanunen yaz›l› flekle tâbi tutuldu¤undan, yaz›l› flekil ve yetkili
temsilcilerin imzas›n›n bulunmas› bu sözleflmenin geçerlili¤inin flart›n› teflkil eder. Bu itibarla,
yaz›l› flekilde yap›lmam›fl ve taraflar›n imzas›n› tafl›mayan (BK Mad.13) yetki sözleflmesi hukuken
geçerli olmaz. (BK Mad.11/2) Bu nedenle, sat›m sözleflmesinin ifa ile geçerli hale gelmesi yetki
sözleflmesini de geçerli hale getirmez. Taraflar aras›ndaki 16.8.1993 tarihli sözleflme, daval›
flirketi temsil ve ilzama yetkili kiflilerin (17.6.1992 tarihli imza sirkülerine göre iki kifli)
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sözleflmede taraflardan birinin imzas›n›n eksik olmas›n›n yetki sözleflmesini geçersiz k›laca¤›na 2006 y›l›nda verdi¤i bir kararda de¤inmifltir155.
Kanun taraf›ndan yaz›l› flekil flart› arand›¤›ndan, yetki flart›n›n
içinde yer ald›¤› özel hukuk sözleflmesi herhangi bir flekil flart›na tâbi bulunmasa bile, yetki sözleflmesinin yaz›l› olarak kurulmas› gerekmektedir. Ayr›ca, yetki sözleflmesinin geçerlili¤i için âdi yaz›l› flekil156 yeterli kabul edildi¤inden, maddi hukuk sözleflmesinin geçerlili¤inin resmi flekil flart›na ba¤l› olmas›, yetki sözleflmesinin de resmi flekilde yap›lmas›n› gerektirmemektedir157.
Bir görüfle göre, yetki sözleflmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleflmedir. Taraflar birbirlerine karfl› davan›n kanunen yetkisiz olmakla birlikte, yetki sözleflmesiyle yetkilendirilmifl olan mahkemede aç›labilece¤i hususunda bir taahhütte bulunurlar. Bu durumda,
taraflar›n her ikisi de yükümlülük alt›na girdi¤inden158, BK. m.13/
I. uyar›nca, kural olarak sözleflmenin her iki tarafça da imzalanmas›
gerekmektedir.
Di¤er bir görüfle göre ise, yetki sözleflmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleflmedir. Sözleflmenin alt›nda yaln›zca borçlunun imzas›n›n bulunmas› yeterli olmakta; alacakl›n›n imzas› bulunmasa bile,
alacakl›n›n kabulü ile yetki sözleflmesi geçerli olarak kurulmufl say›lmaktad›r159.
imzalar›n› tafl›mad›¤›ndan, taraflar aras›nda geçerli bir yetki sözleflmesi veya yetki flart›n›n
varl›¤› kabul edilmemelidir.” 19.HD, 19.12.1995, 2380/11414 (ERDEM‹R, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu fierhi, Ankara 1998, s.346).
155)HGK, 27.9.2006, 13- 539/586 (Legal HD Temmuz 2007, S.55, s.2222-2224). Yarg›tay, bir
koniflmentonun arkas›nda bulunmas› gereken kay›tlar›n ve flartlar›n d›fl›nda baz› kay›tlar›n ve
flartlar›n yer al›p bunlar›n içinde yetki flart›n›n bulunmas› halinde, koniflmentonun arkas›n›n her
iki tarafça imza edilmemifl olmas› sebebiyle yetki sözleflmesini geçersiz saym›flt›r. TD, 12.11.1959,
2336/439 (Batider 1961, C.I, S.2, s.279-281). . “Daval›, emre yaz›l› senetteki imzan›n kendisine
ait olmad›¤›n› ileri sürdü¤üne göre, bu yön incelenmelidir. ‹mzan›n daval›ya ait oldu¤u anlafl›ld›¤›
takdirde, yetki sözleflmesi de geçerli olur.” 11.HD, 3.11.1975, 4273/5930 (YKD 1976/12, s.1677)
156) Borçlar Kanunu’nun 14. maddesine güvenli elektronik imzan›n elle at›lan imzayla ayn›
hukukî sonucu do¤uraca¤›na iliflkin bir hüküm eklenmifltir. Elektronik ‹mza Kanunu’nun 5. maddesinin 1. f›kras› da paralel bir düzenleme getirmekle birlikte, Kanun’un 2. f›kras›nda baz› istisnalar ortaya konulmufltur. Bu durumda, kanunun resmi flekle veya özel bir merasime tâbi tuttu¤u
hukukî ifllemler ve teminat sözleflmeleri, güvenli elektronik imzayla yap›lamayacakt›r. Yetki
sözleflmeleri, bu kapsama girmedi¤inden taraflar›n sözleflmeyi güvenli elektronik imza yoluyla da
geçerli bir flekilde akdetmeleri mümkün olabilecektir..
157) ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN-YILDIRIM, s.116; ; KURU, C.I, s.558; KURU /ARSLAN/
YILMAZ, s.178, POSTACIO⁄LU, s.160; ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.321.
158) KURU,C.I, s.559. Faturalarda ve hesap pusulalar›nda yer alan yetki flart› da her iki taraf›n
imzas›n› tafl›mad›¤› için geçersiz say›lacakt›r. ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s. 321.
159) KESK‹N, s.309. Yarg›tay, üzerinde yaln›zca borçlunun imzas› bulunan bonolardaki yetki
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Büyük iflletmelerle yap›lan matbu metinler fleklindeki sözleflmelerde yer alan yetki kay›tlar›n›n genel ifllem flartlar› niteli¤inde oldu¤u, ancak müflterinin okuyup anlayabilece¤i flekilde yaz›lm›flsa160,
karfl› taraf›n dil itibariyle anlayamayaca¤› ve anlam bütünlü¤ü içinde mant›kl› oldu¤u takdirde, sözleflme içeri¤ine dâhil oldu¤u kabul
edilmek gerekir. Yetki flart› özellikle ekonomik ve sosyal aç›dan güçsüz olan taraf›n rahatça görüp okuyabilece¤i flekilde yaz›lmam›flsa;
sözleflmenin zay›f taraf› yetki flart›n› imzalamak hususunda herhangi bir iradeye sahip olmamakta; büyük olas›l›kla, söz konusu flart›n
fark›nda bile olmadan sözlefl-meyi imzalamaktad›r. Bu gibi hallerde
yetki kayd›n› geçerli saymamak menfaatler dengesine uygun olacakt›r161.
b) Z›mni Olarak Yap›lmas›
HUMK.m.23, c.1’ e göre, yetkili olmayan bir mahkemede dava
aç›lmas› halinde, daval› taraf›ndan ilk itirazda bulunulmad›¤› takdirde, yetkisiz olan mahkemenin yetkisi kabul edilmifl say›lacak ve yetkisiz mahkeme kendili¤inden yetkili hale gelmifl olacakt›r. Bu durumda, taraflar aras›nda z›mni olarak bir yetki sözleflmesi yap›lmaktad›r162 oldu¤u ö¤retide genellikle yetki sözleflmesinin z›mni flekilde
kurulmufl oldu¤u ifade edilerek kabul edilmektedir163.
flart›n› geçerli kabul etmektedir. HGK, 27.9.1972, 709/749 (‹BD 1973/2, S.136-138); 11.HD,
3.11.1975, 4273/5930 (YKD 1976/12, s.1677).
160) yani çok ufak bir puntoyla, silik olarak, çok s›k aral›klarla bas›lm›fl olmamas› ve büyük
güçlük ç›karmadan okunabilmesi halinde, sözleflme içeri¤i haline gelmifl say›laca¤› belirtilmelidir.
161) Yetki sözleflmesi yap›l›rken bir maddi hukuk sözleflmesindeki genel flartlara at›f yap›lm›flsa,
sözleflmenin geçerlilik kazanabilmesi için taraflar›n genel ifllem flartlar›n›n içeri¤inden haberdar
olmas› gerekir. Bu yüzden flartlar onlara en geç sözleflmenin imzalanaca¤› s›rada bildirilmifl
olmal›d›r. Taraflar›n aralar›nda süregelen ticarî iliflkilerden ötürü, söz konusu genel flartlar
hakk›nda bilgi sahibi olmalar› halinde ise, buna gerek yoktur. Ayr›ca, yetki sözleflmesinin baflka bir
yaz›l› belgeye at›f yap›larak kurulmas› halinde, taraflar ilgili belgenin varl›¤›ndan haberdar ise veya
haberdar olabilecek durumda ise, yetki sözleflmesinin geçerli olarak kuruldu¤u kabul edilecektir. Bir
görüfle göre, yetki flart› sözleflmede yer ald›¤› flekliyle kat›lan taraf›n dikkatini çekip okumas›n›
sa¤layacak biçimde yaz›lmam›fl veya bu flart›n sözleflmeye dâhil oldu¤u bildirilmemifl olsa bile,
sözleflmeyi imza eden taraf yetki flart›n›n varl›¤›n› ve içeri¤ini ö¤renme f›rsat› varken, f›rsattan istifade etmemiflse, bilahare flarttan haberdar edilmedi¤ini ileri sürememelidir. Sarg›n, s.167- 168
162) HMK Tasar›s›’n›n 24. maddesinin 4. f›kras›nda, yetkinin kesin olmad›¤› davalarda, daval›
süresi içinde ve usulüne uygun bir flekilde yetki itiraz›nda bulunmad›¤› takdirde davan›n aç›ld›¤›
mahkemenin yetkili hale gelece¤i düzenlenmifltir. Sözü geçen hüküm, yürürlükte olan Hukuk Usûlü
Muhakemeleri Kanunu’nun 23. maddesinin 1. cümlesindeki hüküm ile benzerlik tafl›maktad›r.
163) BERK‹N, s.333, B‹LGE, s.187, B‹LGE/ÖNEN, s.202, KARAFAK‹H, s.47; KESK‹N, s.310;
KURU,C.I, s.559; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.178, ayr›ca bkz.Ç‹ÇEKL‹, s.51; PEKCANITEZ/
ATALAY/ÖZEKES, s.122. Yetkisiz olan bir mahkemeye müracaat eden davac›, z›mnen bu mahkemenin yetkisini kabul etmifl olmaktad›r. Daval›n›n da söz konusu mahkemenin yetkisini kabul
etti¤ine dair herhangi bir cevab› yetkisiz olan mahkemeyi yetkili k›lmaya yetmektedir. Ayr›ca,
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Ö¤retide bir baflka görüfle göre, HUMK.m.22, c.1’ in aç›k düzenlemesi karfl›s›nda, yetki sözleflmesinin mutlaka yaz›l› olarak yap›lmas› gerekmekte; kural olarak, sözleflmenin z›mni olarak kurulmas› mümkün bulunmamaktad›r164. Ancak, HUMK.m.23, c. 1 uyar›nca, daval› davan›n esas›na girmeden önce yetki itiraz›nda bulunmad›¤› takdirde, o mahkemenin yetkisini kabul etmifl say›lacakt›r. Yetki itiraz›, Kanun’un 187. maddesinin 2. bendi uyar›nca, bir ilk itiraz hali olarak düzenlenmifl; Kanun’un 188. maddesinde de ilk itirazlar›n davan›n esas›na girilmeden önce ileri sürülmemeleri halinde, daha sonra ileri sürülmelerinin mümkün olmad›¤› belirtilmifltir.
Yazara göre 188. madde gere¤ince, zaman›nda ileri sürülmeyen ilk
itirazlar›n sonradan ileri sürülmeleri imkân› tan›nmam›flken, 23.
maddenin 1. cümlesinde yetki ilk itiraz›na özgü özel bir düzenleme
getirilmifltir. Bu nedenle, 23. maddenin 188. maddeden ba¤›ms›z
olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Bilindi¤i gibi, daval› esasa
girmeden önce yetki itiraz›nda bulunmad›¤› takdirde, esasa girmekle yetkisiz olan mahkemenin yetkisini kabul etmifl olacakt›r. Yazar,
söz konusu düzenlemenin ancak, z›mni anlaflma görüflü165 ile aç›klanabilece¤ini belirtmekte; 22. maddenin 1. cümlesindeki hüküm
nedeniyle z›mni yetki sözleflmesi kurulamayaca¤› görüflünde olmakla birlikte, 23. maddeden yola ç›karak z›mni sözleflmelerin varl›¤›n›
kabul etmektedir. Ancak, yazar yetkisiz mahkemenin yetki kazanabilmesi için mutlaka daval›n›n olumlu bir davran›fl›na ihtiyaç oldu¤unu savunmaktad›r. Yazara göre, duruflmalara kat›lmayan ve ilk itirazda bulunmayan daval›, esasa dahi girmifl say›lamayaca¤›ndan,
yetkisiz mahkeme kendili¤inden yetkili hale gelmeyecek; z›mni bir
sözleflmenin varl›¤›ndan söz edilemeyecektir; hâkimin de yetkisini
re’sen araflt›rmas› gerekecektir166.
daval›n›n esasa cevap süresi içinde bildirece¤i ilk itirazlar› aras›nda yetki itiraz›na yer vermemesi
halinde, mahkemenin yetkisizli¤ini sonradan iddia etmesi mümkün de¤ildir. Davac›n›n, yetkisiz
olan mahkemeye baflvurmas›; daval›n›n ise, yetki itiraz›nda bulunmaks›z›n, esasa cevap vermesi o
mahkemenin yetkisini kabul ettiklerine dair kanunî delil say›lmaktad›r (BELGESAY, fierh, s.63).
164) ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.322.
165) 22. maddede yetki anlaflmas›na iliflkin düzenleme getiren HUMK’muz, 23. maddenin 1. cümlesinde z›mni yetki sözleflmesinin gerçekleflmesi için gerekli olan flartlar› düzenlemifltir. Yetki itiraz›n› ilk itiraz olarak ileri sürmeksizin, davan›n esas›na giren daval› yetkisiz olan mahkemenin
yetkisini kendi serbest iradesi ile kabul etmifl olmaktad›r. Bu sebeple, Kanun’un 23. maddesinin 1.
cümlesinde çürütülemeyen bir z›mni anlaflma karinesi mevcuttur. ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet
Anlaflmalar›, s.327.
166) ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.325-327; ÜSTÜNDA⁄,s.213 vd. Postac›o¤lu ise, yetki
sözleflmesinin z›mni olarak kurulamayaca¤› görüflündedir. Yazara göre, mahkemenin
yetkisizli¤inin ileri sürülmesi belli bir süre zarf›nda ve belirli flekillerde kullan›lmas› gereken bir
hak oldu¤undan, esasa cevap verilmekle veya esasa cevap süresi içinde yetkisizlik itiraz›nda
bulunulmamas›yla, bu hak düflmüfl olacakt›r( s. 168)
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HUMK’nun 23. maddesinin 1. cümlesi uyar›nca, yetkisiz bir
mahkemede dava aç›lmas› halinde daval› taraf›ndan yetki itiraz›nda
bulunulmad›¤› takdirde mahkeme kendili¤inden yetkili hale gelmektedir; yani daval› davan›n yetkisiz mahkemede görülmesine üstü örtülü flekilde r›za göstermektedir. Kanun taraf›ndan itirazda bulunmaktan kaç›nma fleklindeki olumsuz edime bir hukuksal sonuç
ba¤lanmaktad›r. Sözleflmenin z›mni olarak kurulmas›, Kanun taraf›ndan daval›n›n davran›fl›na bir sonuç ba¤lanmas› suretiyle gerçekleflmektedir. Daval› taraf›n mahkemenin yetkisine karfl› herhangi bir
itirazda bulunmay›p esasa girmesi167, sözleflmenin do¤umu için yeterli bir irade aç›klamas› olarak görülmektedir168.
Alman hukukunda da, Usul Kanunu § 38’de, taraflar›n aç›kça
veya üstü örtülü olarak anlaflarak ilk derecedeki yetkisiz mahkemeleri yetkilendirmesi olana¤›na yer verilmifltir. Bunun bir borçlar hukuku sözleflmesi olmad›¤›na da de¤inilmifltir169.
V.Yetki Sözleflmesinin Geçerlili¤inin ‹ncelenmesi
Yetki sözleflmesinin geçerlili¤ini incelenmesi ifli, bu sözleflme ile
yetkili k›l›nan mahkemede yap›lmal›d›r. Yetki sözleflmesi bu davay›
kapsamasa veya sözleflme geçersiz olsa bile, daval› taraf›ndan yetki
itiraz›nda bulunmamas› halinde, mahkemenin yetki sözleflmesinin
söz konusu davay› kapsay›p kapsamad›¤›n› ya da yetki sözleflmesi167) Esasa girmekten kas›t, örne¤in daval›n›n davac› taraf›n sözleflmeye dayal› taleplerinin bir
k›sm›n› kabulü, zamanafl›m› yada takas savunmas›nda bulunmas›, mahkeme huzurunda sulh
sözleflmesi imzalamas› gibi olumlu edimlerde bulunmas›d›r. Oysa daval›n›n duruflmaya gelmemesi(olumsuz edim) veya cevap dilekçesine yan›t vermemesi gibi tamamen pasif nitelikteki
davran›fllar›, “esasa girme” olarak de¤erlendirilemez. Bu durumda, z›mni yetki sözleflmesinin
kurulabilmesi için daval›n›n sadece yetki itiraz›nda bulunmamas› yeterli olmay›p, aktif bir
davran›flta bulunmas› gerekir. Yetki sözleflmeleri ile ilgili en önemli kayg›, zay›f›n korunmas›
düflüncesi olunca, itirazda bulunmamakla mahkemenin yetkisini kabul etmifl say›lmak sonucunun
ortaya ç›kabilmesini daval›n›n olumlu bir edimde bulunmas› örne¤in takas ya da zamanafl›m› ileri
sürmesi, sulh olmas› gibi eylemlere ba¤lamak gere¤i de anlafl›l›r. Zira salt itirazda bulunmamak
örne¤in duruflmalara gelmeyen daval› bak›m›ndan esasen yetkisi olmayan mahkemenin yetkisine
r›za gösterildi¤i bu yönde irade beyan›nda bulunmufl oldu¤unu varsaymay› gerektirmez.
168) ‹sviçre Hukuku’nda yetki sözleflmesinin z›mni flekilde kurulabilece¤i aç›k bir düzenlemeye yer
verilerek kabul edilmektedir. ‹sviçre’deki durum hakk›nda bkz. K›smi emredici kurallar›n varl›¤›
halinde, uyuflmazl›¤›n do¤umundan sonra sözleflmenin zay›f taraf› olan tüketicinin, iflçinin,
kirac›n›n lehine yetki sözleflmesi yap›labilece¤inden, bu kiflilerin açt›¤› davaya sözleflmenin güçlü
taraf› itiraz etmeyip esasa girdi¤i takdirde k›smi emredici kurallar›n varl›¤› halinde de z›mni yetki
sözleflmesi kurulabilecektir.
Sözleflmenin zay›f taraf› olan tüketici, kirac›, iflçi davan›n aç›ld›¤› mahkemenin yetkisine itiraz
etmeksizin, esasa cevap vermifl olsalar bile, z›mni bir yetki sözleflmesinin akdedilmesi söz konusu
olmayacakt›r.ATALI, M., ‹sviçre Federal Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ön Tasar›s› Hakk›nda
De¤erlendirmeler, M‹HDER 2006, S.3, s.614.
169)Ayr›nt›l› bilgi için bkz. WAGNER, s. 556 ff.
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nin geçersiz olup olmad›¤›n› incelemesi gerekmeyecektir. Çünkü,
davac›n›n yetkisiz mahkemede dava açmas› üzerine, yetki itiraz›nda
bulunmayan daval› o mahkemenin yetkisini kabul etmifl say›l›r170
(HUMK.m.23, c.1)
En pratik çözüm tarz›, gerek yetki sözleflmesinin geçerlili¤inin
gerekse esas hakk›ndaki uyuflmazl›¤a iliflkin incelemenin yetki sözleflmesinde belirtilen mahkeme taraf›ndan yap›lmas›d›r. Zira bu suretle hem zamandan hem masraftan tasarruf söz konusu olacakt›r.
Aksini kabul, daval›n›n yetki sözleflmesinin sahteli¤ini ileri sürerek
yetki sözleflmesiyle yetkisi kararlaflt›r›lm›fl mahkemenin yetkisini
son derece kolay biçimde bertaraf edebilmesi anlam›na gelecektir.
Yarg›tay da sözleflmenin sahteli¤inin yetki sözleflmesindeki mahkemece incelenmesini kabul etmifltir171. Ancak, mahkemenin yetki
sözleflmesinin geçerli olup olmad›¤›na dair verece¤i karar, esas
uyuflmazl›k hakk›nda kesin hüküm teflkil etmemektedir172.
Yetki sözleflmesinin yetki flart› olarak kurulmufl olmas› halinde,
daval› maddi hukuk sözleflmesinin tamam›n› inkâr edecek olursa,
daval›n›n ilk itiraz› üzerine, mahkeme yetkili olup olmad›¤›n› tespit
edebilmek için öncelikle yetki flart›n›n geçerli olup olmad›¤›n› inceleyecek ve sözleflmenin geçerli oldu¤u kanaatine var›rsa, uyuflmazl›¤› esastan incelemeye bafllayacakt›r. Geçerli bir yetki sözleflmesiyle
davaya bakmaya yetkili k›l›nan mahkeme, HUMK.m.22, c.2 gere¤ince, davay› görmekten kaç›namayacakt›r. Ancak, mahkemenin uyuflmazl›¤› esastan incelemesi s›ras›nda maddi hukuk sözleflmesinin hükümsüz oldu¤unu tespit etmesi pekala mümkün olabilecektir. Zira,
mahkemenin yetki sözleflmesinin geçerlili¤i hakk›nda verdi¤i karar,
sadece yetki aç›s›ndan kesin hüküm teflkil edecektir. Esasa iliflkin
bir karar niteli¤inde de¤ildir. Yetki flart›nda gösterilen mahkeme taraf›ndan yetki sözleflmesinin geçerlili¤inin incelenip geçersiz oldu¤u
sonucuna var›lmas› halinde ise, mahkemenin bu konudaki karar›
genel yetki kurallar› uyar›nca uyuflmazl›¤› esastan inceleyecek olan
yetkili mahkemeyi ba¤lamayacakt›r. Yetkisiz mahkemenin karar›,
sözleflmenin yaln›z yetki flart›na iliflkin olan k›sm› için kesin hüküm
teflkil etti¤inden, mahkeme yetki flart›n›n içinde yer ald›¤› maddi hu-

170) KURU,C.I, s.576; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.180.
171) 11. HD 3.11.1975, YKD 1976/12, s. 1677. Bir baflka kararda ise HGK bu incelemeyi genel
yetkili mahkemenin yapmas› gerekti¤i sonucuna varm›flt›r(27.10.1978, ‹K‹D 1978, S.218, s. 6708)
172) ERDEM‹R, s.341.
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kuk sözleflmesinin mevcut ve geçerli oldu¤u sonucuna ulaflabilecektir173. Bu arada yetki sözleflmesi taraflarca sözleflme özgürlü¤ü prensibinin bir sonucu olarak, karfl›l›kl› irade beyanlar›n›n uyuflmas› sonucunda kuruldu¤undan, taraflar yine aralar›nda anlaflarak bu sözleflmenin hükümlerini de¤ifltirebilecekleri gibi, sözleflmeyi tamamen
de ortadan kald›rabilirler174.
Yetki hükmü taraflardan biri lehine tesis edilmifl oldu¤u takdirde, taraf›n o hükümden tek tarafl› olarak vazgeçip yetki sözleflmesini sona erdirmesi de mümkündür175.
SONUÇ
Bu çal›flmada, asli etkisini usul hukuku alan›nda gösterdi¤inden,
gerçek bir usul hukuku sözleflmesi olarak nitelenen HUMK.m.2223’ te düzenlenmifl bulunan, maddi hukuktaki sözleflme özgürlü¤ü
ilkesinin medeni usul hukukundaki bir görünümü olarak ortaya ç›kan yetki sözleflmeleri ele al›nm›flt›r. Yetki sözleflmesi, sözleflmenin
ekonomik aç›dan güçlü olan taraf›n›n di¤er tarafa sözleflme hükümlerini dayatmas› neticesinde ortaya ç›kabilmektedir. Bu sebeple, zay›f durumda bulunan taraf›n korunabilmesi amac›yla Kanun yetki
sözleflmesinin geçerlili¤i için önemli flartlar öngörmüfltür.
Bunlardan ilki, kesin yetki ve kamu düzenine iliflkin ama kesin
olmayan yetki hallerinin söz konusu olmamas› flart›d›r. Yani bu belirtilen yetki hallerinde yetki sözleflmesi yap›lmas› mümkün de¤ildir. Çal›flmada bunlara ayr›nt›l› olarak yer verildi. Ancak burada
özellikle tüketici sözleflmelerinden do¤an davalarda, sigorta ve ifl
sözleflmelerinden do¤an davalar›n aksine zay›f›n(tüketicinin) korunmas› anlam›nda yetki sözleflmesi yap›lmas›n› s›n›rland›ran ya da
yasaklayan bir hükme yer verilmesi gere¤i vurgulanmal›d›r. Zira,
amaç sözleflmenin zay›f taraf›n›n güçlü taraf›na karfl› korunmas› oldu¤undan, konum itibariyle tüketici ile sigortal› ve iflçi aras›nda
herhangi bir fark bulunmad›¤› aç›kt›r.
Esasen HMK Tasar›s›’nda, sadece tacirler veya kamu tüzel kiflileri aras›nda yetki sözleflmesi yap›labilece¤ine yönelik bir düzenleme173) BERK‹N,s.335,B‹LGE, s.188; B‹LGE/ÖNEN, s.204; KURU, C.I,s.576-577,
POSTACIO⁄LU,s.163-164. Federal Mahkeme de bu yönde karar vermektedir. ( Ayr›nt›l› bilgi için
bkz. ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.336- 337).
174) ANARAL, s.136,KESK‹N, s.317,.
175) ÜSTÜNDA⁄, Salahiyet Anlaflmalar›, s.333.
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ye yer verilmesi bu anlamda da isabetli olmufltur. Söz konusu düzenleme sayesinde, tüketicilerin de korunmas› söz konusu olacakt›r.
Taraflar›n, kural olarak kesin yetki ve kamu düzenine iliflkin kesin olmayan yetki hallerinin d›fl›nda kalan yetki hallerinin söz konusu oldu¤u meselelerde, yetki sözleflmesi yapmalar› mümkündür.
Ancak, Kanun yetki sözleflmenin geçerlili¤i için bunlar›n d›fl›nda,
birtak›m flartlar daha aramaktad›r.
Yetki sözleflmesinin yaz›l› flekilde yap›lmas› gerekmektedir. Yetki flart›n›n da içinde bulundu¤u genel ifllem flartlar› taraflarca imzalanm›fl olsa bile, yetki flart› özellikle ekonomik ve sosyal aç›dan güçsüz taraf›n rahatça görüp okuyabilece¤i flekilde yaz›lmam›flsa, onun
yetki flart›n› imzalamak hususunda herhangi bir iradesi de söz konusu olmayaca¤›ndan, genellikle yetki flart›n›n fark›na varmadan sözleflmeyi imzalamakta oldu¤undan, bu flart›n geçersiz say›lmas› menfaatler dengesi aç›s›ndan uygundur. HUMK.m. 23, c.1 gere¤i, yetkisiz bir mahkemede dava aç›lmas› halinde daval› taraf›ndan yetki itiraz›nda bulunulmad›¤› takdirde mahkeme yetkili hale gelmekte; yani daval› davan›n yetkisiz mahkemede görülmesine z›mnen r›za göstermifl say›lmaktad›r. Anlafl›ld›¤› üzere, Kanun taraf›ndan daval›n›n
olumsuz davran›fl›na sonuç ba¤lanm›flt›r. Ancak bunun için iflin esas›na girmifl olmak da aranmal›d›r.
Yetki sözleflmesi uyuflmazl›¤›n do¤umundan önce de, do¤umundan sonra da yap›lm›fl olsa, yetkilendirilen mahkemenin hangi
uyuflmazl›¤a bakaca¤›n›n sözleflmeden aç›kça anlafl›lmas› gerekir.
HMK Tasar›s›n›n 23. maddesinin 2. f›kras›nda, mevcut HUMK.m.
22’ den farkl› olarak yetki sözleflmesinin geçerlili¤i için, uyuflmazl›¤›n belirli olmas› flart koflulmam›fl; belirlenebilir olmas› da yeterli say›lm›flt›r. Sözleflmede kararlaflt›r›lan mahkemenin de belirli olmas›
gerekmektedir. Taraflardan her ikisinin veya sadece birinin istedi¤i
yerdeki mahkemede dava açabilece¤ine iliflkin bir yetki sözleflmesi,
yetkili mahkemenin aç›kça belirtilmemifl olmas› nedeniyle geçersiz
say›lacakt›r. Bu durumda, taraflara aralar›nda do¤abilecek tüm
uyuflmazl›klar hakk›nda istedikleri mahkemede dava açma imkan›
sunulmas›n›n da önüne geçilmifl olmaktad›r. Yetki sözleflmesinin,
sözleflmenin güçlü taraf›n›n güçsüz tarafa yetkisiz bir mahkemenin
yetkisini sözleflme yoluyla kabul ettirmesi sonucunu do¤urabilecek
olmas› sebebiyle birden fazla belirli mahkemenin yetkili olarak gösterilmesi de uygun de¤ildir.Aksinin kabulü, güçlü olan taraf›n istedi¤i yerde dava açmak imkân›na sahip olmas›n›n da bir yolu olacak‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 162

MERAL SUNGURTEK‹N-ÖZKAN

HAKEML‹ MAKALE

t›r. Ancak, “belirlilik unsuru”nun sözleflmenin yap›ld›¤› tarih esas
al›nmak suretiyle, “belirlenebilir olma” fleklinde genifl yorumlanmas› uygun olacakt›r. Çünkü, mahkemenin ad› aç›kça zikredilmeden
somut birtak›m verilerden taraflar›n bu sözleflmeyi kurma yönündeki iradeleri anlafl›labiliyorsa, zay›f taraf›n korunmas› amac› gerçekleflmifl demektir.
Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nun 22. maddesinde, yetki
sözleflmesiyle yetkilendirilen mahkemenin münhas›r yetkili olup olmad›¤› hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemifltir.
Maddede, yetki sözleflmesi yapabilecek kiflilere iliflkin herhangi bir
s›n›rlama söz konusu olmad›¤›ndan, sözleflmenin ekonomik ve sosyal aç›dan eflit konumda olmayan kifliler aras›nda da akdedilmesi
mümkündür. Bu durumda, zay›f taraf› korumak amac›yla yetki sözleflmesindeki mahkemenin münhas›r yetkili olmad›¤› kabul edilmelidir. Yetki sözleflmesinin, güçlü taraf›n kendi ç›kar›na uygun bir flekilde haz›rlad›¤› bir bask› arac› olarak karfl› tarafa dayat›lmas›n› engellemek için zay›f tarafa yetki sözleflmesinde belirtilen mahkemenin d›fl›nda, kendi menfaatine en uygun olan kanunen genel veya
özel yetkili mahkemelerde dava açma imkân› tan›nmal›d›r. O halde,
sözleflmenin güçsüz taraf›n› himaye etmek amac›yla, Kanun’un 22.
maddesi uyar›nca yap›lacak yetki sözleflmelerinde münhas›r yetkili
mahkeme yarat›lamayaca¤› kabul edilmelidir.
Tasar›’da öngörüldü¤ü üzere, yetki sözleflmesinin sadece ekonomik bak›mdan eflit seviyede bulunan tacirler veya kamu tüzel kiflileri aras›nda yap›lmas›na yönelik kanunî bir düzenleme söz konusu
olursa, taraflardan herhangi birinin ç›karlar›n›n zarar görmesi söz
konusu olmayaca¤›ndan, yetki sözleflmesi arac›l›¤›yla münhas›r yetkili mahkeme tesis edilmesinden dolay› da herhangi bir sak›nca do¤mayacakt›r. Zaten Tasar›da da aksi taraflarca belirtilmifl olmad›kça
kararlaflt›r›lan mahkemenin münhas›ran yetkili olaca¤› yönünde düzenleme getirilmektedir. Yetki sözleflmesiyle münhas›r yetkili mahkeme yarat›lmas›, zay›f›n korunmas› amac›yla reddedildi¤ine göre,
olumsuz yetki sözleflmesi de geçerli olarak kabul edilmemek gerekir. Zira, kanunen yetkili mahkemelerin yetkisinin sözleflmeyle bertaraf edilmesi, sözleflmenin ekonomik aç›dan zay›f taraf›n›n hukukî
bir korumadan yoksun b›rak›lmas›na yol açar. Bu nedenle, zay›f tarafa sözleflmede belirtilen mahkemenin d›fl›nda kendi menfaatine en
uygun olan kanunen yetkili k›l›nm›fl genel ve özel yetkili mahkemelerde dava açma ve kendini savunma f›rsat› verilmelidir. Sözleflme
özgürlü¤ü prensibinin oldukça s›n›rl› uygulama alan› buldu¤u me‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 163
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deni usul hukukunda, yetki sözleflmesi, bu prensibin bir görünümü
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Ancak kanun koyucu sübjektif haklar›n
himaye edilmesine yönelik önemli geçerlilik flartlar› öngörerek, taraflar›n kendi aralar›nda yetkili mahkeme tesis etmek amac›yla yapt›klar› her yetki sözleflmesine geçerlilik tan›mam›flt›r. Yetki sözleflmelerini, sözleflmenin güçlü taraf›n›n güçsüz tarafa kabul ettirdi¤i
bir bask› arac› olmaktan ç›karmak ba¤lam›nda, HMK Tasar›s› ile sadece tacirler ve kamu tüzel kiflileri aras›nda yetki sözleflmesinin yap›labilece¤inin kabul edilmesi, son derece önemli ve yerinde at›lm›fl
bir ad›m olmufltur.
Yasalaflmas› beklenen Tasar›da, yetki sözleflmesi yapmak aç›s›ndan tacirler ve kamu tüzel kiflileri ile di¤er kifliler ay›rt edilerek, tacirler ve kamu tüzel kiflilerinin kendi aralar›ndaki hukuki iliflkilerde
her ikisi hukuken eflit konumda düflünülmüfl; di¤er bir gerçek kifliyle iliflkide ise, daha güçlü konumda olduklar›ndan hareket edilmifltir. Daha zay›f konumda olan bu gibi kimselerin güçlü konumda
olan tacir veya kamu tüzel kiflilerine karfl› korunmas› gere¤i, özellikle iltihaki sözleflmelerde getirilen yetki kay›tlar› bak›m›ndan bu
durumun daha da belirgin hale geldi¤i ifade edilmifltir. Tüketiciler,
sat›c› veya hizmet sunucu flirketlere karfl› pazarl›k flanslar› bulunmaks›z›n sadece kendilerine uzat›lan sözleflmeyi imzalayarak flirket
veya kamu tüzel kiflisi taraf›ndan konulan flartlar› bu arada yetki flart›n› kabul etmek zorunda kalmaktad›r. Alman hukukunda § 38 ile
getirilmifl s›n›rlamalara benzer flekilde s›n›rlamalarla, tacirler ve kamu tüzel kiflileri aras›nda bir denge sorunu bulunmad›¤›ndan her
ikisi eflit konumda bulundu¤undan kendi aralar›nda yetki sözleflmesi yapabilecekleri kabul edilmifltir. Hatta Tasar›ya göre yetkili k›ld›klar› bir veya birkaç mahkemenin münhas›r yetkili olup olmad›¤›n›
da kararlaflt›rabilecekleri sonucuna var›lm›flt›r. Yani bunlar, hukukumuzda tart›flmal› olan münhas›r yetki sözleflmesini de yapabileceklerdir. Yapt›klar› sözleflmede aksini kararlaflt›rmad›kça yapt›klar›
anlaflma ile yetkisi tesis olunmufl mahkemenin yetkisinin münhas›r
nitelikte oldu¤u kabul edilmifltir. Ancak kanunen yetkili k›l›nan genel ve özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin devam›n› arzulamakta
iseler, anlaflman›n münhas›r olmayan yetki kurdu¤unu ayr›ca belirtmeleri gerekmektedir. Tasar›ya göre tacirlerle veya kamu tüzel kiflileri ile bu nitelikte olmayan kimseler yetki anlaflmas› yapamayacakt›r.
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Saf Hukuk Kuram› ve Anayasa Yarg›s›
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1. Erkler Ayr›l›¤› Kavram›
Ça¤dafl hukuk ve devlet kuram› yaz›n›nda erkler ayr›l›¤› terimi
bafll›ca iki anlamda kullan›l›r: Birinci kullan›m, devlet erklerinin tek
bir organ ya da kiflide temerküz etmeyip ifllevsel siyasal organlara
da¤›l›m›n› ve bunun XVIII. yüzy›ldan bafllayarak ça¤dafl anayasalarda devletin kurumsal örgütlenifline esas al›nmas›yla oluflan siyasal
örgütlenme biçimini anlat›r. ‹kinci kullan›m devletin yarg›sal ifllevlerinin ba¤›ms›z ve uzmanlaflm›fl makamlara özgülenmesini; böylece oluflan siyasal denge arac›l›¤›yla hak ve özgürlüklerin korunuflunu ifade eder (Troper, 1993: 552).
‹lk kullan›m›nda devlet erklerinin dikey de¤il de yatay olarak bölümlenmesi; bir erkin organik kurumsall›¤›n›n di¤er erklerin organik kurumsall›klar›na s›radüzensel anlamda hükmedemeyiflini, böylece erklerin birbirleriyle sürekli s›n›rlan›fl›n› anlat›r. Kavram, bu anlamdaki kullan›m›n›n ilk formülasyonunu Montesquieu’ye borçluysa da, düflünürün eflitlik temelinde bir ayr›mla s›n›rland›r›rken öne
ç›kard›¤›, günümüzde yasama ve yürütme olarak adland›r›lan ve içerikleri bir XVIII. yüzy›l düflünürünün tasarlad›¤›ndan genifl ölçüde
farkl›laflm›fl bulunan erklerdir.
Devlet iktidar› üzerinde mutlak egemenli¤in s›n›rland›r›lmas› yö(*) Yard.Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim
Dal› ö¤retim üyesi
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nündeki bir zamanlar›n ateflli siyasal belgisi, sonraki zamanlarda kurumsal bir gerçekli¤e bürünmemifl de de¤ildir. Ancak nicedir hukuki bir varsay›m; daha çok bir dizi alt kavram ve onlara iliflkin tart›flmay› bir ç›rp›da ifade etmek için kullan›lagelen terimin hukuki içeri¤i, modern devletin asl›nda, kendisini var eden üç temel ifllevin ayr›ml› birli¤ine indirgenerek kavramsallaflt›r›labilirli¤ini ifade etmektir. Hukuki aç›dan yasama, yürütme ve yarg› asl›nda hukukun yarat›lmas›, uygulanmas› ve kendisine dayan›larak uyuflmazl›klar›n çözülmesi süreçlerinin kurumsal yap›s›n› ifade eder. E¤er böyle ise, ayr›m nihai olarak, yarg›sal ifllevin di¤erleri karfl›s›ndaki konumunu
öne ç›karmaktan; yarg›n›n tasarruf alan›n› ve bunun meflrulu¤unu
belirlemekten baflka bir anlama gelmeyen kuramsal bir soyutlamay›,
yani terimin ikinci anlam›n› ifade ediyor demektir. Çünkü hukukun
yarat›lmas› da uygulanmas› da hukuka ba¤l› ise, nihai olarak sorun
bu ba¤l›l›¤›n saptanmas› sorunudur. Bu durumda “erkler ayr›l›¤›” teriminin, hukuk kuram›nda, XVIII. yüzy›l siyasal düflüncesinde oldu¤u gibi içeriklendirilemeyece¤i ortadad›r.
Ne var ki as›l sorun, kavram›n asl›nda hiçbir biçimde hukuki içeri¤e sahip olmad›¤›; olsa olsa ideolojik bir ifllev görebilece¤i yönündeki kökten elefltirinin anlamland›r›lmas›d›r. Elefltiri, XX. yüzy›l hukuk kuram›nda normativizm olarak adland›r›lan yaklafl›mca dile getirilmifltir ve “hukukun s›radüzenli oluflumu” olarak da adland›r›lan
bir hukuk ontolojisine dayal›d›r. Sözkonusu hukuk ontolojisinin
devlet ve hukuka iliflkin görüflü devleti, ayr› ve birbirine indirgenemeyen bu yüzden de erk olarak adland›r›lan flubelerle anlamay› reddederek; ayr› imifl gibi duran›n bir ifllevin di¤erine göre biliflsel konumu kuramsal aç›klamaya kavuflturmakt›r.
2. Anayasal Meflruluk: Saf Kuram›n Norm Ontolojisi
2.1. Hukukla Devletin Ayn›l›¤›
Kurucusu Avusturyal› hukukçu Hans Kelsen taraf›ndan “Saf Kuram” olarak adland›r›lsa da hukuk felsefesi yaz›n›nda bir pozitivizm
türü olarak iflaret edilen ve “normativizm” olarak an›lan yaklafl›ma
göre hukuk ve devlet bir bilgi nesnesi olarak özdefltirler.
Kelsen’in kendi döneminde haz›r buldu¤u yayg›n anlay›fla göre
hukuk, sadece genel ve soyut normlar›n bir sistemi olarak sunulmaktayd›. Buna karfl›l›k, bireysel ve somut içerikleri dolay›s›yla asla
soyut normlardan ç›kar›lamayan somut hukuki fiiller ve devlet fiil‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 169
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leri, hukuk düzeni olarak nitelendiren yap›n›n kapal› birli¤i karfl›s›nda ba¤›ms›z bir bilgi nesnesi olarak de¤erlendirilirlerdi.
Oysa Kelsen’e göre bu somut hukuki fiillerin de hukuk olarak
kavranmas› ve normlarla, normlara uygun edimler aras›ndaki ikicili¤in ortadan kald›r›lmas› gerekir. Gerçekten, devletle hukukun ayn›l›¤› bilinince ve genel hukuk normlar›n›n bütünü olarak ele al›nan
hukuk düzeninde ve ayn› zamanda devletin yürütme niteli¤indeki
bireysel fiillerinde ortaya ç›kan fleyin bir ve ayn› devlet iradesi oldu¤u kabul edilince, sadece soyut normlar de¤il, devletin bütün somut
yürütme ve yarg› fiilleri, devletin iradi fiilleri, hukuki fiiller, yani
hukuk kurallar›n›n içeri¤i olarak kavranmak zorundad›r. (Aral,
1978: 65)
Kuramsal olarak böyle kavrand›¤›nda hukuk, art›k hukukun yarat›lmas› ve hukukun uygulanmas› olarak iki ayr› kategoriye bölünemeyecektir. Gerçekten de Kelsen’e göre devletin bir zihinsel, bir
de olgusal olmak üzere iki varl›¤› yoktur: devlet hukuki bir kavramd›r ve bu nedenle gerçeklik alan›na de¤il, normatif alana iliflkindir.
Soyut hukuk normlar›n›n yarat›lmas› da, bu soyut normlar›n somut
olaylara uygulanmas› da hukukun görünüm biçimlerindendir. Üstelik normlar›n yarat›lmas› ve olaylara uygulanmas› da devletin iradi
fiilleri fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. (Akbafl, 2004: 36)
Bilgi nesnesinin birli¤i bir kez sa¤land›¤›nda geleneksel görüflün
temeli, yani devletin, insanlardan oluflan ve do¤al gerçekli¤in bir
parças› olmak anlam›nda duyusal bilince konu olabilecek bir bilgesel nesne oldu¤u anlay›fl› da temelsiz b›rak›lm›fl olur:
“Pozitif hukuk, normlar› –yasama, yarg› ya da idare organlar› ya
da beflerî etkinli¤in oluflturdu¤u gelenekler gibi- beflerî etkinlik taraf›ndan yarat›lm›fl zorlay›c› bir düzendir. Yasama, yarg› ya da idare
organlar›; kendi alanlar›nda belirli yetkilere sahip devlet organlar›d›r. Hukuk bu organlar taraf›ndan yarat›ld›¤› sürece, hukukun devlet taraf›ndan yarat›ld›¤›n› söyleriz. Belli beflerî varl›klar›n hukuk
yarat›c› etkinliklerini, “devlet etkinli¤i” olarak yorumlar; belli bir
beflerî varl›k taraf›ndan yerine getirilen ifllevi, devlete atfederiz.
Ama, devlet ve devletin hukukla iliflkisi nedir? Saf Hukuk Kuram›,
yaln›zca hukuk düzeni taraf›ndan özgül bir flekilde belirlenmifl beflerî etkinliklerin devlet etkinli¤i olarak yorumlanabilece¤ini ortaya
koyar. Yani hukuk yarat›c› etkinli¤i devlete mal etmek; etkinli¤i,
kendisini saptayan hukuk düzenine havale etmek demektir. Yani hukuk yaratan etkinlikte bulunan bir beflerî varl›k olarak devlet, kendi ortaya ç›k›fl›n› da düzenleyen hukuk düzeninin somut temsilcisin‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 170
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den baflka bir fley de¤ildir. Yani toplumsal düzen ya da siyasal bir
örgüt olarak devlet, hukuk ad›n› verdi¤imiz zorlay›c› düzenin kendisidir. Yani devlet, hukuktan farkl› olarak, bu görece merkezileflmifl
hukuksal düzenin –ya da onun somut halinin- kurumsallaflmas› olarak düflünülmelidir. Böylece Saf Hukuk Kuram›, geleneksel hukuk
ve devlet kuramlar›nda varolan yan›lt›c› nitelikteki hukuk ve devlet
ikili¤ine son verir.” (Kelsen, 2006: 60)
2.2. Anayasal Meflruluk
Erkler ayr›l›¤›n› olgusal bir gerçeklik olarak kabul eden geleneksel anlay›fl için bu ayn› zamanda bir kuramsal zorunluluk idi; çünkü devlet biri olgusal di¤eri zihinsel iki ayr› ve birbirine indirgenemez kendilik olarak tasarlanmakta idi. Özünde hukuki ifllemlerden
baflka bir fley olmayan devlet ifllevleri ya hukuku yaratan ifllemler,
yani hukuki kurallard›r, ya da yarat›lm›fl olan hukukun uygulanmas›n› içerir (icrai) ifllemler, yani konulmufl kurallard›r. Geleneksel
olarak bunlar yasama ve yürütme olarak ayr›mlan›rlar. Kelsen'e göre geleneksel haliyle bu ayr›m, hukukun yarat›lmas›yla onun uygulanmas›n› karfl›tlaflt›r›r tarzda konulmaktad›r. Oysa, hukukun uygulanmas› onun yeniden üretilmesinden baflka bir fley de¤ildir. (Kelsen, 1928: 198) Örne¤in, teknik meflruluk ölçütüne uygun bir mahkeme karar›yla ayn› ölçüte uygun bir yasa aras›nda özsel hiç bir ayr›m yoktur. Bu anlamda Kelsenci hukukun kaynaklar› ö¤retisi, hukuk yaratma sürecini bir dedüksiyon düzene¤i olarak tasarlar. Böylelikle hukukun kaynaklar› ö¤retisi de, normativizmin tekçi epistemolojik program›na uygun olarak ikicilikten ar›nd›r›lm›fl olur. (Kelsen, 1988: 98)
Normativizmin özgül hukukun kaynaklar› ö¤retisi, onun norm
ontolojisine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r: Bu ontolojiye göre hukuk s›radüzensel bir varolufltur:
“Hukuk, kendi yarat›lmas›n›, bir hukuk normunun baflka bir hukuk
normunun yarat›lma tarz›n› belirledi¤i gibi düzenler. Bir hukuk
normu, baflka bir hukuk normunun belirledi¤i flekilde yarat›ld›¤›
için geçerli oldu¤undan, ikincisi, birincisinin geçerlili¤inin nedenidir. Baflka bir normun yarat›lmas›n› düzenleyen norm ile bu di¤er
norm aras›ndaki iliflki, astl›k üstlük iliflkisi olarak sunulabilir. Baflka bir normun yarat›lmas›n› düzenleyen norm üst norm, bu düzenlemeye göre yarat›lan norm da, alt normdur. Hukuk düzeni, özellikle Devletin flahs›nda kifliselleflen hukuk düzeni, öyleyse, birbiriyle
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eflgüdümlü, ayn› düzeydeki normlar sistemi de¤il, farkl› norm düzeylerinin oluflturdu¤u bir s›radüzendir”. (Kelsen, 1945: 124)
Kelsen’e gore, devletin hukuk düzeninin s›radüzensel yap›s›n›n
en üst düzeyinde temel normu varsayar biçimde anayasa yer al›r. Burada anayasadan kas›t, biçimsel de¤il maddi anlamdaki anayasad›r;
yani yasalar›n nas›l yarat›laca¤›n›n usul ve esaslar›n›n içerildi¤i
normlar dizisidir. Böyle bir normlar dizisi biçimsellik de kazanm›fl
olabilir;yani de¤ifltirilmesi di¤er yasalardan daha farkl› koflullara
ba¤lanm›fl normlar› içeren yaz›l› bir belgeye de dönüflmüfl olabilir.
Ancak Kelsenci anlamda anayasa, devlet kavram›na önsel -ad› ve görünümü ne olursa olsun- di¤er hukuk normlar›n›n “kendisine göre”
olduklar› normlar setini dile getiren bir kavramd›r ve bu yönüyle
herhangi bir tarihsel belgeyi imlemez. Bu durumda bütün bir hukuk
düzeninin meflruiyetinin zorunlu temeli, yarat›lmas›nda da uygulanmas›nda da içerilmek durumunda bulunulan anayasaya uygunluktur. Öyle ki bu uygunluk, olmufl bitmifl bir normatif yap›y› de¤il de
her bir hukuki ifllemle her an s›radüzensel olarak yarat›lagelen hukuk düzeninin de tözsel niteli¤i halini al›r.
Öyleyse anayasaya uygunluk sorunu her hukuki ifllemin -bu ifllem ister yasa yapma olsun, ister bu yasaya uygun bir ifllem olsunvarl›k temelidir. Bu durumda anayasaya uygunluk sorunu, bir tarihsel anayasan›n varl›¤›na ba¤l› olmaktan ç›kar ve bir anasal meflruluk
sorununa dönüflür. Efldeyiflle anayasan›n fiili varl›¤›, hukuk düzeni
için gereklidir ama yeterli de¤ildir, çünkü Kelsen’e gore devlet kavram› zaten bir anayasay› varsay›yor demektir
2.3. Anayasa Yarg›s›
Anayasan›n fiili varl›¤›n›n, ancak ona uygunlu¤un sa¤lanmas›n›
temin eden bir düzenekle olanakl› oldu¤u düflüncesi, gerek kuramsal gerek olgusal düzlemde ilk kez Kelsen taraf›ndan ortaya konulmufl de¤ildir. Bu düflünce örtülü ya da aç›k olarak Alman iradeci pozitivizminin savunucular›nca da dile getiriliyordu (Lukiã, 1974: 77)
Öte yandan Amerika Birleflik Devletleri Yüksek Mahkemesi 1803
tarihli ünlü Marbury v. Madison karar›yla yasalar›n anayasaya uygunlu¤unun yarg› organlar›nca denetlenece¤ini içtihadi olarak kabul etmekle, yarg›sal denetiminin ilk örne¤ini de vermiflti (Sevinç
,1996: 395). Böylece anayasa yarg›s›na iliflkin ilk model, yani amerikan modeli de infla edilmifl oluyordu. Amerikan modelini, daha sonra Kelsen’in ad›yla da an›lacak olan Avrupa modelinden ay›racak
olan unsur, kurumsal yap› kadar dayand›klar› argümanlar›n farkl›l›‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 172
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¤›d›r da… Amerikan anayasa yarg›s› için kurucu karar diye nitelendirilebilecek olan Marbury v. Madison davas›nda, yarg›ç John Marchall’a göre, mahkemelerin anayasaya uygunluk denetimi yapmalar›
için ayr› bir yetkiye gereksinimleri yoktu, çünkü bu onlar için ”anayasan›n üstünlü¤ünü gözetme” ilkesinin getirdi¤i bir ödevdi (Feyzio¤lu, 1951: 71). Öyleyse Marbury v. Madison karar›yla infla olunan
Amerikan modelinin argumantatif temeli, bütün hukuk metinleri gibi anayasan›n da nihai muhatab› yarg›çlar oldu¤u; yani anayasaya
uygunluk denetiminin hukuku söyleme (jurisdictio) yetkisinde içrek bulundu¤udur.
Kurumsal anlamda anayasa yarg›s›na iliflkin Avrupa modeli ise,
yasalar›n anayasaya uygunlu¤unun denetimini buna özgülenmifl bir
yarg› yerinin gerçeklefltirmesiyle ay›rdedicidir. (Kabo¤lu, 1994: 9,
19) Böyle bir model ve onun temel esin kayna¤› olan Avusturya örne¤i tümüyle bir XX. yüzy›l ürünüdür. ‹ki savafl aras› dönemde baflta Kelsen olmak üzere Avusturya okulunun temsilcilerinin sesine
kulak verilip de baflar›l› bir anayasa yarg›s› infla edilebilseydi, Avrupa’da faflizmin iktidara gelemeyece¤i ve dünyan›n topyekün savafl felaketine maruz kalmayaca¤› yolunda a¤›r maliyetli demokrasi dersi,
II. Genel Savafl sonras› dönemde anayasa yarg›s›n› Avrupa demokrasilerinin olmazsa olmaz› k›ld›. Yasaman›n, siyasal gücü psikolojik
olarak hakl›laflt›rma ifllevi gören ço¤unlu¤a dayal›l›¤›n›n anayasal
meflruluk isterlerini asla doyuramayaca¤› olgusal olarak da kan›tlanm›flt› Bu tarihsellik, yasalar›n anayasaya uygunlu¤unun böylesi denetiminin, ça¤dafl hukuk devletleri için nas›l olup da yap›sal bir
özellik halini ald›¤›n›n, toplumsal ve ekonomik arka plan› için de oldukça anlaml›d›r. (Özcan, 2008: 324)
3. Olumsuz Yasama
Saf Kuram da dahil, bütün pozitivist kuramlar›n böyle nitelendirilmelerinin bir nedeni de, özgül formülasyonu bir pozitivizmden
di¤erine de¤iflse de, toplumsal etkilili¤i hukukun geçerlili¤i için bir
koflul olarak kabul etmeleridir. Bu yüzden, s›radüzenli varoluflu hukukun ontolojik içeri¤i olarak gören normativizm için, s›radüzen piramidinin en üstünde yer alan anayas›n›n geçerlili¤i demek, onun
etkili olmas› demektir. Öyle ise anayasal normlar›n etkilili¤inin sa¤lanmas› da, di¤er normlar›n etkilili¤inin hukuki gerçeklefltirilifl biçimi nas›lsa öylece, yani ancak yarg› arac›l›¤›yla olanakl›d›r. Kelsen,
anayasaya uygunlu¤un yarg›sal denetimi tezini flöylece gerekçelendirir: Öncelikle, anayasa bir temel norm olarak di¤erlerinin varolufl
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düzlemini oluflturdu¤una göre ona, olanakl› olan en güçlü istikrar›
ya da dayan›kl›l›¤› kazand›rmak gerekir. Anayasalar›n di¤er norm
türlerine oranla yenilenmelerinin güçlü¤ü de, bu yarg›ya görgül bir
hakl›l›k kazand›r›r. Bunun d›fl›nda, ça¤dafl anayasalar yaln›zca devlet organlar›n›n ve yasama sürecinin temel iflleyifl düzeneklerini kurmakla kalmaz; ama ayn› zamanda bireysel temel hak ve özgürlüklerin de bir katalo¤unu olufltururlar. Öyle ise anayasaya uygunluk demek, bütün bir hukuk düzeninin güvencelendirilifli anlam›na gelmektedir. Bu durumda anayasan›n güvencesini, ya da daha do¤rudan bir anlat›mla, di¤er hukuk normlar›n›n anayasaya uygunluklar›n›n güvencesini sa¤laman›n temel yöntemi, anayasaya ayk›r› ifllemlerin iptal edilebilirliklerini mümkün k›lmakt›r. ‹lk elde bunun
yasama organ›n›n bir ödevi olabilece¤i düflünülebilirse de, anayasaya ayk›r› yasama ifllemlerinin iptalini, bizzat onu ortaya koyan organa emanet etmek amaca uygun olmayacakt›r. Çünkü gerçekte yasama organ›, kendisini anayasa ile ba¤lanm›fl bir hukuku uygulama organ› olarak de¤il; hukukun serbest yarat›c›s› olarak de¤erlendirir.
Öyleyse parlamentonun anayasaya ba¤l›l›¤›n›n gerçekleflmesi, bizzat
ve bütünüyle ondan beklenebilecek bir fley de¤ildir. Ancak bu ifllev,
yasamadan oldu¤u kadar di¤er devlet organlar›ndan da ba¤›ms›z bir
organ taraf›ndan yerine getirilebilir. Bu da, anayasaya ayk›r› ifllemlerin iptalini gerçeklefltirmeye özgülenmifl bir yarg›sal etkinlik sürecinden, yani bir anayasa mahkemesinden baflkas› olamaz. (Kelsen,
1928: 224-7)
Bu ba¤lamda Kelsen, biri “anayasa yarg›s›n›n yasaman›n egemenli¤i ile ba¤daflmazl›¤›”, di¤eri “erkler ayr›l›¤› ilkesiyle ba¤daflmazl›¤›” biçimindeki iki görüfl aç›s›n›n anayasa yarg›s›n› olumsuzlay›c›
konumlar›n› temelsizlefltirmek durumundad›r. (Favoreu, 1986: 13)
Birinci görüfl aç›s›n›n olumsuzlay›c› etkisini Kelsen, saf hukuk
kuram›n›n egemenlik anlay›fl›n› sergileyerek karfl›lamaya çal›fl›r.
Ona göre egemenlik, ilke olarak, devlet hukuk düzeninin tek bafl›na
ve en yüksek düzen olarak bütün di¤er k›smi düzenleri içine ald›¤›n› gösterir. (Aral, 1978: 27) Gene egemenlik, ça¤dafl demokratik
devlette yasama ya da herhangi bir baflka organ›n de¤il,devletin tümünün egemenli¤i olarak anlafl›lmal›d›r ve bu aç›dan egemenlik asl›nda sosyolojik bir gerçek de¤il, hukuk düflüncesinde pek çok örne¤ine rastlanan bir kurgudur. Bunun d›fl›nda, yarg› ve yürütme oldu¤u kadar yasama da anayasadan türemifltir ve ona uyruktur. Bu ilkeye ra¤men yasaman›n anayasall›¤›n›n denetlenmesine karfl› ç›k›l›rsa bu asl›nda, yasama organ›n›n politik gücünün anayasa normla‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 174
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r›yla s›n›rland›r›lmas›n› istememeye yönelik bir düflünce olarak anlafl›lmal›d›r. Öyleyse bu durumda bafll›ca iki seçenek vard›r: ya yasama organ›n›n anayasaya uymas› onun bu konudaki özenine emanet edilecektir, ya da yasaman›n anayasaya uymas›n›n sa¤lanmas›
yarg›sal olarak yap›land›r›lacakt›r. Anayasa yarg›s›n›n erkler ayr›l›¤›
ilkesiyle ba¤daflmazl›¤› yolundaki ikinci olumsuzlay›c› görüfl aç›s›na karfl› ise Kelsen, “olumsuz yasama” görüflünü ileri sürer. (Kelsen,
1928: 224-7) fiöyle ki: Bir yasay› iptal etmek asl›nda bir genel kural
koymakt›r. Bu genellik özelli¤i,onun yasama taraf›ndan yap›lmas›n›n genelli¤iyle efl düzeydedir. Fark yaln›zca birincisinin olumsuz
bir ifllemle gerçeklefltirilmesidir ki bu da asl›nda yasamaya de¤in bir
ifllevin yerine getirilmesidir. Buna göre, yasalar› iptal etme iktidar›na sahip bir mahkeme, demek ki, yasama iktidar› kullanan bir organd›r. Öyleyse yasalar›n bir mahkeme taraf›ndan iptali bir organ›n
di¤erinin alan›na tecavüzü olarak de¤il; yasama erkinin iki organ
aras›nda bölüfltürülmesi olarak da yorumlanmal›d›r.
Sözkonusu bölüfltürme fikri, bu iki organ›n yetkilerini karfl›l›kl›
olarak s›n›rlamaya yönelik olarak de¤il; ama birinden di¤erine karfl›l›kl› bir denetim olarak anlafl›lmal›d›r. Üstelik bu yaln›zca çok büyük bir iktidar›n tek bir organda temerküzünü engellemeye yönelik
de¤il; ama ayn› zamanda farkl› devlet organlar›n›n hukuka uygun iflleyiflini güvenceye almak amac›yla da anlamland›r›labilir. Öyleyse,
anayasa yarg›s›n›n bir mahkeme biçiminde kurulmas› kesinlikle
erkler ayr›l›¤› ilkesiyle karfl›tl›k arzetmez; tersine, yetkilerin bölüfltürülmesi bu ilkenin bir olumlan›fl›d›r. Yinelemek pahas›na vurgulanmal›d›r ki, “erkler ayr›l›¤›” teriminden Kelsen’in anlad›¤› kuramsal soyutlama düzeyine özgü bir kavramsallaflt›rmad›r, yoksa onun
için, olgu da böyle erkler “var”, bir de üstelik birbirlerinden “ayr›lm›fl” de¤illerdir.
4. De¤erlendirme
Kelsen’in anayasa yarg›s›n› temellendirifli ile bu temellendirmede
dayand›¤› norm-ontolojik argümanlar, özellikle basamakl› oluflum
kuram›, anayasa yarg›s›n›n tarihsel gerçekli¤i için zorunlu ön koflul
olarak görülemezler. ‹lkin, anayasa yarg›s› fikri Kelsen’den önce de
dile getirilmiflti. ‹kincileyin, tarihsel olarak Avrupa deneyimini önceleyen Amerikan modelinin Saf Kuramla felsefi bir akrabal›¤› yoktur. Nihayet, anayasa yarg›s›na iliflkin Avrupa deneyimini kuramsal
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aç›klama giriflimlerinin güncel düzeyi, Kelsen’in “olumsuz yasama”
nitelendiriflini utangaç ve yetersiz bulacak kadar geride b›rakm›fl gibi durmaktad›r. Örne¤in, anayasa yarg›s›n› olumlu yasama ifllevi de
gören bir tür “yasama yönetiflimi organ›” olarak adland›ran çözümlemeleri içermektedir. (Sweet, 2007: 74) Gene, Kelsen’in “temel
norm” baflta olmak üzere, kuram› için kilit tafl› özelli¤i tafl›yan pek
çok kavram ve nitelendirmesi, ciddi elefltirilere muhatap olmufltur.
Ancak salt kuramsal bir ilgi aç›s›ndan sorun olma de¤erini tafl›yan, Kelsen’in “olumsuz yasama” ö¤retisinin, baflar›s›n› borçlu oldu¤u ana kuram; yani “basamakl› oluflum” ile aras›ndaki içsel tutarl›l›kt›r. Sözkonusu tutarl›l›¤›n Kelsen’in anayasa yarg›s›na iliflkin
söyleminde d›flsallaflmas› iki vecheden izlenebilir: Birincisi “erkler
ayr›l›¤›” kavram›n›n hukuk yaz›n›ndaki geleneksel kullan›m›n›n
ideolojik tortularla dolu oluflunu gözler önüne sermesi; ikincisi,
kavram›n bu tortulardan ar›nd›r›labildi¤i ölçüde “olumsuz yasamay›” mant›ksal bir zorunluluk olarak gerektiriflini aç›¤a ç›kartmas›.
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Müdafiin Haklar›
Teflhis S›ras›nda Müdafi Bulunmas›
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU

Özet:
1-5271 say›l› CYY’nin
149/3. maddesinde, müdafiin
Esas : 2008/6-70
ifade alma veya sorgu süreKarar : 2008/84
since flüphelinin yan›nda olTarih : 15.4.2008
ma, bunun d›fl›nda ise flüpheli ile görüflme ve hukuki yard›mda bulunma, 84/1. maddesinde keflifte ve 85/2. maddesinde
ise soruflturmay› geciktirmemek kayd›yla yer gösterme ifllemi s›ras›nda haz›r bulunma hakk›n›n bulundu¤u aç›kça belirtilmifl,
bunun d›fl›ndaki ifllemlerde müdafiinin haz›r bulundurulmas›na
iliflkin Yasada bir düzenlemeye yer verilmemifltir.
2-Teflhis ifllemi, gerekti¤inde foto¤raf üzerinden de yap›labilecek olan ve bu yönüyle de flüphelinin imzas›n›n al›nmas›n›n
bile zorunlu olmad›¤› bir tan›ma ifllemidir. fiüpheli buna pasif
olarak kat›lmakta ve teflhis s›ras›nda her hangi bir beyan› da
al›nmamaktad›r. Bu ifllemde aktif olarak rol alan kifli olay›n
ma¤duru veya tan›¤›d›r. Bu nedenle ifade alma, keflif ve yer gösterme ifllemlerinde oldu¤u gibi müdafiin teflhiste haz›r bulundurulma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Bununla birlikte müdafiin teflhiste bulunmamas›, flüphelinin teflhise karfl› müdafiin hukuki yard›m›ndan yararlanmas›na, teflhisten önce veya sonra
müdafii ile görüflmesine engel teflkil etmeyece¤i de aç›kt›r.
3- Uygulamada bazen ma¤dur veya tan›k ile flüphelinin yüz
yüze getirilerek karfl›l›kl› beyanlar›n›n al›nmas› fleklinde, dolay›s›yla yüzlefltirme tarz›nda icra edilen ifllemlere de teflhis denilmektedir. Böyle bir durumda flüphelinin beyan› al›nd›¤› için art›k sadece bir teflhis ifllemi söz konusu olmay›p ayn› zamanda
flüphelinin aktif olarak kat›ld›¤› ifade alma ifllemi gerçeklefltirildi¤inden bu durumda müdafiin kat›l›m› zorunludur.
(5271 s. CMK m. 84/1, 85/2, 149/3)
San›klar Mehmet ve Hüseyin’in nitelikli ya¤ma suçundan 5237
say›l› TCY’nin 149/1-a-c ve 62. Maddeleri uyar›nca 8 y›l 4 ay hapis
cezas›yla cezaland›r›lmalar›na, haklar›nda 53. maddenin uygulan-
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mas›na iliflkin, (Bak›rköy Dördüncü A¤›r Ceza Mahkemesi)’nce
08.02.2007 gün ve 163-28 say› ile verilen karar›n san›klar müdafii taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, dosyay› inceleyen Yarg›tay Alt›nc› Ceza Dairesi’nce 22.01.2008 gün ve 16685-262 say› ile; “Ya¤ma suçunun 5237 say›l› TCY’nin 149. maddesinin 1. f›kras›n›n (a)
ve (c) bentlerine ayk›r› biçimde birden fazla kifliyle ve silahla ifllendi¤i, bu nedenle ayn› Yasa’n›n 61. maddesi uyar›nca temel ceza belirlenirken bunlar›n de¤erlendirilmesi gerekti¤inin düflünülmemesi”
elefltirisiyle TCY’nin 53. maddesi yönünden düzeltilerek onanm›flt›r.
San›k müdafiinin baflvurusu üzerine Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›
24.03.2008 gün ve 119960 say› ile; “Teflhis ifllemi yap›l›rken flüpheliyi ayd›nlatma yükümlülü¤ü ile müdafi yard›m›ndan yararland›rma
zorunlulu¤u ihlal edilmifltir. Suç flüphesi alt›na al›nmalar›ndan itibaren bütün flüphelilere müdafi yard›m›ndan yararlanma haklar›n›n
her ifllemde hat›rlat›lmas› gerekir. Ayr›ca dosyam›zda san›klara at›l›
suçun gerektirdi¤i ceza itibariyle istemeseler dahi müdafi görevlendirilmesi flartt›r. Bu zorunluluk san›klar›n flüpheli olarak yakalanmalar›ndan itibaren bafllam›fl olup, soruflturma evresinin bir ifllemi
olan teflhis için de ayr›ca geçerlidir…” görüflüyle itiraz yasa yoluna
baflvurarak Özel Daire’nin onama karar›n›n kald›r›lmas›n› v yerel
mahkeme hükmünün bozulmas›n› talep etmifltir.
Dosya Yarg›tay Birinci Baflkanl›¤›’na gönderilmekle, Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’nca de¤erlendirilmifl ve aç›klanan gerekçelerle karara ba¤lanm›flt›r.
San›klar›n ya¤ma suçundan cezaland›r›lmas›na karar verilen
olayda Özel Daire ile Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› aras›nda oluflan ve Ceza Genel Kurulu’nca çözümlenmesi gereken hukuki uyuflmazl›k,
5271 say›l› CYY’nin 150/3. maddesi uyar›nca zorunlu müdafi tayini
gereken bir suça iliflkin yap›lan soruflturma s›ras›ndaki teflhis iflleminde müdafiin bulunmas›n›n zorunlu olup olmad›¤›na iliflkindir.
5271 say›l› CYY’nin 2. maddesinde flüpheli; “soruflturma evresinde, suç flüphesi alt›nda bulunan kifli”, soruflturma ise “Kanuna göre
yetkili mercilerce suç flüphesinin ö¤renilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre” olarak tan›mlanm›flt›r. Ayn› Yasa’n›n 147.
maddesinde; flüphelinin müdafi seçme hakk›n›n bulundu¤u, onun
hukuki yard›m›ndan yararlanabilece¤i, müdafiin ifade veya sorgusunda haz›r bulunabilece¤ini kendisine bildirilmesi gerekti¤i, 148.
maddesinde; müdafi haz›r bulunmaks›z›n kollukça al›nan ifadenin,
hakim veya mahkeme huzurunda flüpheli veya san›k taraf›ndan do¤rulanmad›kça hükme esas al›namayaca¤›, 149. maddesinde; flüphelinin, soruflturman›n her aflamas›nda bir veya birden fazla müdafiin
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yard›m›ndan yararlanabilece¤i, avukat›n flüpheli ile görüflme, ifade
alma veya sorgu süresince yan›nda olma ve hukuki yard›mda bulunma hakk›n›n engellenemeyece¤i ve k›s›tlanamayaca¤›, 150. maddesinde; üst s›n›r› befl y›ldan fazla (5560 say›l› Yasa ile alt s›n›r› olarak
de¤ifltirilmifltir.) hapis cezas›n› gerektiren suçlardan dolay› yap›lan
soruflturmalarda flüphelinin istemi aranmaks›z›n bir müdafiin görevlendirilece¤i, 153. maddesinde; müdafi, soruflturma evresinde
dosya içeri¤ini inceleyebilece¤i ve istedi¤i belgelerin bir örne¤ini
harçs›z olarak alabilece¤i, flüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkifli raporlar› ve flüphelinin haz›r bulunmaya yetkili olduklar› di¤er adli ifllemlere iliflkin tutanaklar hakk›nda k›s›tlama yap›lamayaca¤›, 154. maddesinde; flüphelinin vekaletname aranmaks›z›n müdafii ile her zaman ve konuflulanlar› baflkalar›n›n duyamayaca¤› bir ortamda görüflebilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Suç ve teflhis iflleminin yap›ld›¤› tarihte teflhise iliflkin aç›k bir düzenleme bulunmamakta olup, bu konu ilk kez yerel mahkemenin
karar›ndan sonra 02.06.2007 gün ve 5681 say›l› Yasa’n›n 5. maddesiyle 2559 say›l› Polis Vazife ve Selahiyet Yasas›’n›n Ek-6 maddesinde yap›lan de¤ifliklikle mevzuat›m›za girmifltir. An›lan Yasa’n›n Ek6. maddesinde teflhis ayr›nt›l› olarak düzenlenmifltir.
Gerek 5271 say›l› CYY’de, gerekse ifllem tarihinde yürürlükte olmamakla birlikte sonradan yürürlü¤e giren ve teflhis ifllemini oldukça ayr›nt›l› olarak düzenleyen 2559 say›l› Yasa’n›n Ek-6. maddesinde, teflhis iflleminde müdafiin haz›r bulundurulmas› gerekti¤ine iliflkin bir düzenleme yer almamaktad›r.
‹ncelenen dosya içeri¤inde;
08.05.2006 tarihinde Yenibosna Metro ‹stasyonu yak›nlar›nda
bulunan yeflillik alanda yürüyen flikayetçi Burak’›n yan›na yaklaflan
iki kiflinin baca¤›na b›çak saplayarak basit t›bbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralay›p çal›l›klara iterek etkisiz hale getirdikleri
ve cep telefonunu ya¤malad›klar›, olay›n hemen ard›ndan polis karakoluna müracaat eden flikayetçinin ifadesi al›narak eflkal bilgi formunun düzenlendi¤i, flikayetçiye karfl› ya¤ma eyleminin ifllendi¤i
bölgede bu tür olaylar›n artmas› üzerine görevlendirilen ekibe
20.05.2006 tarihinde bir kiflinin koflarak gelip kendisini iki kiflinin
gasp etmeye çal›flt›¤›n› beyan etmesi ve eflkal vermesi üzerine görevlilerin tarif edilen bölgeye gitti¤i, san›klar›n polisi görünce kaçmaya
bafllad›klar›, kovalama sonucu yakaland›klar› anlafl›lmaktad›r.
San›klar›n yakaland›¤›nda kendilerine yasal haklar›n›n okundu¤unun belirtildi¤i 20.05.2006 tarihli teflhis tutana¤› aynen; “…Yakalanan flüpheli flah›slar Büromuz teflhis odas›nda kendi eflkallerine
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benzer flah›slar aras›na konularak ma¤dur Burak’a gösterilip söz
kendisine verildi¤inde, bana göstermifl oldu¤unuz flah›slar aras›nda
soldan sa¤a ikinci s›rada bulunan turuncu tiflörtlü flah›s (flüpheli
Mehmet’i göstererek) olay günü benim yan›ma gelip beni b›çak tehdidi ile gasp eden iki flah›stan bir tanesidir, bu flah›s benim yan›ma
ilk gelip bana ‘bir fley sorabilir miyim’ diyen flah›st›r, bana göstermifl
oldu¤unuz flah›slar aras›nda soldan sa¤a dördüncü s›rada bulunan
siyah tiflörtlü flah›s (flüpheli Hüseyin’i göstererek) olay günü beni b›çak tehdidi ile gasp eden di¤er flah›st›r, ayr›ca bu flah›s cebinden ç›kard›¤› yandan aç›l›r b›çak ile beni çal›l›klar›n aras›na iten ve ben direnmeye bafllay›nca baca¤›ma b›ça¤› saplayan ben tekrar direnince
baca¤›ma b›ça¤› ikinci kez saplayan flah›st›r. Her iki flahs› da kesin
olarak teflhis ediyorum” fleklinedir. Tutana¤›n alt›nda teflhise kat›lanlar ile birlikte flikayetçi ve san›klar›n imzalar› mevcut olup, yarg›lama aflamas›nda dinlenen tutanak düzenleyicileri teflhis tutana¤›n›n do¤ru oldu¤unu beyan etmifl, san›klar da tutanak alt›ndaki imzalar›na iliflkin her hangi bir itirazda bulunmam›fllard›r. Nitekim
teflhis s›ras›nda müfltekinin her hangi bir flekilde yönlendirildi¤ine
veya tutana¤›n gerçe¤e ayk›r› düzenlendi¤i yolunda bir iddia ileri
sürülmemifltir.
fiikayetçi, mahkeme huzurunda kendisini gasp edenlerin huzurdaki san›klar olmad›¤›n› ve kolluktaki tahmine dayal› teflhis yapt›¤›n› ifade etmifl ise de, ma¤dur ya da tan›klar›n soruflturma aflamas›ndaki teflhis ve beyanlar›ndan yarg›lama aflamas›nda çeflitli nedenlerle ve dosya içeri¤iyle uyuflmayacak flekilde döndükleri bilinen bir
gerçektir.
Aç›klanan bu bilgi ve belgelerin tümü bir arada de¤erlendirildi¤inde;
Somut olayda, flikayetçinin polis karakoluna müracaat etmesiyle
soruflturma evresi bafllad›¤›ndan teflhis iflleminin soruflturma evresi
içinde yap›ld›¤› ve san›klar›n ya¤ma suçu flüphelisi olmalar› nedeniyle 5271 say›l› CYY’nin 150/3. maddesi kapsam›nda kendilerine
zorunlu müdafi tayini gerekti¤i konular›nda bir duraksama bulunmamaktad›r. Ancak sorun bu müdafiin hangi ifllemlerde ve tabii ki teflhiste haz›r bulundurulmas›n›n zorunlu olup olmad›¤›na iliflkindir.
5271 say›l› CYY’nin 149/3. maddesinde, müdafiin ifade alma veya sorgu süresince flüphelinin yan›nda olma, bunun d›fl›nda ise flüpheli ile görüflme ve hukuki yard›mda bulunma, 84/1. maddesinde
keflifte ve 85/2. maddesinde ise soruflturmay› geciktirmemek kayd›yla yer gösterme ifllemi s›ras›nda haz›r bulunma hakk›n›n bulundu¤u
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aç›kça belirtilmifl, bunun d›fl›ndaki ifllemlerde müdafiin haz›r bulundurulmas›na iliflkin Yasa’da bir düzenlemeye yer verilmemifltir.
Teflhis ifllemi, gerekti¤inde foto¤raf üzerinden de yap›labilecek
olan ve bu yönüyle de flüphelinin imzas›n›n al›nmas›n›n bile zorunlu olmad›¤› bir tan›ma ifllemidir. fiüpheli buna pasif olarak kat›lmakta ve teflhis s›ras›nda her hangi bir beyan› da al›nmamaktad›r. Bu ifllemde aktif olarak rol alan kifli olay›n ma¤duru veya tan›¤›d›r. Bu nedenle ifade alma, keflif ve yer gösterme ifllemlerinde oldu¤u gibi müdafiin teflhiste haz›r bulundurulma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
Aksinin kabulü halinde soruflturma aflamas›ndaki bütün ifllemlerde
örne¤in; gözalt› girifl ve ç›k›fl raporlar›n›n al›nmas› gibi… müdafiin
haz›r bulunmas› hatta bafl›ndan sonuna kadar gözalt› süresince müdafiin, flüphelinin sürekli yan›nda bulundurulmas› gerekebilecektir.
Bununla birlikte müdafiin teflhiste bulunmamas›, flüphelinin teflhise
karfl› müdafiin hukuki yard›m›ndan yararlanmas›na, teflhisten önce
veya sonra müdafii ile görüflmesine engel teflkil etmeyece¤i de aç›kt›r.
Öte yandan, uygulamada bazen ma¤dur veya tan›k ile flüphelinin
yüz yüze getirilerek karfl›l›kl› beyanlar›n›n al›nmas› fleklinde, dolay›s›yla yüzlefltirme tarz›nda icra edilen ifllemlere de teflhis denilmektedir. Böyle bir durumda flüphelinin beyan› al›nd›¤› için art›k sadece bir teflhis ifllemi söz konusu olmay›p ayn› zamanda flüphelinin aktif olarak kat›ld›¤› ifade alma ifllemi gerçeklefltirildi¤inden bu durumda müdafiin kat›l›m› zorunludur.
Bu itibarla, kolluk taraf›ndan müfltekiye yap›lan teflhiste müdafiin bulunmas› zorunlulu¤u olmad›¤› gibi, somut olayda yap›lan teflhis iflleminde yürürlükteki mevzuata göre her hangi bir usulsüzlük
de bulunmad›¤›ndan Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› itiraz›n›n reddine karar
verilmelidir.
Ço¤unluk görüflüne kat›lmayan Kurul Baflkan› Osman fiirin; “Oldukça genifl bir kavram olan savunma hakk›, flüpheliyi ve san›¤› ilgilendirdi¤i kadar, bir gün flüpheli veya san›k konumuna düflebilecek toplumda yaflayan her hangi bir ferdi, dolay›s›yla da toplumu ve
yine adaleti sa¤lama yükümlülü¤ü bulunan Devleti ilgilendirmektedir. Çünkü ceza yarg›lamas›nda savunma, yarg›laman›n sonucunda
verilen ve iddia ile savunman›n de¤erlendirilmesinden ibaret olan
sonucun baflka bir tan›mlama ile, hükmün do¤ru olmas›n› sa¤lar. Bu
da amac› mutlak gerçe¤e ulaflmak olan ceza adaletinin hakk›yla yerine getirilmesine hizmet eder. Bu yönüyle, genifl bir bak›fl aç›s› ile
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r›n toplanmas›n› isteme, duruflmada haz›r bulunma… gibi haklar›n
yan›nda müdafiden yararlanma hakk›n› da içine al›r.
Savunma, Anayasam›z›n 36. maddesiyle anayasal güvence alt›na
al›nan meflru bir yol, müdafi de savunman›n meflru bir arac›d›r. Dolay›s›yla söz konusu hüküm, müdafi arac›l›¤› ile savunulmay› da
anayasal güvence alt›na almaktad›r.
Savunma hakk›, uluslararas› belgelerde de de¤erine uygun yerini
alm›flt›r. Bunlardan, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 121/I.,
Medeni ve Siyasi Haklara ‹liflkin Milletleraras› Antlaflma’n›n 14/3-bd, Avrupa ‹nsan Haklar› ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleflmesi’nin
6/3-b-c maddeleri san›¤›n müdafiden yararlanmas› konusunda aç›k
düzenlemeler getirmifltir.
5271 say›l› Usul Yasam›z savunma hakk› konusunda oldukça
hassas davranm›fl, bunun bir sonucu olarak da iste¤e ba¤l› müdafili¤in yan›nda baz› hallerde zorunlu müdafili¤i benimsemifltir.
Öte yandan, müdafiin flüpheli veya san›k ile vekaletname aranmaks›z›n her zaman ve konuflulanlar› baflkalar›n›n duyamayaca¤› bir
ortamda görüflebilece¤i de Yasa’n›n 154. maddesinde teminat alt›na
al›nm›fl, yine 151/3. maddesinde de, ‘Soruflturma ve kovuflturma evrelerinin her aflamas›nda avukat›n, flüpheli veya san›kla görüflme,
ifade alma veya sorgu süresince yan›nda olma ve hukuki yard›mda
bulunma hakk› engellenemez, k›s›tlanamaz.’ Hükmü getirilmifltir.
Kuflkusuz savunma hakk›na bu kadar de¤er veren bir Usul Yasas›’nda teflhis iflleminin düzenlenmemifl olmas› büyük bir eksikliktir.
Nitekim yasa koyucu bu eksikli¤in fark›na vararak 2559 say›l› Yasa’n›n Ek-6. maddesini de¤ifltirerek teflhis ile ilgili ayr›nt›l› bir disiplin getirmifl ve k›smen de olsa bu konudaki ihtiyaca çözül bulmufltur. usul yasalar›ndaki boflluklar›n, temel hak ve özgürlükleri k›s›tlamayacak ve Yasan›n ruhuna uygun olacak flekilde k›yas ve yorum
yoluyla doldurulabilece¤i gözetilerek teflhis konusundaki bu boflluk
da CYY’nin ruhuna uygun olarak doldurulmal›d›r. Müdafi haz›r bulunmaks›z›n kollukça al›nan ifadenin, hakim veya mahkeme huzurunda flüpheli veya san›k taraf›ndan do¤rulanmad›kça hükme esas
al›namayaca¤› fleklinde bir düzenlemeye yer veren bir Usul Yasas›’n›n ço¤u zaman mahkumiyetin tek kan›t› olan teflhis iflleminde
müdafiin haz›r bulunmas›n› arzu etmedi¤ini ileri sürmek zorlaflmaktad›r. Özellikle ma¤dur veya tan›klar›n soruflturma aflamas›nda
yapt›klar› teflhisten kovuflturma aflamas›nda çeflitli nedenlerle döndü¤ü ve bu dönüflün san›¤›n bask›s›na dayal› görülerek itibar edilemez say›ld›¤› düflünüldü¤ünde önemi ve kan›t de¤eri bir kat daha
artan teflhis iflleminde müdafiin haz›r bulundurulmamas› büyük bir
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eksiklik olacakt›r.
Ö¤retide de Kunter, Yenisey ve Nuho¤lu baflta olmak üzere bask›n görüfle göre, teflhis s›ras›nda müdafiin haz›r bulunmas› zorunludur.
Kald› ki; teflhiste müdafiin hukuki yard›m›ndan yararlanman›n
soruflturmay› zora sokacak ya da soruflturma mercilerinin çal›flmas›n› zafiyete u¤ratacak hiçbir etkinli¤i bulunmamaktad›r.
Bu nedenle, adil yarg›lanma hakk›n›n bir gere¤i olarak ve soruflturma evresinin her türlü kuflkudan ar›nd›r›lmas›n› sa¤lamak düflüncesiyle, müdafiin teflhiste haz›r bulunmas›n›n zorunlu oldu¤una
yönelik içtihat oluflturmak ve hatta daha genel bir tan›mlama ile;
“flüphelinin aktif ya da pasif olarak yer ald›¤› her soruflturma iflleminde müdafiin hukuki yard›m›ndan yararlanma hakk› oldu¤u düflüncesiyle, eriflkinse kendisine bu hakk›n› hat›rlatarak iradesine göre davranmak, müdafiden yararlanma zorunlulu¤u varsa bu hakk›
kendisine sa¤layarak usuli ifllemi müdafiin varl›¤›yla sürdürmek gerekmektedir.” Bu görüflle ve Türk Ceza Yarg›s›’n›n ça¤dafll›¤›n önüne tafl›yabilmek kayg›s› ve heyecan›yla, Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›’n›n
itiraz›n›n kabulüne karar verilmesi gerekti¤i düflüncesindeyim” görüflüyle,
Ço¤unluk görüflüne kat›lmayan bir k›s›m Kurul Üyesi de, benzer
düflüncelerle “müdafiin teflhis iflleminde haz›r bulunmas›n›n zorunlu oldu¤u” görüflüyle karfl› oy kullanm›fllard›r.
Sonuç: Aç›klanan nedenlerle;
1-Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› itiraz›n›n REDD‹NE,
2-Dosyan›n mahalline gönderilmesi için Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›’na TEVD‹‹NE, 15.04.2008 günü oyçoklu¤uyla karar verildi.
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Yasal Savunma (Meflru Müdafaa) Ayn› Fiil
Nedeniyle Ayn› San›k ‹çin Dava Aç›lamaz
YARGITAY
B‹R‹NC‹ CEZA DA‹RES‹

ÖZET: Maktulün elinde namlu uzunlu¤u 28,5 cm, kabza
uzunlu¤u 14 cm olan döner
Esas : 2006/6219
b›ça¤› ile gelerek san›klara
Karar : 2007/7993
sald›rd›¤›, b›ça¤› birkaç kez
Tebli¤name: 1-B/2006/96418 san›klara sallad›¤›, san›klar›n
olay yerinde ele geçirdikleri
sopalarla maktulden kendilerine yönelik haks›z ve a¤›r sald›r›y› defetmek zarureti alt›nda maktule vurmaktan ibaret eylemlerinin yasal savunma flartlar› içinde kald›¤›n›n ve yasal savunmada s›n›r›n afl›lmam›fl oldu¤unun gözetilmemesi bozmay› gerektirmifltir.
YARGITAY ‹LAMI
M.A.’y› kasten öldürmekten ve izinsiz silah tafl›maktan san›k
T.C., iflbu suça kat›lmaktan ve ölene el uzatmaktan san›klar F.K.,
F.K., M.F.K., T.C.’yi yaralamaktan ve izinsiz silah tafl›maktan san›k
Y.A.’n›n yap›lan yarg›lanmalar› sonunda; hükümlülüklerine, F.’nin
at›l› suçtan, F.’nin ve M.F.’nin ölene el uzatmaktan beraatlerine,
Y.’nin T.‹.’yi yaralamaktan TCK’nun 49/2 ve 5271 say›l› CMK’n›n
223/2-d maddesi gere¤ince ceza tertibine yer olmad›¤›na iliflkin (‹ZM‹R) ‹kinci A¤›r Ceza mahkemesinden verilen 07.11.2005 gün ve
185/283 say›l› hükmün Yarg›tay’ca incelenmesi san›klar T., F., M.F.
müdafii ile müdahil vekili taraflar›ndan istenilmifl oldu¤undan dava
dosyas› Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›ndan tebli¤name ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve afla¤›daki karar tespit edildi.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
1- San›k T. müdafiinin yasal süresindeki temyizinden sonra san›¤›n cezaevinden gönderdi¤i 08.02.2006 tarihli dilekçesi ile aç›kça
temyizden feragat etti¤ini belirtmifl olmas› karfl›s›nda, bu san›k hakk›ndaki hüküm müdahil temyizine hasren incelenmeye tabi tutulmufltur.
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2- 6136 say›l› Kanuna muhalefet suçuna müdahillik mümkün olmad›¤›ndan ve ayr›ca maktülden müdahilin, san›k Y.’nin ma¤dur
T.’ye yönelik eyleminden kurulan hükmü temyize hakk› bulunmad›¤›ndan, müdahil A.A.’n›n san›k T. hakk›nda 6136 say›l› Kanuna
muhalefet suçu ile san›k Y. hakk›nda ma¤dur T.’ye yönelik eyleminden ve 6136 say›l› Kanuna muhalefet suçundan kurulan hükümlere
yönelik temyiz isteminin CMUK’nun 317. maddesi uyar›nca reddine karar verilmifltir.
3- San›k T. hakk›nda öldürme suçundan 765 say›l› TCK uyar›nca mahkumiyet hükmü kuruldu¤u halde, san›k hakk›nda ayn› Kanunun 31 ve 33. maddelerinin uygulanmas›na karar verilmemifl ise
de bu husus verilen cezan›n tür ve süresine göre do¤al sonuç olarak
infazda re’sen nazara al›nabilir nitelikte görülmüfl, tebli¤namedeki
bu yönden bozma öneren düflünce benimsenmemifltir.
4- Olufla, kabule ve mahkemenin gerekçesine göre san›k T. hakk›nda 5237 say›l› TCK uyar›nca verilen sonuç cezan›n aç›kça lehe
oldu¤u anlafl›lmakla, tebli¤namenin (aa) bendindeki aç›k karfl›laflt›rma yap›lmas› gerekti¤inden bahisle bozma öneren düflünceye ifltirak
olunmam›flt›r.
5- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, san›klar T., F. ve
M.F.’nin suçlar›n›n sübutu kabul, bozma nedenleri sakl› kalmak
kayd›yla san›k T.’nin kasten öldürme suçunun olufla ve soruflturma
sonuçlar›na uygun flekilde suç niteli¤i tayin, takdire ve tahrike iliflkin cezay› azalt›c› sebeplerin nitelik ve derecesi takdir k›l›nm›fl, savunmalar› inand›r›c› gerekçelerle reddedilmifl, san›k F. hakk›nda elde edilen delillerin hükümlülü¤e yeter nitelik ve derecede bulunmad›¤› mahkemece gerekçeleri gösterilerek takdir k›l›nm›fl, beraatine
karar verilmifl; incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde elefltiri
ve bozma nedenleri d›fl›nda isabetsizlik görülmemifl oldu¤undan,
müdahil A.A.’n›n bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen
temyiz itirazlar›n›n reddiyle;
A) San›k F. hakk›ndaki beraat hükmü ile san›k T. hakk›ndaki
kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün k›smen
tebli¤namedeki düflünce gibi ONANMASINA;
B) San›klar F. ve M.F. hakk›ndaki hükümlerin incelenmesinde;
I- Olufla ve dosya içeri¤indeki delillere göre, olay tarihinden k›sa
bir süre önce san›klar›n k›zkardefli C.’yi r›zaen kaç›ran maktul ile san›klar aras›nda bu nedenle husumet bulundu¤u, olay akflam› san›klar›n evine misafir gelen di¤er san›k T.’nin kap› önündeki arac›n›n
b›çaklanan lasti¤ini de¤ifltirirken, alkollü oldu¤u anlafl›lan maktu-
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lün, elinde namlu uzunlu¤u 28,5 cm., kabza uzunlu¤u 14 cm. olan
döner b›ça¤› ile gelerek san›klara sald›rd›¤›, b›ça¤› birkaç kez san›klar F. ve M.F. ile orada bulunan babalar› F. ve misafirleri T.’ye sallad›¤›, san›klar F. ve M.F.’nin, olay yerinde ele geçirdikleri sopalarla
maktulden kendilerine yönelik haks›z ve a¤›r sald›r›y› derhal defetmek zarureti alt›nda maktule vurmaktan ibaret eylemlerinin yasal
savunma flartlar› içinde gerçeklefltirildi¤i ve afl›r›l›¤a kaç›lmad›¤› anlafl›ld›¤› halde 765 say›l› TCK’nun 49. Maddesi ile uygulama yap›lmas› yerine yaz›l› flekilde karar verilmesi,
II- Kabul ve uygulamaya göre de;
a) San›klar hakk›nda 18.05.2004 tarihli iddianame ile maktule
vurup kovalad›klar› ileri sürülerek dava aç›ld›ktan sonra, ayn› maktule karfl› ayn› eylemleri nedeni ile 26.11.2004 tarihli ek iddianame
ile kasten öldürme suçundan ikinci kez haklar›nda kamu davas› aç›ld›¤› anlafl›lmakla; 26.11.2004 tarihli iddianame ile aç›lan davan›n
CMK’nun 223. maddesi uyar›nca reddine karar verilmesi gerekirken; ayn› fiil nedeniyle hem mahkumiyet ve hem beraat karar› verilmesi,
b) 5237 say›l› TCK hükümleri uyar›nca cezaland›r›lmas›na karar
verilen san›k F. hakk›nda uygulanan ayn› Kanunun 53. maddesindeki hak yoksunluklar›ndan velayet, vesayet ve kayy›ml›k yetkileri
aç›s›ndan getirilen k›s›tlaman›n, 53. maddenin 3. f›kras› uyar›nca
flartl› sal›verilme tarihine karfl› geçerli olaca¤›n›n gözetilmemesi,
c) Suç tarihi itibariyle 18 yafl›ndan küçük olan san›k M.F. hakk›nda 5237 say›l› TCK’nun 53. maddesinin uygulanmas›na karar verilemeyece¤inin düflünülmemesi,
d) Küçük san›k M.F. hakk›nda 5395 say›l› Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesinin uygulan›p uygulanmayaca¤›n›n tart›fl›lmamas›,
Yasaya ayk›r›, san›k F. müdafii ile san›k M.F. müdafiinin temyiz
itirazlar› bu
Nedenle yerinde görülmekle san›klar hakk›ndaki hükümlerin
tebli¤namedeki düflünce gibi BOZULMASINA 31.10.2007 gününde
oybirli¤i ile karar verildi.
Gönderen: Av. Ömer Ayebe
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Aksi Kan›tlanmad›kça Tafl›nmaz Üzerinde
Bulunan Muhdesat›n Mülkiyeti Arz›n Sahibine
Aittir

YARGITAY
7. HUKUK DA‹RES‹
Esas : 2007/5021
Karar : 2008/2809

MAHKEMES‹
TAR‹H‹
NUMARASI
DAVACI
DAVALI

ÖZET: “Ço¤un içinde az› da vard›r”
kural› gere¤ince, koflullar›n varl›¤›
ve davan›n kan›tlanmas› halinde
muhdesat›n arz›n sahibi d›fl›nda
bir kifliye ait oldu¤u tespit edilebilir.

: ‹zmir Asliye 2. Hukuk Mahkemesi
: 18.09.2007
: 2007/83 E. 2007/353 K.
: C.P.
: N.B. ve arkadafllar›

YARGITAY ‹LAMI
Taraflar aras›nda görülen dava sonucunda verilen hükmün Yarg›tay’ca incelenmesi davac› taraf›ndan istenilmifl olup, temyiz isteminin süresinde oldu¤u anlafl›lmakla; dosya incelendi, dosyadaki
belgeler okundu, raportör üyenin aç›klamalar› dinlendi. Gere¤i görüflüldü:
1-Dava niteli¤i ve içeri¤i itibariyle tafl›nmaz üzerinde bulunan
muhdesat›n mülkiyetinin tespiti istemine iliflkindir.
Mahkemece davan›n reddine karar verilmifl ise de, gösterilen gerekçe ve var›lan sonuç davan›n niteli¤ine, dosya kapsam›nda toplanan delillere uygun düflmemifltir.
4721 say›l› Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kural olarak
tafl›nmaz üzerindeki bina, a¤aç gibi bütünleyici parça nitelikli muhtesatlar›n mülkiyeti arz›n mülkiyetine tahidir. Muhtesatlar›n üzerinde bulundu¤u tafl›nmaz›n arz›ndan ayr› bir mülkiyetinin olmas› düflünülemeyece¤inden aksine bir hüküm bulunmad›kça tafl›nmaz
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üzerindeki muhtesat›n arz›n maliki olan tafl›nmaz malikin d›fl›nda
baflka bir kifliye ait olmas› sonucunu do¤uracak flekilde hüküm verilemez. Ne var ki “Ço¤un içinde az› da vard›r” kural› dikkate al›nd›¤›nda, muhtesat›n mülkiyetinin tespiti istemiyle aç›lan davalarda,
koflullar›n›n varl›¤› ve davan›n da kan›tlanmas› halinde davan›n k›smen kabulü ile, davaya konu muhtesatlar›n davac› tarafça meydana
getirildi¤inin tespitine, mülkiyet tespitine iliflkin fazla istemin ise
reddine karar verilmesi gerekir.
Somut olaya gelince mahkemece Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu’nun bir karar› da emsal gösterilerek davaya konu binan›n kaçak
yap› olmas› nedeniyle davan›n reddine karar verilmifltir. Emsal gösterilen karar mülkiyet tespiti ile ilgili olup görülen davan›n sonucunda verilebilecek hükümle ilgisi bulunmamaktad›r. Az yukar›da aç›kland›¤› üzere görülen davada ancak binan›n davac› taraf›ndan meydana getirildi¤inin tespitine karar verilebilir. Tafl›nmaz›n ortakl›¤›n›n giderilmesine karar verilmesi halinde tafl›nmaz›n üzerinde bulunan ve tafl›nmaz de¤erinde art›fla neden olan bina ile birlikte sat›laca¤› ve daval›lar›n da tafl›nmaz ile birlikte tafl›nmaz üzerindeki binan›n meydana getirdi¤i de¤er…/. Art›fl›ndan da pay alaca¤›, davac› taraf›n binay› tek bafl›na meydana getirildi¤ini kan›tlamas› halinde daval› taraf›n hiçbir gider yapmadan bina nedeniyle meydana gelecek
de¤er art›fl›ndan haks›z yere faydalanaca¤› gözetildi¤inde görülen dava yönünden binan›n kaçak olup olmamas›n›n sonuca etkisinin olmad›¤›, mahkemece gösterilen gerekçede isabet bulunmad›¤› kuflkusuzdur.
Hal böyle olunca mahkemece taraflarca gösterilen ve gösterilecek
tüm delillerin toplanmas›, toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte de¤erlendirilerek sonucuna göre ve davan›n esas›na yönelik bir
hüküm verilmesi gerekirken yersiz gerekçelerle yaz›l› flekilde hüküm
kurulmas› isabetsiz, davac› taraf›n temyiz itirazlar› bu nedenlerle yerinde görüldü¤ünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peflin
ödenen temyiz harc›n›n istek halinde davac› tarafa iadesine,
24.06.2008 gününde oybirli¤i ile karar verildi.
Gönderen: Av. Mizat Demirel
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Rehin ile Temin Edilmifl Bir Alaca¤›n Borçlusu
‹flasa Tabi fiah›slardan Olsa Bile Alacakl›,
Yaln›z Rehin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip
Yapabilir

ÖZET: ‹‹K’n›n 45. maddesi gere¤ince rehin ile temin edilmifl bir alaca¤›n borçlusu iflasa tabi flah›slardan
olsa bile alacakl›, yaln›z rehnin paEsas : 2008/13788
raya çevrilmesi yolu ile takip yapaKarar : 2008/15190
bilir. Ancak rehnin tutar› borcu
ödemeye yetmezse alacakl›n›n kalan alaca¤›n› iflas veya haciz
yolu ile takip etmesi mümkündür. Kald› ki alacakl›n›n as›l borçlu yönünden rehin miktar›n› mahsup ederek bakiye alacak için
talepte bulundu¤u görülmektedir.
O halde mahkemece borçlular›n borca ve fer’ilerine yönelik flikayetlerin gerekti¤inde bilirkifli incelemesi yapt›r›lmak suretiyle takipte talep edilen alacaklar›n ilan niteli¤indeki takip dayana¤› belge uygunlu¤u denetlendikten sonra oluflacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yaz›l› gerekçe ile takibin iptali
yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
YARGITAY
12. HUKUK DA‹RES‹

YARGITAY ‹LAMI
‹NCELENEN KARARIN
MAHKEMES‹ : ‹stanbul 1. ‹cra Hukuk Mahkemesi
TAR‹H‹
: 18/03/2008
NUMARASI : 2006/2240-2008/381
DAVACI
: Borçlular: A.M.E. Tekstil Yat›r›m Dan›flmanl›k
Afi, ‹. E. G. Tekstil San ve Tic. Afi ‹.‹.
: Alacakl›: Yap› Kredi Bankas› Afi
DAVALI
DAVA TÜRÜ : fiikayet
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 okun‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 192
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du ve gere¤i görüflülüp düflünüldü:
1-‹flin niteli¤i bak›m›ndan temyiz tetkikat›n›n duruflmal› olarak
yap›lmas›na HUMK’nun 438. ve ‹‹K’nun 366. maddeleri hükümleri
müsait bulunmad›¤›ndan bu yoldaki iste¤in reddi oybirli¤iyle kararlaflt›r›ld›ktan sonra iflin esas› incelendi;
2-Alacakl› vekilinin temyiz itirazlar›n›n incelenmesinde;
Alacakl› banka vekili taraf›ndan Befliktafl 1. Noterli¤ince
16.03.2005 tarihinde düzenlenen 09968 yevmiye numaral› “Düzenleme fieklinde Kredi Borcunun Tasfiyesi Sözleflmesi ve Para Borcu
‹krar›n› Havi Resen Tanzim Edilen Noter Senedi”ne dayal› olarak
ilaml› icra takibine baflland›¤› ve borçlulara örnek 4-5 nolu icra emri tebli¤ edildi¤i, borçlular vekilinin icra mahkemesince baflvurusunda, dayanak belgenin ilam niteli¤inde bulunmad›¤›, takibin
‹‹K’nun 45. maddesine ayk›r› oldu¤u nedenleri ile ve ayr›ca takipte
talep edilen borç miktar›, faiz ve fer’i alacak miktarlar›na itiraz edilerek takibin iptalinin istendi¤i anlafl›lmaktad›r.
Takip dayana¤› belgenin incelenmesinde kay›ts›z, flarts›z bir para
borcu içerdi¤i ve noterlikçe düzenleme fleklindeki yap›ld›¤›, iki tarafa borç yükleyen, di¤er bir ifade ile karfl›l›kl› edimleri içeren bir sözleflme niteli¤inde olmad›¤› ve bu hali ile ‹‹K’nun 38. maddesinde belirtilen ilam niteli¤inde belge oldu¤u görülmektedir. Bu nedenle alacakl›n›n an›lan belgeye dayal› olarak ilaml› icra takibi yapmas›nda
yasaya ayk›r›l›k bulunmamaktad›r.
Öte yandan, ‹‹K’nun 45. maddesi, as›l borçlularla ilgili düzenlenmifl olup, alaca¤› rehinle temin edilen bir kimsenin “rehni veren”
hakk›nda do¤rudan do¤ruya genel haciz yoluyla takibe geçilmesini
önlemekte ve rehinle temin edilmifl bir alaca¤›n›n borçlusu iflasa tabi flah›slardan olsa bile, alacakl›n›n yaln›z rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip yapabilece¤ine iliflkin bulunmaktad›r. Rehin alacakl›s›n›n, alaca¤›n›n ilama dayal› olmas› halinde de, yaln›z rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilaml› takip (m,150/h) yapabilir. (Prof.Dr.Baki
Kuru ‹cra ve ‹flas Hukukuel kitab› 2004-sf:843) Borçlar Kanununun
487. maddesinde ise; (kefil, borçlu ile beraber müteselsil kefil ve
müflterek-müteselsil borçlu s›fat› ile veya bu bilgi di¤er bir s›fatla
borcun ifas›n› deruhte etmifl ise; alacakl›, as›l borçluya müracaat ve
rehinleri nakde tahvil etmeden evvel, kefil aleyhine takibat icra edebilir) denilmektedir. Borçlar Kanununun aç›klanan hükmüne ve
sözleflmeye dayal› olarak alacakl›n›n müflterek borçlu-müteselsil kefil konumundaki borçlular hakk›nda tahsilde tekerrür olmamak
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kayd›yla ilaml› icra takibi yapmas›nda yasaya uymayan bir yön bulunmamaktad›r. (HGK’nun 14.10.1972 tarih, 215/841 say›l› karar› –
Prof. Dr. Baki Kuru ‹cra ve ‹flas Hukuku Cilt:3 sayfa 2395)
Di¤er yönden as›l borçlu flirket yönünden de alacakl›n›n tahsilde
tekerrür olmamak kayd›yla takip talebinde bulundu¤una ve ipotekli takipte alaca¤›n tamamen karfl›layaca¤› hususu belli olmad›¤›na
göre bakiye alacak için ilaml› icra takibi yapmas›nda bir usulsüzlük
yoktur. (HGK’nun 18.04.2001 tarih ve 2001/12-354 esas 2001/367
karar)
‹‹K’nun 45. maddesi gere¤ince rehin ile temin edilmifl bir alaca¤›n borçlusu iflasa tabi flah›slardan olsa bile alacakl›, yaln›z rehinin
paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak, rehinin tutar› borcu ödemeye yetmezse alacakl›n›n kalan alaca¤›n› iflas veya haciz yolu ile takip etmesi mümkündür. Hukuk Genel Kurulu’nun
18.04.2001 günlü ve 2001/12-354E. 2001/367K. say›l› karar›nda
(…özellikle takip konusu alaca¤›n rehin tutar› ile karfl›lanamayaca¤›n›n belirgin olmas› karfl›s›nda, tüm alacak için tahsilde tekerrür olmamak kayd› ile haciz yolu ile takip yap›lmas›nda usulsüzlük bulunmad›¤›…) da aç›klanm›flt›r. Kald› ki alacakl›n›n as›l borçlu yönünden rehin miktarlar›n› mahsup ederek bakiye alacak için talepte
bulundu¤u görülmektedir.
O halde Mahkemece borçlular›n borca ve fer’ilerine yönelik flikayetlerinin gerekti¤inde bilirkifli incelemesi yapt›r›lmak suretiyle takipte talep edilen alacaklar›n ilam niteli¤indeki takip dayana¤› belgeye uygunlu¤u denetlendikten sonra oluflacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yaz›l› gerekçe ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
Kabule göre de; borçlular hakk›ndaki takip ilaml› icra yolu ile
bafllat›lm›fl olup, ilaml› takipler hakk›nda uygulanmas› gereken
‹‹K’nun 33. ve müteakip maddelerinde ve takibin iptaline dayanak
yap›lan ‹‹K’nun 45. maddesinde itiraz›n reddi veya kabulü halinde
icra inkar tazminat›na hükmedilece¤ine iliflkin yasal bir düzenleme
bulunmad›¤› halde mahkemece istemi kabul edilen borçlular yarar›na icra inkar tazminat›na hükmedilmesi do¤ru de¤ildir.
SONUÇ: Alacakl› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile mahkeme karar›n›n yukar›da 2. maddede yaz›l› nedenlerle ‹‹K 366 ve
HUMK 428. maddeleri uyar›nca BOZULMASINA, 15/07/2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av. Nail Y›lmaz Toksöz
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Tafl›nmaz ‹halelerinde Artt›rma ‹lan›n›n
Sat›fltan En Az Bir Ay Önce Yap›lmas›
Gerekmektedir
ÖZET: ‹‹K’nun 126. maddesi tafl›nmaz ihalelerinde artt›rma ilan›n›n
ne flekilde yap›laca¤› düzenlenmiflEsas : 2008/11488 tir. An›lan maddede artt›rman›n saKarar : 2008/14453 t›fltan en az bir ay önce yap›laca¤›
aç›klanm›flt›r. Dairemizce de bu kural sapma göstermeksizin uygulanmaktad›r. Yasada ilan›n birden fazla yap›laca¤›na iliflkin bir zorunluluk olmad›¤›ndan bu husustan amaçlanan›n, ilan›n yöntemince ve yeterince yap›lmas›n›n sa¤lanmas›na yönelik oldu¤u
aç›kt›r. Bu nedenledir ki, Dairemizce oluflturulan ve süreklilik
arz eden son içtihatlar›nda belediyede yap›lan sat›fl ilan›n›n ilk
ilan tarihi esas al›narak ihale tarihi ile sözü edilen ilan tarihi
aras›nda 1 ayl›k sürenin geçmifl olmas› yeterli görülmüfltür.
YARGITAY
12. HUKUK DA‹RES‹

YARGITAY ‹LAMI
‹NCELENEN KARARIN
MAHKEMES‹
: Serik ‹cra Hukuk Mahkemesi
TAR‹H‹
: 18/02/2008
NUMARASI
: 2007/182-2008/20
DAVACI
: Borçlu:C. Telekominikasyon Ltd.fiti.
DAVALI
: Alacakl›: Yap› Kredi Bankas› Afi
DAVA TÜRÜ
: ‹halenin feshi
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:
‹‹K’nun 126. maddesi tafl›nmaz ihalelerinde artt›rma ilan›n›n ne
flekilde yap›laca¤› düzenlenmifltir. An›lan maddede artt›rman›n sat›fltan en az bir ay önce yap›laca¤› aç›klanm›flt›r. Dairemizce de bu
kural sapma göstermeksizin uygulanmaktad›r. Aç›klanan maddenin
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son f›kras› göndermesiyle tafl›nmaz ihalelerinde de uygulanmas› zorunlu olan 114. maddenin 2. f›kras› gere¤ince ilan›n flekli, artt›rman›n tarz›, yer ve günü ve gazete ile yap›l›p yap›lmayaca¤› icra müdürlü¤ünce tafl›nmaz›n sat›fl ilan›n›n belediyede de ilan›na karar verilmesi ve bu ilan›n birden fazla yap›lmas› aç›klanan yasa hükmü do¤rultusunda yerleflmifl bir uygulamad›r.
Ne var ki yasada ilan›n birden fazla yap›laca¤›na iliflkin bir zorunluluk olmad›¤›ndan bu husustan amaçlanan›n, ilan›n yöntemince ve
yeterince yap›lmas›n›n sa¤lanmas›na yönelik oldu¤u aç›kt›r. Bu nedenledir ki, Dairemizce oluflturulan ve süreklilik arz eden son içtihatlar›nda belediyede yap›lan sat›fl ilan›n›n ilk ilan tarihi esas al›narak ihale tarihi ile sözü edilen ilan tarihi aras›nda 1 ayl›k sürenin
geçmifl olmas› yeterli görülmüfltür.
Somut olay›n incelenmesinde ise, 24.9.2007 tarihinde ihale olunan tafl›nmazlara iliflkin sat›fl ilan›n›n 30.07.2007 tarihinde Serik Belediyesinde ilan edildi¤i ve ilk ilan tarihi itibariyle yasan›n arad›¤› 1
ayl›k sürenin doldu¤u görülmekle mahkemenin bu nedene dayal›
ihalenin feshine karar vermesinin gerekçesinde isabet yoktur. ‹stemin reddine karar vermek gerekirken yaz›l› flekilde ihalenin feshine
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, 07/07/2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av. Nail Y›lmaz Toksöz
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‹‹K’nun 333/a Maddesinde Düzenlenen
Suçun Olufltu¤unun Anlafl›labilmesi ‹çin
fiirketin Ödeme Gücüne Sahip Olup
Olmad›¤›n›n Bilinmesine ‹htiyaç Vard›r

ÖZET: ‹cra ve ‹flas Kanununun 333/a maddesinde düzenlenen suçun olufltu¤unun
anlafl›labilmesi için flirketin
Esas : 2008/255
ödeme gücüne sahip olup olKarar : 2008/3777
mad›¤›n›n bilinmesine ihtiTebli¤name: 2007/220692
yaç vard›r. Borçlu flirkete ait
tafl›nmazlar›n sat›lmas› ve haczi kabil mal›n›n bulunmamas› nedeniyle de, icra takibine bafllad›¤› tarihten itibaren ödeme gücünün bulunmad›¤›n›n kabulü gerekir. San›¤›n üzerine aatili suçun unsurlar› itibariyle oluflmad›¤›ndan beraati yerine flikayetin
süresinde yap›lmad›¤› gerekçesiyle ‹‹K’nun 347. maddesi gere¤ince davan›n düflürülmesine karar verilmesi nedeniyle hükmün
bozulmas› gerekmekte ise de bu husus yeniden yarg›lamay› gerektirmez.
YARGITAY
16. HUKUK DA‹RES‹

YARGITAY ‹LAMI
MAHKEMES‹
: ‹zmir 6. ‹cra Mahkemesi
TAR‹H‹
: 07/05/2007
NUMARASI
: 2005/2029-2007/1603
DAVACI
: Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.
SANIK
: Y.U.
‹‹K’nun 333/a maddesine muhalefet etmek suçundan san›k Y.U.
hakk›nda aç›lan davan›n ‹‹K’nun 347. maddesi gere¤ince düflürülmesine karar verilmifl; hüküm, yasal süresi içerisinde flikayetçi vekili taraf›ndan temyiz edildi¤inden, Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›n›n bozma
istemli tebli¤namesiyle dosya daireye gönderilmifl olmakla, inceleme
raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gere¤i görüflüldü:
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San›¤›n üzerine at›l› bulunan ticari iflletmede yöneticinin sorumlulu¤u fiili 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununun 5358 say›l› Yasa’n›n
4. maddesi ile de¤iflik 333/a maddesi birinci f›kras›nda düzenlenmifl
olup, buna göre; “Ticaret flirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim
yetkisine sahip olanlar›n alacakl›lar› zarara u¤ratmak kast›yla ticari
iflletmenin borçlar›n› k›smen veya tamamen ödemeyerek alacakl›lar› zarara soktuklar› takdirde, bu ifllem ve eylemlerin baflka bir suç
oluflturmamas› halinde, alacakl›n›n flikayeti üzerine, alt› aydan iki
y›la kadar hapis ve befl bin güne kadar adli para cezas›” ile cezaland›r›laca¤› öngörülmektedir. Görülece¤i zere suçun oluflumu için
borçlu flirketin ödeme gücüne sahip olmas›na ra¤men flirket yöneticisi alacakl›lar› zarara u¤ratmak kast›yla ticari iflletmenin borçlar›n›
k›smen veya tamamen ödemeyecek ve bu eylemi nedeniyle de alacakl›lar zarara u¤ram›fl olacaklard›r.
Bu aç›klamalardan sonra somut olaya bak›ld›¤›nda, san›¤›n anonim flirketin yöneticisi oldu¤u, flirket borcundan dolay› alacakl› Yap› ve Kredi Bankas› vekili taraf›ndan ‹zmir 14.‹cra Müdürlü¤ünün
1999/4930 esas say›l› dosyas› ile icra takibinin bafllat›ld›¤›, flikayetçi
vekilince 26.1.2004 havale tarihli flikayet dilekçesi ile, borçlu flirket
hakk›nda yap›lan icra takibinin 11.12.2003 tarihinde acze ba¤land›¤›n›, san›¤›n, yetkilisi bulundu¤u flirketin müvekkili bankaya olan
bakiye borçlar›n› ödemeyerek bankay› bilerek ve kasten zarara u¤ratt›¤›n› ileri sürerek flikayette bulunmufl ise de, yukar›da sözü edilen icra dosyas›n›n incelenmesinde, alacakl› flirketin 4.6.1999 tarihinde 848.068.418.686 TL tahsili için ipote¤in paraya çevrilmesi
yolu ile takip bafllatarak borçlu flirkete ait de¤iflik il ve ilçelerdeki
ipotekli tafl›nmazlar›n sat›fl sonucunda borç miktar› olan
548.590.000.000 TL için 24.10.2003 tarihinde rehin aç›¤› belgesinin alacakl› vekiline verildi¤i anlafl›lmaktad›r.
San›¤›n üzerine at›l› bulanan ve ‹cra ve ‹flas Kanununun 333/a
maddesinde düzenlenen suç 17.07.2003 tarihli ve 4949 say›l› Kanunun 90. maddesi uyar›nca 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanunu’na eklenmifltir. Suç tarihindeki mevzuata göre görevli mahkemenin asliye
ceza mahkemesi olmas› nedeniyle flikayet süresi alt› ayd›r. ‹cra ve ‹flas Kanununun 333/a maddesinde düzenlenen suçun olufltu¤unun
anlafl›labilmesi için flirketin ödeme gücüne sahip olup olmad›¤›n›n
bilinmesine ihtiyaç vard›r. ‹‹K’nun 333/a maddesinin yürürlü¤e girdi¤i 17.7.2003 tarihinden sonra alacakl›n›n, borçlu flirketin ödeme
gücünün oldu¤unu bildi¤i tarihten sonra alt› ayl›k flikayet süresinin
bafllayaca¤›n›n kabulü gerekir. Bu da genellikle üç ayda bir verilen
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kurumlar vergisi beyannamesi veya 31 Aral›k tarihi itibariyle düzenlenmesi gereken bilanço ile ortaya ç›kabilecektir. Hal böyle olunca
24.6.2004 tarihinde yap›lan flikayetin süresinde oldu¤u kabul edilmelidir.
Dosyan›n incelenmesi sonucunda ise, alacakl› flirketin
848.068.418.686 TL’nin tahsili için ipote¤in paraya çevrilmesi yoluyla ‹zmir 14. ‹cra Müdürlü¤ünün 1999/4930 say›l› dosyas› üzerinden bafllatt›¤› takipte borçlu flirkete ait ipotekli tafl›nmazlar›n› icra
marifetiyle satt›rmas›na ra¤men 548.590.000.000 TL bakiye alaca¤›n›n kald›¤› borçlu flirketin haczi kabil mal›n›n da bulunmad›¤›, talep
üzerine de bakiye alacak miktar› kadar rehin aç›¤› belgesinin düzenlenerek alacakl› vekiline verildi¤i anlafl›lmaktad›r. Borçlu flirkete ait
tafl›nmazlar›n sat›lmas› ve haczi kabil mal›n›n bulunmamas› nedeniyle de, icra takibine baflland›¤› tarihten itibaren ödeme gücünün
bulunmad›¤›n›n kabulü gerekir. San›¤›n üzerine at›l› suçun unsurlar› itibariyle oluflmad›¤›ndan beraati yerine flikayetin süresinde yap›lmad›¤› gerekçesiyle ‹‹K’nun 347. maddesi gere¤ince davan›n düflürülmesine karar verilmesi nedeniyle hükmün bozulmas› gerekmekte ise de, bu husus yeniden yarg›lamay› gerektirmedi¤inden hükümdeki (1) numaral› bentteki “San›k hakk›ndaki davan›n ‹‹K’nun 347.
maddesi gere¤ince davan›n düflürülmesine” ifadesinin ç›kart›larak
yerine “unsurlar› oluflmayan suçtan dolay› san›¤›n BERAAT‹NE” yaz›lmak suretiyle düzeltilerek ONANMASINA, 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 303/1-a maddesi uyar›nca de¤iflik gerekçe ile
ve k›smen isteme uygun olarak 27.5.2008 gününde oybirli¤i ile karar verildi.
Gönderen: Av. Güntekin Ayd›n
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Tapu Kütü¤ünde Mesken Olan Tafl›nmaz›n
‹flyeri Olarak Kullan›lmas›

ÖZET: 634 say›l› Kat Mülkiyeti
Yasas›n›n 24. maddesinin ikinci
f›kras›na göre ana tafl›nmaz›n kütükte mesken olarak gösterilen
Esas : 2007/11319
ba¤›ms›z bir bölümünün iflyeri
Karar : 2008/2659
olarak kullanabilmesi, konut malikleri kurulunun oybirli¤i ile verecekleri kararla mümkündür.
YARGITAY
18. HUKUK DA‹RES‹

MAHKEMES‹

YARGITAY ‹LAMI
: Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

TAR‹H‹

: 05/10/2007

NUMARASI

: 2006/2036-2007/2089

DAVACI

: A.H.C. vekili Av. M.G.

DAVALILAR

: 1- E.fi. vd. vekili Av.E.E.
2- S.Y.S. San. ve Tic. A.fi. vekili Av.M.R.T.

Dava dilekçesinde meskenin iflyeri olarak kullan›lmas›n›n önlenmesi, eski hale getirme ve tahliye istenilmifltir. Mahkemece davan›n
reddine karar verilmifl, hüküm davac› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosyadaki bütün ka¤›tlar okunup gere¤i düflünüldü:
Davac› dava dilekçesinde; kat mülkiyetli ana tafl›nmazda 2 numaral› ba¤›ms›z bölümün maliki ve kirac›s› olan daval›lar›n Kat Mülkiyeti Yasas›n›n 24. maddesine ayk›r› flekilde tapu kütü¤ünde mesken
olarak kay›tl› bulunan bu bölümü iflyeri olarak kulland›klar›n› ileri
sürerek bu durumun önlenmesini, ba¤›ms›z bölümün mesken haline getirilmesini, eski hale getirilmedi¤i takdirde tahliyeye karar verilmesini istemifl, mahkemece dava konusu dairenin iflyeri olarak
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kullan›lmas›na muvafakat etmeyen davac›n›n, ayn› binada zemin
katta bulunan ve yine daval›lara ait olan 1 nolu daireyi iflyeri fleklinde kullan›lmas›na daha önceki bir tarihte muvafakat verdi¤inden, bu
davay› açmakta iyi niyetli olmayaca¤› gerekçesiyle reddi yolunda
hüküm kurulmufltur.
634 say›l› Kat Mülkiyeti Yasas›n›n 24. maddesinin ikinci f›kras›na göre ana tafl›nmaz›n kütükte mesken olarak gösterilen ba¤›ms›z
bir bölümünün iflyeri olarak kullan›labilmesi kat malikleri kurulunun oybirli¤i ile verecekleri kararla mümkündür.
Anatafl›nmazdaki her ba¤›ms›z bölümün tapu kütü¤ünde yaz›l›
durumu (mesken ya da iflyeri) ayr› ayr› de¤erlendirilmesi gerekir. Bu
tür bir anayap›da birden fazla ba¤›ms›z bölüme sahip bulunan kimsenin her ba¤›ms›z bölüm için ayr› ayr› onay verebilece¤i gibi maliki bilindi¤i baflka bir daire için farkl› flekilde karar vermifl, olmas›
onun kötü niyetli oldu¤unu göstermez. Dava konusu ba¤›ms›z bölümle ilgili olarak 634 say›l› Yasan›n 24/2. maddesine uygun biçimde tüm kat maliklerince al›nm›fl bir karar da bulunmad›¤›na göre
mahkemece yasaya ayk›r› biçimde iflyeri olarak kullan›lan ba¤›ms›z
bölümle ilgili tüm deliller toplan›p oluflacak sonuç do¤rultusunda
bir karar verilmesi gerekirken yaz›l› gerekçeyle davan›n reddi do¤ru
görülmemifltir.
Bu itibarla yukar›da aç›klanan esaslar gözönünde tutulmaks›z›n
yaz›l› flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar› bu nedenlerle
yerinde oldu¤undan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi
gere¤ince BOZULMASINA, temyiz peflin harc›n›n istek halinde temyiz edene iadesine, 10.3.2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av. Talih Uyar
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‹mar Plan›nda Yer Almayan Bir Tafl›nmaz›n
Arsa Say›labilmesi ‹çin Belediye veya Mücavir
Alan S›n›rlar› ‹çinde Olmakla Beraber, Belediye
Hizmetlerinden Yararlanan veya Mesken Yerler
Aras›nda Yer Almas› Gerekir
YARGITAY
18. HUKUK DA‹RES‹
Esas : 2008/1558
Karar : 2008/2706

ÖZET: Bakanlar Kurulunun Yarg›tay’ca da k›smen benimsenen karar› uyar›nca, imar plan›nda yer
almayan bir tafl›nmaz›n arsa say›labilmesi için belediye veya mücavir alan s›n›rlar› içinde olmakla
beraber, belediye hizmetlerinden yararlanan ve meskun yerler
aras›nda yer almas› gerekir. Dava konusu tafl›nmaz, fiilen meskun halde bulunamad›¤›ndan belirlenen özellikleri nedeniyle
“arsa” niteli¤inde kabulüne olanak yoktur.

MAHKEMES‹

YARGITAY ‹LAMI
: Yeflilyurt (Malatya) Asliye Hukuk Mahkemesi

TAR‹H‹

: 05/10/2007

NUMARASI

: 2005/181-2007/149

DAVACI

: B. A.fi. vekili Av.K.‹.

DAVALILAR

: M.T. vd. vekili Av.M.A. vd.

Dava dilekçesinde, Kamulaflt›rma Yasas›n›n 4650 say›l› Yasayla
de¤iflik hükümleri uyar›nca, irtifak kamulaflt›rma bedelinin tespiti
ve tafl›nmaz mal›n irtifak hakk›n›n idare ad›na tescili istenilmifltir.
Mahkemece davan›n kabulüne karar verilmifl, hüküm davac› vekili
taraf›ndan temyiz edilmifltir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosyadaki bütün ka¤›tlar okunup gere¤i düflünüldü:
Kamulaflt›rma Yasas›n›n 11. maddesi hükmüne göre, bedel tespit
davalar›nda öncelikle kamulaflt›r›lan tafl›nmaz›n de¤erlendirme tari-
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hindeki vasf›n›n (arsa veya arazi) belirlenmesi, arsa vasf›nda ise de¤erlendirme tarihinden önce özel amac› olmayan emsal sat›fllara göre sat›fl de¤eri, tafl›nmaz arazi vasf›nda ise de¤erlendirme tarihindeki mevki ve flartlara göre oldu¤u gibi kullan›lmas› halinde getirece¤i net geliri esas al›nmak suretiyle de¤erinin belirlenmesi gerekir.
Dosyaya getirtilen Belediye Baflkanl›¤› yaz›lar›na göre dava konusu
tafl›nmaz›n imar plan› içerisinde olmad›¤›, belediye ve di¤er alt yap›
hizmetlerinden faydalanmad›¤›, etraf›n›n meskun olmad›¤› anlafl›lmaktad›r.
Bakanlar Kurulunun Yarg›tay’ca da k›smen benimsenen
28.02.1983 gün ve 1983/6122 say›l› karar› uyar›nca, imar plan›nda
yer almayan bir tafl›nmaz›n arsa say›labilmesi için belediye veya mücavir alan s›n›rlar› içinde olmakla beraber, belediye hizmetlerinden
(belediyece meskun oldu¤u için veya meskun hale getirilece¤i için
sunulan yol, su elektrik, ulafl›m, çöp toplama, kanalizasyon, ayd›nlatma vd.) yararlanan ve meskun yerler aras›nda yer almas› gerekir.
Dava konusu tafl›nmaz, Bakanlar Kurulu Karar›n›n 1. maddesi (b)
bendinde de belirtildi¤i gibi fiilen meskun halde bulunamad›¤›ndan
belirlenen özellikleri nedeniyle “arsa” niteli¤inde kabulüne olanak
yoktur.
Yukar›da aç›klanan nedenlerle, tafl›nmaz›n arazi olarak de¤erlendirilmesi gerekirken arsa niteli¤ine göre de¤erlendirme yap›larak
buna göre bedel belirlenmifl olmas› do¤ru görülmemifltir.
Mahkemece ‹l Tar›m Müdürlü¤ünden de¤erlendirme tarihine göre münavebeye al›nacak ürünlerin hangileri oldu¤u ve bunlara iliflkin dekar bafl›na ortalama verimi ve üretim giderleri ile kg bafl›na
toptan sat›fl fiyatlar›na iliflkin resmi veriler getirildikten sonra arazi
niteli¤ine göre inceleme yap›lmak üzere içerisinde Ziraat Mühendisi de bulunan bilirkifli kurullar›ndan rapor al›nmal› ve oluflacak sonuç do¤rultusunda karar verilmelidir.
Bu itibarla yukar›da aç›klanan esaslar gözönünde tutulmaks›z›n
yaz›l› flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar› bu nedenlerle
yerinde oldu¤undan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi
gere¤ince BOZULMASINA, temyiz peflin harc›n›n istek halinde temyiz edene iadesine, 10.03.2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av.Talih Uyar
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Mülkiyeti Daval›ya Geçen Arac›n Üzerindeki Vergi Borcu da, Araç Üzerindeki Gerçek
Tasarruf Sahibi Olan Daval›n›n Borcu Olur
YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹
Esas : 2008/8447
Karar : 2007/9447

MAHKEMES‹
TAR‹H
NOSU
DAVACI
DAVALI

ÖZET: Mülkiyeti daval›ya geçen
arac›n üzerindeki vergi borcu da,
araç üzerindeki gerçek tasarruf
sahibi olan daval›n›n borcu olur.
Arac›n trafikten çekilerek hurdaya ç›kart›labilmesi için, vergi borcunun bulunmamas› gerekir.

YARGITAY ‹LAMI
: Çifteler Asliye Hukuk Mahkemesi
: 06.06.2006
: 28/158
: fi.D.
: E.K.

Taraflar aras›ndaki Trafik Tescil Kayd›n›n Silinmesi ve Tespit davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n k›smen kabulüne k›smen reddine yönelik olarak verilen
hükmün süresi içinde davac› taraf›ndan vekilince temyiz edilmesi
üzerine dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.
KARAR
Davac›, ad›na kay›tl› 26 FY 227 plaka say›l› kamyonu 24 Ekim
1995 tarihli sat›fl senedi ile noterde daval›ya sat›p, teslim etmesine
ra¤men daval›n›n üzerine kay›t ve tescilini yapt›rmad›¤›n›, giriflimlerinin sonuçsuz kald›¤›n›, dava tarihi itibariyle Çifteler Vergi Dairesi’ne toplam 5.392.37 YTL borç birikti¤ini iddia ederek ad›na kay›tl› kamyonun trafik tescil kayd›n›n silinmesine, 24 Ekim 1995 tarihinden bu yana tahakkuk eden Çifteler Vergi Dairesi’ne arac›n motorlu tafl›tlar vergisi ve cezalar›n›n daval›ya aidiyetine karar verilmesini talep ve dava etmifltir.

‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 204

YARGI KARARLARI

Mahkemece toplanan delillere göre dava konusu arac›n 24 Ekim
1995 tarihi itibar› ile mülkiyetinin daval›ya geçti¤i, 5.521.21 YTL
vergi borcunun da arac›n üzerinde gerçek tasarruf sahibi daval›n›n
borcu oldu¤u, Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i’nin 41/a maddesine
göre arac›n trafikten çekilerek hurdaya ç›kart›labilmesi için vergi
borcunun bulunmamas› gerekti¤i, dava konusu arac›n vergi borcu
bulundu¤u bu itibarla hurdaya ç›kart›larak trafik kayd›n›n da silinmesinin mümkün olmad›¤› gerekçesi ile davan›n k›smen kabulüne
karar verilmifl, karar davac› taraf›ndan temyiz edilmifltir.
Dosyadaki yaz›lara karar›n dayand›¤› delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle, trafik tescil kayd›n›n silinmesi yolundaki talebin
idari nitelikte bulunmas› nedeniyle yaz›l› flekilde hüküm kurulmas›nda isabetsizlik bulunmamas›na göre davac›n›n yerinde görülmeyen temyiz itirazlar›n›n reddiyle hükmün ONANMASINA, afla¤›da
yaz›l› onama harc›n›n temyiz edenden al›nmas›na, 02.11.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av.Talih Uyar

‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 205

YARGI KARARLARI

Davac› Yanca S›f›r Kilometre Olarak Al›nan Araçta Bulundu¤u ‹ddia Edilen Ay›p Nedeniyle, Arac›n
Ay›ps›z Misliyle De¤ifltirilmesi, Bu Mümkün
Olmad›¤› Takdirde, Tazminata Hükmedilmesi
‹çin, Davac› Tacir Oldu¤undan, TTK’nun 25/3.
Maddesindeki Süreler ‹çerisinde gerekli ‹nceleme
ve Muayenesi Yapt›r›p, Ay›p ‹hbar›nda Bulunmas›
Gerekir
YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹
Esas : 2007/3204
Karar : 2007/9530

ÖZET: Taraflar aras›ndaki
uyuflmazl›k, “davac› yanca s›f›r
kilometre olarak al›nan araçta
bulundu¤u iddia edilen boya ile
ilgili ay›p nedeniyle, arac›n ay›ps›z misliyle de¤ifltirilmesi, bu mümkün olmad›¤› takdirde tazminata hükmedilmesi” isteminden kaynaklanmaktad›r. Davac› tacir oldu¤undan, TTK’nun 25/3. Maddesindeki süreler içerisinde
gerekli inceleme ve muayeneleri yapt›r›p, ay›p ihbar›nda bulunmas› gerekirdi. Öte yandan, “davac›n›n sat›n ald›¤› tarihten itibaren uzunca bir süre elinde bulundurdu¤u bu araçla kaza yapma ihtimalinin bulundu¤u” da daval› tarafça savunulmufltur.
Mahkemece bu yönler üzerinde durulup tart›fl›lmadan eksik inceleme ve araflt›rma sonucu yaz›l› flekilde hüküm kurulmas›
do¤ru görülmemifltir.
YARGITAY ‹LAMI
MAHKEMES‹ : Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi
TAR‹H
: 16.11.2006
NOSU
: 715-494
DAVACI
: E. Otom.Mak. Turz. ‹ç ve D›fl Tic. Ltd. fiti.
vekili Av.M.A.
: T. Oto Paz. Tic. Afi vekili Av.D.G.
DAVALI
Taraflar aras›ndaki alacak davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda
ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n k›smen kabulüne, k›smen
reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde daval› vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.
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KARAR
Davac› vekili, müvekkilinin daval›dan s›f›r kilometre araç sat›n
ald›¤›n›, ancak arac›n komple boyanm›fl oldu¤unu, müvekkilinin
daval›dan arac›n ay›ps›z olan yenisiyle de¤ifltirilmesini, bu mümkün
olmad›¤› takdirde araçtaki de¤er kayb› kadar fiyatta indirim yap›lmas› iste¤inin daval› yanca kabul edilmedi¤ini, müvekkilinin en az
5.000.000.000 TL zarara u¤rad›¤›n› belirterek öncelikle arac›n ay›ps›z misliyle de¤ifltirilmesine, bu mümkün olmad›¤› takdirde müvekkilinin u¤rad›¤› 5.000.000.000 TL maddi zarar›n %54 oran›nda ticari reeskont faiziyle daval›dan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmifltir.
Daval› vekili, dava konusu arac›n standart boya kal›nl›¤›n›n 90300 mikron aras›nda de¤iflmekte oldu¤unu, müvekkilince yap›lan
incelemede dava konusu araçtaki boya kal›nl›¤›n›n 170-210 mikron
aras›nda de¤iflti¤ini, tespit dosyas›ndaki de¤erlendirmeleri kabul etmediklerini bildirerek davan›n reddi gerekti¤ini savunmufltur.
Mahkemece toplanan delillere ve bilirkifli raporuna göre, davac›n›n arac› bir süre kulland›ktan sonra üçüncü kifliye sat›p zilyedli¤ini devretti¤i, bu durumda bedelde tenzilat yap›lmas›n›n hakkaniyete uygun olaca¤› gerekçeleriyle davan›n 3.940.00 YTL için k›smen
kabulüne, alaca¤a dava tarihinden itibaren %54’ü geçmeyecek oranda reeskont faizi yürütülmesine karar verilmifl, hüküm daval› vekilince temyiz edilmifltir.
Dava, davac› yanca s›f›r kilometre olarak al›nan araçta bulundu¤u iddia edilen boya ile ilgili ay›p nedeniyle, arac›n ay›ps›z misliyle
de¤ifltirilmesi, bu mümkün olmad›¤› takdirde tazminata hükmedilmesi” isteminden kaynaklanmaktad›r. Dava konusu araçtaki boyan›n kal›nl›¤›n›n aletle ölçülerek tespiti mümkündür. Davac› tacir
olup, TTK’nun 25/3. Maddesindeki süreler içerisinde gerekli inceleme ve muayeneleri yapt›r›p, ay›p ihbar›nda bulunmas› gerekirdi.
Esasen F. Otomotiv Afi yetkililerince düzenlenen ekspertiz raporunda da boya kal›nl›¤›n›n standartlara uygun oldu¤u belirtilmifltir. Öte
yandan, davac›n›n sat›n ald›¤› tarihten itibaren uzunca bir süre elinde bulundurdu¤u bu araçla kaza yapma ihtimalinin bulundu¤u da
daval› tarafça savunulmufltur. Mahkemece bu yönler üzerinde durulup tart›fl›lmadan eksik inceleme ve araflt›rma sonucu yaz›l› flekilde
hüküm kurulmas› do¤ru görülmemifltir.
SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle hükmün temyiz eden daval› yarar›na BOZULMASINA, peflin harc›n istek halinde iadesine,
05.11.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av. Talih Uyar
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Borçlunun Borcunu Ödemeyece¤ini ‹htaren
Daval›ya Bildirmesi Durumunda, Art›k Alacakl›n›n Alaca¤›n› Talep Edebilmesi ‹çin,
Vade Tarihine Kadar Beklemesine Gerek
Bulunmamaktad›r
ÖZET: Taraflar aras›ndaki ticari iliflkide “ödemelerin gününde
yap›lmamas› halinde vade fark›
uygulamas›n›n bulundu¤u” anlafl›lmaktad›r. Davac› yan bu yönde
düzenledi¤i vade fark› faturalar›n›n ödenmesi için daval›ya ihtarname göndermifl ve 60 günlük ödeme süresi tan›m›flt›r. Daval› ise, vade fark› faturas›n› “borçlu olmad›¤› ve faturay› ödeyemeyece¤i” kayd›yla iade etmifltir. Somut olayda borçlu, “borcunu ödemeyece¤ini” ihtaren daval›ya bildirdi¤ine göre, art›k alacakl›n›n alaca¤›n› talep edebilmesi için, vade tarihine kadar
beklemesine gerek bulunmamaktad›r.
YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹
Esas : 2007/7547
Karar : 2008/978

YARGITAY ‹LAMI
MAHKEMES‹ : ‹zmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi
TAR‹H
: 21.12.2006
NOSU
: 537/667
: E.G. Tekn. Ve San. Tic. Vekili Av.B.T.
DAVACI
DAVALI
: E.Bask› Ambalaj San. ve Tic. Afi vekili Av.H.‹.K.
Taraflar aras›ndaki alacak davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda
ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n reddine yönelik olarak verilen hükmün davac› vekilince duruflmal› olarak temyiz edilmesi
üzerine ilgililere ça¤r› ka¤›d› gönderilmiflti. Belli günde davac› vekili Av.N.A. gelmifl, di¤er taraftan kimse gelmemifl oldu¤undan onun
yoklu¤unda duruflmaya bafllanarak haz›r bulunan avukat›n sözlü
aç›klamas› dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde oldu¤u
anlafl›ld›ktan sonra dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.

‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 208

YARGI KARARLARI

KARAR
Davac› vekili, daval› flirket ile müvekkili aras›ndaki ticari iliflkide, ödemelerin belirlenen vadede ödenmemesi halinde vade fark›
uygulamas›n›n teamül oldu¤unu, 11.08.2005 tarihli vade fark› faturas›n›n ödenmeyece¤i kayd›yla iade olundu¤unu iddia ederek
12.874 YTL vade fark› alaca¤›n›n tahsilini talep ve dava etmifltir.
Daval› savunmas›nda, taraflar aras›nda vade fark› ödenmesine
yönelik bir anlaflma bulunmad›¤›n›, gönderilen faturaya itiraz edilerek iade olundu¤unu beyan ederek davan›n reddini istemifltir.
Mahkemece, taraflar aras›nda vade fark› ödenmesi yönünde uygulama ve teamül bulundu¤u ancak 11.08.2005 tarihli vade fark›
alaca¤›n›n ödenmesi için davac›n›n daval›ya 60 günlük ödeme süresi tan›d›¤› ve bu süre dolmadan alaca¤› talep edemeyece¤i gerekçesiyle davan›n reddine karar verilmifl, hüküm davac› vekilince temyiz edilmifltir.
Taraflar aras›ndaki ticari iliflkide ödemelerin gününde yap›lmamas› halinde vade fark› uygulamas›n›n bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.
Davac› yan bu yönde düzenledi¤i 12.08.2005 tarihli vade fark›
faturalar›n›n ödenmesi için daval›ya ihtarname göndermifl ve 60
günlük ödeme süresi tan›nm›flt›r. Daval› ise vade fark› faturas›n›n
19.08.2005 tarihli ihtar› ile “borçlu olmad›¤› ve faturay› ödemeyece¤i” kayd›yla iade etmifltir.
Somut olayda borçlu, borcunu ödemeyece¤ini ihtaren daval›ya
bildirdi¤ine göre art›k alacakl›n›n alaca¤›n› talep edebilmesi için vade tarihine kadar beklemesine gerek bulunmamaktad›r. (Baki Kuru
Hukuk Muhakemeleri Usulü Hukuku 2001 cilt 2 Sh 1370)
Bu durumda mahkemece iflin esas›n›n incelenerek has›l olacak
sonuca göre bu karar verilmesi gerekirken yaz›l› flekilde alaca¤›n›n
muaccel olmad›¤› gerekçesiyle reddi do¤ru görülmemifltir.
SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle hükmün davac› yarar›na
BOZULMASINA, vekili Yarg›tay duruflmas›nda haz›r bulunan davac› yarar›na takdir edilen 550.00 YTL duruflma vekalet ücretinin, daval›dan al›narak, davac›ya ödenmesine, peflin harc›n istek halinde
iadesine, 11.02.2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av. Cüneyt Uyar
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Daval›n›n Taraf Delil Listesinde “Sunulmas›
Mümkün Di¤er Deliller” Demek Suretiyle
Yemin Deliline de Dayanmas› Durumunda,
Mahkemece, Daval›n›n Davac›ya Yemin Teklif
Etme Hakk› Hat›rlat›larak Sonucuna Göre Bir
Karar Verilmelidir
YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹
Esas : 2007/7341
Karar : 2008/1444

ÖZET: Daval› isticvab›nda ihdas
nedeni olarak “malen” kayd› bulunan bononun “borç para karfl›l›¤›nda düzenlendi¤ini” savunarak, bononun verilifl nedenini ta’lil etmifltir.
Bu nedenle, ispat külfeti daval› yandad›r. Bu durum mahkemenin de kabulündedir. Ne var ki daval› taraf delil listesinde “sunulmas› mümkün di¤er deliller” demek suretiyle yemin deliline de dayanm›flt›r. O halde mahkemece, daval›n›n davac›ya yemin teklif etme hakk› hat›rlat›larak,
sonucuna göre bir karar verilmelidir.
YARGITAY ‹LAMI
MAHKEMES‹ : Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TAR‹H
: 21.04.2005
NOSU
: 252-214
DAVACI
: Ö.F.Ö. vekili Av.C.U.
DAVALI
: ‹.fi. vekili Av.T.D.
Taraflar aras›ndaki alacak davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda
ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n kabulüne yönelik olarak
verilen hükmün süresi içinde daval› vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.
KARAR
Davac› vekili, müvekkilinin daval›dan alaca¤› mobilyalara karfl›l›k toplam 10.500.000.000 TL’lik iki adet bono düzenleyip daval›ya
verdi¤ini, mallar› teslim etmeyen daval›n›n bonolar› dava d›fl› üçün-
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cü kifliye ciro etti¤ini, dava d›fl› kiflinin yapt›¤› icra takibi sonucu
12.000.000.000 TL’nin ödenip 18.06.2003 tarihli ibranamenin al›nd›¤›n› ileri sürerek bu miktar›n ödeme tarihinden itibaren ticari faiziyle birlikte daval›dan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmifltir.
Daval› vekili, davac›n›n müvekkiline mal sipariflinde bulunmad›¤›n›, müvekkilinin davac›dan olan alaca¤›na karfl›l›k ald›¤› bonolar›
dava d›fl› kifliye ciro etti¤ini beyan ederek davan›n reddini savunmufltur.
Mahkemece benimsenen bilirkifli raporu do¤rultusunda davac›n›n daval›n›n orta¤› flirkete mal siparifl edip, karfl›l›¤›nda malen yazan, senetleri verdi¤ini, daval›n›n mallar› teslim etmeyip, senetleri
dava d›fl› üçüncü kifliye ciro etti¤i, davac›n›n icra takibi sonucu senet bedellerini ödemek zorunda kald›¤›, daval›n›n isticvab›nda senet
metnini ta’lil etti¤i gerekçesiyle davan›n kabulüne, 12.000.00
YTL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte daval›dan
tahsiline karar verilmifl, hüküm daval› vekilince temyiz edilmifltir.
Daval› 24.03.2005 tarihli isticvab›nda ihdas nedeni olarak “malen” kayd› bulunan bononun “borç para karfl›l›¤›nda düzenlendi¤ini” savunarak, bononun verilifl nedenini ta’lil etmifltir. Bu nedenle,
ispat külfeti daval› yandad›r. Bu durum mahkemenin de kabulündedir. Ne var ki daval› taraf 19.01.2004 havale tarihli delil listesinde
“sunulmas› mümkün di¤er deliller” demek suretiyle yemin deliline
de dayanm›flt›r. O halde mahkemece, daval›n›n davac›ya yemin teklif etme hakk› hat›rlat›larak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu yön düflünülmeden eksik incelemeyle yaz›l› flekilde hüküm kurulmas›nda isabet görülmemifltir.
SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peflin harc›n istek halinde iadesine, 19.02.2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av. Alper Uyar
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Taraflar Tacir Oldu¤undan Uyuflmazl›k
Tüketici Mahkemelerinin Görevine Girmez

YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹

ÖZET: Taraflar tacir oldu¤undan uyuflmazl›k tüketici mahkemelerinin görevine girmez. Esasen bu
husus mahkemenin de kabulündeEsas : 2007/10775
dir. Ancak mahkemenin “görevsizKarar : 10342
lik karar›” ile birlikte harç, yarg›lama giderleri ve vekalet ücretini de hükme ba¤lamas› gerekir.

MAHKEMES‹
TAR‹H
NOSU
DAVACI
DAVALI

YARGITAY ‹LAMI
: Nazilli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
: 27.03.2007
: 29-57
: U.S.M. Tes. Tic. Afi vekili Av.S.T.
: S.B. Mak. San. Ltd. fiti. vekili Av.A.Ü.

Taraflar aras›ndaki sözleflmenin feshi-alacak 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, müvekkili flirketin daval› flirketten iki adet konveyör makine ald›¤›n›, makinelerin ay›pl› oldu¤unu ileri sürerek
7.383.82. YTL’nin ticari faiziyle birlikte daval›dan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmifltir.
Daval› vekili, davac›n›n tüketici olmad›¤›, konveyörleri ticari
üretim için ald›¤›n› bu nedenle görevsizlik karar› verilerek dosyan›n
görevli ticaret mahkemesine gönderilmesi gerekti¤i, müvekkili flir‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 212
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ketin ikametgah›n›n ‹stanbul’da oldu¤u, sözleflmeye göre ifa yerinin
de buras› oldu¤unu beyan ederek görevsizlik ve yetkisizlik karar› verilmesini talep etmifltir.
Mahkemece davac›n›n tüzel kiflili¤e sahip oldu¤u, davaya konu
makineleri de üretimde kullanmak üzere ald›¤›, tüketici olmad›¤›,
bu nedenle davaya ticaret mahkemesi s›fat›yla bak›lmas›na karar verildi¤i, daval› flirketin ikametgah›n›n bulundu¤u yerin ve sözleflmenin ifa yerinin ‹stanbul’da bulundu¤u gerekçesiyle dava dilekçesinin
yetki yönünden reddine, karar kesinleflti¤inde dosyan›n talep halinde yetkili ve görevli ‹stanbul Ticaret Mahkemesine gönderilmesine
karar verilmifl, hüküm davac› vekilince temyiz edilmifltir.
Dava tüketici mahkemesi s›fat›yla aç›lm›flt›r.
Taraflar tacir oldu¤undan uyuflmazl›k tüketici mahkemelerinin
görevine girmez. Esasen bu husus mahkemenin de kabulünde olup,
verilen bir ara karar›yla davaya ticaret mahkemesi s›fat›yla bak›lmas›na karar verilmifltir. Ne var ki tüketici mahkemesiyle genel mahkeme aras›ndaki iliflki görev iliflkisidir. Görevsizlik kararlar› usule
iliflkin nihai kararlardand›r. Görevsizlik karar› ile birlikte harç, yarg›lama giderleri ve vekalet ücretini de hükme ba¤lamas› gerekir. Yine görevsizlik kararlar› temyizi kabil kararlardand›r. Bu itibarla
mahkemece görevsizlik karar› verilerek belirtilen prosedüre uygun
ifllem yap›lmas› gerekirken bu yönler gözetilmeden yaz›l› flekilde
hüküm kurulmas› do¤ru görülmemifltir.
SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle davac› vekilinin temyiz
itirazlar›n›n kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine
göre öteki yönlerin flimdilik incelenmesine yer olmad›¤›na, peflin
harc›n istek halinde iadesine, 20.11.2007 gününde oybirli¤iyle karar
verildi.
Gönderen: Av. Talih Uyar
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Borcun ‹fa Edilece¤i Gün Taraflarca
Birlikte Tayin Edilmifl Olmad›kça, Muaccel
Bir Borcun Borçlusu Alacakl›n›n ‹htar› ‹le
Mütemerrit Olur

YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹

ÖZET: B.K.’nun 101. maddesi
uyar›nca borcun ifa edilece¤i gün
taraflarca birlikte tayin edilmifl olmad›kça, muaccel bir borcun borçEsas : 2007/7465
lusu alacakl›n›n ihtar› ile mütemerKarar : 2008/2777
rit olur. Daval›, dava konusu alacak nedeniyle bu alacak davas›ndan önce, hakk›nda giriflilen icra takibine bafllanmadan temerrüde düflürülmedi¤inden, dava
tarihinden itibaren ifllenmifl faize hükmedilmesi gerekir.

MAHKEMES‹
TAR‹H
NOSU
DAVACI
DAVALI

YARGITAY ‹LAMI
: K›r›kkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
: 20.03.2007
: 32/86
: D.‹nflaat Taahhük Petrol Ürünleri San. ve Tic.
Ltd. fiti. ad›na M.D. vekili Av.G.Ç.
: H.B. vekili Av.‹.S.

Taraflar aras›ndaki alacak davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda
ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n k›smen kabulüne k›smen
reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde daval› vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.
KARAR
Davac› vekili, müvekkilinden toplam 6.892.50 YTL tutar›nda
motorin alan daval›n›n, borcunu ödemedi¤i gibi alaca¤›n tahsili için
giriflilen icra takibine de haks›z olarak itiraz etti¤ini iddia ederek gecikme faiziyle birlikte oluflan 18.351.00 YTL’lik alacaklar›n›n yasal
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faizi ile tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmifltir.
Daval› vekili cevab›nda, müvekkili ad›na araç bulunmad›¤›n›,
mazot ald›rmas›n›n söz konusu olmad›¤›n›, müvekkilinin temerrüde düflürülmedi¤ini savunarak davan›n reddini istemifltir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen ek
rapora göre daval›n›n iflleteni bulundu¤u ……….plaka say›l› otobüse, davac›n›n ismi yaz›l› “senettir” bafll›kl› belgelerle davac›dan akaryak›t ürünlerinin al›nd›¤›, belgelerde borcun 10 gün içinde ödenece¤inin taahhüt edildi¤i, arac›n daval›n›n efli olan dava d›fl› S.B. ad›na
trafikte kay›tl› oldu¤u, borcun ödenmedi¤i, davac›n›n daval›dan
16.892.50 YTL as›l alacak ve 11.458.50 YTL ifllemifl faiz alaca¤›n›n
bulundu¤u gerekçesi ile davan›n k›smen kabulüne karar verilmifl,
hüküm daval› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.
1-Dosyadaki yaz›lara karar›n dayand›¤› delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas›na göre,
daval› vekilinin afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda kalan sair temyiz
itirazlar›n›n reddi gerekmifltir.
2-B.K.’nun 101. maddesi uyar›nca borcun ifa edilece¤i gün müttefikan tayin edilmifl olmad›kça muaccel bir borcun borçlusu alacakl›n›n ihtar› ile mütemerrit olur. Daval›, dava konusu alacak nedeniyle iflbu alacak davas›ndan önce hakk›nda giriflilen icra takibinden
önce temerrüde düflürülmedi¤inden, 27.10.2004 takip tarihinden
itibaren ifllemifl faize hükmedilmesi gerekirken mahkemece akaryak›t veresiye fifllerindeki tarihler dikkate al›narak ifllemifl faize hükmedilmesi do¤ru görülmemifltir.
SONUÇ: Yukar›da (1) say›l› bentte aç›klanan nedenlerle daval›
vekilinin sair temyiz itirazlar›n›n reddi ile, (2) say›l› bentte aç›klanan nedenlerle karar›n daval› yarar›na BOZULMASINA, peflin harc›n istek halinde iadesine, 21.03.2008 gününde oybirli¤iyle karar
verildi.
Gönderen: Av. Alper Uyar
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Ay›p Nedeniyle Sözleflmenin Feshi Söz
Konusu Oldu¤undan ve Davadan Önce de
Davac›n›n Sözleflmesinin Feshine Yönelik Bir
‹htar› Bulunmad›¤›ndan, Arac›n Sat›fl Bedeli
‹çin Sat›fl Tarihinden ‹tibaren De¤il, Dava
Tarihinden ‹tibaren Faiz Yürütülmesi Gerekir
YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹

ÖZET: Ay›pl› mal›n bedelinin
tahsili istemine iliflkin olayda, ay›p
nedeniyle sözleflmenin feshi söz konusu oldu¤undan ve davadan önce
Esas : 2008/560
de davac›n›n sözleflmenin feshine
Karar : 2008/3086
yönelik bir ihtar› bulunmad›¤›ndan, arac›n sat›fl bedeli için sat›fl tarihinden itibaren de¤il, dava
tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir.
YARGITAY ‹LAMI
MAHKEMES‹ : Elaz›¤ 3. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi
TAR‹H
: 09/10/2007
NOSU
: 237/396
DAVACI
: M. Müh.Müfl.Hiz.‹nfl.Ür.‹th.‹hr.San.Ltd.fiti.
vekili Av.S.E.
DAVALI
: 1- P.Otomotiv Paz. Afi vekili Ö.F.B.
2- G.Otomotiv Afi vekili Av.M.G.
Taraflar aras›ndaki alacak davas›n›n bozma karar›na uyularak yap›lan yarg›lamas› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n
kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde daval›lar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü.
KARAR
Dava 08.10.2004 tarihli fatura ile daval› P.Otomotiv Pazarlama
Afi’nin bayisi di¤er daval› G. Otomotiv Tic. Ve San. Afi’den sat›n al›‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 216
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nan arac›n ay›pl› oldu¤u iddias› ile bedelinin fatura tarihinden itibaren iflleyecek reeskont faizi ile birlikte tahsili istemine iliflkindir.
Daval› G. Otomotiv Afi vekili müvekkili flirketin merkezinin Ankara’da oldu¤unu, bu nedenle yetki itiraz›nda bulunduklar›n›, ayr›ca bedel iadesi talebinin zamanafl›m›na u¤rad›¤›n› belirterek davan›n
reddini istemifltir.
Di¤er daval› P. Otomotiv Pazarlama Afi vekili flirket merkezinin
Kad›köy’de oldu¤unu, bu nedenle Elaz›¤ mahkemelerinin yetkisiz
oldu¤u, 6 ayl›k zamanafl›m› süresinin doldu¤unu, davac›n›n ihbar
yükümlülü¤ünü yerine getirmedi¤ini, bedel iadesi talep edemeyece¤ini, halen arac› kullanamaya devam etti¤ini belirterek davan›n reddini istemifltir.
Mahkemece yap›lan yarg›lama ve al›nan bilirkifli raporu sonucu
daval›lar›n yetki itirazlar›n›n ve zamanafl›m› itirazlar›n›n reddine,
arac›n kaporta boyas›ndaki kalkmalar›n ay›p olarak de¤erlendirildi¤ini, ayr›ca sat›fl faturas›nda yaz›l› süper alarm (volumetrik, perimetrik) sisteminin araçta tak›l› olmad›¤›n›, boya atmalar› ve alarm sisteminin imalattan kaynaklanan ay›p oldu¤u gerekçesi ile arac›n daval›lara iadesine, faturada yaz›l› 56.866.94 YTL’nin fatura tarihinden
itibaren yasal faizi ile birlikte daval›lardan müteselsilen tahsiline karar verilmifl, hüküm daval›lar vekilleri taraf›ndan (ayr›-ayr›) temyiz
edilmifltir.
1- Dosyadaki yaz›lara karar›n dayand›¤› delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamams›na göre,
daval›lar vekillerinin afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda kalan di¤er
temyiz itirazlar›n›n reddi gerekmifltir.
2- Dava ay›pl› mal›n bedelinin tahsili istemine iliflkindir. Olayda
ay›p nedeniyle sözleflmenin feshi söz konusu oldu¤undan ve davadan önce de davac›n›n sözleflmenin feshine yönelik bir ihtar› bulunmad›¤›ndan arac›n sat›fl bedeli için dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken sat›fl tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi do¤ru görülmemifltir.
SONUÇ: Yukar›da (1) nolu bentte aç›klanan nedenlerle daval›lar
vekilinin di¤er temyiz itirazlar›n›n reddine, (2) nolu bentte aç›klanan nedenlerle hükmün daval›lar yarar›na BOZULMASINA, peflin
harc›n istek halinde iadesine, bozmada oy birli¤i, gerekçede oy çoklu¤uyla 27.03.2008 gününde karar verilmifltir.
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KARfiI OY YAZISI
Say›n ço¤unlu¤un karar›n›n dava tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsilinin gerekti¤i karfl› görüflümün ise semenin iadesinde faizin ‹‹K’nun 24. BK’nun 192,5 madde hükümlerinin birlikte de¤erlendirilmesi ile “Ayn› anda ifa – birlikte ifa hallerinde muaccel olan
semen iade borcuna göre tayini gerektirdi¤inden faizin dava tarihinden olamayaca¤› noktas›ndad›r.
a)Fesih mahkeme karar› ile oluflmufl, arac›n iadesi borcunun davac›da olmas›na göre önce araç iadesinin gerçekleflip gerçekleflmedi¤i önem tafl›yacakt›r.
Arac›n iadesinin gerçekleflmemesi halinde BK’nun 205. madde
hükmüne göre sat›c›n›n semeni ödeme borcu do¤mayacakt›r. Arac›n
iadesi için davac› “tevdi mahalli” tayinini dahi gerçeklefltirmemifltir.
Arac›n iadesi borcunu yerine getirmeyen davac› için faizin dava tarihinden itibaren yürütmek ise hem arac›n kullan›lmas› ve hem de
faize hak kazanma sonucunu sa¤layaca¤›ndan (Venire Contra Factum Probrium) çeliflkili davran›fl sonucundaki yasa¤›n ihlaline olanak tan›mak anlam›n› ortaya ç›kar›p hakserlik ve denkserlik kurallar›n› da ihlal eden durumun BK’nun 192 ve 205. madde hükümlerine ayk›r› olup, hukuken himaye görmemelidir.
b)Arac›n iadesi an›nda davac›n›n ancak araç bedelini tahsil etmek gibi bir sonucu ve hakk› do¤acak; daval› sat›c› için de bu flekilde muaccel olan borcu ödemek aksi halde temerrüdün do¤mas› gerekmelidir. ‹flte; BK’nun 205/2. f›kras›nda belirtilen flekilde temerrüdün do¤mas› ile faizin bu tarihten sonra do¤mas› söz konusu olacak
ve hüküm buna göre kurulacakt›r.
c)Arac›n› iade etmeyen ve kullanan davac› için hem arac›n kullan›lmas› ve hem de sat›fl bedelinin dava tarihinden itibaren faiziyle
tahsilinin gerçekleflmesi halindeki haks›z zenginleflmenin kayna¤›
ortaya ç›kmaktad›r. (T.Uygur.‹çt.Borçlar Kanunu Özel Borç ‹liflkileri 3. Cilt Ank. 1991 sh. 323.,407.,409).
d)‹‹K’nun 24. maddesi hükmü aç›s›ndan bak›ld›¤›nda sonuç ayn›d›r. (M.Oskay-C.Koçak Doç.Dr.A.De¤nekli,Ayhan Do¤an ‹‹K fierh
C.1 007 sh.3973 405. HGK 28.12.2005 gün 12-370 E. 769 K.Y.
12.HD 4.12.2003 gün 19099 E.23557 K. Bkz. a.g.e. sh. 412.)
e)Arac› kullanan al›c›n›n daval› sat›c›y› temerrüde düflürmesi dava ile olamayacakt›r. Zira fesih; ancak mahkeme karar› ile oluflan ve
arac›n iadesi an›nda do¤acak ve oluflan bir sonuçtur. Feshinin hüküm tarihi ile olufltu¤u aç›kt›r.
Bu sonuç ise ancak arac›n iadesi an›nda sat›c› için muaccel olan
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bir borcun tediyesinin gerçekleflmesi gerekecektir. (M.Reflit Karahasan, Türk Borçlar Hukuk 4. Cilt-‹st 1991 sh. 99,111,113,131,144.)
f)K›r›lma noktas›n›n bizce BK’nun 192,205/2. madde hükümleri
karfl›s›nda aç›kça belirlendi¤i üzere faizin dava tarihi olamayaca¤›n›n tabii bir sonucudur.
Yarg›tay 13. HD’nin kararl›l›k gösteren uygulamalar›n›n bu yönde oldu¤unu belirtmek gerekir. (Y.13 HD’nin 23.3.2006 gün, 06/555
E, 06/4313 K,Y. 13 HD 28.11.2002 gün 02/9712 E., 02/12929 K.)
Ba¤lama kural› ise; bizce birlikte ifa (ayn› anda ifa) ile ilgili hüküm kuran mahkeme karar›na göre ilam›n icras›n›n flekli ‹‹K’nun
24. maddesi hükmünde aç›kça belirtilmifl oldu¤undan faizin dava
tarihinden itibaren yürütülmesi gerekmeyecek araç davac› al›c›da
bulunmas›na göre reddi gerekecektir.
Tafl›n›r için ilam tesliminden maksat, misli olan veya olmayan tafl›n›r eflyan›n alacakl›ya verilmesine iliflkin bulunan ilamlar›n icras›d›r. Somut olayda davac›n›n tafl›n›r eflyay› (arac›) daval›ya iadesi flart›n›n gerçekleflmesi için takip talebi ile birlikte tevdi ile icra memuru; Yönetmelik 19. maddesi uyar›nca örnek 2 nolu icra emri düzenleyerek borçluya tebli¤ ettirmeli ve 7 gün içinde arac›n teslim al›nmas›n› emredecek; faiz arac›n iadesi ile gerçekleflecektir.
‹lamda yaz›l› arac›n tesliminin icra müdürlü¤ü taraf›ndan yerine
getirilecek ve muaccel olan alaca¤›n do¤umu ise iflte arac›n tesliminden sonra bafllayacakt›r. Aksi hal ve uygulaman›n ise ilamda yaz›l›
arac›n teslim borcunun davac› al›c›da olmas›na göre ilam›n yerine
getirilmemesi sonucu do¤aca¤›ndan daval› sat›c›n›n temerrüdü oluflmayacak ve faizin de hüküm alt›na al›nmas› gerekmeyecektir.
(Y. 12 HD 4.12.2003 gün 19099 Esas say›l› 23557 Karar)
(Bkz.‹‹K flerh a.g.e. sh. 412.413).
‹flte bu nedenledir ki, faizin dava tarihinden itibaren yürütülmesine dair say›n ço¤unlu¤un karar›na muhalifim.
Kemalettin Yüksel
L.L.M. (M.A.)
Gönderen: Av. Cüneyt Uyar
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Salt Sözleflmeye Ayk›r›l›k Manevi Tazminat›n Tayini ‹çin Yeterli De¤ildir

YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹
Esas : 2007/11601
Karar : 2008/5421

MAHKEMES‹
TAR‹H‹
NUMARASI
DAVACI
DAVALI

ÖZET: Salt sözleflmeye ayk›r›l›k
manevi tazminat›n tayini için yeterli de¤ildir. Rapor mahkemece kabul
edilmedi¤i takdirde yeni bilirkifli
kurulundan rapor al›nmadan karar
verilmesi do¤ru de¤ildir.

YARGITAY ‹LAMI
: Bal›kesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
: 20/02/2007
: 758-40
: G.Yap› ‹nfl.Tur.Tic.Ltd. fiti. vekili Av.H.D.
: M.Tük.Mad.San. Tic. Afi vekili Av.Ç.A.

Taraflar aras›ndaki tazminat davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n kabulüne yönelik
olarak verilen hükmün daval› vekilince duruflmal› olarak temyiz
edilmesi üzerine ilgililere ça¤r› ka¤›d› gönderilmiflti. Belli günde davac› flirket müdürü M.G. ile vekili Av.H.D. ve daval› vekili Av.
Ç.A.’n›n gelmifl olmalar›yla duruflmaya bafllanarak haz›r bulunanlar›n sözlü aç›klamalar› dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.
KARAR
Daval› ile davac› aras›nda daval›n›n pazarlad›¤› süt ürünlerinin
sat›lmas› konusunda 30.04.2003 tarihinde sözleflme imzaland›¤› konusunda uyuflmazl›k bulunmamaktad›r.
Daval› vekili, müvekkilinin sözleflme hükümlerine güvenerek ya‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 220
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t›r›mlar yapt›¤›n› ‹zmir ve çevresinde tan›n›r hale geldi¤ini ancak
daval›n›n sözleflme hükümlerine ayk›r› davranarak ‹zmir ve çevresinde sat›fl yapmak üzere baflka flirketlere de yetki verdi¤ini müvekkilinin pazar pay›n› daraltt›¤›n›, Petkim’in açt›¤› ihaleyi müvekkilinin kazand›¤›n›, 10.000 adet 1/2 poflet sütü veren daval›n›n 80.000
adet 1/2 poflet sütü üretiminden kald›rd›¤›n› belirterek ürünü teslim
etmedi¤ini müvekkilinin ticari itibar ve sayg›nl›¤›n›n kayboldu¤unu, Konak Belediyesi ‹zmir Deniz ‹kmal Komutanl›¤›n›n ihalelerinde teslim edilen sütlerin ay›pl› ç›kt›¤›n› ve müvekkilinin ihalelere
kat›lmaktan yasakland›¤›n› belirterek fazlaya ait haklar› sakl› kalmak üzere 50.000.000.000 TL maddi, 50.000.000.000 TL manevi
tazminat›n tahsilini talep ve dava etmifltir.
Daval› vekili cevap dilekçesinde davac›n›n müvekkilinin bilgisi
d›fl›nda ihalelere girdi¤ini müvekkilinin pazarlamad›¤› ürünleri ihalede üstlendi¤ini, Konak Belediyesince verilen sütlerin iade edilmesinin sorumlulu¤unun müvekkiline yüklenemeyece¤ini, süresinde
ay›p ihbar› yap›lmad›¤›n› ihaleden yasakl› hale gelmesinde müvekkilinin bir sorumlulu¤u olmad›¤›n› belirterek davan›n reddini istemifltir.
Mahkemece yap›lan yarg›lama ve al›nan bilirkifli raporlar› sonucu kazan›lm›fl ihaleler nedeniyle teslim edilmeyen ürünler dikkate
al›narak, davac›n›n maddi zarar› hesaplanm›fl ise de; gelece¤e dönük
farazi zarar, kar durumunun ve ileride davac›n›n gerçekleflecek imkanlar›n›n da göz önünde tutulmas›n›n zorunlu oldu¤u, bu nedenle
BK.nun 42. maddesi dikkate al›narak hakkaniyet kural› gere¤i
40.000.00 YTL maddi tazminata ve daval›n›n taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle davac›n›n tazminata ve daval›n›n taahhüdünü
yerine getirmemesi nedeniyle davac›n›n güvenilirli¤inin sars›ld›¤›n›,
ihalelere girmekten yasakl› hale geldi¤ini, bu nedenle de manevi
kayba u¤rad›¤›ndan 40.000.00 YTL de manevi tazminat›n daval›dan
tahsiline karar verilmifl, hüküm daval› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.
Dava, maddi ve manevi tazminat istemine iliflkindir.
Daval›n›n sözleflmeye ayk›r› davranarak fabrika, ulusal marketler
ve zincir ma¤azalar› d›fl›ndaki yerlere de sat›fl yaparak ve resmi ihalelerde de ay›pl› mal teslim ederek ya da ihale konusu mal› vermeyerek davac›y› zarara u¤ratt›¤› dosya içeri¤inden anlafl›lmaktad›r.
Yap›lan bilirkifli incelemesi sonucu davac›n›n u¤rad›¤› maddi zarar›n 23.017.252.723 TL oldu¤u belirlenmesine ra¤men, bilirkifli raporuna itibar etmeyen mahkemenin yeni bir bilirkifli kurulundan rapor almadan yaz›l› oldu¤u flekilde 40.000.00 YTL maddi tazminata
hükmetmesi isabetsizdir. Öte yandan daval›n›n eylemi sonucu dava‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 221
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c›n›n ihalelere girmekten yasakland›¤› ve ticari itibar›n›n zedelendi¤i dikkate al›nd›¤›nda davac› yarar›na manevi tazminat›n hükmedilmesi do¤ru ise de, taraflar aras›ndaki ticari iliflkinin boyutu gözetildi¤inde hükmedilen manevi tazminat miktar› fahifl olup, hükmün
bu nedenle de bozulmas› gerekmifltir.
SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle hükmün daval› yarar›na
BOZULMASINA, vekili Yarg›tay duruflmas›nda haz›r bulunan daval› yarar›na takdir edilen 550.00 YTL duruflma vekalet ücretinin davac›dan al›narak, daval›ya ödenmesine, peflin harc›n istek halinde iadesine, bozmada oybirli¤i, gerekçede oyçoklu¤u ile 16.5.2008 gününde karar verildi.
KARfiI OY YAZISI
Dava, sözleflme flartlar›n›n ihlal olunmas›na göre maddi ve manevi giderim istemine iliflkindir.
Say›n ço¤unlu¤un görüflüne göre manevi tazminat›n tayin ve takdirine dair bozma karar›na, afla¤›da gösterilen esas ve kurallar gere¤ince karfl› oyumuzdur.
Davac› dilekçesinin 1. sayfa ilk bölümüne göre, 30.4.2003 günlü
sözleflmeye dayal› olarak ikame edilen maddi ve manevi giderim ifli
ile “TTK 58. maddesine göre haks›z rekabet yüzünden müflterileri,
kredisi, meslek itibar›, ticari iflletmenin veya di¤er iktisadi menfaatleri bak›m›ndan zarar gören veya böyle bir tehlikeye maruz kalan
kimsenin kusuru varsa zarar ve ziyan›n tazminini TTK 58/d ve BK’nun 49. maddesinde gösterilen flartlar mevcutsa tazminat verilmesini isteyebilece¤ini”,
Dava dilekçesinin 2 sayfa 6. bölüm 4. bafll›k ile de “sat›fltan kaç›nma yasa¤›na ayk›r› hareket etmifl, sözleflmeden do¤an borç iliflkisinin daval› tarafa yükledi¤i edim borcu yerine getirilmemifl bu sebeple ürünlerin teslimi yap›lmam›fl olup, davac› flirketin ticari itibar› ve sayg›nl›¤›n›n kayboldu¤unu”,
Ayn› sayfan›n 5. bölümünde “sütün analizi neticesinde sütler red
edilmifltir. Görüldü¤ü üzere daval› flirket aç›kça ay›ba karfl› tekeffül
borcuna ayk›r› davrand›¤›n› ve müvekkili flirketin gerek yapt›¤› masraflar gerekse ticari itibar›n›n zedelenmesi sebebiyle maddi ve manevi zarar gördü¤ünü”,
Dilekçenin 3. Sayfa 6. bölümünde “Taahhüt edilen 30.000 litre
sütün ‹zmir Deniz ‹kmal Grup Komutanl›¤›na teslim edildi¤ini, geri kalan 6.000 kg süt ise, daval›n›n araçlar›yla 4 defa al›n›p de¤ifltirilmesine ra¤men, analizlerle g›da tüzü¤üne ayk›r› bulundu¤u için
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red olundu¤unu, daval›n›n ürünlerinin sözleflme ve ihale flartlar›na
uymamas› sebebiyle müvekkilinin ihale hükümleri gere¤ince taahhüt etti¤i edim borcunu yerine getirmedi¤ini, bu nedenle müvekkiline iliflkin ihale ile ilgili olarak yap›lan sözleflmenin ihale sebebiyle
yat›r›lan kesin teminat mektubunun hazineye irad kaydedilmesinin
istendi¤ini, bu yaz› nedeniyle müvekkili taraf›ndan yat›r›lan kesin
teminat mektubunun hazineye irad olarak kaydedildi¤ini, ayr›ca
müvekkili aleyhine sözleflme hükümlerini yerine getirmemesi sebebiyle Deniz ‹kmal Grup Komutanl›¤› taraf›ndan 15.6.2004 tarihinde
MSB’na hitaben ihaleye kat›lmaktan yasaklanmas› için gerekli ifllemlerin yap›lmas› ad›na yaz› gönderildi¤ini, MSB taraf›ndan daval›dan
temin edilen süt ürünlerinin ‹zmir Kalite Yönetim Baflkanl›¤›nca yap›lan laboratuar muayenesi neticesinde ya¤s›z, kuru miktar›n›n flartnameye göre en az % 8,5 olmas› gerekirken % 8,21 olmas› nedeniyle müvekkili flirketin 5.7.2004 tarihinden itibaren 1 y›l süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmas›na karar verildi¤ini, müvekkili flirketin kamu ihale kurumuna iliflkin karar›n›n internet sitesinde yasakl›lar listesinde yay›mland›¤›n› yukar›da belirtilen nedenlerden dolay› 1 y›l süreyle ihaleye kat›lamayacak olan müvekkilinin iç piyasada
ifl yapamaz duruma geldi¤ini, a¤›r maddi ve manevi zararla karfl›laflt›¤›n›” belirtmifltir.
Dava dilekçesine göre manevi giderim istemi, baflka firmalara süt
sat›fl›n›n yap›lmas›n›, sütlerin ay›pl› olmas›n› ve bu haliyle ihale makam›na verilmesini ve iade edilmesini, daval›n›n sözleflmede belirtilen miktarda süt vermemesine, sütün temin edilece¤ini garanti edilmesine ra¤men ihale makam›na yeterince süt verilmedi¤inden feshedilen ihale sonucu yasakl› hale getirilmifl olmas›na dayanan maddi olgulardan kaynakland›¤› görülmektedir.
Mahkemece manevi giderimin tayininde “taahhüt edilen ürünlerin daval›n›n davran›fllar› sonucu ilgili yerlere vermemekten dolay›
ticari itibar›n sars›lmas›, ihalelere girmekten yasaklanmas›n›n da fleref ve onurunu k›rd›¤› nazara al›narak bir miktar da manevi tazminata karar verilmesi gerekti¤i” gerekçesine dayand›r›lmakta oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.
Bu nedenle; manevi giderimin tayin edilip edilemeyece¤i hususunun belirlenmesi için önce taraflar aras›ndaki sözleflmenin daha sonra da davac› ile dava d›fl› ihale makam›n›n ihale flartlar›n›n belirlenmesi gerekmektedir.
1-a) Davac› ile daval› aras›ndaki sözleflme 30.4.2003 günlü olup,
“sat›c›n›n pazarlad›¤› süt mamullerinin sat›lmas› konusunda taraflar
afla¤›daki belirtilen flartlarda anlaflt›klar›” fleklindedir.
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b) ‹hale makam› dava d›fl› kurum ile davac› aras›ndaki sözleflmeye göre “ya¤s›z, kuru madde miktar›n›n teknik flartnameye göre en
az % 8,5 olmas› gerekirken % 8,21 oldu¤u tespit edildi¤inden red
olunmufl ve firman›n 1 y›l süre ile MSB’ca bir y›l süre ile kamu ihalelerine kat›lmaktan yasaklanm›flt›r.
fieklinde taahhüdünün ihlali ile belirtilen sonucun do¤du¤u görülmektedir.
Bu durumda; öncelikle incelenmesi gereken husus flu olmal›d›r.
Daval›, davac›n›n ihale makam›na vermeyi taahhüt etti¤i süt için de¤erler yönünden oluflan bir kefaleti veya taahhüdü var m›d›r?
Toplanan delillere göre böyle bir sonucun do¤mas›n› gerektiren
maddi bir delil yoktur.
c) Sözleflme taraflar›n ba¤l› olduklar› kurallar›n d›fl›na ç›kmak
suretiyle taahhüt olunmayan bir edimin yerine getirilmesini akit taraf için olamayaca¤› ve ihale makam›n›n istedi¤i süt ve de¤eri için
ancak ve yaln›z ihale yükümlüsünün sorumlu olaca¤›na göre sonucunun ihale flartnamesinin neticelerini daval› yönünden de ba¤lay›c› olmas› düflünülemeyecektir.
d) Daval›n›n davac›ya münhas›r lisans hakk›n›n tan›nmas›na iliflkin sözleflmede aç›k bir hüküm de olmad›¤›ndan daval›n›n baflka firmalara süt vermesi ticari hayat›n do¤al bir sonucudur.
e) Daval›n›n verdi¤i sütün ya¤s›z, kuru madde oran›n›n de¤iflik
olmas›n›n g›da maddeleri tüzü¤ü kapsam›nda incelenerek halk›n
sa¤l›¤›na ayk›r› olup olmad›¤› hususundaki de¤erlendirme mahkemece yap›lmam›fl ve manevi giderimi tayin ederken bunun gerekçesini de aç›klamam›flt›r.
2- a) Manevi giderimin hangi hallerde tayin ve takdir olunaca¤›
BK’nun 49. madde hükmü ile belirlenmifl olmas› sebebiyle iki ayr›
incelemeyi de bu yönden yapmak gerekmektedir.
Manevi giderimin BK’nun 49. maddesinden kaynakland›¤› ve temel düflüncenin “kiflilik haklar›na yap›lm›fl sald›r› sonucunda ortaya ç›kan ruhsal çöküntü ve duyulan manevi ac›lar›n dindirilmesi,
baflka bir deyiflle, sald›r› ile ortaya ç›kan de¤iflikli¤i ortadan kald›rmak, sald›r›dan önceki duruma gelmesini sa¤lamak ana düflüncedir.
BK’nun 49/1. maddesi uyar›nca manevi giderimin istenebilmesi için,
kiflisel varl›klara a¤›r bir sald›r›n›n olmas› ve kusurun da a¤›r olmas› gerekmektedir. Somut olaya göre a¤›r bir sald›r›n›n olmad›¤› ve
ihale yasaklanmaktan do¤an eylemin daval›dan kaynaklanmad›¤› da
sabittir.
A¤›r bir kusurun varl›¤› ise subut bulmamaktad›r. (Y.11.H.D
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24.9.1981 T, 4831 E/16005K)
b) TMK’nun 24 ve 25. maddelerinde koruma alt›na al›nan ve BK
49. maddesinde de kiflilik haklar›n›n sald›r›ya u¤ramas› durumunda
uygulanacak yapt›r›m›n belirlendi¤i aç›kt›r. Davac›n›n kiflilik haklar›n›n ihlaline sebebiyet verilmesi hadisesinin sözleflme hükümlerinin ihlalinden do¤du¤u iddias›na göre de manevi giderimin tayinin
gerekmedi¤i aç›kt›r. (HGK 7.3.2007 T, 4-98/110K.)
c) BK’nun 49. madde hükmünün somut olayda de¤erlendirilmesinde ayn› yasas›n 44. maddesinin tatbiki dahi gerekmemektedir.
(a.g. ‹çtihat. 110.K)
d) Al›m ve sat›m akdine göre sütlerin sat›n al›nmas› sebebiyle davac›n›n önce kendisinden beklenilen ihtimam› ve gayreti göstermesi, muayene ve ihbar keyfiyetini yerine getirmesi ve sütlerin ihale
makam›na teslimine karar vermesi ve bunlar›n yap›lmas› neticesinde ayr› bir gizli ay›b›n bulunmas› halinde sorumluluk belli oranda
sat›c›ya ait olmas› sonucunun do¤mas›n› sa¤layacakt›r. Oysa somut
olayda bu husus iddia olunmad›¤› gibi, mevcut bir delilin bulunmad›¤› da aç›kt›r.
e) Mala verilen zararlara göre manevi giderimin de gerekmemesine göre (Y.4.H.D’n›n 20.05.2002 T, 1694/6092 K) manevi giderim
talebinin reddi gerekecektir. Yasalar›m›zda manevi giderimin verilebilmesi için gerekli olgular›n s›n›rl› oldu¤unu kabul etmek gerekti¤i aç›kt›r. Salt sözleflmeye ayk›r›l›¤›n manevi tazminat›n tayini için
de yeterli olmad›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r. (Y.15.HD.
6.12.1995 T, 2198-5337 K.)
f) Davac›n›n ihaleden yasaklanmas›n›n, daval›n›n sözleflmeye ayk›r›l›¤› sebebiyle oluflup olmad›¤› üzerinde de durulmal›, sözleflmeye ayk›r›l›¤›n› nelerden ibaret oldu¤u, olufl ve kabule göre de¤erlendirilmelidir. (Y.13.HD.4.4.2001 T, 2256-3683 K.)
Yukar›daki aç›klamalar karfl›s›nda manevi giderimin olufl ve kabule göre tayin ve takdirinin gerekti¤i hususundaki say›n ço¤unlu¤un karar›na kat›lm›yoruz.
Gönderen: Av. Talih Uyar
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Sözleflmedeki Yetki fiart›na Göre, Seçim
Hakk›n›n ‹sabetli Olarak Kullan›lmamas›
Durumunda Yetkili Mahkemeyi Seçme
Hakk›n›n Daval›ya Geçti¤i Gerekçesiyle,
Mahkemece Dava Dilekçesinin Yetki Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerekir
YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹

ÖZET: Sözleflmedeki yetki flart›na göre; dava Antalya Mahkemelerinde veya HUMK’nun 9. maddesine
Esas : 2007/4075
göre daval›n›n ikametgah› mahkeKarar : 2008/9218
mesinde aç›labilece¤i halde, ‹zmir
mahkemelerinde aç›lm›fl ve seçim
hakk› isabetli olarak kullan›lmam›flt›r. Bu durumda “yetkili
mahkemeyi seçme hakk›n›n daval›ya geçti¤i” gerekçesiyle, mahkemece “dava dilekçesinin yetki yönünden reddine” karar verilmesi gerekir.
YARGITAY ‹LAMI
MAHKEMES‹ : ‹zmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
TAR‹H

: 24.11.2006

NO

: 621-585

DAVACI

: B. Bira ve Meflrubat Paz. Afi vek. Av.A.O.

DAVALI

: A.E. vekili Av. E.A.A.

Taraflar aras›ndaki tazminat davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› dava dilekçesinin yetki yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac›
vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü.
KARAR
Davac› vekili, taraflar aras›nda 5.5.2002 tarihinde imzalanan sözleflme gere¤i, daval›n›n iflletmesinde davac›n›n pazarlad›¤› biralar›
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da satmay›, bu biralara ait f›ç› tesisat›n› iflletmede bulundurmay›,
sözleflme hükümlerinden birine ayk›r› hareketi halinde verilen tüm
hibe ve sabit yat›r›mlar›n bedelini iade ile 5.000 USD cezai flart› nakten ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt etti¤ini, ancak müvekkilinin pazarlad›¤› biralar›n sat›fl›n›n daval› taraf›ndan yap›lmad›¤›n›n
tespit edildi¤ini belirterek, 5.000 USD cezai flart›n (fiili ödeme tarihindeki Türk Liras› karfl›l›¤›n›n) dava tarihinden tahakkuk edecek
döviz mevduat faiziyle ve 2.845.00 YTL karfl›l›ks›z yard›m bedelinin
dava tarihinden iflleyecek reeskont faiziyle daval›dan tahsiline karar
verilmesini talep ve dava etmifltir.
Daval›, yetkili mahkemenin daval›n›n ikametgah yeri olan Gölhisar Mahkemesi oldu¤unu bildirerek yetki itiraz›nda bulundu¤u gibi,
sözleflmenin haks›z olarak feshedildi¤ini, ileri sürerek davan›n reddi, gerekti¤ini savunmufltur.
Mahkemece, sözleflmedeki yetki flart›na göre davan›n Antalya
mahkemelerinde veya HUMK’nun 9. maddesine göre daval›n›n ikametgah› mahkemesinde aç›labilece¤i halde davan›n ‹zmir mahkemelerinde aç›larak seçim hakk›n›n isabetli olarak kullan›lmad›¤›, bu
durumda yetkili mahkemeyi seçme hakk›n›n daval›ya geçti¤i, daval›n›n da ikametgah›n›n ba¤l› oldu¤u Gölhisar Mahkemesini seçti¤inin anlafl›ld›¤› gerekçesiyle, dava dilekçesinin yetki yönünden reddine, yetkili mahkemenin Gölhisar Asliye (Ticaret) Hukuk Mahkemesi oldu¤una karar verilmifl, hüküm davac› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.
Dosyadaki yaz›lara karar›n dayand›¤› delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas›na göre, davac› vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlar›n›n reddiyle
usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, afla¤›da
yaz›l› onama harc›n›n temyiz edenden al›nmas›na, 25.10.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av. Alper Uyar
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Dava Konusu Arac›n, Yenisi ‹le
De¤ifltirilmesini Gerektiren Nitelikte Bir
Ay›p Olmamas› Durumunda, Hakim,
Al›c›n›n Sat›lan› Red Davas› Üzerine
Semenin Tenzili ile Yetinir
YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹

ÖZET: Dava konusu arac›n ay›pl› oldu¤u ve fakat bu ay›b›n arac›n
kullan›m›n› etkileyen ve ondan bekEsas : 2007/3011
lenen fayday› azaltan bir faktör olKarar : 2008/9836
mad›¤›, bir baflka ifade ile yenisi ile
de¤ifltirilmesini gerektiren nitelikte
bir ay›p olmad›¤› bilirkifli raporu ile saptanm›flt›r. Bu durumda
B.K.’nun 202/2. maddesine göre hakim, al›c›n›n sat›lan› red davas› üzerine halin icab›n›n sat›m›n feshini hakl› göstermemesi
halinde semenin tenzili ile yetinir.
YARGITAY ‹LAMI
MAHKEMES‹ : ‹stanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi
TAR‹H

: 17.11.2006

NO

: 1554-579

DAVACI

: D. Bilgisayar Mat. Ve Elekt. Servis Müh. Ltd.fiti.
vekili Av.D.S.Ö.

DAVALI

: G. Oto San. ve Tic. Afi vekili Av.A.D.

MÜDAH‹L

: O. Türkiye Ltd. fiti. vekili Av.S.E.S.

Taraflar aras›ndaki ay›pl› arac›n yenisi ile de¤ifltirilmesi davas›n›n
yap›lan yarg›lamas› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac› ve
fer’i müdahil vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi,
gere¤i konuflulup düflünüldü.
KARAR
Davac›, daval› bayiden ald›¤› arac›n ay›pl› oldu¤unu iddia ederek
kullanma bedeli olan 6 milyar lira fark› ödeyerek arac›n yenisi ile de¤iflimini talep ve dava etmifltir.
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Davac› vekili, 11.04.2005 tarihli dilekçesinde, arac›n misli mal
olmad›¤› anlafl›ld›¤› takdirde ödenen bedelin faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemifltir.
Daval› vekili cevab›nda, TTK’nun 25. maddesi ile belirlenen anlamda herhangi bir ay›p bildirimi bulunmad›¤›n›, davac›n›n arac›
kullanmaya devam etti¤ini, araçta kullan›m› sürekli olarak engelleyen, araçta beklenen faydalar› azaltan veya ortadan kald›ran bir ay›p
bulunmad›¤›ndan davan›n araç de¤iflikli¤i talebinin herhangi bir hukuki dayana¤› bulunmad›¤›n› savunarak davan›n reddi ile davan›n
ithalatç› O. Türkiye Ltd. fiti.’ne ihbar edilmesini istemifltir.
O. Türkiye Ltd. fiti. vekili, müvekkili flirketin davaya fer’i müdahil olarak kat›lmakta yarar› oldu¤unu, ‹zmir Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yetkili oldu¤unu, dava konusu araçta ay›p bulunmad›¤›n›,
kullan›lmaya devam edilen arac›n yenisi ile de¤ifltirilmesi talebinin
M.K.’nun 2. maddesine ayk›r› oldu¤unu savunarak davan›n reddini
istemifltir.
Mahkemece toplanan delillere ve bilirkifli kurulu raporuna göre
dava konusu arac›n boyas›n›n orijinal ve fabrikasyon olup, buna
karfl›n boya kalitesinin ayn› marka ve model araçlar›n kalitesinden
düflük oldu¤u, boya üzerindeki lekelerin kullan›mdan de¤il üretimden kaynakland›¤›, boya kalitesindeki düflüklü¤ün araç kullan›m›n›
etkileyen bir faktör olmay›p ondan beklenen fayday› azaltan bir faktörde olmad›¤›, ancak arac›n de¤erinde düflüklü¤e neden olan bir
unsur oldu¤u, arac›n 3 y›ld›r davac› kullan›m›nda olup, 84.000 km
üzerinde yol kat edildi¤i, araçta var olan bu flikayet in 3.000 YTL de¤er kayb›na neden oldu¤u, bu nedenlerle uzun süredir davac›n›n
kullan›m›nda bulunan ve kullan›ma engel teflkil eden bir ay›pta
mevcut bulunmayan arac›n de¤ifltirilmesine iliflkin istemin yerinde
görülmedi¤i, davac›n›n tazminat istemi yönünde dava açma hakk›
bulundu¤u gerekçesi ile davan›n reddine karar verilmifl hüküm davac› vekili ve müdahil vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.
1. Daval›n›n yan›nda fer’i müdahil olarak davaya kat›lan O. Türkiye Ltd. fiti. hükmü temyiz etmifl ise de, as›l daval›n›n temyizi bulunmad›¤›ndan ve fer’i müdahilin tek bafl›na temyiz yetkisi bulunmad›¤›ndan temyiz isteminin reddi gerekmifltir.
2- Somut olayda süresinde ay›p ihbar› yap›lmad›¤›, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlafl›lmakta ise de daval› hükmü gerekçe yönünden temyiz etmedi¤inden bu yönler kesinleflmifltir.
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Dava konusu arac›n boyas›n›n orijinal ve fabrikasyon oldu¤u, ancak boya kalitesi ayn› marka ve modeldeki araçlar›n kalitesinden düflük nitelikte bulundu¤u ve böylece ay›pl› oldu¤u ve fakat bu ay›b›n
arac›n kullan›m›n› etkileyen ve ondan beklenen fayday› azaltan bir
faktör olmad›¤›, bir baflka ifade ile yenisi ile de¤ifltirilmesini gerektiren nitelikte bir ay›p olmad›¤› bilirkifli raporu ile saptanm›flt›r.
B.K.’nun 202/2. maddesinde hakimin, al›c›n›n sat›lan› red davas›
üzerine hal icab› sat›m›n feshini muhik göstermiyorsa semenin tenzili ile iktifa edebilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Mahkemece an›lan yasa hükmü gözetilerek semenin tenzili yolunda bir hüküm kurulmas› gerekirken bu yönler gözetilmeden yan›lg›l› gerekçelerle yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› do¤ru görülmemifltir.
SONUÇ: Yukar›da (1) say›l› bentte aç›klanan nedenlerle fer’i müdahil O. Türkiye Ltd. fiti.’nin temyiz isteminin reddine, (2) say›l›
bentte aç›klanan nedenlerle hükmün davac› yarar›na BOZULMASINA, peflin harc›n istek halinde iadesine, 09.11.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av. Cüneyt Uyar
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Davac›-Alacakl› Rücu ‹mkan›n›n Do¤du¤u
Andan ‹tibaren Faiz Talep Edebilir

YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹

ÖZET: Davac›- alacakl› rücu imkan›n›n do¤du¤u andan itibaren faiz talep edebilece¤inden, yap›lan
ödemeleri B.K.’nun 84. maddesi
Esas : 2007/8064
uyar›nca faize mahsup edebilir.
Karar : 2008/1481
B.K.’nun 113/2. Maddesine göre ise
“halin icab›ndan ifllemifl faiz hakk›n›n sakl› tutuldu¤u” sonucuna var›lmas› halinde, ödeme esnas›nda faiz hakk›n›n sakl› tutulmas›na gerek yoktur. Taraflar aras›nda rücu iliflkisinden
kaynaklanan alacaklarda faiz ödemesi yap›ld›¤›ndan, davac›n›n
bu davadaki talep yönünden faiz hakk›n› sakl› tuttu¤u halin
icab›ndan kabul edilmelidir. Mahkemece bu yönler gözetilerek
bir karar verilmelidir.
YARGITAY ‹LAMI
MAHKEMES‹ : ‹stanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi
TAR‹H
: 12.04.2007
: 142-206
NO
DAVACI
: T.H.Y.A.O. vekili Av.M.M.E
DAVALI
: A.Z. Turizm Sey. Tic. Ltd. fiti. vekili Av.A.Y.
Taraflar aras›ndaki alacak davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda
ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n reddine yönelik olarak verilen hükmün davac› vekilince duruflmal› olarak temyiz edilmesi
üzerine ilgililere ça¤r› ka¤›d› gönderilmiflti. Belli günde davac› vekili Av. M.M.E. ile daval› vekili Av. A.Y.’nin gelmifl olmalar›yla duruflmaya bafllanarak haz›r bulunan avukatlar›n sözlü aç›klamalar› dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.
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KARAR
Davac› vekili, taraflar aras›nda 29.08.1996 tarihinde tafl›ma sözleflmesi imzaland›¤›n›, daval›ya ait …………plakal› otobüsün
20.12.1996 tarihinde kaza yapt›¤›n›, kazada ölen A.Y.’nin mirasç›lar›n›n açt›¤› dava sonucunda müvekkilinin 46.544 YTL ödeme yapt›¤›n›, daval›n›n ödemelerden sonra 84.125 YTL borcu kald›¤›n› ileri
sürerek bu mebla¤›n daval›dan tahsiline karar verilmesini talep ve
dava etmifltir.
Daval› vekili cevab›nda, 2918 say›l› Kanun’un 109. maddesi uyar›nca dava hakk›n›n zamanafl›m›na u¤rad›¤›n›, davac›n›n tüm alaca¤›n›n ödendi¤ini, faiz alaca¤› talep etmedi¤ini, 3 y›l bekledikten sonra dava aç›lmas›n›n M.K.’nun 2. maddesine ayk›r› oldu¤unu belirterek davan›n reddini istemifltir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre davac›n›n
as›l alacak ödenirken faiz alaca¤›n› sakl› tutmad›¤›, bu nedenle faiz
talep edemeyece¤i gerekçesiyle davan›n reddine karar verilmifl, hüküm davac› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.
Taraflar aras›nda 29.8.1996 tarihli bir sözleflme imzalanm›fl ve
sözleflme uyar›nca daval› flirket Malatya’da Havaalan›-fiehir Merkezi
aras›nda yolcu, bagaj ve personel tafl›ma iflini üstlenmifltir. Daval›n›n
tafl›ma iflini yaparken meydana gelen kaza nedeniyle davac› yapt›¤›
ödemenin rücu yoluyla daval›dan tahsilini talep etmifltir. Davac›
alacakl› rücu imkan›n›n do¤du¤u andan itibaren faiz talep edebilece¤inden, yap›lan ödemeleri B.K.’nun 84. maddesi uyar›nca faize
mahsup edebilir. B.K.’nun 113/2. Maddesine göre ise halin icab›ndan ifllemifl faiz hakk›n›n sakl› tutuldu¤u sonucuna var›lmas› halinde, ödeme esnas›nda faiz hakk›n›n sakl› tutulmas›na gerek yoktur.
Taraflar aras›nda rücu iliflkisinden kaynaklanan alacaklarda faiz
ödemesi yap›ld›¤›ndan, davac›n›n bu davadaki talep yönünden faiz
hakk›n› sakl› tuttu¤u halin icab›ndan kabul edilmelidir. Mahkemece bu yönler gözetilerek davac›n›n talepte hakl› oldu¤u faiz alaca¤›
saptan›p var›lacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken yaz›l› gerekçeyle davan›n reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, vekili Yarg›tay duruflmas›nda haz›r bulunan davac› yarar›na takdir edilen 550.00 YTL duruflma vekalet ücretinin, daval›dan al›narak, davac›ya ödenmesine, peflin harc›n istek halinde iadesine,
21.02.2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av. Alper Uyar
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Çekin Teminat Olarak Verildi¤i ‹ddias›n›n
‹spat›
YARGITAY
19. HUKUK DA‹RES‹

ÖZET: Çekin teminat amac›yla
verildi¤ine iliflkin ispat yükü menfi
tespit davas› açan keflideciye aittir.

Esas : 2007/11276
Karar : 2008/7090

YARGITAY ‹LAMI
MAHKEMES‹ : Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
TAR‹H
: 30.05.2007
NOSU
: 2-174
: A. ‹nfl. Malz. Tic.Ltd.fiti. vekili Av.T.E.
DAVACI
DAVALI
: YK Bankas› T.A.fi. vekili Av.M.Ö.
Taraflar aras›ndaki menfi tespit davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n k›smen kabulüne,
k›smen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf
vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.
KARAR
Davac› vekili, müvekkili flirketin daval› bankaya 11.000.000.000
TL borcu için bu miktar›n çok üzerinde ipotek verdi¤ini daval› bankaca müvekkili aleyhine hem ipote¤in paraya çevrilmesi yolu ile
hem de ilams›z takibe geçti¤ini, bu takipler devam ederken müvekkilinin daval›dan hiçbir kredi almad›¤› halde teminat olarak verdi¤i
20.000.000.000 TL bedelli çekin iadesini talep ettiklerini ancak daval› bankan›n çeki iade yerine takibe koydu¤unu bu nedenle dava
açma zarureti do¤du¤unu belirterek bu çek nedeni ile müvekkilinin
daval›ya borçlu olmad›¤›n›n tespitine karar verilmesini talep ve dava etmifltir.
Daval› banka vekili, müvekkili taraf›ndan davac› flirket yetkilisi
Ö.C.’ye Genel Kredi Sözleflmesi uyar›nca kredi hesaplar› aç›ld›¤›n›,
kredi borcunun ödenmemesi üzerine de ipote¤in paraya çevrilmesi,
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ilams›z ve rehinli menkullerin paraya çevrilmesi yolu ile olmak üzere (3) ayr› takibe geçildi¤ini, bu kredi iliflkisi nedeniyle davac› flirket
taraf›ndan keflide edilen dava konusu çekin, kredi borcundan mahsup edilmek üzere flirket yetkilisi Ö.C. taraf›ndan ciro edilerek müvekkili bankaya teslim edildi¤ini ve çekin karfl›l›ks›z ç›kmas› üzerine de, dava konusu takibe giriflildi¤ini, çekin teminat amaçl› olmad›¤›n›, bu kredi borcuna mahsuben verildi¤ini öne sürerek davan›n
reddi ile %40 tazminata karar verilmesini savunmufltur.
Mahkemece yap›lan yarg›lama sonunda; davac› flirket ile daval›
aras›nda herhangi bir sözleflme iliflkisi bulunmad›¤›, taraflar aras›ndaki tek borç iliflkisinin davac› flirket taraf›ndan keflide edilen dava
konusu çek oldu¤u, çekin hangi amaçla daval› bankaya verildi¤ine
dair bir kay›t bulunmad›¤› senet arkas›ndaki beyaz cirolarda aç›kça
bir meflruhat bulunmad›kça, cironun temlik cirosu olarak kabulünün gerekti¤i, cironun tahsil cirosu olarak kabulü için bu hususun
senet üzerinde aç›kça belirtilmesi gerekti¤i, muhatap bankaya cironun makbuz hükmünde olup, çekteki hakk›n daval› bankaya intikalinin söz konusu olmad›¤› ve daval› bankan›n davac›dan olan alaca¤›n› senet d›fl›ndaki belgelerle de ispat etmesi gerekti¤i, daval› bankan›n davac›dan alacakl› olmay›p, dava d›fl› Ö.C.’den kredi sözleflmesi nedeniyle alacakl› oldu¤u gerekçesiyle davan›n kabulüne, taraflar›n tazminat istemlerinin ise reddine karar verilmifl, hüküm taraflarca temyiz edilmifltir.
Davac› flirket orta¤› ve yetkilisi dava d›fl› Ö.C.’nin daval› bankaya
kredi sözleflmesinden kaynaklanan borcu oldu¤u ve bu nedenle hakk›nda icra takipleri yap›ld›¤› dosya içeri¤inden ve bilirkifli raporlar›ndan anlafl›lmaktad›r. Dava ve takip dayana¤› hamiline yaz›l› çekin
ad› geçen dava d›fl› Ö.C.’nin cirosu ile daval› bankaya verildi¤i anlafl›lmaktad›r. Hal böyle olunca mahkemece dava konusu çekin dava
d›fl› Ö.C.’nin kredi borcuna karfl›l›k daval› bankaya verildi¤inin kabulü ile davac›n›n da keflideci s›fat› ile çekten sorumlu oldu¤u gözetilmeden yaz›l› flekilde hüküm kurulmas›nda isabet görülmemifltir.
SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle daval› vekilinin temyiz
itirazlar›n›n kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine
göre davac› vekilinin temyiz itirazlar›n›n flimdilik incelenmesine yer
olmad›¤›na, peflin harc›n istek halinde iadesine, 26.06.2008 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Gönderen: Av. Nail Y›lmaz Toksöz
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Özel Tüketim Vergisi Al›nabilmesi ‹çin
Öncelikle Vergiyi Do¤uran Olay›n Saptanmas›
Gerekir

TC
DANIfiTAY
YED‹NC‹ DA‹RES‹
Esas : 2005/3352
Karar : 2008/1071

ÖZET: Özel Tüketim Vergisi
al›nabilmesi, mallar›n tarife ve
pozisyonlar›nda yap›lan de¤iflikli¤in kay›t ve tescil edilmesi ile olanakl›d›r. Bu nedenle öncelikle
vergiyi do¤uran olay›n gerçekleflip
gerçekleflmedi¤i araflt›r›lmal›d›r.

Temyiz ‹steminde Bulunan: D.T.M. Ticaret ve Sanayi Limited
fiirketi
Karfl› Taraf: Vergi Dairesi Müdürlü¤ü
‹stemin Özeti: Davac› taraf›ndan kamyonet olarak al›nan arac›n
daha sonra yap›lan tadilatla otomobile dönüfltürüldü¤ünden bahisle
tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisi ile kesilen vergi ziya› cezas›na
iliflkin ifllemin iptali istemiyle aç›lan davay›; arac›n kamyonet olarak
al›nmas›ndan sonra otomobile dönüfltürüldü¤ü aç›k olup; sonradan
tersine tadilata tabi tutularak kamyonete dönüfltürülmesi cezal› tarhiyat› kusurland›rmayaca¤› gibi, tescil iflleminin tamamlanmam›fl olmas› halinin ise, sadece flekli bir durum oldu¤undan olay›n gerçek
mahiyetini de¤ifltiremeyece¤i gerekçesiyle reddeden ‹zmir ‹kinci Vergi Mahkemesinin 3.5.2005 gün ve E:2004/740; K:2005/354 say›l› karar›n›n; otomobile dönüfltürme fikrinin fiiliyata geçirilmedi¤i, tarhiyat›n geçerlilik kazanabilmesi için arac›n otomobil oldu¤unun “Ruhsat ve Trafik” belgeleri ile ispat edilmesi gerekirken, arac›n ruhsat›nda kamyonet olarak belirtildi¤i ileri sürülerek bozulmas› ve duruflma
yap›lmas› istenilmektedir.
Savunman›n Özeti: Savunma verilmemifltir.
Tetkik Hakimi ‹brahim Bafl’›n Düflüncesi : 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin 2’nci f›kras›n›n (b) bendinde yer alan hüküm uyar›nca, özel tüketim vergisi al›nabilmesi,
mallar›n tarife ve pozisyonlar›nda yap›lan de¤iflikli¤in kay›t ve tescil
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edilmesi flart› ile olanakl›d›r. Olayda; dava konusu ifllemin bu flart
gerçekleflmeksizin tesis edildi¤i aç›k olup; iptali istemiyle aç›lan davay›, istemin özeti bölümünde yer alan gerekçeyle reddeden mahkeme karar›nda hukuka uyarl›k bulunmamaktad›r.
Aç›klanan nedenle, temyiz isteminin kabulü ile, mahkeme karar›n›n bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Emel Cengiz’in Düflüncesi : ‹dare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar›n temyizen incelenerek bozulabilmesi için,
2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin
1’inci f›kras›nda belirtilen nedenlerin bulunmas› gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede
yaz›l› nedenlerden hiç birisine uymad›¤›ndan, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme karar›n›n onanmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Yedinci Dairesince duruflma yap›lmas›na
gerek görülmeyerek iflin gere¤i görüflüldü:
Dosyan›n incelenmesinden; davac› taraf›ndan kamyonet olarak sat›n al›nan arac›n daha sonra yap›lan tadilatla otomobile dönüfltürüldü¤ünden bahisle, otomobillerin tabi oldu¤u vergi oran› ile kamyonetlerin tabi oldu¤u vergi oran› aras›ndaki fark esas al›nmak suretiyle tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisi ile kesilen vergi ziya› cezas›na iliflkin istemin iptali istemiyle aç›lan davada; Mahkemece,
arac›n kamyonet olarak sat›n al›nmas›ndan sonra otomobile dönüfltürüldü¤ü, sonradan tersine tadilata tabi tutularak kamyonete dönüfltürülmesinin, cezal› tarhiyat› kusurland›rmayaca¤› gerekçesiyle davan›n reddi yönünde verilen karar›n bozulmas›n›n istenildi¤i anlafl›lmaktad›r.
4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin
2’nci f›kras›n›n (b) bendinde yer alan; (II) say›l› listedeki mallardan
kay›t ve tescile tabi olanlar›n, befl y›l içinde 87.03 tarife pozisyonunda yer alan mala dönüfltürülmesi halinde daha önce ödenen vergi
mahsup edilmek suretiyle bu mallar›n ilk iktisab›ndaki matrah esas
al›narak de¤ifliklik uyar›nca ad›na kay›t ve tescil ifllemi yap›landan,
de¤iflikli¤in kay›t ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu
tarihte özel tüketim vergisi al›naca¤›na iliflkin hüküm, 5228 say›l› Kanunun 23’üncü ve 5281 say›l› Kanunun 37’nci maddeleriyle yap›lan
de¤ifliklikle; (II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile tabi olanlar›n, ilk iktisap tarihinden itibaren befl y›l içinde 87.02 (Otobüs ve mi‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 237
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dibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Di¤erler” grubu hariç) tarife pozisyonlar›nda yer alan mallara dönüfltürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu mallar›n ilk iktisab›ndaki
matrah esas al›narak de¤ifliklik uyar›nca ad›na kay›t ve tescil ifllemi
yap›landan, de¤iflikli¤in kay›t ve tescili tarihinde dönüfltürülen mallar
için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi al›naca¤› fleklinde yeniden düzenlenmifltir.
An›lan yasa hükmü uyar›nca, özel tüketim vergisi al›nabilmesi,
mallar›n tarife ve pozisyonlar›nda yap›lan de¤iflikli¤in kay›t ve tescil
edilmesi flart› ile olanakl›d›r. Dolay›s›yla uyuflmazl›¤›n çözüme ulaflt›r›lmas› için öncelikle vergiyi do¤uran olay›n gerçekleflip gerçekleflmedi¤inin ilgili trafik tescil bürosundan sorularak saptanmas› ve Mahkemece edinilen resmi bilgiler do¤rultusunda karar verilmesi gerekirken, yaln›zca, arac›n mevcut durumunun tespiti amac›yla bilirkifli incelemesi yapt›r›lmak suretiyle, verilen kararda hukuki isabet görülmemifltir.
Öte yandan, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun olay tarihinde yürürlükteki flekliyle 344’üncü maddesinin birinci f›kras›nda vergi ziya›
suçu; mükellef ve sorumlu taraf›ndan 341’inci maddede yaz›l› hallerle vergi ziya›na sebebiyet verilmesi olarak tan›mlanm›fl; ikinci f›kras›nda da, vergi ziya› suçu iflleyenlere vergi ziya› cezas› kesilece¤i ve bu
cezan›n, ziya u¤rat›lan verginin bir kat›na, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden, cezaya iliflkin ihbarnamenin
düzenlendi¤i tarihe kadar geçen süre için, 213 say›l› Kanunun 112’nci
maddesine göre ziyaa u¤rat›lan vergi tutar› üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yar›s› eklenmek suretiyle bulunaca¤› hükme ba¤lanm›fl; söz konusu düzenleme; Anayasa Mahkemesinin 20.10.2005 gün
ve 25972 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan ve 20.04.2006 tarihinde
yürürlü¤e girmesi uygun bulunan 6.1.2005 gün E:2001/3; K:2005/4
say›l› karar›yla; vergi ziya› cezas›n›n, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük karakteri tafl›mayan, ancak vergi ziya› suçu iflleyenlere
öngörülen bir yapt›r›m oldu¤u; bu durum gözetildi¤inde, cezan›n hesaplanmas›nda esas al›nacak oranlar›n yasayla belirlenmesi gerekti¤i,
kuralda, ziya u¤rat›lan verginin bir kat›na eklenecek olan cezan›n hesaplanmas›nda esas al›nacak olan gecikme zamm› oran›n›n Bakanlar
Kurulu taraf›ndan ne zaman belirlenece¤inin bilinmemesi ve bu durumun sonuçta öngörülecek ceza miktar›nda belirsizli¤e yol açacak
olmas›n›n, Anayasan›n 38’inci maddesinde sözü edilen “ceza ve ceza
yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” ve 2’nci
maddesindeki “hukuk devleti” ilkelerine ayk›r›l›k oluflturaca¤› sonucuna var›larak, 213 say›l› Kanunun 344’üncü maddesinin 2’nci f›kras›nda yer alan “…bu ceza, ziya u¤rat›lan verginin bir kat›na, bu ver‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 238
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ginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya iliflkin ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe kadar geçen süre için, bu Kanunun 112’nci maddesine göre ziya u¤rat›lan vergi tutar› üzerinden
hesaplanan gecikme faizinin yar›s›n›n eklenmesi suretiyle bulunur.”
Bölümünün iptaline ve do¤uraca¤› hukuksal bofllu¤un kamu yarar›n›
ihlal edici nitelikte görüldü¤ünden, Anayasan›n 153’üncü maddesi ile
2949 say›l› Kanunun 53’üncü maddesi gere¤ince, iptal hükmünün
karar›n Resmi Gazete’de yay›mlanmas›ndan bafllayarak alt› ay sonra
yürürlü¤e girmesine karar verilmifl; belirlenen süre dolmadan,
8.4.2006 gün ve 26133 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak 1.1.2006
tarihinden geçerli olmak üzere yay›mland›¤› tarihte yürürlü¤e giren,
5479 say›l› Kanunun 12’nci maddesiyle de, 213 say›l› Kanunun
344’üncü maddesinin 2’nci f›kras› de¤ifltirilerek, vergi ziya› suçu iflleyenlere, ziyaa u¤ratt›klar› verginin bir kat› tutar›nda vergi
ziya› cezas› kesilece¤i öngörülmüfl; ayr›ca, an›lan Kanunun 13’üncü
maddesiyle eklenen geçici 27’nci maddesiyle de, 1.1.2006 tarihinden
önceki dönemlere iliflkin olarak, bu tarihten sonra ortaya ç›kanve vergi ziya› suçu kesilmesi gerektiren fiiller için ‹darece tesis edilecek ifllemler yönünden, ziyaa u¤rat›lan verginin bir kat› tutar›nda vergi ziya› cezas› kesilece¤i hükme ba¤land›¤›ndan; Mahkemece yeniden verilecek kararda, oluflan bu yeni hukuki durumun da gözönünde bulundurulmas› gerekmektedir.
Aç›klanan nedenle, temyiz isteminin kabulüne, mahkeme karar›n›n bozulmas›na, bozma karar› üzerine, Mahkemece, yeniden verilecek kararla birlikte yarg›lama giderleri de hüküm alt›na al›naca¤›ndan, bu hususta ayr›ca hüküm tesisine gerek bulunmad›¤›na,
19.2.2008 gününde oybirli¤i ile karar verildi.
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Vergi Mahkemesinde Görünen
Uyuflmazl›klarda Al›nacak Avukatl›k
Ücretleri

TC
DANIfiTAY
SEK‹Z‹NC‹ DA‹RES‹

ÖZET: Avukatl›k Asgari Ücret
Tarifesinin kendi bütünlü¤ü içindeki tutarl›l›¤› bozacak flekilde
vergi uyuflmazl›klar›nda nisbi
olarak hesaplanacak avukatl›k
Esas : 2007/1110
ücretine dava konusu miktar baz
Karar : 2008/332
al›narak üst s›n›r getirilmesine
iliflkin düzenlemede hukuka uyarl›k görülmemifltir. Konusu para
olan ve parayla de¤erlendirilebilen uyuflmazl›klarda oldu¤u gibi
nisbi oranlar üzerinden ücret hesaplanmas› gerekir.
Davac›

: Afyonkarahisar Barosu Baflkanl›¤›

Vekilleri

: 1-Av.M.D.
2-H.G.

Daval›lar

: 1-Adalet Bakanl›¤›
2-Türkiye Barolar Birli¤i

Vekili

: Av.S.fi.

Davan›n Özeti: 13.12.2006 gün ve 26375 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanarak yürürlü¤e giren Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin
‹kinci K›s›m, Birinci Bölüm 4 nolu bendinin vergi uyuflmazl›klar›ndaki hukuki yard›mlar karfl›l›¤›nda ödenecek avukatl›k ücreti için üst
s›n›r getirilmesinde hukuka uyarl›k bulunmad›¤› ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
Adalet Bakanl›¤›’n›n Savunmas›n›n Özeti: Yüksek mebla¤lar içeren
vergi uyuflmazl›klar›nda bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aflmak ve hak arama özgürlü¤ünde eflitli¤i sa¤lamak
amac›yla hakkaniyete uygun olarak dava konusu düzenlemenin yap›ld›¤› belirtilerek dav›n›n reddi gerekti¤i savunulmaktad›r.
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ken vergi uyuflmazl›klar›n›n niteli¤i gözetilerek takdir hakk›n›n tamamen kamu yarar› do¤rultusunda kullan›ld›¤› ve üst normlara uygun bir flekilde düzenleme yap›ld›¤›, bu sebeple davan›n reddi gerekti¤i savunulmaktad›r.
Dan›fltay Tetkik Hakimi Volkan Çakmak’›n Düflüncesi: Maktu ücrete ba¤l› hukuki yard›mlarda ödenecek ücret bafll›¤› alt›nda vergi
uyuflmazl›klar›nda nispi olarak hesaplanacak avukatl›k ücretine dava
konusu miktar baz al›narak üst s›n›r getiren dava konusu düzenlemenin Tarifenin bütünlü¤ü içindeki tutarl›¤› bozdu¤u ve üst s›n›r getirilmesinin Tarifenin asgari had belirlemek fleklindeki amac›yla ba¤daflmad›¤› ve dava konusu düzenlemenin iptali gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Gülflen Biflkin’in Düflüncesi: Dava, 13.12.2006
günlü e 26375 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren
Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin ‹kinci K›s›m, Birinci Bölüm 4 Nolu bendinin iptali iste¤iyle Afyonkarahisar Barosu Baflkanl›¤› taraf›ndan aç›lm›flt›r.
1136 say›l› Avukatl›k Kanunu’nun 4467 say›l› Kanunla de¤iflik
168’inci maddesi hükmü uyar›nca haz›rlan›p 13.12.2006 günlü Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 2006 y›l› Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin ikinci k›sm›nda, yarg› yerlerinde, icra ve iflas dairelerinde yap›lan hukuki yard›mlara ödenecek ücretler, konusu para
olan veya para ile de¤erlendirilebilse bile maktu ücrete ba¤l› olan hukuki yard›mlar, konusu para olmayan veya para ile de¤erlendirilemeyen hukuki yard›mlar olarak bölümlendirilmifl, iptali istenen Birinci
Bölüm 4’üncü bendinde vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve
ifller için a) Duruflmas›z ise 350 lira b) duruflmal› ise 500 Lira, flu kadarki davan›n iliflkin bulundu¤u vergi miktar› duruflmas›zlarda
3.000.00 liraya, duruflmal›larda 4.000.00 liraya kadar olan ifllerde
üçüncü k›sma göre avukatl›k ücreti uygulanaca¤› belirtilmifl, üçüncü
k›s›mda ise yarg› yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yap›lan ve konusu para olan veya para ile de¤erlendirilebilen hukuki yard›mlarda
ödenecek ücretler düzenlenmifltir.
Vergi mahkemelerinde görülmekte olan ifllerde yap›lacak hukuki
yard›m karfl›l›¤› ödenecek vekalet ücretinin maktu düzenlemesinin
hukuka ayk›r› oldu¤u, Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin 12’nci maddesinde belirlenen istisnalardan olmad›¤› halde 4 no’lu bentte belirlenen ücretin mi esas al›naca¤›n›n aç›k olmad›¤›, bu düzenlemenin adil
ücret alma hakk›na ayk›r› oldu¤u ileri sürülerek iptali istenmifltir.
Vergi davalar›nda, uyuflmazl›k konusunun çok yüksek rakamlara
ulaflmas› nedeniyle bu davalardaki hukuki yard›mlar için ödenecek
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avukatl›k ücretinin nisbi olarak hesaplanmas› halinde, dava sonucu
aleyhine olan taraf›n oldukça yüksek miktarl› vekalet ücreti ödenmesi durumu do¤aca¤›ndan, bu halin haks›z vergi istendi¤ini düflünen
kiflilerin hak arama yoluna gitmesini engelleyece¤i, ikinci k›s›m ikinci bölümün 14 nolu bendinin ise konusu para olmayan ancak vergi ve
idare mahkemelerinde takip edilen iflleri kapsad›¤›, dava konusu düzenlemede, hukuka ve kamu yarar›na ayk›r›l›k bulunmad›¤›ndan davan›n reddi gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Sekizinci Dairesince duruflma için önceden belirlenen 23.01.2008 gününde davac› vekilleri Av.M.D. ile
Av.H.G.’nin ve daval› idarelerden Türkiye Barolar Birli¤i vekili
Av.S.fi.’nin geldikleri daval› idarelerden Adalet Bakanl›¤› temsilcisinin
gelmedi¤i görüldükten, taraflar›n sav ve savunmalar› ile Dan›fltay Savc›s›n›n düflüncesi dinlendikten sonra iflin gere¤i görüflüldü.
Uyuflmazl›k 13.12.2006 gün ve 26375 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin ‹kinci
K›s›m, Birinci Bölüm 4 nolu bendinin iptali isteminden do¤mufltur.
1136 say›l› Avukatl›k Yasas›’n›n 4467 say›l› Yasayla de¤iflik 168.
maddesinde, baro yönetim kurullar›n›n her y›l Eylül ay› içerisinde,
yarg› yerlerindeki ifllemler ile di¤er ifllemlerden al›nacak avukatl›k
ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarife haz›rlayarak Türkiye
Barolar Birli¤i’ne gönderecekleri, Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullar›n›n teklifleri de göz önüne al›nmak
suretiyle uygulanacak tarifenin o y›l›n Ekim ay› sonuna dek haz›rlanarak Adalet Bakanl›¤›na gönderilece¤i, tarifenin Adalet Bakanl›¤›na
ulaflt›¤› tarihten itibaren bir ay içinde Bakanl›kça karar verilmedi¤i
veya tarife onayland›¤› takdirde kesinleflece¤i, ancak Adalet Bakanl›¤›n›n uygun bulmad›¤› tarifeyi bir daha görüflülmek üzere gösterdi¤i
gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birli¤ine geri gönderece¤i, geri
gönderilen bu tarifenin Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulunca
üçte iki ço¤unlukla aynen kabul edildi¤i takdirde onaylanm›fl, aksi
halde onaylanmam›fl say›laca¤› ve sonucun Türkiye Barolar Birli¤i taraf›ndan Adalet Bakanl›¤›na bildirilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Yukar›da aktar›lan yasa hükmü uyar›nca haz›rlan›p, 13.12.2006
gün ve 26375 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren
Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin ikinci k›sm›nda, yarg› yerlerinde,
icra ve iflas dairelerinde yap›lan hukuki yard›mlar; konusu para olsa
veya para ile de¤erlendirilse bile maktu ücrete ba¤l› olan hukuki yar‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 242
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d›mlar ve konusu para olmayan veya para ile de¤erlendirilemeyen hukuki yard›mlar olarak bölümlendirilmifl, iptali istenilen Birinci Bölüm
4. maddede, vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve ifller için
a)Duruflmas›z ise 350,00.-YTL b)Duruflmal› ise 500,00.-YTL, flu kadar ki, davan›n iliflkin bulundu¤u vergi miktar› duruflmas›zlarda
3.000,00 YTL’ye, duruflmal›larda 400.00-YTL’ye kadar olan ifllerde
üçüncü k›sma göre avukatl›k ücreti uygulanaca¤› belirtilmifl, üçüncü
k›s›mda ise yarg› yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yap›lan ve konusu para olan veya para ile de¤erlendirilebilen hukuki yard›mlarda
ödenecek ücretler düzenlenmifltir. ‹kinci k›sm›n Yarg› Yerleri ile ‹cra
ve ‹flas Dairelerinde Yap›lan Konusu Para Olmayan veya Para ile De¤erlendirilemeyen Hukuki Yard›mlara Ödenecek Ücret bafll›kl› ikinci
bölümün 14. bendinde de idare ve vergi mahkemelerinde takip edilecek davalar için ödenecek avukatl›k ücreti belirtilmifltir.
Ayn› Tarifenin 12. maddesinde; Tarifenin ikinci k›sm›n›n ikinci
bölümünde gösterilen hukuki yard›mlar›n konusu para veya parayla
de¤erlendirilebiliyor ise avukatl›k ücretinin Tarifenin üçüncü k›sm›na göre belirlenece¤i hükme ba¤lanm›fl olup, Tarifenin Üçüncü k›sm›nda da dava konusu miktara göre avukatl›k ücretinin belirlenmesi
için oranlar saptanm›flt›r.
Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin avukatlar›n gerçeklefltirdikleri
hukuki yard›mlar karfl›l›¤›nda al›nacak avukatl›k ücretini yap›lacak
yard›m›n niteli¤i ve uyuflmazl›¤›n çözülece¤i yarg› merciine göre tasnif eden ve bu ücretlerin asgari s›n›r›n› belirleyen bir düzenleme oldu¤u tart›flmas›zd›r.
Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin ikinci k›sm›n›n ikinci bölümünde yer alan dava konusu düzenleme ile vergi mahkemelerinde
görülecek uyuflmazl›klar için ödenecek avukatl›k ücreti belirlenmifl
ancak, Tarifenin baflka bir k›sm›nda yer almayan bir flekilde azami bir
s›n›r getirilmifltir. Ayr›ca yukar›da ifade edildi¤i gibi Tarifenin ‹kinci
K›sm›n›n, ‹kinci Bölümünde konusu para olmayan veya para ile de¤erlendirilemeyen uyuflmazl›klar için vergi mahkemelerinde ödenecek avukatl›k ücreti ayr›ca sabit olarak belirlenmifl ve 12. maddede
yap›lan düzenleme ile konusu para olan veya para ile de¤erlendirilebilen uyuflmazl›klar için vergi mahkemelerinde ödenecek ücretin
üçüncü k›sm›ndaki nisbi oranlar üzerinden hesaplanaca¤› belirtilmifltir. Dolay›s›yla dava konusu düzenleme göz önüne al›nd›¤›nda vergi
mahkemelerinde görülen uyuflmazl›klarda al›nacak avukatl›k ücretleri için Tarifenin bütünlü¤ü içindeki tutarl›l›¤› bozacak flekilde düzenlemeler yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
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Di¤er taraftan dava konusu düzenleme, konusu para olsa ve parayla de¤erlendirilse bile maktu ücrete ba¤l› hukuki yard›mlar bafll›¤› alt›nda düzenlendi¤i halde, an›lan hüküm ile konusu para olan ve parayla de¤erlendirilebilen uyuflmazl›klarda oldu¤u gibi nisbi oranlar
üzerinden yap›lacak hesaplama için üst s›n›r getirilmifltir.
Bu durumda, Tarifenin kendi bütünlü¤ü içindeki tutarl›l›¤› bozacak flekilde vergi uyuflmazl›klar›nda nisbi olarak hesaplanacak avukatl›k ücretine dava konusu miktar baz al›narak üst s›n›r getirilmesine iliflkin düzenlemede hukuka ayk›r›l›k görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle 13.12.2006 gün ve 26375 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin
‹kinci K›s›m, Birinci Bölüm 4 nolu bendinin iptaline, 128,10-YTL yarg›lama giderinin ve karar verildi¤i tarihte yürürlükte olan Avukatl›k
Asgari Ücret Tarifesine göre 1.100,00-YTL vekalet ücretinin daval›
idarelerden al›narak davac›ya verilmesine, artan posta ücretinin iste¤i halinde davac›ya iadesine 23.01.2008 gününde oybirli¤iyle karar
verildi.
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Koruma Amaçl› ‹mar Plan› Yap›lmad›¤›ndan
Tafl›nmaz›n Emlak Vergisinin K›s›tl›l›k Hali
Gözetilerek 1/10 Üzerinden Al›nmas›
Gerekmektedir

DANIfiTAY
DOKUZUNCU DA‹RES‹

ÖZET: 2. Derece do¤al sit alan›
olarak ayr›lmas› nedeniyle imar
plan› uygulamas› durdurulan alan
Esas : 2008/844
için koruma amaçl› imar planlar›n›n yap›lmamas› nedeniyle inflaat
Karar : 2008/3218
izni verilmedi¤inden koruma amaçl› imar planlar› yap›l›ncaya kadar
söz konusu tafl›nmazlar›n tam olarak tasarruf edilebildi¤inin kabulü mümkün de¤ildir. Bu durumda davac›n›n hissedar oldu¤u 2. Derece do¤al sit alan›nda kalan
tafl›nmazlar›n 1319 say›l› Yasan›n 1319 say›l› Yasan›n 30. maddesi uyar›nca k›s›tl› oldu¤u kabul edilerek emlak vergisinin 1/10
oran›nda uygulanmas› gerekirken k›s›tl›l›k hali gözetilmeksizin
yap›lan cezal› tarhiyatta yasal isabet görülmemifltir.
Temyiz ‹steminde Bulunan Davac›: N.B.
Vekili

: Ö.A.

Karfl› Taraf Daval›
Vekili

: Çi¤li Belediye Baflkanl›¤›-‹ZM‹R

: Av.H.C.

‹stemin Özeti: Davac› ad›na 2003 y›l›na iliflkin olarak tarh edilen
emlak ve ek emlak vergisi ile kesilen vergi ziya› cezas›n›n kald›r›lmas› istemiyle aç›lan davay›; dosyan›n incelenmesinden, davac›n›n malik oldu¤u gayrimenkullerin 2. Derece do¤al sit alan›nda bulundu¤unun, 22462 ada 1 parsel no.lu tafl›nmaz›n imar plan›nda kültürel tesis alan› olarak, 22464 ada, 1 parsel no.lu tafl›nmaz›n ise sa¤l›k tesis
alan› olarak ayr›lmas› nedeniyle bu parsellere k›s›tl›l›k uygulanarak
1/10 oran›nda vergi hesapland›¤›n›n, 22387 ada 3 parsel nolu tafl›nmaz ile 22380 ada 2 parsel nolu tafl›nmaz için muafiyet veya k›s›tl›l›k
halleri bulunmad›¤› için tam oran üzerinden vergi tarh edildi¤inin
anlafl›ld›¤›, 2 derece do¤al sit alanlar›nda Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunun ilke karar› uyar›nca turizm yat›r›m ve
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turizm iflletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yap›lar›n
yap›lmas›n›n mümkün oldu¤u dolay›s›yla kesin yap›lanma yasa¤› getirilmedi¤inden 2863 say›l› Kültür Ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanununun 21. maddesi uyar›nca vergi muafiyetinden yararlan›lamayaca¤›, bu durumda davac›ya ait 2. derece do¤al sit alan›nda kalan tafl›nmazlar emlak vergisinden muaf tutulamayaca¤›ndan ve her hangi
bir k›s›tl›l›k halleri de mevcut bulunmad›¤›ndan daval› idarece yap›lan vergi tarhiyat›nda hukuka ayk›r›l›k bulunmad›¤› gerekçesiyle reddeden ‹zmir 2. Vergi Mahkemesinin 27.12.2007 tarih ve E:2007/
1060, K:2007/1404 say›l› karar›n›n; 2. derece do¤al sit alan›nda kalan
tafl›nmazlar için koruma amaçl› imar planlar›n›n yap›lmam›fl olmas›
nedeniyle inflaat izni verilmedi¤i, tasarrufun k›s›tland›¤›, cezal› tarhiyat›n tamamen terkini gerekti¤i ileri sürülerek bozulmas› istenilmektedir.
Savunman›n Özeti: Temyiz isteminin reddi gerekti¤i savunulmaktad›r.
Dan›fltay Savc›s› Mehmet Sa¤lam’›n Düflüncesi: ‹dare ve vergi
mahkemelerince verilen kararlar›n temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 49 uncu
maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen nedenlerin bulunmas› gerekmektedir.
Tetkik Hakimi Gönül Say›n’›n Düflüncesi: Vergi mahkemesi karar›n›n imar plan›nda kültürel ve sa¤l›k tesisi alan›nda kalmas› nedeniyle 1/10 oran›nda vergilendirilen tafl›nmazlar için tarh edilen cezal› vergilere iliflkin hüküm f›kralar›n›n onanmas›, 2. derece do¤al sit
alan›nda kalan tafl›nmazlar için tarh edilen cezal› vergilere iliflkin hüküm f›kras›n›n ise; 2863 say›l› Yasan›n 17. maddesine göre bir alan›n
sit alan› olarak ilan edilmesi ile bu alanda her ölçekteki plan uygulamas› duraca¤›ndan ve henüz olayda koruma amaçl› imar planlar› haz›rlanmad›¤›ndan mevcut imar durumuna göre tasarruf edilemeyen
ve fiilen k›s›tl› olan tafl›nmazlar›n 1319 say›l› Yasan›n 30. maddesi
uyar›nca k›s›tl› oldu¤u kabul edilerek, 1/10 oran›nda cezal› vergiye
iliflkin k›sm›n›n onanmas› aflan cezal› tarhiyata iliflkin k›sm›n›n ise
bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dokuzuncu Dairesince iflin gere¤i görüflüldü:
Uyuflmazl›kta, davac› ad›na 2003 y›l›na iliflkin olarak tarh edilen
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emlak ve ek almak vergisi ile kesilen vergi ziya› cezas›n›n kald›r›lmas› istemiyle aç›lan davay› reddeden vergi mahkemesi karar›n›n bozulmas› istenilmektedir.
Davac›n›n temyiz dilekçesinde ileri sürdü¤ü iddialar vergi mahkemesi karar›n›n imar plan›nda kültürel ve sa¤l›k tesisi alan›nda kalan
ve 1/10 oran›nda vergilendirilen tafl›nmazlara iliflkin hüküm f›kras›n›n bozulmas›n› gerektirecek nitelikte görülmemifltir.
1319 say›l› Emlak Vergisi Kanununun 12. maddesinde; Türkiye s›n›rlar› içerisinde bulunan arazi ve arsalar›n bu kanun hükümlerine
göre arazi vergisine tabi oldu¤u, ayn› Kanunun 30. maddesinde; Kanunlar veya di¤er kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu k›s›tlanan
bina, arsa ve arazinin vergisinin, k›s›tlaman›n devam etti¤i sürece
1/10 oran›nda tahsil olunaca¤›, 9 ve 19’uncu madde hükümlerinin
sakl› oldu¤u, k›s›tlaman›n kald›r›lmas› halinde, kald›rma tarihini takip eden bütçe y›l›ndan itibaren emlak›n vergisinin tüm vergi de¤eri
üzerinden ödenece¤i, k›s›tlaman›n devam etti¤i sürede tecil edilen
verginin 9/10’unun bina, arsa ve arazinin sat›lmas›, istimlaki veya hibe yoluyla ahara devir ve temliki halinde, tahsilat zaman afl›m›na u¤ramam›fl olanlar›n muaccel hale gelece¤i, kanunla ve di¤er mevzuatla
yap›lan k›s›tlamalar›n neler oldu¤u, süresi, tevsiki ve k›s›tlama koyan
kamu organlar›n›n görevleri ve sorumluluklar› Maliye Bakanl›¤›nca,
Milli E¤itim, ‹mar ve ‹skan ve ‹çiflleri Bakanl›klar›n›n mütalaalar› al›narak haz›rlanacak bir yönetmelikle tanzim olunaca¤› belirtilmifltir.
1319 say›l› Kanunun 30’uncu maddesi uyar›nca ç›kart›lan
17.11.1986 tarih ve 19284 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Tasarrufu K›s›tlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakk›nda Yönetmeli¤in 2. maddesinde, “‹mar planlar›nda, resmi yap›lara, tesislere ve okul, cami, yol,
meydan, otopark, yeflil saha, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal mezbaha
ve benzeri umumi hizmetlere ayr›lm›fl olmas› sebebiyle üzerinde inflaat yap›lmas›na izin verilmeyen arsalar ile esasl› de¤ifliklik ve ilaveler yap›lmas›na izin verilmeyen binalar›n tasarrufu k›s›tlanm›fl say›l›r”
denilerek konuya aç›kl›k getirilmifltir.
2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanununun 17.
maddesinde; bir alan›n koruma bölge kurulunca sit olarak ilan› ile bu
alandaki her ölçekteki plan uygulamas›n›n durdurulaca¤›, sit alan›n›n
etkileflim çevresine iliflkin varsa 1/25.000 ölçekli plan kararlar› ve
notlar›n›n alan›n sit statüsü dikkate al›narak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanaca¤›, koruma amaçl› imar plan› yap›l›ncaya kadar, koruma bölge kurulu taraf›ndan üç ay içinde geçifl dönemi koruma esaslar› ve kullanma flartlar›n›n belirlenece¤i, belediyele‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 247
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rin, valilikler ve ilgili kurumlar›n söz konusu alanda ilgili meslek odalar›, sivil toplum kurulufllar› ve plandan etkilenen hemflerilerin kat›l›m› ile toplant›lar düzenleyerek koruma amaçl› imar plan› haz›rlat›p,
incelemek ve sonuçland›rmak üzere koruma bölge kuruluna vermek
zorunda olduklar›, iki y›l içinde koruma amaçl› imar plan› yap›lmad›¤› takdirde, geçifl dönemi koruma esaslar› ve kullanma flartlar›n›n uygulanmas›n›n, koruma amaçl› imar plan› yap›l›ncaya kadar durdurulaca¤›, bu iki y›ll›k süre içinde zorunlu nedenlerle plan yap›lmad›¤›
takdirde koruma bölge kurulunca bu sürenin bir y›l daha uzat›labilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Dosyan›n incelenmesinden, davac›n›n hissedar› oldu¤u arazi vasf›ndaki tafl›nmazlar›n 21.3.2002 tarihinde yap›lan ‹mar Kanununun
18. maddesi uygulamas› sonucu tapuya arsa olarak tescilinden sonra
emlak vergisi bildiriminde bulunulmamas› üzerine asgari metrekare
arsa birim de¤erleri esas al›nmak suretiyle ve imar plan›nda kültürel
ve sa¤l›k tesisi alan›nda kalan tafl›nmazlar için k›s›tl›l›k gözetilerek
1/10 oran›nda, imar plan›nda konut alan›nda kalan ve 3.4.2002 tarihinde 2. derece sit alan› olarak belirlenen tafl›nmazlar için ise vergi
muafiyeti veya k›s›tl›l›k uygulamaks›z›n cezal› vergi tarh edildi¤i anlafl›lm›flt›r.
Olayda davac›n›n hissedar oldu¤u 2 ve 3 parsel nolu tafl›nmazlar
23.7.2001 tasdik tarihli imar plan›nda konut alan›nda kalmakta ise de
söz konusu tafl›nmazlar›n bulundu¤u alan›n ‹zmir 2 no’lu Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulunun 3.4.2002 tarihli karar› ile 2.
derece do¤al sit alan› olarak belirlendi¤i, ayn› kurulun ayn› yeri 3. derece do¤al sit alan› olarak belirlemesine iliflkin 26.9.2002 tarihli karar›n›n ‹zmir 4. ‹dare Mahkemesince iptal edilmesi üzerine ‹zmir 1
no’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulunun 21.10.2005 tarihli karar› ile söz konusu alan›n tekrar 2. derece do¤al sit alan› olarak belirlenmesi nedeniyle imar plan› uygulamas›n›n durduruldu¤u,
ancak koruma amaçl› imar plan› yap›larak yap›laflma flartlar›n›n belirlenmedi¤i ve davac›ya inflaat izni verilmedi¤i anlafl›ld›¤›ndan idarenin
koruma amaçl› imar planlar›n› yapmamas› nedeniyle davac›n›n hissedar oldu¤u tafl›nmazlardaki tasarrufun k›s›tland›¤›n›n kabulü gerekmektedir.
Daval› idarece 2. Derece do¤al sit alan›nda kesin yap›laflma yasa¤›
bulunmad›¤›, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunun Do¤al (tabii) sitler ve Koruma Kullanma Yasalar›na dair ilke kararlar› uyar›nca turizm yat›r›m ve turizm iflletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yap›lan yap›lar yap›labilece¤i iddia edilmekte
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ise de 2. Derece do¤al sit alan› olarak ayr›lmas› nedeniyle imar plan›
uygulamas› durdurulan alan için koruma amaçl› imar planlar›n›n yap›lmamas› nedeniyle inflaat izni verilmedi¤inden koruma amaçl› imar
planlar› yap›l›ncaya kadar söz konusu tafl›nmazlar›n tam olarak tasarruf edilebildi¤inin kabulü mümkün de¤ildir.
Bu durumda davac›n›n hissedar oldu¤u 2. Derece do¤al sit alan›nda kalan tafl›nmazlar›n 1319 say›l› Yasan›n 1319 say›l› Yasan›n 30.
maddesi uyar›nca k›s›tl› oldu¤u kabul edilerek emlak vergisinin 1/10
oran›nda uygulanmas› gerekirken k›s›tl›l›k hali gözetilmeksizin yap›lan cezal› tarhiyatta yasal isabet görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle temyiz isteminin k›smen kabulüne, k›smen
reddine, ‹zmir 2. Vergi Mahkemesinin 27.12.2007 tarih ve
E:2007/1060, K:2007/1404 say›l› karar›n›n 2. derece do¤al sit alan›nda kalan parsellere isabet eden cezal› emlak vergisine iliflkin hüküm
f›kras›n›n bozulmas›na, di¤er parsellere isabet eden cezal› emlak vergisine iliflkin hüküm f›kras›n›n onanmas›na, onanan k›s›m üzerinden
492 say›l› Harçlar Kanununa ba¤l› 3 say›l› Tarife uyar›nca hesaplanacak ilam harc›n›n temyiz isteminde bulunandan al›nmas›na
18.6.2008 tarihinde oyçoklu¤u ile karar verildi.
KARfiI OY (X):
‹leri sürülen temyiz iddialar› usule ve hukuka uygun vergi mahkemesi karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak nitelikte bulunmad›¤›ndan,
temyiz isteminin reddi gerekti¤i oyu ile karara kat›lm›yoruz.
KARfiI OY (XX):
1319 say›l› Emlak Vergisi Kanununun 4751 say›l› Kanunla kald›r›lmadan önceki 10. maddesinde, bina vergisinin mükelleflerin yaz›l›
beyan› üzerine tarh ve tahakkuk ettirilece¤i hüküm alt›na al›nm›fl, ayn› Kanunun 4751 say›l› Kanunla de¤iflmeden önceki 32. maddesinde
de, ek süreye ra¤men beyanname verilmemesi halinde; verginin bu
Kanun hükümlerine göre idarece tarh edilece¤i, flu kadar ki, gayrimenkulün maddi delillere göre tespit edilen de¤erinin beyan edilmesi gereken asgari de¤erden fazla olmas› halinde, bu de¤er üzerinden
ikmalen vergi tarh olunaca¤›, beyannamesini ek süreye ra¤men vermeyen mükellef ad›na vergi ziya› cezas› kesilece¤i, mükellefin beyan›n›n maddi delillere göre tespit edilen rayiç bedelden düflük olmas›
halinde, rayiç bedelle tarhiyata esas de¤er aras›ndaki fark üzerinden
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ceza uygulanmaks›z›n ikmalen vergi tarh olunaca¤› hükme ba¤lanm›fl
iken Emlak Vergisi Kanununda 4751 say›l› Kanun ile 9.4.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yap›lan de¤ifliklikler sonucu beyan esas› kald›r›larak Kanunun 23. maddesinde yap›lan de¤ifliklik ile
Kanunun 33. maddesinde belirtilen vergi de¤erini tadil eden sebeplerin meydana gelmesi halinde bildirim verilmesi esas› getirilmifl ve an›lan 32. maddede de bildirimin süresinde verilmemesi halinde verginin idarece tarh edilece¤i, idarece tarhiyatta her y›la iliflkin vergi de¤erinin 29’uncu madde hükmü dikkate al›narak hesaplanaca¤› belirtilmifltir.
Yukar›da belirtilen Kanun hükmünde 9.4.2002 tarihinde yap›lan
de¤ifliklik öncesi beyanname verilmemesi halinde vergi ziya› cezas› kesilece¤i aç›k olarak belirtilmekte iken Emlak Vergisi Kanununda 9.4.2002 tarihinden itibaren 4751 say›l› Yasa ile yap›lan de¤ifliklikler sonucu beyan esas›na iliflkin 10. madde kald›r›larak 23. maddede yap›lan de¤ifliklik ile Kanunun 33. maddesinde belirtilen vergi
de¤erini tadil eden sebeplerin meydana gelmesi halinde bildirim verilmesi esas› getirilmifl, 32. maddede de bildirimin süresinde verilmemesi durumunda verginin idarece tarh edilece¤i belirtildi¤i halde ceza kesilece¤ine dair bir ibareye yer verilmemifltir.
Bu durumda Emlak Vergisi Kanununda 9.4.2002 tarihinden itibaren beyanname verme zorunlulu¤u kald›r›larak verginin idarece tarh
edilece¤i kural› benimsendi¤inden ve ceza kesilece¤ine dair bir hükme yer verilmedi¤inden idarece 2002 y›l› ve sonraki y›llarda yap›lan
tarhiyatlar için ceza kesilmesi mümkün de¤ildir.
Aç›klanan nedenlerle davac› temyiz isteminin cezaya iliflkin k›sm›n›n kabulü ile vergi mahkemesi karar›n›n cezaya iliflkin hüküm f›kras›n›n bozulmas› gerekti¤i oyu ile karar›n cezaya iliflkin k›sm›na kat›lm›yorum.
Gönderen: Av. Ömer Ayebe
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2008 YILI DERG‹ SAYILARINA GÖRE D‹Z‹N
Makaleler
Yaz› ‹flleri Müdürü’nden
Muhittin ÜSTÜNDA⁄

Say›

Sayfa

2008/1

7

Tanzimat Paçavras›ndan AKP’nin Federasyon Anayasas›’na
Nevzat ERDEM‹R
2008/1

9

TTK’nun Yürürlü¤ü ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanun
Tasar›s› ile TBMM Adalet Komisyonunca Kabul Edilen TTK
Tasar›s›yla ‹lgili Elefltiri ve Öneriler
Muhittin ÜSTÜNDA⁄
2008/1

34

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Takiplerde Ödeme
Emrinin ‹çeri¤i (‹‹K. mad. 168/I-1-6)
Talih UYAR
2008/1

45

Grafolog Sahtecilik Uzman› m›d›r?
Günay KARAB‹BER

2008/1

67

AB Hukukunda Yönergelerin Yeri
Tuba KUTO⁄LU

2008/1

71

Hükmün Aç›klanmas›n›n Geri B›rak›lmas›
Nevzat ÖZSOY

2008/1

76

‹zmir Barosu Önceki Baflkanlar›ndan
Günefl ATABAY ile söylefli

2008/1

94

HAKEML‹ MAKALELER
Bir Temel Hak Katalo¤u Olarak Avrupa Birli¤i Temel
Haklar fiart›
O¤uz fi‹MfiEK

2008/1

116

Belediyenin veya Belediye fiirketinin Kat Karfl›l›¤› ‹nflaat
‹halesinin ve Sözleflmesinin Tabi Oldu¤u Hukuki Rejim
Konusunda Bir De¤erlendirme
Meltem Kutlu GÜRSEL

2008/1

135

Bat› Trakya’da Mevcut Müftülükler Sorununa ‹liflkin
Yunanistan Dan›fltay Kararlar›n›n Tahlili
Turgay C‹N

2008/1

158
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Makaleler
YARGI KARARLARI
A‹HM Karar›
H›rvat Pilcic v. H›rvatistan Davas› Daire Karar›

Say›

Sayfa

2008/1

231

Yaz› ‹flleri Müdürü’nden
Muhittin ÜSTÜNDA⁄

2008/2

7

Dostluk Alfabesi
Nevzat ERDEM‹R

2008/2

11

Anadilde E¤itime Dair Bir E¤itim Sendikas› Tüzü¤ü ve
Bu E¤itim Sendikas›na Dair Bir Yarg›sal Sürecin
Düflündürdükleri
Meltem Dikmen CAN‹KL‹O⁄LU

2008/2

13

“Süre Tutum Dilekçesi” ve “Gerekçeli Temyiz Dilekçesinin”
Müdafi ve Vekil Aç›s›ndan Ola¤an Kanun Yollar›ndaki ‹fllevi
Yakup GÜL
2008/2

32

Hukuk Yarg›lamas›nda Avukat›n Rolü
Semih GÜNER

2008/2

40

Hükümetin Anayasa Önerisinde Yarg›’ya ‹liflkin Düzenlemeler
Hukuk Devleti Ad›na Kayg› Vericidir
Mehrigül KELEfi
2008/2

78

Haks›z Tutuklama Sebebiyle Tazminat Davalar›
Muammer YURDAKUL

2008/2

88

‹zmir Barosu Önceki Baflkanlar›ndan
Sabri KURT ile söylefli

2008/2

114

HAKEML‹ MAKALELER
Avrupa Birli¤i’nde ‹çtihat Yoluyla Hukuk Gelifltirilmesi
Hac› CAN

2008/2

150

YARGI KARARLARI
A‹HM Karar›
Kusho¤lu v. Bulgaristan Davas›
Karar Özeti

2008/2

184
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Makaleler
Yaz› ‹flleri Müdürü’nden
Muhittin ÜSTÜNDA⁄

Say›

Sayfa

2008/3

7

Bir Sansür Öyküsü
Nevzat ERDEM‹R

2008/3

11

Avukatl›k Eti¤i ve Meslek Kurallar›
Atilla SAV

2008/3

62

Türk Ticaret Kanunu Yürürlü¤ü ve Uygulama fiekli Hakk›nda
Kanun Tasar›s›n›n 44. Maddesi ile ‹cra ve ‹flas Kanununda
Yap›lmas› Öngörülen De¤ifliklikler Hakk›nda Görüfl
Baki KURU
2008/3

74

Sözleflme Serbestisi
‹lhan ERKUL

2008/3

87

Lozan’›n S›rr›
M. Ertu¤rul Perim

2008/3

92

Görebildi¤imiz Kadar Hukukun, Akl›n ve Vicdan›n Penceresinden
‹nsanl›¤a Karfl› Suçlar ve Soyk›r›m
Meltem Dikmen CAN‹KL‹O⁄LU
2008/3

96

Kat Mülkiyeti Yasas› De¤iflikli¤inde Toplu Yap› Kavram› ve
Uygulamalar›
Muhittin ÜSTÜNDA⁄
2008/3

127

Tasarrufun ‹ptali Davas›n›n Sonuçlar›
Talih UYAR

2008/3

133

‹zmir Barosu Önceki Baflkanlar›ndan Avukat Volkan
Alposkay ile Söylefli

2008/3

146

2008/3

187

HAKEML‹ MAKALELER
‹dari Yarg›lama Usulü Hukukunda Davac›n›n ‹ptal
Davas›ndan Feragati
Meltem Kutlu GÜRSEL

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hukukunda Yarg› Kararlar›n›
Yasama-Yürütme Bloku’nun Aflma E¤ilimi Ifl›¤›nda Türkiye’de
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Kuvvetler Ayr›l›¤›: Yarg› ile Medeni Bir ‹flbölümü ve
‹flbirli¤i mi yoksa Çat›flma m›?
Muhlis Ö⁄ÜTÇÜ

2008/3

223

A‹HS 8-11. Maddelerindeki S›n›rlanma Rejimine Hakim
Olan Temel ‹lkeler
Serkan EK‹Z

2008/3

254

2008/3

291

‹kinci Daire, Demirci v. Türkiye Davas›
(Application no. 21843/02)

2008/3

299

Yaz› ‹flleri Müdürü’nün Notlar›
Murat Fatih ÜLKÜ

2008/4

7

Efleklik’ten Kurtulmak...
Nevzat ERDEM‹R

2008/4

10

Baromuz Anayasa Komisyonu Çal›flmalar›n› Tamamlad›

2008/4

13

“Aciz Halinde ‹ken Yap›lan Tasarruflardan Dolay›” ‹ptal
(‹‹K. mad. 279*)
Talih UYAR

2008/4

45

Kat Mülkiyeti Kanununa Eklenen Toplu Yap›lara ‹liflkin
Özel Hükümler Çok Parselli Sitelerde Yönetim Planlar›
‹flletme-Yönetim Kooperatif Sözleflmeleri Nas›l
Düzenlenmelidir
Yalç›n SOYDAN

2008/4

55

5464 Say›l› Yasaya Göre Bireysel Kredi Kartlar›nda Bileflik
Faiz Yasa¤›
2008/4
fiafak ERDO⁄DU

68

‹zmir Barosu Önceki Baflkanlar›ndan Avukat ‹skender
ÖZTURANLI ile Söylefli

2008/4

76

HAKEML‹ MAKALELER
Trafik Kazalar›ndan Do¤an Tazminat Talepleri Bak›m›ndan
Do¤rudan Do¤ruya Sigorta fiirketine Baflvuru
Alper ÖZBOYACI
2008/4

92

A‹HM Karar›
‹kinci Daire, Çengelli ve Ery›lmaz v. Türkiye Davas›
(Baflvuru no. 287/03)

‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 255

D‹Z‹N

Medeni Usul Hukukunda Yetki Sözleflmeleri
Meral SUNGURTEK‹N-ÖZKAN

2008/4

107

Saf Hukuk Kuram› ve Anayasa Yarg›s›
Ahmet Haluk ATALAY

2008/4

168

2008 YILI DERG‹ YAZARLARININ SOYADLARINA GÖRE D‹Z‹N
Makale
ATALAY, Ahmet Haluk / Saf Hukuk Kuram› ve Anayasa
Yarg›s›

2008/4

168

CAN, Hac› /Avrupa Birli¤i’nde ‹çtihat Yoluyla Hukuk
Gelifltirilmesi

2008/2

150

CAN‹KL‹O⁄LU, Meltem Dikmen / Anadilde E¤itime Dair
Bir E¤itim Sendikas› Tüzü¤ü ve Bu E¤itim Sendikas›na Dair
Bir Yarg›sal Sürecin Düflündürdükleri
2008/2

13

CAN‹KL‹O⁄LU, Meltem Dikmen / Görebildi¤imiz Kadar
Hukukun, Akl›n ve Vicdan›n Penceresinden ‹nsanl›¤a
Karfl› Suçlar ve Soyk›r›m

2008/3

96

C‹N, Turgay / Bat› Trakya’da Mevcut Müftülükler Sorununa
‹liflkin Yunanistan Dan›fltay Kararlar›n›n Tahlili
2008/1

158

EK‹Z, Serkan / A‹HS 8-11. Maddelerindeki S›n›rlanma
Rejimine Hakim Olan Temel ‹lkeler

2008/3

254

ERDEM‹R, Nevzat / Tanzimat Paçavras›ndan AKP’nin
Federasyon Anayasas›’na

2008/1

9

ERDEM‹R, Nevzat / Dostluk Alfabesi

2008/2

11

ERDEM‹R, Nevzat / Bir Sansür Öyküsü

2008/3

11

ERDO⁄DU, fiafak / 5464 Say›l› Yasaya Göre Bireysel
Kredi Kartlar›nda Bileflik Faiz Yasa¤›

2008/4

68

ERKUL, ‹lhan / Sözleflme Serbestisi

2008/3

87
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GÜL, Yakup / “Süre Tutum Dilekçesi” ve “Gerekçeli Temyiz
Dilekçesinin” Müdafi ve Vekil Aç›s›ndan Ola¤an Kanun
Yollar›ndaki ‹fllevi
2008/2

32

GÜNER, Semih / Hukuk Yarg›lamas›nda Avukat›n Rolü

2008/2

40

GÜRSEL, Meltem Kutlu / Belediyenin veya Belediye fiirketinin
Kat Karfl›l›¤› ‹nflaat ‹halesinin ve Sözleflmesinin Tabi Oldu¤u
Hukuki Rejim Konusunda Bir De¤erlendirme
2008/1

135

GÜRSEL, Meltem Kutlu / ‹dari Yarg›lama Usulü Hukukunda
Davac›n›n ‹ptal Davas›ndan Feragati
2008/3

187

KARAB‹BER, Günay / Grafolog Sahtecilik Uzman› m›d›r?

2008/1

67

KELEfi, Mehrigül / Hükümetin Anayasa Önerisinde
Yarg›’ya ‹liflkin Düzenlemeler Hukuk Devleti Ad›na
Kayg› Vericidir

2008/2

78

KURU, Baki / Türk Ticaret Kanunu Yürürlü¤ü ve Uygulama
fiekli Hakk›nda Kanun Tasar›s›n›n 44. Maddesi ile ‹cra ve
‹flas Kanununda Yap›lmas› Öngörülen De¤ifliklikler
Hakk›nda Görüfl
2008/3

74

KUTO⁄LU, Tuba / AB Hukukunda Yönergelerin Yeri

2008/1

71

Ö⁄ÜTÇÜ, Muhlis / ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hukukunda Yarg›
Kararlar›n› Yasama-Yürütme Bloku’nun Aflma E¤ilimi Ifl›¤›nda
Türkiye’de Kuvvetler Ayr›l›¤›: Yarg› ile Medeni Bir
‹flbölümü ve ‹flbirli¤i mi yoksa Çat›flma m›?
2008/3

223

ÖZBOYACI, Alper / Trafik Kazalar›ndan Do¤an Tazminat
Talepleri Bak›m›ndan Do¤rudan Do¤ruya Sigorta
fiirketine Baflvuru

2008/4

92

ÖZSOY, Nevzat / Hükmün Aç›klanmas›n›n Geri
B›rak›lmas›

2008/1

76

PER‹M, M. Ertu¤rul / Lozan’›n S›rr›

2008/3

92

SAV, Atilla / Avukatl›k Eti¤i ve Meslek Kurallar›

2008/3

62
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SOYDAN, Yalç›n / Kat Mülkiyeti Kanununa Eklenen Toplu
Yap›lara ‹liflkin Özel Hükümler Çok Parselli Sitelerde
Yönetim Planlar› ‹flletme-Yönetim Kooperatif Sözleflmeleri
Nas›l Düzenlenmelidir
2008/4

55

SUNGURTEK‹N-ÖZKAN, Meral / Medeni Usul Hukukunda
Yetki Sözleflmeleri
2008/4

107

fi‹MfiEK, O¤uz / Bir Temel Hak Katalo¤u Olarak Avrupa
Birli¤i Temel Haklar fiart›

2008/1

116

UYAR, Talih / Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu
Takiplerde Ödeme Emrinin ‹çeri¤i (‹‹K. mad. 168/I-1-6)

2008/1

45

UYAR, Talih / Tasarrufun ‹ptali Davas›n›n Sonuçlar›

2008/3

133

UYAR, Talih /“Aciz Halinde ‹ken Yap›lan Tasarruflardan
Dolay›” ‹ptal (‹‹K. mad. 279*)

2008/4

45

ÜLKÜ, Murat Fatih / Yaz› ‹flleri Müdürü’nün Notlar›

2008/4

7

ÜSTÜNDA⁄, Muhittin / Yaz› ‹flleri Müdürü’nden

2008/1

7

ÜSTÜNDA⁄, Muhittin / TTK’nun Yürürlü¤ü ve Uygulama fiekli
Hakk›nda Kanun Tasar›s› ile TBMM Adalet Komisyonunca
Kabul Edilen TTK Tasar›s›yla ‹lgili Elefltiri ve Öneriler
2008/1

34

ÜSTÜNDA⁄, Muhittin / Yaz› ‹flleri Müdürü’nden

2008/2

7

ÜSTÜNDA⁄, Muhittin / Yaz› ‹flleri Müdürü’nden

2008/3

7

ÜSTÜNDA⁄, Muhittin / Kat Mülkiyeti Yasas› De¤iflikli¤inde
2008/3
Toplu Yap› Kavram› ve Uygulamalar›

127

YURDAKUL, Muammer / Haks›z Tutuklama Sebebiyle
Tazminat Davalar›

2008/2

88

2008 YILINDA DERG‹DE YAYINLANAN A‹HM KARARLARI
A‹HM Karar›
H›rvat Pilcic v. H›rvatistan Davas› Daire Karar›
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2008/1

232

D‹Z‹N

A‹HM Karar›
Kusho¤lu v. Bulgaristan Davas›
Karar Özeti
A‹HM Karar›
‹kinci Daire, Çengelli ve Ery›lmaz v. Türkiye Davas›
(Baflvuru no. 287/03)
‹kinci Daire, Demirci v. Türkiye Davas›
(Application no. 21843/02)

2008/2

184

2008/3

292

2008/3

299

2008 YILINDA DERG‹DE YAYINLANAN YARGI KARARLARI
CEZA BÖLÜMÜ
Karar

Say›

Yarg›tay Ceza Genel Kurulu
Esas:2008/6-70, Karar:2008/84Müdafiin Haklar› Teflhis
S›ras›nda Müdafi Bulunmas›

2008/4 179

Sayfa

Yarg›tay 1. Ceza Kurulu
Esas: 2005/1773, Karar: 2006/572, Hükümden Sonra
Yürürlü¤e Giren 5237 Say›l› TCK’nun Hükümleri Uyar›nca
San›¤›n Hukuki Durumunun Yeniden De¤erlendirilmesinde
Zorunluluk Vard›r
2008/2 196
Esas: 2007/3669, Karar: 2007/9119, 765 Say›l› TCK,
5237 Say›l› TCK Hangi Halde Uygulan›r?

2008/2 198

Esas: 2006/6219, Karar: 2007/7993, Tebli¤name: 1-B/2006/
96418, Yasal Savunma (Meflru Müdafaa) Ayn› Fiil Nedeniyle
2008/4 186
Ayn› San›k ‹çin Dava Aç›lamaz
Yarg›tay 5. Ceza Kurulu
Esas: 2007/12892, Karar: 2007/9515, “Hüküm F›kras›nda
Kanun Yollar›na Baflvurma Olana¤›n›n Bulunup
Bulunmad›¤› Varsa Süresi ve Merciinin Tereddüde Yer
B›rakmayacak fiekilde Aç›kça Gösterilmesi Gerekir”
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Esas: 2007/7652, Karar: 2007/7639, Hapis
Cezas›na Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olan Hak
Yoksunluklar›n›n Karar Yerinde Gösterilmesi Gerekir

2008/2 200

Yarg›tay 7. Ceza Kurulu
Esas: 2005/18282, Karar: 2006/19162, Müsadere Hakk›nda
Duruflma Aç›larak Karar Verilmesi Gerekir

2008/1 320

Yarg›tay 10. Ceza Kurulu
Esas No: 2006/12079, Karar No: 2007/2648, “Duruflma
Aç›lmas› Gerekirken Duruflmas›z Olarak Yap›lan ‹nceleme
Sonucu Karar Verilmesi, Önceki ve Sonraki Kanunlar›n Birlikte
Karma Olarak Uygulanmayaca¤› Mahkumiyeti Veren
Mahkemesince De¤erlendirilmesi Gerekir.”
2008/1 322
Esas:2006/1054, Karar:2006/4780, Teflekkül Halinde Uyuflturucu
Madde ‹hrac›, Suç ‹fllemek ‹çin Örgüt Kurmak, Örgüt Üyesi,
Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç ‹fllemek
2008/3 317
Disiplin Cezalar› Bölümü
TBB Disiplin Kurulu Karar›
Esas No: 2006/442, Karar No: 2007/54

2008/3 304

TBB Disiplin Kurulu Karar›
Esas No: 2007/200, Karar No: 2007/271

2008/3 306

TBB Disiplin Kurulu Karar›
Esas No: 2007/301, Karar No: 2007/370

2008/3 308

TBB Disiplin Kurulu Karar›
Esas No: 2007/343, Karar No: 2007/411

2008/3 310

TBB Disiplin Kurulu Karar›
Esas No: 2007/383, Karar No: 2007/454

2008/3 314

HUKUK BÖLÜMÜ
Hukuk Genel Kurulu
Karar
Say› Sayfa
Esas: 2005/15-728, Karar: 2006/1 Hakemler Direnme Karar›
Veremezler”
2008/1 246
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Esas: 2006/8-641, Karar: 2006/655 “Do¤ru Hasma Yöneltilmeden
Davan›n Sonuçland›r›lmas› Uygun Görülemez”
2008/1 261
Esas: 2006/9-82, Karar: 2006/118, “‹bra, Alacak ve Borcu
Do¤rudan Do¤ruya ve Kesin Olarak Ortadan Kald›r›r.”

2008/1 265

Esas: 2006/10-313, Karar: 2006/362, “SSK primlerine esas
olacak asgari iflçilik miktar›n›n tespitinde ‘...Yap›lan iflin niteli¤i,
bünyesinde kullan›lan teknoloji iflyerinin büyüklü¤ü, benzer
iflletmelerde çal›flt›r›lan iflçi say›s›, ilgili meslek ve
kamu kurulufllar›n›n görüflü gibi unsunlar›n’ dikkate
al›nmas› gerekir.”
2008/1 268
Esas: 2007/12-601, Karar: 2007/695, “‹cra Müdürlü¤ü
Verdi¤i Karardan Kendisi Dönemez.”

2008/1 273

Esas: 2006/11-620, Karar: 2006/659,“Mahkemelerin Her Türlü
Kararlar›n›n Gerekçeli Olarak Yaz›lmas› Zorunludur.”
2008/1 277
Esas: 2006/2-143, Karar: 2006/146“Katk› Nedeniyle De¤er
Art›fl Pay› ‹stemi Boflanman›n Ferisi Olmay›p Nisbi Harca
Tabiidir.”

2008/1 282

Esas: 2007/12-234, Karar: 2007/232, “Borç K›smen ya da
Tamamen Kabul Edilmiflse, ‹cra Mahkemesinin Art›k Dava
Konusu Kambiyo Senedinin Re’sen Bu Vasf› Bulunup
Bulunmad›¤›n› ‹ncelemesine Gerek Yoktur.”

2008/1 284

Esas: 2007/2-202, Karar: 2007/192, “Taraflar›n Özellikle
1998’den Bu Yana Ayr› Yaflad›klar› ve Evlilik Birli¤inin
Müflterek Hayat› Sürdürmeleri Efllerden Beklenmeyecek
Derecede Temelinden Sars›ld›¤› Anlafl›lmaktad›r.”

2008/1 289

Esas:2007/10-973, Karar:2007/975, Sosyal Sigortalar
Kurumunun ‹flverene Rücu Hakk› Hak Sahiplerine
Yap›lan ya da ‹leride Yap›lmas› Gerekli Bulunan Her
Türlü Giderlerin Toplam› ile Gelir Ba¤lan›rsa Bu Gelirin
‹lk Peflin Sermaye Tutar›yla S›n›rl›d›r

2008/2 204

Esas:2007/13-828, Karar:2007/818, Vekil, Müvekkiline
Yapm›fl Oldu¤u Ödemeyi Yaz›l› Belge ile Kan›tlamak
Zorundad›r

2008/2 212

‹zmir Barosu Dergisi • Ekim 2008 • 261

D‹Z‹N

Esas:2007/3-912, Karar:2007/957, Kira Bedeli Tespiti
Davas›nda Taraflar Aras›nda Yap›lan Kira Sözleflmesi
Esas Al›nmal›d›r

2008/2 216

Esas:2007/13-780, Karar:2007/757, Bir Arac›n Trafi¤e
Tesciline Veya Trafikteki Kayd›n›n Terkinine ‹liflkin
‹fllemler, Hukuksal Nitelikte ‹dari ‹fllemlerdir

2008/2 218

Yarg›tay 1. Hukuk Dairesi
Esas:2007/8470, Karar: 2007/10063, “Davran›fllar›n›n, Eylem
ve ‹fllemlerinin Sebep ve Sonuçlar›n› Anlayabilme,
De¤erlendirebilme ve Ay›rdedebilme Kudreti (gücü)
Bulunmayan Bir Kimsenin Kendi ‹radesi ile Hak
Kurabilme, Borç (Yükümlülük) Alt›na Girebilme
Ehliyetinden Söz Edilemez.”
2008/1 292
Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi
Esas:2006/11591, Karar:2006/11606, Müteselsil
Sorumlularda Feragat›n Kapsam› ‹çindedir

2008/2 224

Esas:2006/8458, Karar:2007/13024, Kamu Kurulufllar›na
Ait Motorlu Araçlar›n Sebep Olduklar› Zararlardan Dolay›
‹flletenin Hukuki Sorumlulu¤una ‹liflkin Hükümler
Uygulan›r

2008/2 226

Esas:2007/2841, Karar:2007/16254, Trafik Sicillerinde
De¤ifliklik Yap›lmas›n› ‹çeren ‹steklerin ‹dari Yarg›da
Karara Ba¤lanmas› Gerekir

2008/2 230

Esas:2007/5976, Karar:2007/8629, Ticaretle U¤raflan Kiflinin
Deste¤inin Asgari Ücret Düzeyinde Kazanc› Oldu¤u Varsay›m›
ile Yap›lan Zarar Hesaplamas› Do¤ru De¤ildir
2008/2 232
Esas: 2005/3718, Karar: 2006/2575, Anayasadaki De¤ifltirilemez
Nitelikteki Hükümlere Ayk›r› Konuflma, Elefltiri Hakk›,
Kiflilik Haklar›na Sald›r›, Manevi Tazminat
2008/3 320
Esas: 2006/2100, Karar: 2007/1362, Alacak Davas› Açma
fiartlar›
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Yarg›tay 6. Hukuk Dairesi
Esas: 69, Karar: 1727, “Yeni Malik, Kirac› Taraf›ndan
Bilinmedi¤inde ve Eski Kiraya Göre Bir Alacak da Yoksa,
Temerrüt de Yoktur.”

2008/1 296

Esas: 2007/8865, Karar: 2007/10743, ‹ktisap ve Konut ‹htiyac›
Nedeniyle Tahliye Davas› Aç›labilmesi ‹çin Uyulmas› Gereken
1 Ayl›k ve 6 Ayl›k Süreler
2008/2 234
Esas: 10570, Karar: 12976, Her ‹ki Tafl›nmaz›n Sat›fl Suretiyle
Ortakl›¤›n Giderilmesi ‹steminde, Mahkemece, Tafl›nmazlar›n
De¤erleri de Gözönünde Tutularak Borca yetecek Miktarda
Tafl›nmaz›n Sat›fl›na Karar Verilmesi Gerekir
2008/3 328
Yarg›tay 7. Hukuk Dairesi
Esas:2007/5021, Karar: 2008/2809, Aksi Kan›tlanmad›kça
Tafl›nmaz Üzerinde Bulunan Muhdesat›n Mülkiyeti
Arz›n Sahibine Aittir

2008/4 190

Yarg›tay 11. Hukuk Dairesi
Esas:2007/9324, Karar: 2007/11491, “‹cra Takibine ‹tiraz
Edilmifl olmas› ‹‹K 257. Maddesinde Öngörülen
Koflullar Bulunmak Kayd›yla, Ayn› Alacak ‹çin ‹htiyati
Haciz ‹stenilmesine Engel De¤ildir.”

2008/1 298

Esas: 2006/8054, Karar:2006/9887, Yasal Di¤er Koflullar
Varsa; ‹htiyati Haciz Karar› Al›nabilmesi ‹çin ‹‹K 68’de
Belirtilen Bir Ayl›k ‹tiraz Süresinin Beklenmesine
Gerek Yoktur

2008/2 237

Esas: 2007/12926, Karar: 2007/14719, ‹htiyati Haciz
Kapsam›

2008/2 240

Yarg›tay 12. Hukuk Dairesi
Esas: 2008/4035, Karar: 2008/6924, ‹halenin Feshi,
Davalar›nda ‹lgililer Yurt ‹çinde Adres Göstermek
Zorundad›rlar

2008/3 344

Esas: 2008/6966, Karar: 2008/9429, Üçüncü Kifli Ad›na
‹stihkak ‹ddias›nda Bulunma Koflulu

2008/3 332
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Esas:2008/13788, Karar:2008/15190, Rehin ile Temin
Edilmifl Bir Alaca¤›n Borçlusu ‹flasa Tabi fiah›slardan
Olsa Bile Alacakl›, Yaln›z Rehin Paraya Çevrilmesi
Yolu ile Takip Yapabilir

2008/4 192

Esas: 2008/11488, Karar:2008/14453, Tafl›nmaz ‹halelerinde
Artt›rma ‹lan›n›n Sat›fltan En Az Bir Ay Önce Yap›lmas›
Gerekmektedir
2008/4 195
Yarg›tay 14. Hukuk Dairesi
Esas: 2007/881, Karar: 2008/2829, Bozma Karar›na
Mahkemece Uyulmufl Olmas› Taraflardan Biri Lehine Usulü
Bir Kazan›lm›fl Hak Meydana Getirir
2008/3 334
Yarg›tay 16. Hukuk Dairesi
Esas:2008/255, Karar:2008/3777, ‹‹K’nun 333/a Maddesinde
Düzenlenen Suçun Olufltu¤unun Anlafl›labilmesi ‹çin
fiirketin Ödeme Gücüne Sahip Olup Olmad›¤›n›n Bilinmesine
‹htiyaç Vard›r
2008/4 197
Yarg›tay 17. Hukuk Dairesi
Esas: 2007/3025, Karar: 2007/1137, ‹‹K’nun 281/2
Maddesine Göre ‹htiyati Haczin Kapsam›

2008/3 337

Yarg›tay 18. Hukuk Dairesi
Esas: 2007/958, Karar: 2007/2462, “Mimari Projeye Ayk›r›
Ortak Yerlerin Projeye Uygun Hale Getirilmesi Gerekir.
Tüm Maliklerin Kullanmas›na Yetecek Yeterli Alan
Bulunmamas› Halinde Günefl Enerjisi Kurulamaz.”

2008/1 300

Esas: 2007/4053, Karar: 2007/6099, “Ba¤›ms›z Bölümde
Rahats›zl›k Veren Kullan›m›n Giderilmesi ‹çin Öncelikle
Daval›lara ‹htarda Bulunulmas› Gerekir.”

2008/1 303

Esas: 2007/11319, Karar: 2008/2659, Tapu Kütü¤ünde
Mesken Olan Tafl›nmaz›n ‹flyeri Olarak Kullan›lmas›

2008/4 200

Esas: 2008/1558, Karar:2008/2706, ‹mar Plan›nda Yer Almayan
Bir Tafl›nmaz›n Arsa Say›labilmesi ‹çin Belediye veya Mücavir
Alan S›n›rlar› ‹çinde Olmakla Beraber, Belediye Hizmetlerinden
Yararlanan veya Mesken Yerler Aras›nda Yer Almas› Gerekir 2008/4 202
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Yarg›tay 19. Hukuk Dairesi
Esas:2007/1269, Karar: 2007/2277, Adli Yard›m Talebi
En Geç Dava S›ras›nda Yap›labilir

2008/2 242

Esas:2008/8447, Karar: 2007/9447, Mülkiyeti Daval›ya Geçen
Arac›n Üzerindeki Vergi Borcu da, Araç Üzerindeki Gerçek
Tasarruf Sahibi Olan Daval›n›n Borcu Olur
2008/4 204
Esas:2007/3204, Karar:2007/9530, Davac› Yanca S›f›r Kilometre
Olarak Al›nan Araçta Bulundu¤u ‹ddia Edilen Ay›p Nedeniyle,
Arac›n Ay›ps›z Misliyle De¤ifltirilmesi, Bu Mümkün Olmad›¤›
Takdirde, Tazminata Hükmedilmesi ‹çin, Davac› Tacir
Oldu¤undan, TTK’nun 25/3. Maddesindeki Süreler
‹çerisinde gerekli ‹nceleme ve Muayenesi Yapt›r›p, Ay›p
‹hbar›nda Bulunmas› Gerekir
2008/4 206
Esas:2007/7547, Karar:2008/978, Borçlunun Borcunu
Ödemeyece¤ini ‹htaren Daval›ya Bildirmesi Durumunda,
Art›k Alacakl›n›n Alaca¤›n› Talep Edebilmesi ‹çin, Vade
Tarihine Kadar Beklemesine Gerek Bulunmamaktad›r

2008/4 208

Esas:2007/7341Karar:2008/1444, Daval›n›n Taraf Delil
Listesinde “Sunulmas› Mümkün Di¤er Deliller” Demek
Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmas› Durumunda,
Mahkemece, Daval›n›n Davac›ya Yemin Teklif Etme
Hakk› Hat›rlat›larak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmelidir

2008/4 210

Esas:2007/10775, Karar:10342, Taraflar Tacir Oldu¤undan
Uyuflmazl›k Tüketici Mahkemelerinin Görevine Girmez

2008/4 212

Esas:2007/7465, Karar:2008/2777, Borcun ‹fa Edilece¤i
Gün Taraflarca Birlikte Tayin Edilmifl Olmad›kça,
Muaccel Bir Borcun Borçlusu Alacakl›n›n ‹htar› ‹le
Mütemerrit Olur

2008/4 214

Esas:2008/560Karar:2008/3086, Ay›p Nedeniyle Sözleflmenin
Feshi Söz Konusu Oldu¤undan ve Davadan Önce de
Davac›n›n Sözleflmesinin Feshine Yönelik Bir ‹htar›
Bulunmad›¤›ndan, Arac›n Sat›fl Bedeli ‹çin Sat›fl
Tarihinden ‹tibaren De¤il, Dava Tarihinden ‹tibaren
2008/4 216
Faiz Yürütülmesi Gerekir
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Esas:2007/11601Karar:2008/5421, Salt Sözleflmeye Ayk›r›l›k
Manevi Tazminat›n Tayini ‹çin Yeterli De¤ildir
2008/4 220
Esas:2007/4075, Karar:2008/9218, Sözleflmedeki Yetki
fiart›na Göre, Seçim Hakk›n›n ‹sabetli Olarak Kullan›lmamas›
Durumunda Yetkili Mahkemeyi Seçme Hakk›n›n
Daval›ya Geçti¤i Gerekçesiyle, Mahkemece Dava
Dilekçesinin Yetki Yönünden Reddine Karar
Verilmesi Gerekir
2008/4 226
Esas:2007/3011Karar:2008/9836, Dava Konusu Arac›n,
Yenisi ‹le De¤ifltirilmesini Gerektiren Nitelikte Bir Ay›p
Olmamas› Durumunda, Hakim, Al›c›n›n Sat›lan› Red
Davas› Üzerine Semenin Tenzili ile Yetinir

2008/4 228

Esas:2007/8064, Karar:2008/1481Davac›-Alacakl› Rücu
‹mkan›n›n Do¤du¤u Andan ‹tibaren Faiz Talep Edebilir

2008/4 231

Esas:2007/11276, Karar:2008/7090, Çekin Teminat Olarak
Verildi¤i ‹ddias›n›n ‹spat›

2008/4 233

Yarg›tay 21. Hukuk Dairesi
Esas: 2006/4380, Karar: 2007/784, “Sosyal Güvenlik
Sistemimizde Çifte Sigortal›l›¤a Yer Verilmemifltir. Önceden
Bafllayan Sigortal›l›¤a Geçerlilik Tan›n›r. ‘Zorunlu
Sigortal›l›k’a Öncelik Verilir.”
2008/1 305
Esas: 2006/5189, Karar: 2007/2317, “5 Y›ldan Çok Ba¤-Kur
Sigorta Prim Borcu Olan Sigortal›lar›n Bildirilen Belirli
Sürede Ödeme Yapmamalar› Halinde Sigortal›l›klar›
Durdurulur.”
2008/1 309
Esas: 2006/20290, Karar: 2007/3325, “506 Say›l› Yasaya
Tabi Sigortal›l›k Süresi Uzun ‹se Bu Durumda Tar›m
Ba¤-Kur Sigortal›l›¤› Ancak Bu Çal›flman›n Bitti¤i Tarihi
Takip Eden Aybafl›ndan ‹tibaren Ba¤layacakt›r.”

2008/1 312

Esas: 2007/13309, Karar: 2008/3095, 2918 Say›l› Madde 85
ve B.K. 55’te Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Hükümleri
Gere¤i, ‹flçinin Hem ‹flvereni Hem Geçici ‹flvereni
2008/3 341
Tazminattan Müfltereken Ve Müteselsilen Sorumludur
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D‹Z‹N

Esas: 2007/6651, Karar: 2008/3500, ‹‹K 97/a Maddesi
Uyar›nca Borçlu Huzurunda Haczedilen Mallar›n Mülkiyet
Karinesi Alacakl› Lehinedir. Bunun Aksinin Ancak
Kesin ve Güçlü Delillerle ‹spat Edilmesi Gerekir

2008/3 344

‹dare Hukuku Bölümü
‹dari Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2004/128, Karar: 2007/911, “Avukatl›k Staj
Yönetmeli¤inin 29. Maddesi Sonundaki ‘Avukatl›¤› Bu
Mesle¤in Sayg›nl›¤›na ve Bu Yönetmeli¤in Amaç
Maddesinde Yer Alan ‹lkelere Uygun Yapaca¤›na
Yönelik Kanaat Uyand›rm›¤› ‹baresinde Avukatl›k
Yasas›na Ayk›r›l›k Yoktur.”

2008/1 326

Dan›fltay Üçüncü Dairesi
Esas: 2006/2585, Karar: 2007/213, Vergi Ziya› Cezas›n›n
Hesaplanmas›

2008/3 347

Dan›fltay 6. Dairesi
Esas: 2001/6807, Karar: 2003/105, “Eksik Soruflturma ile
Karar Verilemez.”

2008/1 329

Esas: 2002/3200, Karar: 2003/3476, “‹mar Plan› De¤ifltirme
Yetkisi Belediye’ye Aittir.”
2008/1 332
Dan›fltay Yedinci Dairesi
Esas: 2005/2907, Karar: 2008/635, Birden Fazla ‹dari
‹fllemlere Karfl› Ayn› Dilekçe ‹le ‹dari Dava Açma
Koflullar›

2008/3 351

Esas:2005/3352, Karar:2008/1071, Özel Tüketim Vergisi
Al›nabilmesi ‹çin Öncelikle Vergiyi Do¤uran Olay›n
Saptanmas› Gerekir

2008/4 236

Dan›fltay Sekizinci Dairesi
Esas: 2007/1111, Karar: 2008/333, ‹cra ve ‹flas Müdürlükleri
2008/3 355
ile ‹cra Mahkemelerinde Avukatl›k Ücreti
Esas:2007/1110, Karar:2008/332, Vergi Mahkemesinde
Görünen Uyuflmazl›klarda Al›nacak Avukatl›k Ücretleri
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2008/4 240

D‹Z‹N

Esas: 2007/1110, Karar:2008/332, 13.12.2006 gün ve
26375 Say›l› Resmi Gazete’de Yay›mlanarak Yürürlü¤e
Giren Avukatl›k “Asgari Ücret Tarifesinin” ‹kinci K›s›m,
Birinci Bölümün 4 No’lu Bendi ‹ptal Edilmifltir

2008/2 244

Dan›fltay Dokuzuncu Dairesi
Esas:2008/844, Karar:2008/3218, Koruma Amaçl› ‹mar Plan›
Yap›lmad›¤›ndan Tafl›nmaz›n Emlak Vergisinin K›s›tl›l›k
Hali Gözetilerek 1/10 Üzerinden Al›nmas› Gerekmektedir
2008/4 245
‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi
Esas: 2006/1973, Karar: 2007/1987, Anayasa Mahkemesinin
‹ptal Karar› Esas Hakk›nda Karar Kesinleflinceye Kadar
Gelirse Yerel Mahkeme Buna Uymak Zorundad›r
2008/3 360
‹zmir 3. Vergi Mahkemesi
Esas: 2008/586, Karar: 2008/566, Dilekçe Yetkili
Taraf›ndan Aç›lmam›flsa 30 Günlük Sürede
Tamamlatt›r›larak Kabul Edilebilir

2008/3 364

Yeni Ç›kan Yasalar

2008/3 367

Anayasa Bölümü

2008/1 336

YÜKSEK SEÇ‹M KURULU
Karar No: 861, “Halkoylamas›n›n Ertelenmesi ‹stemi 5’e
Karfl› 6 Oyla Kabul Edilmemifltir.”

2008/1 344
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Y‹T‹RD‹KLER‹M‹Z

Av. Levent Dokanako¤lu
Sicil no
: 1440
Do¤um Tarihi : 16.12.1948
Ölüm Tarihi : 22.7.2008

Av. Cem Bilek
Sicil No
: 7616
Do¤um Tarihi : 28.09.1973
Ölüm Tarihi : 22.7.2008

Av. ‹skender Özturanl›
Sicil No
: 336
Do¤um Tarihi :
Ölüm Tarihi : 02.9.2008

Av. Kadir Levent Açmaz
Sicil No
: 6555
Do¤um Tarihi : 31.12.1971
Ölüm Tarihi : 14.10.2008

Ölümüne de¤in mesleklerini onurlu ve sayg›n biçimde sürdüren de¤erli meslektafllar›m›za Tanr›'dan rahmet, üzüntülü ailelerine ve meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.
‹zmir Barosu Yönetim Kurulu
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Y‹T‹RD‹KLER‹M‹Z

Av. Arif Güner Ayd›nalap
Sicil no
: 3688
Do¤um Tarihi : 3.1.1939
Ölüm Tarihi : 14.10.2008

Av. fierife
Sicil No
Do¤um Tarihi
Ölüm Tarihi

Av. Mehmet Kurnaz
Sicil No
: 3921
Do¤um Tarihi : 1.1.1967
Ölüm Tarihi : 02.12.2008

Yumuflak
: 2469
: 1.6.1961
: 16.12.2008

Ölümüne de¤in mesleklerini onurlu ve sayg›n biçimde sürdüren de¤erli meslektafllar›m›za Tanr›'dan rahmet, üzüntülü ailelerine ve meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.
‹zmir Barosu Yönetim Kurulu
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