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 1. Dergimizin “hakemli” olması, sadece hakem denetiminden 
geçmiş yazılara yer verileceği sonucunu getirmemektedir. Dergimizde 
“hakemli” ve “hakemsiz” yazılar birlikte yer alabilecektir.
 
 2. Dergimize gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlan-
mamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmekte-
dir. 
 3. Yazıların uzunluğu dergi formatında ve otuz sayfayı geçme-
melidir. Dergimize gönderilecek yazıların 12 punto (dipnot, kaynakça, 
özet 10 punto) yazılarak, A4 boyutunda iki adet bilgisayar çıktısı ile ve 
CD veya diskete kaydedilmiş olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 4. Gönderilen yazıların yayımlanmasına karar verildiği takdirde, 
yazının basılı ve elektronik yayım haklarına İzmir Barosu sahip olacak-
tır.
 
 5. Yazarlar, ünvanlarını, görev yaptıkları kurumlarını, haberleşme 
adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-posta adreslerini belirtme-
lidirler.
 
 6. Dergiye gönderilecek / verilecek yazılar, yayın ilkeleri bakı-
mından Yayın Kurulu’nda ön incelemesi yapıldıktan sonra, yazarı tara-
fından istenildiği takdirde, hakeme / hakemlere gönderilecek; hakem-
lerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının “hakemli makale-ler” 
bölümünde basılmasına karar verilecektir.
 
 7. Hakem incelemesi istenilen yazılar, en az iki hakem incele-
mesinden geçirilecek ve iki olumlu rapor üzerine yayımlanacaktır. Bir 
olumlu bir olumsuz rapor halinde üçüncü bir hakeme başvurulacaktır. 
Üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda iki olumlu görüş ortaya çık-
tığında yazı yayımlanacaktır. Hakemler yazıları “biçimsel ve içerik 
olarak bilimsel ölçütlere uygunluk” yönünden denetle yeceklerdir. 
Hakem raporları yayım arşivinde saklanacaktır. Yazılar hakemlere gön-

İzmir Barosu Dergisi’ne Yazı
Gönderecekler İçin Bilgi Notu
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derildiğinde yazarın adı soyadı bildirilmeyecektir. Aynı şekilde yazar da 
kimlerin hakem denetimi yaptığını bilmeyecektir. Hakemle yazarın bir 
konudaki görüşünün farklı olması, yazının hakem denetiminde olum-
lu sonuç alınmasına asla engel değildir. Hakemler yazılara ilişkin üç 
sonuç bildirebileceklerdir. “yayımlanması uygundur”, “yetersizlik-
lerin giderilmesi için iade edilmelidir”, “yayımlanması uygun de-
ğildir”. Yazının hakem tarafından yetersiz bulunması halinde, hakem 
raporlarında “yazar nüshası”, yani hakem kimlik bilgilerinin olmadığı 
nüsha yazara verilecektir. Yazar, raporda saptanan eksiklikleri giderdik-
ten sonra, yazı yeniden aynı hakeme verilecektir. Bunun sonucuna göre 
yazıyla ilgili gerekli işlem yapılacaktır.

 8. Hakemli inceleme istenmeyen yazılar, Yayın Kurulu incele-
mesi ile yayımlanacaktır. Yayın Kurulu’nda her yazı en az iki üye in-
celemesinden geçirilecek, raportörler görüşlerini Kurul’a sunacak ve
Yayın Kurulu’nca yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar ve-
rilecektir. Gerektiğinde yazı okunarak bütün üyelerce oylanmak sure-
tiyle yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilecektir. Yazardan Yayın 
Kurulu’nca eksik görülen konuların düzeltilmesi istenebilecektir. Ya-
zım yanlışları Yayın Kurulu tarafından düzeltilecek, diğer eksiklikler 
bakımından yazarlarla bağlantı kurularak düzeltilmesi yazarından iste-
necektir.

 9. Yayımlamayan yazılar, yazara geri gönderilmeyecektir. Ancak 
yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağı ilgilisine en kısa sürede bildi-
rilecektir.

 10. Yazardan düzeltme isteğinde, düzeltmenin en geç 15 gün için-
de yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması gereklidir.

 11. Dergi’ye gönderilen yazıların yazım bakımından son deneti-
minin yapılmış olduğu, yazarın disketteki biçimiyle yazısının yayım-
lanmasına “olur” verdiği kabul edilecektir. Yazının baskı düzelt-meleri 
Yayın Kurulu tarafından yapılacak, yazarına bu düzeltmeler için yazı 
gönderilmeyecektir.

 12. İzmir Barosu Dergisi’nin yazı dili Türkçe’dir.

 13. İzmir Barosu Dergisi’nde; bilimsel yazı ve makalelerin yanı 
sıra Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararları ve ke-
sinleşmiş mahkeme kararları, karar incelemeleri ve hukuk tartışma-
larına vb. yazılara Yayın Kurulu’nun kararı ile yer verilecektir.
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■ Murat Fatih ÜLKÜ(*)

 

(*) Avukat, İzmir Barosu Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Yazı İşleri Müdürü’nün Notları
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Murat Fatih ÜLKÜ
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MAKALELER
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Refik AY

Karşılıksız Çek Suçlarından 
Dolayı Yapılan Soruşturma Veya 
Kovuşturmalarda Yakalama Emri 
Kararı Verilebilip Verilemeyeceği 
Sorunu?

 Av. REFİK AY1

 ÖZET

 Bilindiği üzere 5941 Sayılı Çek Kanunu ile 3167 Sayılı Çek-
le Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun ilga edilmiştir.(yürürlükten kaldırılmıştır.) Yasa 
değişikliği ile çek kanununda köklü bir değişiklik yapılmasına 
rağmen şekli bir suç olarak yasa koyucunun getirmiş olduğu çek 
kanununa muhalefet suçundan dolayı şüpheli veya sanık hakkın-
da yapılan soruşturma veya kovuşturmalarda ceza muhakemesi 
kanununda bir koruma tedbiri olan yakalama emri kararının ve-
rilip verilmeyeceği hususunda 5941 Sayılı Çek Kanununda (5/5 
md.) tereddüde yer veremeyecek şekilde düzenlendiği halde uy-
gulamada bazı mahkemelerce sanıklar hakkında yakalama emri 
kararı verdikleri gözlemlenmiştir.Bu durum bu neviden suçlarda 
görevli ve yetkili mahkemelerce bu tedbirin (yakalama emri) uy-
gulanıp uygulanmayacağı konusunda hukuksal bir sorun olarak 
irdelenmesine neden olmuştur.

1  İzmir Barosuna kayıtlı Avukat 
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A. Şakir UZUN

 Anahtar Kelimeler : Karşılıksız çek suçu, adli para ceza-
sı, gıyapta yargılama, tebligat,  yakalama emri, haksız yaka-
lama, gözaltı, tazminat 

 İlgili Yasal Mevzuat : Anayasa 19, 90, Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesinin 5/5, 6. maddesi, 5271 Sayılı Ceza Muhake-
meleri Kanunun 98, 199, 141-144, 5941 sayılı Çek Kanunun 5. 
maddesi

 GİRİŞ  :
 
 Karşılıksız çek suçlarından dolayı yapılan soruşturma veya 
kovuşturmalarda şüpheli veya sanığın dosya kapsamında hakkın-
da isnat edilen suç ile ilgili olarak karar verilebilmesi için ifade-
sinin alınması zarureti söz konusudur.Ancak adres sorgu sistemi-
mizin sıkıntılı olduğu ülkemizde şüpheli veya sanıklara ulaşmak 
bu kadar kolay olmamaktadır.Dolayısıyla yasa koyucu bu ihtimali 
de öngörerek şüpheli veya sanıklara ulaşabilmek için ceza muha-
kemesi kanunumuzda bir takım koruma tedbirlerine ilişkin dü-
zenlemeler getirmiştir.Bu tedbirlerden birincisi CMK 145 ve 146 
maddelerinde düzenlemiştir.Anılan yasal hükümler uyarınca ifa-
desi alınacak kişi (şüpheli veya sanık) öncelikle davetiye usulü ile 
çağrılır ancak mazeretsiz olarak gelmediği takdirde zorla getirme 
kararı verilebileceği hususunda davetiyeye yazılır.Kişi (şüpheli 
veya sanık) hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama 
emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunması veya daveti-
yeyle çağrıldığı halde gelmediği takdirde zorla getirme kararı ve-
rilebilir.Yine bu durumda yani hakkında zorla getirme kararı veri-
len kişi CMK 146/4 maddesi gereğince bu kararın verilmesinden 
itibaren derhal, olanak olmadığında yol süresi hariç en geç yirmi 
dört saat içinde çağrılan hakimin, mahkemenin veya cumhuriyet 
savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır.
 
 Yasa koyucunun şüpheli veya sanıkların ifadesinin alınması-
nın önüne geçilmesinin engellenmesi bağlamında getirmiş olduğu 
ikinci tedbir, CMK 98. ve 199. maddesinde düzenlenen yakalama 
emri çıkarılmasına ilişkindir.Anılan yasa hükümleri gereğince 
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Refik AY

soruşturma aşamasında çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapı-
lamayan şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talebi üzerine 
sulh ceza hakimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir.Ayrıca 
tutuklama isteminin reddi kararına yapılan itiraz üzerine de itiraz 
merci tarafından da yakalama emri düzenlenebilir.Hemen belirt-
mek gerekir ki CMK 98/3 maddesi gereğince kovuşturma aşama-
sında kaçak2 sanıklar hakkında yakalama emri re’sen veya cum-
huriyet savcısının talebi üzerine hakim veya mahkeme tarafından 
yakalama emri kararı verilebilir.CMK 199. maddesi gereğince 
mahkeme, sanığın hazır bulunmasına ve zorla getirme kararı veya 
yakalama emri ile getirilmesine her zaman karar verebileceğine 
ilişkin düzenlemenin olduğu görülmektedir.CMK 98/ son madde-
si gereğince verilen yakalama emri kararında kişinin açık eşkali 
bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye 
gönderileceği gösterilir.
 
 CMK 94 maddesi gereğince hakim veya mahkeme tarafın-
dan verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma 
evresinde yakalanan kişi en geç yirmi dört saat içinde yetkili ha-
kim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa aynı süre içinde en ya-
kın sulh ceza hakimi önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdir-
de yetkili hakim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek 
üzere tutuklanır.Ancak bu madde nedeniyle uygulamada en kısa 
zaman tabirinin yanlış algılanması nedeniyle bazı tutukluların 
(sevk tutuklusu) yetkili hakim veya mahkeme huzuruna götürül-
mek üzere günlerce hatta aylarca cezaevlerinde kaldığı bilinen 
bir vakıadır.Dolayısıyla bu durum bile yakalama emri kararının 
ilgili kişiler nezdinde ne derece tehlikeli ve vahim sonuçlar doğu-
racağını belirtmek her türlü izahtan varestedir.Makale konumu-
za gelirsek bazı mahkemelerin şekli bir suç olan karşılıksız çek 
suçundan dahi yakalama emri kararı verdikleri görülmektedir.Bu 
nedenle mahkemelerce verilen vahim nitelikli bu neviden karar-
ların eleştirel bir irdelemesi yapılacaktır.
 
 
2 CMK 247/1 maddesinde kaçak sanığın kim olacağına ilişkin tanımlama yapıldığı görülmek-
tedir.Buna göre “hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde 
saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılama-
yan kişiye kaçak denir.” Yine karş. Gaip kişinin kim olacağı hakkında CMK 244 vd. 
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A. Şakir UZUN

 SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMASININ ZORUNLU 
OLUP OLMAMASI MESELESİ
 
 Hakkında kamu davası ikame edilen sanığın sorgusu CMK 
192. maddesi gereğince Mahkeme Başkanı veya Hakimi tarafın-
dan yapılır.Sanığın sorgusu yapıldıktan sonra dosya kapsamında 
toplanan delillerin CMK 206. maddesi gereğince3 ikamesi sağla-
nır.Bunun şu açıdan bir faydası bulunmaktadır.CMK 217. mad-
desi gereğince hakim, ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda 
tartışılmış delillere dayandırabilir.Bu deliller hakimin vicdani ka-
naatiyle serbestçe takdir edilir.Aynı maddenin ikinci fıkrası gere-
ğince yüklenen suç, ancak hukuka uygun şekilde elde edilmiş her 
türlü delillerle ispatlanabilineceği düzenlenmiştir.
 
 Sanığın duruşmaya gelmesi, duruşmanın başlaması bakımın-
dan ana kuraldır.Zira, CMK 193. maddesine göre, kanunun ayrık 
tuttuğu haller saklı kalmak üzere hazır bulunmayan sanık hakkın-
da duruşma yapılmaz.” Hükmünü amirdir.Yasa koyucu gelmeme-
nin geçerli bir mazerete dayanmaması halinde yargıç tarafından 
sanık hakkında zorla getirme karının verilebileceği düzenlemiş-
tir.
 
 Ceza Muhakemesi Kanunumuzsa sanığın sorgusu yapılma-
dan da duruşmanın açılabileceği ve sanık hakkında hüküm ve-
rilebileceği haller de mevcuttur.Şöyle ki, CMK 193/2. maddesi 
gereğince sanık hakkında toplana delillere göre mahkumiyet dı-
şında bir karar verilebilmesi gerektiği kanaatine varılırsa sorgusu 
yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilir.
 
3 Hemen belirtmek gerekir ki dosyada görev alan vekil veya müdafi arkadaşların bu aşamada 
yani delil ikamesinin yapıldığı safhada başka bir deyişle sanığın sorgusu bittikten sonra kollukta, 
savcılıkta verdiği ifadeler, ekspertiz raporu, yapılmış ise keşif zaptı, tanık anlatımları, alınmış ise 
bilirkişi raporları, kurumlardan gelen kayıtlar, el koyma kararları ve ele geçen deliller, iletişimin 
tespiti, dinleme ve kayda alma kayıtları, arama kararı ve bu karara istinaden yapılan işlemler vs, 
eğer bu işlemlerde usule ve yasaya ilişkin bir aykırılık var ise bu aşamada Mahkemeden talepte 
bulunulmalı ve red veya kabul edildiğine ilişkin ara kararı aldırılması ileride olası bir mahkumiyet 
veya beraat kararının verilmesi halinde CMK 289 vd maddeleri gereğince temyiz nedeni yapıl-
masına faydalı olacağı gibi özellikle iş yükünün yoğunluğu nedeniyle en azından tutanakların 
okunmama! endişesini bir an için hafifletileceği düşüncesindeyiz.Zira tutanağa geçen her hususun 
gerek yerle mahkeme düzeyinde gerekse de yüksek mahkeme düzeyinde dikkatlice okunacağı 
hususunda ve özellikle ihtilaf hususlarının çözümü noktasında kuşku bulunmamaktadır.
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 Keza CMK 195. maddesi gereğince suç, yalnızca veya bir-
likte adli para cezasını veya  müsadereyi gerektirmekte ise; sanık 
gelmese bile duruşma yapılabilir.Bu gibi hallerde sanık gelmese 
de duruşmanın yapılacağı davetiyede yazılır.Uygulamada buna 
meşruhatlı davetiye denilmektedir, yani ihtarat içeren davetiye de-
nilmektedir.Dolayısıyla sanık örneğin işlemiş olduğu suç yada bir 
başka deyişle hakkında isnat edilen suç, yalnız veya birlikte adli 
para cezasını ya da hem adli para cezası hem de müsadere gerek-
tiren suçlardan olduğu takdirde meşruhatlı davetiye gönderilmek 
koşuluyla sorgusu yapılmadan da duruşma açılabilir (yapılabilir) 
ve hüküm verilebilir.Zira her ne kadar yasada (195. md.) bu gibi 
hallerde yokluğunda duruşmanın açılabileceği hükme bağlanmış 
ve açıkça yokluğunda hüküm verilip verilmeyeceği konusunda 
maddede zikredilmemiş ise de duruşmanın açılmasının lehe veya 
aleyhe olan delillerin CMK 206. maddesi gereğince ikame edil-
mesi anlamına geleceği ve dosyanın karar vermek üzere tekem-
mül edilmiş olması halinde meşruhatlı davetiyeye rağmen yani 
sanığın gelmemesi halinde yokluğunda karar verileceğinin ihtar 
edilmiş olmasına rağmen sanığın da duruşmaya gelmemesi halin-
de Ceza Muhakemeleri Kanunumuzun 190.4 maddesi gereğince 
tek celsede yargılanıp karar verme esasının geçerli olduğu temel 
ilkesi de dikkate alındığında CMK 195. maddesinden “hüküm” 
de verilebileceği sonucunu doğuracağı kuşkusuzdur.

 CEZA MUHAKEMELERİ KANUNU BAĞLAMINDA 
SANIK HAKKINDA YAKALAMA EMRİ KARARI VERİLİP 
VERİLEMEYECEĞİ SORUNU

 5941 sayılı Çek Kanunun 5/1 maddesi “…Üzerinde yazılı bu-
lunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazın-
da, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet 
veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili 
olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız 
4 CMK 190. maddesi “(1)Duruşmaya ara verilmeksizin devam edilerek hüküm verilir.Ancak Zo-
runlu hallerde davanın makul sürede sonuçlandırılmasını olanaklı kılacak surette duruşmaya ara 
verilebilir.(2)176. maddede belirlenen süreye uyulmamış olması ise duruşmaya ara verilmesini 
istemeye hakkı olduğu sanığa hatırlatılır.” Hükmünü içermektedir.
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kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme 
ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, 
çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hük-
meder…” hükmünü içermektedir.
 
 Keza 5941 sayılı kanunun 5/3 “Çek düzenleme ve çek he-
sabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir adres de-
ğişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin çek hesabı 
açtırırken bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 35 inci  maddesine  göre  derhal  teb-
ligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen 
terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.” Şeklinde 
hükme bağlanmıştır.
 
 Gerek CMK 190, 193, 195 ve 206. maddeleri gerekse de 
5941 sayılı Çek Kanunu 5/1, 5/3 maddeleri, hükümleri bir bütün 
olarak kül halinde değerlendirildiğinde Çek Kanununa muhalefet 
suçundan dolayı yargılanan sanık hakkında sonuç olarak suçun 
sübutu yani işlendiği sabit olduğu takdirde netice itibariyle adli 
para cezasına ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına kararı/
hükmü verilebileceği göz önüne alındığında, sanığın yokluğunda 
yargılama yapılabileceği aşikar olduğundan, bu suçtan dolayı ya-
pılan gerek soruşturmalarda ve gerekse de kovuşturmalarda her-
hangi bir surette yakalama emri kararı verilmesine yasal olarak 
mümkün görünmemektedir.Esasen 3167 sayılı Çekle Ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin korunması Hakkında Kanu-
nun 16b/4. fıkrasında5 her ne kadar eski Ceza Muhakemeleri Ka-
nunun (CMUK) 225. maddesine6 atıf yapılmakta ve yeni 5941 
Sayılı Çek Kanununda da burada açıkça bir düzenleme olmasa 
dahi Ceza Muhakemesi Hukukumuzda kıyas yasağı olmadığın-
dan CMK 195. maddesinin tatbik edileceği düşüncesindeyiz.Zira, 
yukarıda da belirttiğimiz gibi CMK 195. maddede suç, yalnız 

5 3167 sayılık kanunun 16b/4 maddesi “Bu suçlardan dolayı yapılan yargılamalarda 04.04.1929 
tarihli ve 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 225. maddesi uygulanabilir” mad-
desini içermektedir.
6 CMUK 225.maddesi “Tahkikatın mevzu olan suç gerek yalnız ve gerek birlikte olarak para 
cezasını, hafif hapis ve müsadere cezalarını müstelzim ise sanık gelmese bile duruşma yapılabilir.
Bu gibi hallerde sanığa gönderilecek celpnamede kendisi gelmese dahi duruşmanın yapılabileceği 
yazılır.” Hükmünü içermektedir.
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veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte 
ise ifadesine yer verildiğinden ve 5941 sayılı Kanununun 5/5. 
maddesi koruma tedbiri mahiyetindeki çek düzenleme ve çek he-
sabı açma yasağı kararının şüpheli veya sanığın adres değişikliği 
yaptığı halde bu bildirimde bulunulmadığı takdirde çek hesabı 
açarken bildirdiği adrese Tebligat Kanunun 35. maddesi gereğin-
ce tebligatın yapılacağını açıkça öngördüğünden; bu madde hük-
münden dahi kıyasen yararlanarak Çek Kanununa Muhalefet su-
çundan yapılan soruşturma veya kovuşturmalarda yakalama emri 
kararının uygulanmasının yasal anlamda mümkün olamayacağı 
düşüncesindeyiz.7 Dolayısıyla uygulamada ceza mahkemelerince 
verilen yakalama emri kararları usule ve yasaya aykırıdır.8Bir baş-
ka değişle bu karar gereğince yurdun herhangi bir yerinde ifade 
veya sorgusu yapılmak üzere yakalanan ve bu bağlamda gözaltına 
alınan, hele hele bu durum hafta sonuna denk geldiğinde hafta so-
nunu nezarethanede geçirmek suretiyle özgürlüğünden mahrum 
olan kişinin (şüpheli veya sanığın) bu haksız yakalama ve gözaltı 
işleminden dolayı da mağduriyeti bahis konusudur.Yasa koyucu 
7 Bu konuda katılmamakla birlikte taban tabana zıt bir görüş için bkz GÜNAY MERYEM-GÜNAY 
MEHMET “5941 sayılı Çek Kanununa göre  Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu, Türkiye Adalet 
Akademisi Dergisi (TAAD) Temmuz 2010 Yıl 1 Sayı 2 s.87-88”
8 Belirtmek gerekir ki uygulamada yaygın bir şekilde ve kanaatimizce hatalı olarak verilen yakala-
ma emri kararlarının dayanağı olarak Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 28.12.2009 tarih ve 2009/15031 
E ve 2009/19857 K sayılı dosyasında emsal mahiyetteki verilen karar oluşturmaktadır..Anılan bu 
kararda yüksek mahkeme “…5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı 
CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yok-
luğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından 
sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,” şeklinde içtihatta bulunulmuş ise de verilen 
kararın hatalı olduğu düşüncesindeyiz.Esasen Yüksek Mahkeme mezkur bu kararında sanığın sa-
vunmasının alınmaksızın sanığa meşruhatlı davetiye gönderilmek suretiyle yokluğunda hüküm 
verilemeyeceğine ilişkin olan içtihadının gerekçesi olarak özel kanun genel kanun bağlamında 
irdelemiştir.Yukarıda da izah edildiği üzere kanaatimizce burada özel kanun olan 5941 sayılı çek 
kanununda her ne kadar açıkça 3167 sayılı kanunda olduğu gibi CMUK 225. maddesine yani yeni 
CMK 195. maddesine ilişkin atıf bulunmasa dahi ceza muhakemeleri hukukumuzda kıyas yasa-
ğı bulunmaktadır.Çek kanunundaki öngörülen  ceza, netice itibariyle Adli Para Cezasıdır.CMK 
195. maddesinde de açıkça gıyapta (sanığın yokluğunda) duruşma yapılabilir.Ceza Muhakemesi 
kanunumuzda yargılamanın tek celsede bitirilmesi esası, ilkesi veya hükmü bahis konusudur.Bu 
nedenle dosyada toplanan deliller hüküm vermeye elverişli ise sanığın ifadesi alınmadan pek ala 
hüküm verilebilir.Kaldı ki, koruma tedbiri mahiyetinde verilen “Çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı kararı” ile ilgili olarak, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sü-
rece ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci  mad-
desine  göre tebligat yapılması hususunda 5941 sayılı çek kanunun 5/5. maddesinde açıkça hüküm 
altına alınmıştır.Dolayıyla Çek Kanununda tebligat kanununun 35. maddesinin yapılabileceğine 
dair açık hüküm de bulunduğuna göre buradaki hükümden de yararlanarak kıyas yapılarak sanığın 
yokluğunda yargılama yapılabileceği ve hüküm de verileceği düşüncesindeyiz.(Yargıtay kararı 
için Bkz. kazancı içtihat ve mevzuat programı)
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bu mağduriyet durumunu da önceden düşünüp hüküm altına al-
mıştır.Bu bağlamda CMK 141-144 maddeleri gereğince haksız 
yakalama, gözaltı işlemleri nedeniyle maddi veya manevi zarara 
uğrayan kişinin bu zararlarını talep edebileceği hükme bağlan-
mıştır.Keza belirtmek gerekir ki konu, özgürlükler ve insan hak-
ları olduğundan Anayasanın 90.9 maddesi bağlamında AİHS 5/510 
maddesi gereğince de bu hak daha da güvence altına alınmıştır. 

 SONUÇ :
 Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin bu bağlamda adil yar-
gılanma hakkının uluslararası sözleşmelerle kabul edildiği ve iç 
hukukumuzda da bu hükümlerin işlerlik kazandığı da dikkate 
alındığında yargı makamlarımızın ceza muhakemeleri kanununu 
tatbik ederken daha özgürlükçü bir bakış açısıyla yorumlamaları 
temel dileğimizdir.Ancak buna rağmen münferit de olsa bu hak 
ihlallerinin ortaya çıkması durumunda meslektaşlarımızın (özel-
likle avukat arkadaşlarımızın) tüm yasal yollara başvurmak sure-
tiyle bu hak ihlallerinin bertaraf edilmesinde daha fazla sorumlu-
luk taşıyacağı aşikardır. 

9 Anaysa 90/son. maddesi “…Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” 
10 AİHS 5/5 “bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılmış bir yakalama veya tutulu kalma 
işleminin mağduru olan herkesin tazminat istemeye hakkı vardır.” 
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Geçmişten Geleceğe Avukatlık

 ■  Mehmet Harun Elçi *

‘‘Justitia fundementum est fides.’’
 Şeref ve doğruluk adaletin temelidir.
             Marcus Tullius Cicero

 ÖNSÖZ

 Yaradılışları gereği bir arada yaşamaya muhtaç olan insanoğ-
lu birbirleriyle kaçınılmaz olarak ilişki kurmaktadır. Bu durum 
sosyal bir varlık olan insanoğlunun, sürekli olarak birbirleri ile 
ilişki halinde olmalarına ve aralarında çeşitli ihtilaflar doğmasına 
neden olmaktadır. Karmaşık ve çeşitli hukuk kuralları içerisinde 
ortaya çıkan bu ihtilafların karar mercii önünde çözülebilmesi ba-
kımından mesleki bilgi sahibi kimselere ihtiyaç hissedilmiştir.

 Avukatlık mesleğinin insanlık medeniyeti kadar eski olduğu 
söylenir, öyle ki yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere sosyal bir 
canlı olan insanoğlu medenileşip hakkını kuvvet kullanarak al-
maktan vazgeçince, kendilerini ve haklarını savunmaları için hak 
ve adalet duygusu içinde hareket eden kimselere vekalet vermeye 
başlamışlardır. Bu şekilde avukatlık mesleğinin ilk adımlarının 
atıldığını söyleyebiliriz.

 Avukatlık mesleğini ve geleceğini ele alacağımız çalışma-
mızda, bu mesleğin konumunu daha iyi kavrayabilmek ve somut 
çözüm önerileri tespit edebilmek bakımından mesleğin tarihsel 
* Stj. Av., İzmir Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
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gelişimi ve temel nitelikleri üzerinde durmak zorunluluğu da 
hâsıl olmuştur.

 √ Bir Meslek Olarak Avukatlığın Tarihsel Gelişimi,

 √ Avukatlığın Tanımı ve Nitelikleri, 

 √  Avukatlık Mesleğindeki Bazı Sorunlar ve Geleceğe Yöne-
lik Çözüm Önerileri,
 olmak üzere üç ana başlıktan oluşan çalışmamızda, yargı-
lamanın kurucu unsurlarından (sav-savunma-karar) biri olan sa-
vunma makamı ve dolayısıyla Avukatlık Mesleğinin tarih içeri-
sinde algılanış ve düzenleniş şekilleri ile mesleğe ilişkin çeşitli 
tanımlamalar ve meslektaşlarımızın sorunları ile olması gereken 
hukuk (de lege feranda), ulusal ve uluslar arası mevzuat, çeşitli 
yargı kararları ve karşılıklı hukuk göz önünde bulundurularak in-
celenmeye çalışılmıştır.  

 GEÇMİŞTEN GELECEĞE AVUKATLIK

 1) BİR MESLEK OLARAK AVUKATLIĞIN TARİH-
SEL GELİŞİMİ

  Genel Olarak

 İnsanların toplum halinde yaşamalarını sağlayan en önemli 
kurumlardan biri hukuktur. Hukukun insan yaşamındaki önemi-
nin artmasıyla hukuki düzenlemelerin kapsadığı alan da geniş-
lemiş, hukuk kurallarının bilinmesi ve uygulanması ayrı bir uz-
manlık haline gelmiştir. Bu uzmanlık alanını meslek olarak seçen 
kimselere tarihin çok eski dönemlerinde de rastlanmaktadır. Buna 
karşılık; hukuki bilgilerini adalet hizmetine tahsis eden kimsele-
rin mensup oldukları ve yaptıkları işin toplum için arz ettiği önem 
dolayısıyla yasa koyucunun, özellikle mesleğe giriş ve mesleğin 
icrası bakımından birtakım kısıtlayıcı hükümlerle düzenlediği bir 
meslek olarak avukatlığın ortaya çıkması nispeten yenidir1.
1 Aday, Nejat: Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, İstanbul 1994, s. 21
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 Avukatlık mesleğinin tarihsel bakımdan çeşitli hukuk düzen-
lerinde ne şekilde bir gelişme kaydettiğini ele almaya çalışaca-
ğımız bu bölümde sırasıyla Eski Yunan, Roma, Cermen, İngiliz, 
Fransız, İslam, Osmanlı ve Türk Hukuku incelenecektir.

 II) Eski Yunan’da Avukatlık

 Eski Yunan’da ilke olarak herkesin kendi davasında kendi-
ni savunma hakkı bulunuyordu. Taraflar ayrıca, ‘‘logograf (le-
gographes/redenschreiber)’’ (yazıcılar-arzuhalciler) adı verilen 
kimselerin hazırladıkları metinleri ezberlemek suretiyle de savun-
ma yapabiliyorlardı. Bu kimseler hakim önünde söylenecek olan 
sözleri ücret mukabilinde yazılı bir biçimde taraflara verir, taraf-
lar da bunları hakim önünde tekrar ederdi. Daha sonraki zaman-
larda, tarafların aldıkları metinleri yeterince ezberleyememeleri, 
unutmaları veya heyecanlanarak şaşırmaları üzerine logograflar 
(yazıcılar), tarafların yanında yer almaya başladılar. Bunların ha-
zırladıkları dilekçeler davaya giriş niteliği taşıyor ve tartışmalar 
bunun üzerinden ilerliyordu2.

 Logograflar, bizzat duruşmalara çıkmaya başlayınca giderek 
avukat haline geldiler3. Yalnızca hür kimselerin avukatlık yapma 
hakkı vardı. Zira böylesine asil bir görev esirler tarafından yeri-
ne getirilemezdi. Ana babalarına saygısızlıktan cezalandırılanlar, 
vatan savunmasını veya bazı yasal görevleri yerine getirmekten 
kaçınanlar, ahlaka aykırı işlerle uğraşanlar, sefahat yerlerinde gö-
rülenler, miras yoluyla kendilerine intikal eden serveti lüks içinde 
yiyip bitirenler avukatlık yapamazlardı. Mahcup kabul edilmeleri 
dolayısıyla kadınlar da baroya kabul edilmez ve avukatlık yapa-
mazlardı4. 

2 Yılmaz, Ejder : ‘‘Bir Meslek Olarak Dünden Yarına Doğru Avukatlık’’, AÜHFD 1995, C:XLIV, 
S:1  – 4,   s.193; Güner, Semih: Avukatlık Hukuku, Ankara 2003, 2. Bası, s. 24;  Aday, s. 21
3 Logograflık kurumunun gelişmesiyle birlikte zamanla taraflarla birlikte hazır bulunan ve onları 
savunan Synegoroslar görev yapmaya başladı. Bkz. Ercan, İbrahim: ‘‘Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu Tasarısı Bağlamında Medeni Yargıda Avukat ile Temsil Zorunluluğu’’, LMUİİİHD 2006, S: 
5, s. 1276 
4  Bkz. Erem, Faruk: Meslek Kuralları, Ankara 1977, s. 1-2
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 III) Roma Hukuku’nda Avukatlık

 Eski Yunan’da ilk dönemlerde geçerli olan, ‘‘kişinin hakkını 
yargıç önünde bizzat savunması ilkesi’’ Roma’da da geçerli idi. 
Yargıç önünde temsil olanağı bulunmayıp, tarafların yargılamada 
bizzat bulunması gerekliydi. Ancak patron olmak sıfatı ile Patri-
sienler ve patronun en yakın yardımcısı olan Plebisienler duruş-
mada taraflara yardım edebilirlerdi. Zamanla patronun yanında 
tehlike anında yardıma çağrılan dost olarak ‘‘advocatus5’’ adı ve-
rilen kimseler de yer almaya başladılar. Advocatuslar, suçlananı 
savunmuyor yalnızca yanlarında duruyordu. Advocatus kelimesi, 
özellikle Bizans’ta bugünkü anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır. 
Savunma görevini yapanlar patron veya daha çok ‘‘orator’’ olarak 
adlandırılıyordu. Orator (hatip)6 olmak için hukukçu olmaya ge-
rek yoktu. Oratorlar yaptıkları savunma için ücret almazlardı7.

 Formula (Formulaire) rejimi döneminde yargıç önünde biz-
zat bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır. Öyle ki, Formula usulün-
de herhangi bir nedenle dava ehliyeti olmayan kimsenin davada 
temsil edilebilmesi ihtiyacı doğrultusunda bu kişilerin, dava ehli-
yetlerinin kısıtlanma nedenlerine göre (kölelik, egemenlik altında 
olmak, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, israf, cinsiyet) efendiler, aile 
babaları, vasiler veya kayyımlarca temsil edilmeleri zorunluluğu 
öngörülmüştü. Ancak Formula usulünde bu zorunluluğun dışında 
da tarafların kendileri yerine, magistra önüne vekil gönderebile-
cekleri kabul edilmiştir. Bu vekiller ya şekle bağlı bir işlemle sa-
dece söz konusu anlaşmazlık için tayin ediliyorlardı (cognitor) 
ya da tarafların genel vekili (procurator) olarak davalarda da on-
ları temsil ediyordu8. 

5 Avukat sözcüğü eski Yunanca’da, üstün, ayrıcalıklı ve güzel konuşan anlamına gelen “Advoca-
tus” sözcüğünden dilimize ve diğer dillere yerleşmiştir.
6 Dönemin en ünlü hatiplerinden birisi de Marcus Tullius Cicero’dur. bkz. Wieacker, Franz: Cice-
ro als Advokat, Berlin 1965; avukatlık Roma’da önemli mevkilere gelmenin bir aracı idi öyle ki, 
Cicero bu yolla Konsüllüğü elde etmiştir; ayrıca Sezar da Roma Barosu avukatı idi. Bkz. Erde-
mir, Nevzat: ‘‘Avukatlık ve Hitabet’’, İzBD 1996, S: 2, s. 17-27
7 Yılmaz, s.194; Güner, s. 26 ; Roma hukukunda “guato litis” yani ücret sözleşmesi yasağı vardı. 
Bu da avukatın bağımsızlığı fikrinden çıkmıştı. Çünkü böylesine bir ücret sözleşmesi avukata 
bağımsızlığını kaybettirir, onu müvekkilinin ortağı haline getirirdi.
8 Çelebican, Özcan Karadeniz: Roma Hukuku, Ankara 2004, 9. Bası, s. 296; Bkz. Umur, Ziya: 
Roma Hukuku, İstanbul 1999, 3. Bası, s. 373; Yılmaz, s. 195; Güner, s. 26
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 Davada taraf yanında hazır bulunma veya vekillik, tamamen 
ücretsiz bir iş olarak kabul edilirdi9. Hatta Ovide’nin ifadesi gibi 
‘‘güzel kadınların güzelliklerini satmaları ne kadar utanç veri-
ci ise, bir tanığın tanıklığını, bir hâkimin hükmünü, bir avukatın 
yardımını satması da o kadar utanç vericidir.’’ Ancak daha son-
raları ücret alma konusu serbest bırakıldı ve bu kimseler yüksek 
ücretler almaya başladılar. Bunun üzerine M.Ö. 204’de Cincia 
Yasası (la loi de Cincina) ile savunma ücreti olarak kabul edilen 
hediye ve bağışlar yasaklandı. Bu yasa amacına ulaşamadı. Ni-
tekim artık avukatın yardımı meslek haline gelmeye başlamıştı. 
Bundan dolayı da yapılan yardım karşılığında ücret alınmalıydı10. 
Artık avukatlık eskisi gibi yalnızca onursal (honorar) bir meslek 
olmaktan çıkmış karşılığında para istenebilen bir meslek haline 
gelmişti11.

 IV) Cermen Hukuku’nda Avukatlık

 Cermen Hukuku’nda da avukatlığın gelişimi Eski Yunan ve 
Roma ile benzerlik göstermektedir. Öyle ki kişinin kendisini yar-
gıç önünde bir temsilci vasıtası ile temsil ettirmesine izin veril-
miyordu. Daha sonraları çeşitli nedenler ile fiil ehliyeti bulunma-
yanların temsiline olanak verilmişti.

 Yargılama usulü sözlü olduğundan, oldukça katı kuralları 
bulunuyor ve davanın kazanılması bu usule hâkim olunmasını ve 
bir ölçüde güzel konuşma yeteneğini gerekli kılıyordu. Bu yüz-
den henüz 8. yüzyılda davada tarafın yerine konuşan, söyledikleri 
ancak tarafın onaylanmasından sonra geçerli olan kimseler (Vors-
precher veya Fürsprecher) son derece yaygın hale gelmişti. Mah-
keme genellikle mesleki bilgileri sebebiyle bir mahkeme mensu-
9  Roma hukukunda fikri hizmetler yüksek hizmet sayılırdı; mesela bir avukatın, bir hekimin, bir 
profesörün çalışmaları hiçbir zaman hizmet akdine konu edilmezdi. Bu gibi kimselerle yapılan 
akitler bir mandatum, vekâlet akdi sayılır ve bu hizmetler için de diğer aşağı hizmetlerde olduğu 
gibi bir ücret ödenmezdi. Bkz. Rado, Türkan: Roma Hukuku Dersleri-Borçlar Hukuku, İstanbul 
2001, s. 152
10 Yılmaz, s.195; Güner, s. 27: Claudius avukatlarını ücret alabileceğini ancak belli bir tavanı 
olacağını yasalaştırdı. Böylece avukatlık mesleği bir iş/işletme haline gelmiştir.
11 Aday, s. 23
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bunu ‘Vorsprecher’ olarak atardı. Bu kimseler tarafların sözcüsü 
konumunda oldukları için davanın tümünde değil, tek bir celsede 
görev yapıyorlardı. Bu görev bir yurttaşlık görevi sayıldığı için 
parasız olarak yapılıyor ve keyfi olarak reddedilemiyordu. Orta-
çağın sonlarında bu iş para alınan bir meslek haline gelmiştir12.

 Almanya’da 15. yüzyıldan sonra Kilise Hukuku’nun etkisiy-
le engizisyon yargılama sistemi yaygınlaşmaya başladı. Böyle-
likle iddia ve savunmaya gereği gibi yer verilmeyince müdafii 
yardımının gereği azaldı. 18. yüzyıla girildiğinde ise bu dönem de 
avukatlar için pek iç açıcı olmamıştır. Öyle ki, 1775 tarihli Avu-
katlık Yasası13 ile avukatlar bir dolandırıcı gibi muamele görmeye 
başlamıştır. Dönemin Prusya Kralı I. Wilhelm’in tam bir avukat 
düşmanı olduğunu söylemek hata olmayacaktır. Gerçekten I. Wil-
helm önce avukatların sayısını üçte iki oranında azalttı daha sonra 
ise avukatların dizlerine kadar uzanan siyah bir elbise giymelerini 
emretti. Toplumsal saygınlığın yüksek olmadığı, avukatlara cüp-
pe giyme zorunluluğu getiren 1726 tarihli Friedrich Wilhelm’in 
Hükümet Kararnamesi’nden de anlaşılmaktadır. Bu kararnameye 
göre ‘‘Biz düzenlemekteyiz ve herkese emretmekteyiz ki, avukatlar 
dizlerini kapayacak uzunlukta siyah manto giymelidirler, böylece 
bu dolandırıcılar uzaktan tanınır ve insanları onlardan korumak 
mümkün olur.’’ şeklinde bir düzenleme getirilerek avukatların ka-
ranlık bir zümre olarak algılandıklarını belirtmiştir14.

 Ancak bu durum, zamanla değişikliğe uğramıştır. Öyle ki, 
zamanla oluşan hukuk devleti ilkesi, temel hakların gelişimi ve 
özellikle çalışma özgürlüğüne uyumlu olarak serbest avukatlık 
anlayışı ortaya çıkmış ve 1878 tarihli Avukatlık Yasası’yla da im-

12 Güner, s. 29; Aday, s. 23
13 Bkz. Güner, s. 29; Avukatlar bakımından son derece katı kurallar getiren bu yasada yer alan 
birkaç düzenleme şöyledir : ‘‘ Kimse ülkede dava almak için dolaşmaya, çiftçileri zorlamaya, 
onlarla birlikte içki alemine katılmaya kalkmasın. Her memur böyle biriyle karşılaşırsa avukatı 
tutuklasın. Eğer bir avukat veya dava vekili mürura uğramış uyuşmazlıkları getirerek fuzuli yere 
vaktini almaya tahrik ederse kral bunları affetmeyecek, asacak ve daha da iğrenç bir hale getirmek 
için bir köpeği de öldürterek yanına astıracaktır.’’ 
14 Güner, s. 29; Ercan, s. 1277; Yılmaz, Ejder : ‘‘Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk 
Devleti’’, ABD 1984, S:2, s. 203, dp. 8
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paratorluk düzeyinde uygulama alanı bulmuştur15.

 V) İngiliz Hukuku’nda Avukatlık 
 
 Eski Yunan ve Roma’da temelinde itham sistemi olan hukuk, 
Ortaçağ’da dinin etkisiyle tahkik sistemine dönüşmüş ve Cermen 
Hukuku’ndan bahsederken değindiğimiz engizisyon dönemi baş-
lamıştır. Engizisyon dönemi ile yargıç bağımsız ve tarafsız ol-
maktan çok uzaklaşmıştır. Öyle ki, yargıçlar kilisenin etkisiyle 
kararlarını vermeye başlamış ve bu anlamda tutucu düşüncele-
rin çerçevesinden sıyrılamamıştır. Bağımsız ve tarafsız bir adalet 
mekanizmasının olmadığı bir ortamda savunma mesleğinin icra 
edilemeyeceği şüphesizdir.

 Kıta Avrupası’nda yaşanan bu mesleki gerileme, İngiltere’de 
görülmemiştir. Eski Yunan ve Roma’nın suçlama (itham) sistemi 
İngiltere’de korunmuş ve Magna Carta ile beraber günümüzde de 
etkin olan hukuk görüşleri uygulanmaya başlamış, kendini sürek-
li yenileyerek üstün hukuk ilkeleri yaratılmıştır. Magna Carta ile 
ortak hukuk (Common Law) kavramının yerleşmesinin yanı sıra 
mahkemelerin belirli yerlerde ve devamlı faaliyet göstermesi de 
kabul edilmiştir. İngiltere’de avukatlık ise on birinci yüzyıldan 
sonra başlamıştır. Hiç bir ehliyet koşulu aranmadan çalışan ve 
‘‘dava vekili’’ olarak adlandırılan kişiler, taraflara hukuki yardım 
yapmaktaydı. Herkes işi ve davası için dilediği kişiyi seçebili-
yordu. Yüzyıllık bir gelişme süreci içinde dava vekilleri mesleki 
gelişmelerini tamamladılar ve 1340 yılına doğru İngiltere’de avu-
katlık meslek haline gelmeye başladı. Bu tarihlerde dava vekille-
rinden bir bölümü davanın hazırlığını yapıyor ve mahkeme önüne 
getirilmesini sağlıyordu. Bunlar ‘‘Attorney’’ olarak adlandırılırdı. 
Bu grubun yanında ‘‘Barrister’’ olarak adlandırılan ikinci grup 
dava vekilleri ise duruşmalara katılıyor ve davanın mahkemede-
ki yargılama aşamasında görev alıyorlardı. Ayrıca Barrister’lerin 
içinde daha kıdemli ve eski olanlara ‘‘Serjeant’’ ünvanı veriliyor 
ve bunlar Ortak Hukuk Mahkemeleri’nde yüksek dereceli bir sı-
15 Oğuzhan, Teoman: ‘‘Türk Alman Hukukunda Avukatın Hukuki Konumu’’, İstanbul Barosu 
Dergisi 2002, C: LXXVI, S: 2, s. 399
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nıfı oluşturuyordu16.

 İngiliz hukukunda yukarıda bahsedildiği üzere iki ayrı sta-
tüde meslek mensubu ortaya çıktı. Bir tarafta Serjeant ve Bar-
risterler bulunurken, diğer tarafta Attorney adı verilen meslek 
mensupları bulunuyordu. XV. Yüzyılda, ‘‘Solicitor’’ adı verilen 
Attorney’leri andıran görevliler ortay çıktı. XVIII. Yüzyılda Ser-
jeant ve Attorney isimli görev, unvan ve ayırımlar kaldırıldı ve 
günümüzde uygulanan Barrister ve Solicitor biçimindeki ikili 
ayırım ortaya çıktı17. 

 Barristerler ayrıntılı eğitim almış ‘‘uzman’’ avukatlardır. Uz-
man avukat sıfatıyla barristerler, dava taraflarına hukuksal görüş-
lerini, kanaat ve değerlendirmelerini aktarır. Ayrıca davayı mah-
kemede yürütmek Barristerlerin görev alanına girmektedir.

      Solicitorlar ise hukuki veya ticari konularda danışmanlık ya-
pan bağımsız avukatlardır. Hukuki görüş ve kanaatlerini davanın 
taraflarına bildirirler. Davaların yasal hazırlıklarını yerine getirir-
ler ve açılacak davalarda Barrister ile bağlantı sağlarlar. Genel-
likle ortak bürolarda şirketleşerek çalışırlar ve mahkemeler tara-
fından denetlenen ‘‘genel hukuk danışmanı’’ olarak nitelenecek 
tarzda çalışan hukukçular olarak faaliyet gösterirler18.

 VI) Fransız Hukuku’nda Avukatlık

 Roma İmparatorluğu’nun Fransa’yı istila etmesinden sonra 
Fransa’da Roma adaleti tanınmıştır. Ortaçağın başlangıcına kadar 
Roma Hukuku’ndaki yöntemlerle sürdürülen avukatlık mesleği 
karanlık Ortaçağ Fransası’nda feodalitenin etkisiyle kaybolmuş-
tur.

 Krallık döneminin başlamasıyla beraber Roma Hukuku ku-
16  Güner, s. 31
17 Güner, s. 31
18 Ayrıca Solicitorlar müvekkilleri için taşınmazlarla ilgili işlemleri yapar, sözleşmeler, vasiyetna-
meler hazırlar, tereke yönetimini üstlenir, onlara vergi, rekabet, sigorta ve ortaklıkla ilgili konular-
da danışmanlık yaparlar.   Bkz. Güner, s. 32
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ralları uygulandı. Bu gelişme içinde avukatlık XIII. Yüzyılın son-
larında canlanmaya başlamış ve örgütlenme yoluna gidilmiştir.

 1340 yılında Avukatlar Levhası oluşturulmaya başlandı. 
1344 yılında Kral VI. Philippe, Avukatlık Levhası’nın hazırlan-
masını yasalaştırdı. Mesleği yapacakların kaydolması zorunlu 
olan levhaya başvuracaklarda belli nitelikler aranmaya başlanmış 
ve mesleki sınavdan geçme ön koşul olarak kabul edilmiştir. Yine 
bu dönemde avukatların adalete aykırı buldukları davaları alma-
maları, dolambaçlı yollardan kendilerine çıkar sağlamamaları 
gibi etik kuralların uygulandığı, mesleğin gerekçeleriyle bağdaşır 
olmayan davranışlarda bulunanların barodan çıkarıldıkları da gö-
rülmektedir19.

 Fransız İhtilali ile 1790 yılında Baro kaldırılmış ancak 1810 
yılında yeniden kurulmuştur.

 VII) İslam Hukuku’nda Avukatlık

 İslam Hukuku’nda vekâlet Hz. Muhammed ile başlamıştır. 
İslam dini inanç ve ibadet ile ilgili kurallar yanında dünya işle-
rini kapsayan kuralları da içeren bir dindir. Şeriat adı verilen İs-
lam Hukuku’nun bir bölümü vekâleti oluşturmaktadır. Buradaki 
vekâlet; almaya satmaya, nikâha, icara vekâlettir. Vekâletin bir 
boyutu da husumete vekâlettir. Husumete vekâletin bir başka adı 
da ‘‘davaya vekâlet’’ olup İslam Hukuku’nda avukatların yapmış 
olduğu bu görevi yerine getiren kimselere de ‘‘vekil’’ denir20. 

 İslam Hukuku’nda vekiller, tarafları her türlü davada temsil21 
19 Orta Çağ’da avukatların bir derneği bulunuyordu. Bu dernek Paris Parlament’in küçük bir şa-
pelinde toplanırdı. Bu derneğin başkanı bayram törenlerinde, elinde bir baston taşırdı. Bu baston 
derneğin bayrağının simgesiydi aynı zamanda. Bugün baro başkanlarına verilen ‘‘batonnier’’ adı 
buradan gelmektedir. Avukat loncasının bayrağını taşıyan asanın ismi baro başkanı ismine bile 
kaynaklık etmiştir. (Le baton, le batonnier). Bkz. Güner, s. 32 dp. 24
20 Güner, s. 34 ;  Vekil edene “müvekkil” denir. Birini vekil yapmak, icâb ve kabulle olur. 
Yâni “seni vekil yaptım” ve “kabul ettim” sözleriyle olur. Vekil, cevap vermeden işi yapmaya 
başlarsa zımnen kabul etmiş olur. 
21 Arapça “m.s.l.” kökünden türeyen ve “tef’îl” bâbından mastar olan“temsîl” kelimesi, sözlükte, 
benzetmek, özümsemek, bir şeyin aynını yapmak, sahnede oyun göstermek ve bir kişi, topluluk 
veya kuruluş adına hareket etmek anlamlarına gelmektedir. Bkz. Sarıtepe, Erdoğan : ‘‘ İslam 
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edebilecekleri şekilde vekâletname ile yetkili kılınırlardı. Ancak 
bu vekiller, bir avukat gibi her hukuki sorunda kendilerine danışı-
lan kimseler olmamıştır. Bunun çeşitli nedenleri olabilir ancak en 
önemli nedeni İslam Hukukunda ücretsiz hukuki bilgi alınabilen 
‘‘ifta22’’ kurumunun varlığıdır.
 
 İslam Hukukunda gıyap müessesesi yoktur. Bir hukuk dava-
sının taraflarından biri Kadı’nın huzuruna gelmezse onun gıya-
bında duruşma yapılamazdı. Onun için kadı, mahkeme huzuruna 
getirilmesi mümkün olmayan davanın taraflarına vekil tayin eder-
di. Kadının tayin ettiği vekilin müvekkiliyle bağlantısı ve ilişkisi 
olmadığı için, doğal olarak davaya ait olguları ve hukuki nedenleri 
bilemediğinden davayı savunması olanaksızdı. Yapmakla görevli 
olduğu tek iş karşı tarafın iddialarını inkârdan ibaretti. İddiası ve-
kil tarafından inkâr olunan taraf, her sözünü kanıt ile kanıtlamaya 
zorunlu tutulurdu23.

 VIII) Osmanlı ve Türk Hukuku’nda Avukatlık

 Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat ile başlayan ‘‘yasa-
laştırma’’ hareketlerine kadar İslam Hukuku’nda görülen vekâlet 
ilişkisi geçerli olmuştur. Her mesleğin bir ocak kurduğu ve men-
suplarının beli kurallara bağlandığı devirlerde vekillik işini arzu-
halciler yerine getiriyordu. Öyle ki, Osmanlı İmparatorluğu döne-
mine ait bazı padişah fermanlarından anlaşıldığı üzere de XVI. ve 
XVII. yüzyıllarda modern anlamdaki avukatların bazı fonksiyon-
larını yerine getirmek üzere arzuhalciler bulunurdu. Bunlar Ye-
niçeri Ocağı zabitleri tarafından yetiştirilir ve liyakatli olanlarına 
ehliyetname verilirdi. Arzuhalci olabilmek için o günkü deyimiyle 
çile çekmek (ocaktan yetişmek) gerekiyordu. Arzuhalciler görev-
lerini yaparken arzuhalcibaşının denetimi altında bulunuyorlardı. 
Zamanla ortaya çıkan bozulmalar nedeniyle arzuhalcibaşlarının 

Hukuku ve Türk Medeni Hukuku Açısından Hukuki Temsil’’, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 2009, 14:2, s. 79
22 Aday, s. 25; İfta: şer’i bir sorun hakkında cevap vermek anlamına gelir. Verilen yazılı cevaba 
‘fetva’ denirdi. Osamanlı Devleti’nde de ifta görevini yerine getirmek üzere mütiler atanırdı. Bun-
ların en büyükleri Şeyhülislamlardı. 
23  Güner, s. 34
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başvurusu üzerine 1762 yılında bir resmi yazı (rüus)24 ile mesleğe 
ilişkin ilk yazılı kurallar konulmuştur. Bu fermanla arzuhalci diye 
adlandırılan kimselerin çalışmalarına izin verildiğini görmekte-
yiz25.

 Tanzimat Dönemi’ne gelinceye kadar olan dönemde herkes 
arzuhal yazamaz ve yazılan her yazı arzuhal olarak kabul edil-
mezdi. Dolayısıyla belli şekil şartları söz konusuydu ve yazılmış 
arzuhaller şeri kurallara uygun bir biçimde kaleme alınmış olma-
lıydı. Bunun doğal sonucudur ki arzuhalcilerin bu konularda bilgi 
sahibi olması ve şeri hukuku iyi bilmesi gerekmekteydi.

 Osmanlı İmparatorluğu’nda arzuhalcilerin dışında bir de 
davalara giren dava vekilleri vardı. İslam hukukunda yukarıda 
incelediğimiz üzere, duruşmalarda bulunma veya vekille temsil 
edilme (gıyapta duruşma yapılamaması) zorunluluğu, dava vekil-
lerini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde hukuk öğreniminin olmadığı 
dönemlerde bu konuda görev alacakların şer’i hukuk bilmesi, fı-
kıh kitaplarını ve fetvaları incelemesi gerekli idi. Önceleri halkın 
saygı duyduğu ve hatırı sayılır kişiler arasından yapılan seçim, 
zamanla okuma yazmanın bilinmediği o dönemlerde, bu koşulları 
taşımanın adeta olanaksız olması karşısında uzun süre kadının ya-
nında çalışmış, işin nasıl ilerlediğini öğrenmiş ‘‘muhzir’’ adı veri-
len kişilere bırakılmıştır. Mahkemeye gidemeyen yahut gittiğinde 
kendisini savunamayacak olan kimseler muhzirlere başvurmaya 
başlamıştır26. 

 Bunlardan başka bir de mahkemelerde iş yapan, Karaman-
lı, İncesulu, Niğdeli mahalle bakkalları vardı. Bunlar İstanbul’un 
lüks yazlık semtlerinde oturur, alışveriş nedeniyle kadı ve mah-
keme çalışanları ile tanış idiler. Bu tanışıklık dolayısıyladır ki va-
tandaşlar tarafından dava vekili olarak görevlendirilirlerdi. Asıl 
işleri bakkallık olan bu kimseler bakkal dükkanlarını çıraklarına 
bırakıp, mahkeme koridorlarında dolaşırlardı. Bu kişiler genel-
24 Hicri 1178 tarihli ‘‘İstanbul’da Arzuhalcıların Usul ve Nizamlarına Dair Rüus’’.
25 Bkz. Aday, s. 26; Güner, s. 35; Yılmaz, s. 196
26 Güner, s. 26
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likle cepleri zarf ve kâğıtlarla dolu olduğu için “kâğıt kavafı”, ya 
da büroları olmayıp ayakta dolaşmaları nedeniyle “ayak kavafı” 
olarak adlandırılmışlardır. Çoğunlukla okuma yazması bile olma-
yan kavaflar, insanları kandırarak para alırlar ve ciddi zararlara 
yol açarlardı. Halk bu kimselere bu nedenle “yalancı, müzevir” 
isimlerini takmıştı. Bu mesleklerin avukatlıkla doğrudan ilgisi 
olmamakla beraber, toplum tarafından avukatlar için kullanılan 
birçok sıfat ilk defa bu meslekler için kullanılmıştır27.

 Kanaatimize göre, gıyap müessesinin uygulanmaması nede-
niyle kadının mahkeme mübaşirini veya bir başkasını gaibe vekil 
olarak tayin ettiği, mahalle bakkallarının iş takip ettikleri Tanzi-
mat öncesi dönemini Türk Avukatlığı’nın başlangıcı olarak kabul 
etmek mümkün değildir28.

 Tanzimatla birlikte Türkiye’ye gelmeye başlayan avukatlar 
başlangıçta sadece konsolosluk mahkemelerinde görev yapmış-
lardır. Bu dönemde görülen yoğun kanunlaştırma hareketlerinde 
daha çok Batı kaynaklı kanunların aktarılmasıyla yetinildiğin-
den, yerli dava vekilleri bu kanunlar karşısında yetersiz kalma-
ya başlamışlardı. Bu yüzden bu kanunları daha iyi bilen yabancı 
avukatlar Osmanlı Mahkemeleri’nde de dava vekilliği yapmaya 
başlamışlardır. Hatta bu avukatların kurmuş oldukları Baro 1908 
yılına kadar varlığını sürdürmüş, bu Baronun 1880 tarihli tüzü-
ğü avukatlığın ülkemizde bir müessese olarak ortaya çıkmasında 
önemli bir rol oynamıştır29.

 ‘‘Dava Vekilliği’’ mesleğini düzenleyen ilk hukuki metin 
1875 tarihli ‘‘Mehakimi Nizamiye Dava Vekilleri Hakkında Ni-
zamname (Dersaadet Dava Vekilleri Cemiyeti Nizamnamesi)’’dir. 
Bu tüzükle, dava vekilliği yapacak kimselerin hukuk öğrenimi 
görmüş olmaları, 21 yaşını doldurmamış olmaları, devlet memu-
27 Bkz. Bölükbaşı, Saffet Nezihi: Söyleşi, Ankara Barosu Dergisi, Ankara 
1982, S:1, s. 71; Aday, s. 27; Özturanlı, İskender : ‘‘Büyük Hukukçular: 12’’ 
, İzBD 1999, S:3, s. 36
28 Güner, s. 36; Aday, s. 27
29 Aday, s. 27; Yılmaz, s. 197
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riyetinde bulunmamaları, ceza mahkûmiyetlerinin olmaması ve 
müflis olmamaları gibi mesleki kısıtlamalar ilk defa düzenleni-
yordu. Yine bu tüzük gereğince 1878 tarihinde İstanbul barosu 
kurulmuştur. Ücret sözleşmesinin bulunmaması durumunda veki-
lin tarifedeki yazılı bulunan ücreti alacağı kuralı da ilk kez bu ni-
zamnamede düzenlenmiştir. Bu nizamnamenin yürürlüğe girdiği 
yıl olan 1875’te, ilk Hukuk Fakültesi (Galatasaray Lisesi) açıldı. 
Ancak burada derslerin Fransızca olarak okutuluyor olması hoş 
görülmediğinden bu fakülte kapatılarak yerine 1880 tarihinde (İs-
tanbul) Hukuk Mektebi açıldı30.

 Cumhuriyet Dönemine gelindiğinde avukatlık ile ilgili ilk 
düzenlemenin 3.4.1924 tarihli ve 460 sayılı ‘‘Muhamat Kanunu’’ 
olduğunu söylememiz gerekmektedir. Bir meslek olarak avukat-
lık ilk defa bu kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır31. Bu kanun-
da geçen ‘‘muhamat’’ ve ‘‘muhami32’’ kelimeleri 6.1.1926 tari-
hinde çıkarılan 708 sayılı Kanunun 1. maddesiyle ‘‘avukatlık’’ ve 
‘‘ avukat’’ olarak değiştirilmiştir. Daha sonra 27.6.1938 tarih ve 
3499 sayılı Avukatlık Kanunu kabul edilmiş; 7.7.1969 tarihinde 
ise şu an yürürlükte olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu yürürlüğe 
girmiştir. 

 2) AVUKATLIĞIN TANIMI ve NİTELİKLERİ

 I) Genel Olarak

 Avukatlık, profesyonel nitelikte icra edilen, kamusal niteliği 
olan bir meslektir33. Öyle ki, avukat yasada da her türlü hukuki 
sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak 
çözümlenmesi ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uygu-
lanması hususunda, yargı organları ve hakemlerle resmi ve özel 
kişi, kurul ve kurumlara yardım etmek amaçlarıyla, hukuki bilgi 
30 Aday, s. 27; Yılmaz, s. 197
31 Avukat olabilmek için Türk vatandaşı olma ve staj gibi koşullar bu kanun ile getirilmiştir.
32 Bkz. Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Ankara 2005, 3. Bası, s. 467 ; .Muhamat kelimesi ‘savun-
ma, koruma’ anlamına gelmektedir. Muhami ise ‘koruyan, koruyucu’ anlamına gelir.
33  Yücel, Mustafa Tören : ‘‘Avukatlık Meslek Etiğine Krimonolojik Bir Yaklaşım’’, TBBD 
2008, S:75, s. 268
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ve tecrübelerini, adaletin hizmetine ve kişilerin yararlanmasına 
tahsis ederek kamu hizmeti gören serbest meslek34 mensubu ki-
şidir (Av.m.2) şeklinde tanımlanmıştır. Avukatlık Kanunu’nun 
1. maddesi de ‘‘Avukatlık kamu hizmetidir’’ şeklindeki ifadeyle 
mesleğin niteliğini açık bir biçimde ortaya koymuştur. Tanımdan 
da anlaşılacağı üzere avukatın iki yönlü bir işlevi bulunmakta-
dır. Avukat taraf temsilcisi olarak faaliyet göstermenin yanı sıra, 
yargılama faaliyetlerine katılarak ‘‘yargının bir çalışanı’’  olmak 
sıfatıyla, adaletin gerçekleştirilmesi çabasına da ortak olmaktadır. 
Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapan 2.5.2001 tarih ve 4667 
sayılı Kanun, 1. madde II. fıkrasında ‘‘Avukat yargının kurucu 
unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder’’ 
ifadesine yer verilerek, avukatın yargının kurucu unsuru olduğu 
vurgulanmıştır35.

 Yukarıda izah edildiği üzere yargının kurucu unsurlarından 
biri olarak avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken ve ada-
letin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslar arası hukukun 
tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye çalışır-
lar ve hukuka ve hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standart-
larına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle 
hareket ederler (Havana Kuralları m. 14)36.

 II)  Avukatlığın Kamu Hizmeti Olması

 Avukatlık mesleğinin kamu hizmeti olduğu Avukatlık 
Kanunu’nun 1. maddesinde açık bir şekilde düzenlenmiştir37. 

34 Kanunun 1. maddesinin 2. fıkrasında yapılan 2001 değişikliği ile ‘‘bağım-
sız savunmayı serbestçe temsil eder hükmü bağımsızlık açısından yeterli olup, 
‘serbest meslek’ kavramının avukatların özellikle vergilendirme yönünden bir 
esnaf gibi algılanmalarına son verilmesi gerektiği görüşü için bkz. Akgül, Ah-
met: Avukatlık Mesleğininin Kamu Hizmeti Niteliği’’, Ankara Barosu Hukuk 
Kurultayı 2004: Avukatlık Mesleği ve Savunma Hakkı, Ankara 2004, s. 96
35 Sungurtekin Özkan, Meral: Avukatlık Hukuku, İzmir, s. 2
36 Çelik, M. Lamih : ‘‘Meslek Kurallarında Avukatın Özen Yükümlülüğü’’, TBBD 2007, S:72, 
s.338
37 ‘‘Avukatlığın Mahiyeti 
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Öyle ki, adalet hizmetinin yerine getirilmesi elbette bir kamu hiz-
metidir ve buna katılan avukat da kamu hizmetini yerine getir-
mektedir38.

 Kamu hizmetinin niteliğinden kaynaklanan bir sonuç olarak 
avukatlık faaliyeti ticari bir faaliyet olarak değerlendirilemez, do-
layısıyla bir tacir gibi kâr elde etme amacı güdemez. Bu neden-
ledir ki, avukatlık ücretine ilişkin kısıtlamalar ile aynı zamanda 
reklam39 konusunda da geniş sınırlamalar mevcuttur. Bu durum 
avukatlık mesleğinin kamu hizmeti olmasından kaynaklanan bir 
sonuçtur. 
 
 Avukatlık mesleği, Avukatlık Kanunu’nda 2001 yılında ya-
pılan önemli değişikliklerle kurumsal bir niteliğe kavuşmuştur. 
2001 yılında yapılan değişiklik tüm beklentileri karşılamamış da 
olsa önemli bir adımdır. Avukatın yargının kurucu unsurlarından 
biri olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil edebilmesi, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının, noterlerin, sigorta şirketlerinin ve 
vakıfların avukatlara yardımcı olmaları gibi değişiklikler, son de-

Madde 1. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.’’
38 Alman Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararda, bireylerin hukuki mesele-
lerde bilgilendirilmesinin, aslında devletin asli görevleri içersinde olduğu ve 
bu görevin yasa ile avukatlara bırakıldığı, ifade etmiştir. Bu anlamda avukat-
lar kamu görevi üstlenmişlerdir. bkz.  http://www.turkisch.de/avuktez1.htm 
(7.4.2010)
39  Bkz. AV.K.m.55 ve TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği RG. Tarihi: 21.11.2003; 
Berlin, Almanya’da ele alınan bir davada avukatlık firmasının hasımlarını gös-
terir bir listeyi web-sitesinde yayımlamış olmasını Berlin İstinaf Mahkemesi 
(Berlin Kammergericht), avukatlık firmasının yeni müşteriler edinmek için 
karşı tarafın ünvanını haksız olarak ifşa ettiğine karar vermiştir. Bkz. Rapp, 
Stefan / Kuchkelkorn, Uta - Çev. Yeşiladalı, Derya :‘‘Berlin İstinaf Mahke-
mesinin - Avukatın Reklam Yapma Hakkı-na İlişkin Kararının Değerlendi-
rilmesi’’, TBBD 2007, S:69, s.377; Avukatın reklam yapma yasağına ilişkin 
olarak bkz. Sungurtekin Özkan, Meral:      ‘‘Yazılı ve Görsel Basın Yoluyla 
Yapılan Avukatlık Reklamı’’, İzBD 1998, S: 1, s. 18-26
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rece önemli ve yerinde değişikliklerdir. 2001 yılı değişikliği ile 
avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliği güçlendirilmiştir40.

 III) Avukatlığın Serbest Meslek Olması

 Avukatlık Kanunun 1. maddesi avukatlığın ‘‘serbest meslek41 
42’’ olduğunu belirtmektedir43.

 Avukatlığın serbest meslek olması bir yandan avukatın dev-
letin kontrolü altında olmadığını, diğer yandan da meslek olarak 
bir takım niteliklere sahip olduğunu ifade eder. Avukatlığın dev-
letin kontrolü altında olmaması kavramı, avukatlığın bağımsızlığı 
kavramı ile de doğrudan bağlantılıdır. Serbest meslek kavramının 
karakteristik özelliklerini ise şu şekilde özetleyebiliriz:

 Bilgi; serbest meslek, niteliği yüksek bir eğitimi gerektirir. 
Bu bakımdan genellikle ilmi mesleklerdir. Alman Hukuku’nda 
avukata ayrıca kendini, bilgisini devamlı geliştirme yükümlülüğü 
getirilmiştir,

 Kamu yararı; serbest meslek, genellikle bireyin temel sorun-
40 Akgül, s. 94
41  27.6.1938 tarihli ve 3499 sayılı Avukatlık Kanunu’nun ‘‘Avukatların Hak ve 
Vazifeleri’’ başlıklı ikinci babı 22. maddesinin 1. fıkrasında ‘‘Avukatlık, âmme 
hizmeti mahiyetinde bir meslektir.’’ diyerek avukatlığın serbest bir meslek ol-
duğunu belirtmemiştir.
42  Türk Hukukunda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 65/II. maddesinde serbest mesleği şu şekil-
de tanımlamıştır: ‘‘Serbest Meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki 
bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi 
sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.’’
43 Alman Avukatlık Yönetmeliği de avukatlığın serbest bir meslek olduğunu 
belirtmiş, ancak bunun yanında avukatlığın esnaflık olmadığını da ifade et-
miştir. Bunun anlamı Avukatın mesleğini ifa ederken para kazanmayı düşün-
mesinin doğal olması ancak bunun hiçbir zaman bir tacir veya esnaf gibi tek 
ve asıl amaç haline getirmemesi gerektiğidir. Avukatlığın asıl amacı, yargının 
bağımsız bir organı olarak adalete hizmet etmek olmalıdır.
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larına yöneliktir. Avukat, bireyin hukuki konularda bilgilendiril-
mesi konusunda ana rolü üstlenmiştir,

 Kişisel başarı; serbest meslek, serbest sahibinin kişisel ba-
şarısına, çalışmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Ondan büyük bir özveri 
bekler,

 Güven ilişkisi; serbest meslek sahibi ile iş sahibi arasında 
sıkı bir güven ilişkisi vardır. Avukatlık mesleğinin icrasında iş 
sahibinin hakları büyük ölçüde avukatın ilmi bilgisi ve itinasına 
bağlıdır. Bu bağlamda avukat, sır saklamak zorundadır,

 Bağımsızlık; serbest meslek sahibi işini görürken bağımsız-
dır, hiç bir yerden direktif almaz. Avukat, idareden bağımsız ol-
duğu gibi, müvekkiline karşı da bağımsız kalmak zorundadır,

 Ahlak; avukatlık genelde bireylerin temel hak ve hürriyetleri 
ile ilgilidir. Bu nedenle  serbest meslek görenin ahlaki sorumlulu-
ğu büyüktür,

 Mesleki kurallar; bağımsızlığının ve yüksek performansının 
korunması için, serbest meslek özel meslek kuralları gerektirir. 
Bu kurallar, hem mesleğe giriş, hem de mesleğin icrası şartlarını 
içerirler44. 

 IV) Avukatın Bağımsızlığı

 Hukuk düzeni içerisinde adaletin dağıtılması bakımından 
avukata önemli görevler yüklenmiştir. Avukatın bu görevi yerine 
getirirken bağımsız45 olduğu Avukatlık Kanunu ile de güvence 
44 Bkz. http://www.turkisch.de/avuktez1.htm (8.4.2010)
45 Sungurtekin, Avukatlık, s. 22 vd.; Güner, s. 78; Aday, s. 40 ; ‘‘Avrupalı 
Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları’’nda da bağımsızlık konusuna dik-
kat çekilmiştir: 

‘‘2.1. Bağımsızlık 

2.1.1. Bir avukatın yapmak durumunda olduğu birçok görevi, kendi kişisel 
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altına alınmıştır.

 Yukarıda incelemeye çalıştığımız avukatlık mesleğinin ta-
rihi geçmişi hasebiyle avukatın bağımsızlığı kavramı genellikle 
devlete karşı bağımsızlığı şeklinde algılanmıştır. Ancak günümüz 
hukukunda avukatın bağımsızlığı kavramı son derece geniş kap-
samlıdır. Avukatın bağımsızlığı, mesleğin ‘‘olmazsa olmaz (sine 
qua non)’’ niteliği haline gelmiştir. Bağımsızlık yalnızca devlete 
karşı değil aynı zamanda müvekkil ve hatta topluma karşı da sağ-
lanmalıdır46.
 
 Avukat, devlete karşı bağımsızdır; idarenin denetimine tabi 
olmadığı gibi emir veya talimat da almaz. Avukat her ne kadar 
yargının üç temel organından (sav, savunma ve karar) biri ise de 
bu durum onun devlet memuru olduğu anlamına gelmez. ‘‘Silah-
ların eşitliği’’ ilkesi gereği avukat devletten bağımsız bir biçimde, 
bireylerin haklarını koruma görevini yerine getirir ve bu şekilde 
devletle birey arasında dengeyi sağlamaya çalışır. Devlete karşı 
bağımsız olması dolayısıyladır ki avukat mahkemeye karşı da ba-
ğımsızdır. Bu durum savunma hakkının ve hak arama güvencesi-
nin47 olmazsa olmaz koşuludur (sine qua non).  

 Avukat iş sahibine karşı bağımsızdır; avukat, kendini mü-
vekkili ile özleştirmemelidir. Avukat, müvekkilinden çeşitli ko-
nularda direktif almakla beraber, hukuk kurallarını eksiksiz uy-
gulamalı, hukuka karşı herhangi bir direktifi kabul etmemelidir. 
Alman Hukuku’nda avukatın yalnız hukuka karşı olan değil, hu-

çıkarları ve dış baskılardan kaynaklananlar başta olmak üzere, onun her türlü 
etkiden arınmış mutlak bağımsızlığını gerektirir. Bu bağımsızlık, adaletin ger-
çekleşmesine duyulan güven açısından bir yargıcın tarafsızlığı kadar gerekli-
dir. Bu yüzden, bir avukat bağımsızlığının zedelenmesinden kaçınmakla ve ne 
müvekkilini ne mahkemeyi ne de üçüncü şahısları memnun etmek kaygısıyla 
meslek ilkelerinden ödün vermemekle yükümlüdür.’’
46 Bkz. Eriş, Uğur : ‘‘Avukatın Savunma Dokunulmazlığı’’, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 
2004: Avukatlık Mesleği ve Savunma Hakkı, Ankara 2004, s. 37
47 Bkz. Pekcanıtez, Hakan / Atalay, Oğuz / Özekes, Muhammet: Medeni Usul 
Hukuku, Ankara 2007, 6. Bası,  s. 43 vd.
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kuka uygun olmakla beraber, hukuki şansı olmayan direktiflerde 
de bağımsızlığını koruması gerektiği savunulmaktadır; avukat, 
kazanılmasında hukuki imkânsızlık görülen bir davayı açmama-
lı, eğer herhangi bir şans görmüyorsa, kaybedilmiş bir dava için 
temyiz yoluna gitmemelidir. Bununla birlikte ekonomik açıdan 
vekâlet ilişkisi dışında müvekkili ile bir takım ilişkilere daha gir-
mişse bağımlılık tehlikesi ortaya çıkar. Avukatın serbest karar 
verme olanağını tehlikeye sokacak şekilde kendisini müvekkile 
bağımlı kılacak her durumdan kaçınılmalıdır48.

 Avukat, topluma karşı da bağımsızdır; avukat, kendi huku-
ki kanaatine göre serbestçe karar vermelidir. Avukatın  elbette ki 
dini, politik, ideolojik görüşleri olabilir. Ancak bu hiçbir zaman 
onun bağımsızlığını etkilememelidir. Aksi halde kendisini belirli 
bir kesimin veya zümrenin avukatı olarak görür ve bağımsız bir 
biçimde yargılama faaliyetine katılamaz.

 Hukukumuzda Av.K.m. 1 ile avukatın bağımsız savunmayı 
temsil ettiği ve dolayısıyla bağımsız olduğu belirtilmekle beraber, 
çeşitli kanun maddelerinde de bağımsızlık unsuru güvence altına 
alınmaya çalışılmıştır:

 Av.K.m. 37/I; Avukat, kendine teklif olunan işi sebep göster-
meden reddedebilir.

 Av.K.m. 58; Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Bir-
liği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya gö-
rev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, 
Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer 
Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. 

 Bağımsızlık avukat için bir hak olduğu kadar aynı zamanda 
bir yükümlülüktür. Avukat uygulamada özellikle ekonomik49 ba-
48 Sungurtekin, Avukatlık, s. 36 ;  http://www.turkisch.de/avuktez1.htm (8.4.2010)
49 Uygulamada avukat yanında çalışan ücretli avukatların, avukatlığın bağımsızlığı ilkesi ile çe-
liştiği yönünde tenkitler için bkz. Gürseler, Güneş : ‘‘Bir Avukat Yanında Aylıklı Olarak Çalışan 
Avukatın Durumunun Avukatlık Yasası Açısından Değerlendirilmesi’’, TBBD 2006, S:63, s. 229; 
Gürseler, Güneş : ‘‘Ücretli Avukat’’ ,TBBD 2007, S:71, s. 68
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ğımsızlığını  korumakta zorlanmaktadır. Ekonomik kaygılar onun 
bağımsız ve objektif davranmasını engelleyebilir. Bu durumu en-
gellemek için kanun koyucu tarafından Avukatlık Kanunu’nda 
çeşitli yasaklar öngörülmüştür:

 √ Avukatlıkla birleşmeyen işler, Av.K. m. 11.

 √ İşin reddi zorunluluğu, Av.K. m. 38.

 √ Çekişmeli hakları edinme yasağı, Av.K. m. 47.

 √ Avukata çıkar karşılığı iş getirme yasağı, Av.K. m. 48

 √ Reklam yasağı, Av.K. m. 55.

 √ Avukatlık asgari ücret tarifesi altında iş alma yasağı, Av.K. 
m. 16/IV.

 Yukarıda belirtilen bu yasaklar50 ile ulaşılmak istenen gaye; 
avukatın kar elde etme amacını kontrol altına almak ve objektif 
kalabilmesini sağlamaktır. Öyle ki avukat, ekonomik açıdan mü-
vekkiline bağımlı hale gelirse, asli görevi olan yargıda dengeyi 
sağlama çabaları başarısız olurdu.

 3) AVUKATLIK MESLEĞİNDEKİ BAZI SORUNLAR 
ve GELECEĞE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 I) Mesleğe Giriş ve Avukatlık Sınavı

 1136 sayılı Avukatlık Kanuna göre Hukuk Fakültesi mezun-
larının staja ve avukatlığa kabul için taşıması gereken koşullar m. 
3’te düzenlenmiştir:

50 Belirtilen bu yasaklar dışında Avukatların özel hayatında bazı yükümlülükleri olduğundan da 
bahsedilir. Avukat özel hayatında mesleğin şeref ve haysiyetini zedeleyecek davranışlarda bulu-
namamalıdır. Bern Kuralları 3/2: “Avukat, Baronun itibarına aykırı her türlü faaliyetten çekinir.”, 
Uluslararası Barolar Birliği’nin (1956) Oslo kararları (2): “Avukat mesleğinin şeref ve haysiyetini 
koruyacaktır.”
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 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya 
yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye 
hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden ba-
şarılı sınav vermiş bulunmak,

 c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış 
bulunmak,
 
 d) (Mülga: 28/11/2006-5558/1 m.),

 e) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgâhı 
bulunmak,

 f) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerek-
mektedir.
 
 Stajyer avukatlar, Adliye ve avukat yanındaki altışar aylık 
stajlarını tamamlayıp avukatlık yemini yapmaları ile birlikte avu-
katlık unvanını kazanmakta ve her tür davayı her aşamada takip 
edebilmektedir. 

 Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren hukuk fakültesi 
mezunları ülkemizde kolaylıkla avukatlık unvanını kazanmakta-
dır. Aşağıda avukatlık sıfatının kazanılmasına ilişkin olarak diğer 
bazı Avrupa ülkelerindeki durum incelenecektir:

 Kıta Avrupası hukuk sistemi içinde yer alan pek çok ülke 
sisteminin dayandığı ve önde gelen bir hukuk düzeni kurmuş bu-
lunan Almanya’da hukuk öğrenimi ortalama onüç sömestr, beş 
buçuk yıldır. Almanya’da avukat olabilmek için üniversitelerin 
Hukuk Fakülteleri’nde en az 3,5 yıllık eğitimini başarı ile tamam-
layanlar ülke genelinde yapılan sınava girer, bunda başarılı olan-
lar 2 yıllık staja başlarlar. Stajyerler zorunlu ve seçimlik eğitimle-
rini tamamladıktan sonra Eyalet Yüksek Mahkemesi Başkanı’nın 
havalesi ile Sınav Kurumu’na giderler. Sınav Kurumu stajyerlerin 



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 39

Murat Fatih Ülkü

staj süresince aldığı notları kontrol edip sınava girip giremeyece-
ğine karar verir. Sınava hak kazanan stajyer, yazılı ve sözlü sına-
va girer. Bu sınavı Adalet Bakanlığı’na bağlı Justizprüfungsamt 
(Adalet Bakanlığı Sınav Dairesi) yapar. Birinci devlet sınavını 
başarabilmek için yalnızca iki hak vardır. İki sınavda da başarısız 
olanın bir daha bu sınava girme hakkı yoktur. Yazılı sınavda da 
belirli bir puanı geçen sözlü sınava kabul edilir. Sözlü sınav bir 
olay hakkında hazırlanan dosyanın incelenmesi, tartışılması şek-
linde olmaktadır. Birinci Devlet Sınavı’nı kazanan öğrencileri iki 
yıl süren zorlu bir staj eğitimi beklemektedir. Yargıç, avukat ya-
hut hangi mesleği seçerse seçsin bütün adaylar bir arada ve aynı 
ortamda eğitim görürler. Staja devam mecburiyeti vardır. Stajda 
haftada bir kez eğitim verilir ve stajyer diğer günlerde, “staj is-
tasyonu” denen mahkemelerde yargıç rehberliğinde “derdest” da-
valar inceler, hakime duruşmalardan önce çözüm raporu sunar ve 
cübbe giyerek hakiminin yanında eğitsel amaçlı tutanak tutar. Staj 
eğitimini bitirenler, “İkinci Devlet Sınavı’’na girerler. İkinci Devlet 
Sınavı tümüyle “dava” çözümlemelerine dayalı somut bir sınavdır 
ve birincisinden çok daha zordur51. 

 Avusturya’da da benzer kıstaslar mevcuttur. 4 yıllık hukuk 
öğreniminden sonra hukuk fakültesi mezunu olan kişiler avukat 
olmak istiyorlarsa, 7 yıl süren avukatlık stajını başarıyla tamam-
lamak zorundadırlar. Doktora yapanlar için bu süre 6 yıldır. Stajın 
ilk 9 ayı mahkemelerde, 5 yılı avukat yanında ve kalan süre ise 
noter, idare ve vergi uzmanının yanında geçer. Staj süresince Eya-
let Yüksek Mahkemesi tarafından oluşturulan bir kurul tarafından 
adaylar sınava tabi tutulurlar. İlk sınav 9 aylık mahkeme, 1,5 yıl 
avukat ve 6 ay süreyle diğer yerlerde yapılan staj tamamlanın-
ca yapılır. Bu bir baraj sınavıdır ve ancak bu sınavı başaranlar 
ikinci sınava girebilirler. Her iki sınav da yazılı ve sözlü olarak 
yapılmaktadır52. Eğitimini tamamlayan stajyerler Bölge İstinaf 
51 Güner, s. 133, dp. 9: Almanya’da avukat stajyeri yoktur. Tüm hukuk meslekleri için, üniversite 
eğitimi bitiminde ortak uygulamalı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Stajyere yaklaşık 1000 
Euro ücret ödenir. http://www.samsunbarosu.org.tr/yazar.php?id=15(9.4.2010) ;http://edebiyatve-
hukuk.blogspot.com/2009/05/bir-avukat-nasl-dogar.html(9.4.2010); http://www.turkhukuksitesi.
com(10.4.2010)

52 Güner, s. 134
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Mahkemeleri’nce yapılacak bu sınavdan başarılı olmak ve Ba-
rolar Birliği tarafından da ‘güvenilir kanaati’ verilmesi halinde 
avukat olabilmektedirler. Adaylar, sınavlara iki defadan fazla gi-
rememektedir.

 Yunanistan’da avukat olmak için Hukuk Fakültesi mezunu 
olmak gerekmekte olup bu eğitimin süresi Türkiye’deki gibi 4 
yıldır. Ancak girilmesi zor bir fakültedir. Mezun olan öğrencileri 
18 aylık staj süresi beklemektedir. Bir avukat denetiminde ger-
çekleşen staj süresince stajyerin en az 30 duruşmaya katılması 
gerekir. Staj bitiminde stajyer ayrıca yazılı ve sözlü sınava girer. 
Yazılı sınavdan başarılı olanlar halka açık ve jüri heyetinde ha-
kim, savcı ve avukatların olduğu ve doğrudan sorular yöneltilen 
bir sözlüye girer. Ve bu sınavlara katılmak için en yüksek yaş 35 
olarak belirlenmiştir. Sınavlarda başarılı olan avukatlar mesleğe 
başladıklarında ancak ilk derece mahkemelerinde duruşmalara 
katılmaktadır. İlerleyen dönemde avukatlık süreleri ve girdikleri 
davalara göre istinaf ve temyiz mahkemelerinde iş takip yetkisi 
kazanmaktadırlar53.                          

 İtalya’da Hukuk Fakültesi mezunları54 için, avukat olmanın 
iki yolu bulunmaktadır. Birincisi; bir avukat yanında iki yıl staj 
yapılmasıdır. Bu sürede stajyerlerin duruşmalara katılması, çö-
zümlediği hukuki sorunları, hazırladığı dilekçeleri barındıran bir 
dosya oluşturması şeklindedir. İkicisi ise; Avukatlık Okulu’nda 2 
yıl eğitim almaktır. Ancak bu iki yolun sonunda da avukat aday-
larını üç adet 8 saatlik yazılı ve sözlü sınav55 beklemektedir. Bu 
ülkede avukatlar genel yetkili avukat ve Yargıtay’da temsile yet-
kili avukat olarak ayrılmakta ve yüksek mahkemede iş takibi için 
en az 8 yıllık mesleki deneyim gerekmektedir.
Fransa’da hukuk öğrenimi süresi 4 yıldır56. Fransa’da avukat-
lık stajına başlayabilmek için ‘‘Avukatlık Mesleği Formasyonu 

53  http://www.samsunbarosu.org.tr/yazar.php?id=15
54 Öğrenciler üç yılın sonunda “laurea’’ (Mezuniyet) derecesi kazanırlar.
55 Bu sınav Avrupa’nın en zor sınavı olarak kabul edilmektedir ve yılda üç kez yapılmaktadır. Bkz. 
Güner,  s. 135; http://www.samsunbarosu.org.tr/yazar.php?id=15
56 Dört yıl süren öğrenimin sonunda ‘’Maitrise en droit’’ ünvanı kazanılır.
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Sertifikası-CFPA’’ almak gerekmektedir. Bu belgenin alınabilme-
si için bir yıl eğitim almak ve kazanacak kişi sayısının önceden 
belli olduğu bu sınavda başarılı olmak gerekmektedir. En çok üç 
kez girilebilen bu sınavı üniversiteler düzenlemektedir. CFPA sı-
navında başarılı olanlar 1 yıl süreli staj eğitimine başlatılırlar. Bu 
aşamadaki eğitim Baro Meslek Okulları’nda yapılır. Bu eğitimin 
sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara ‘‘Avukatlık Mesleğine 
Yeterlilik Sertifikası-CAPA’’ verilir. CAPA sertifikası alındıktan 
sonra avukatlık bürosunda iki yıl süreyle avukatlık stajı yapılır57.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere, Avrupa ülkelerinde avu-
katlık unvanı, hukuk fakültesinden mezun olmak ve staj ile kaza-
nılamamaktadır. Avukat olmak isteyen Hukuk Fakültesi mezunla-
rını staj sonrası bekleyen yazılı ve sözlü sınavlar bulunmaktadır. 
Bu sınavlarda başarılı olan ve avukatlık unvanını kazananların 
da  her mahkemede dava takip etme yetkisi bulunmamaktadır. 
Böylece avukat olabilmek bir takım kriterlere bağlanmıştır. 

 Türkiye Barolar Birliği ile Yükseköğretim Kurulu Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasında 29 Mart 2006 tarihinde 
düzenlenen protokol uyarınca, 23 Aralık 2006 tarihinde yapıl-
ması öngörülen ‘‘Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınavı’’ nın 
14 Aralık 2006 tarihinde 26376 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren 5558 sayılı Kanun uyarınca kaldırılmış 
olması, mesleğin geleceği açısından son derece olumsuz bir 
durum ortaya çıkarmıştır. Ancak 15.10.2009 tarihinde Anayasa 
Mahkemesi ‘‘Avukatlık Sınavı’’nı kaldıran maddeleri iptal etti. 
Bu olumsuzluğun giderilmesi bakımından olumlu bir adımdır. En 
kısa süre içerisinde sınava ilişkin düzenlemelerin yapılarak mes-
leğe kabul şartı olarak Avukatlık Sınavı’nın hayata geçirilmesi bir 
zorunluluktur. Öyle ki bu zorunluluk, mesleğe saygınlık kazan-
dırmak bakımından önemli olduğu kadar liyakati de ön plana çı-
karacaktır. Bunun doğal sonucu olarak şu anda 60.000’in üzerin-
de olan avukat sayısına hızla eklenen avukat sayısında da makul 
bir duraklama yaşanacaktır. Bu mesleğin geleceği için elzem bir 
şarttır. Sistem bu kadar avukatı kaldıramayacak hale gelmiş ve 
yeni avukatlar deyim yerinde ise sudan çıkmış balığa dönmeye 
57 Güner, s. 134
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başlamıştır. Avukatlık mesleğine ihtiyaç kadar alım sağlanabil-
mesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kapsamda 
mutlak surette ‘‘Avukatlık Sınavı’’ yeniden uygulamaya geçiril-
melidir.

 Ülkemizde her geçen gün Hukuk Fakültesi sayısı ile bura-
dan mezun olan öğrenci sayısı artmaktadır. Yukarıda açıklanan 
gerekçelerle getirilecek Avukatlık Sınavı’nın58 amacı bu mezun-
ları elemek değildir ve olmamalıdır da. Avukatlık sınavının ama-
cı, avukatlık mesleğini ve özellikle hukuku iyi bilen ve lisanstaki 
öğrendiklerini uygulayabilen hukukçuları avukat yapabilmek ol-
malıdır. Yaygın bir deyişle ‘‘her Avukat hukukçu olmalıdır; an-
cak her hukukçu avukat olmamalıdır.’’ Dolayısıyla bu sınavın bir 
eleme sınavı olmadığı ve hukuk uygulamasına yararlı bir sınav 
olacağı kanaatine ulaşmamız gerekmektedir.

 II) Staj Evresinde Karşılaşılan Sorunlar

 Staj eğitiminin ülkemizde büyük sorunlar içerisinde olduğu-
nu belirtmemiz gerekir. Avukatlık stajının mahiyetini, mahkeme 
devam çizelgelerine haftada bir göstermelik olacak şekilde atılan 
imzalar oluşturmamaktadır. Avukatlık mesleğinin, hukuk fakülte-
si mezunu her kişi tarafından yapılabilecek bir meslek olmayıp, 
bununla birlikte birçok yeteneğe sahip olmayı da gerektiren bir 
meslek olması gerekliliği karşısında; ülkemizdeki mevcut durum 
son derece olumsuz bir hal almıştır. Bu olumsuzlukların mesleğe 
yönelik etkin bir bilgi ve davranış biçimi eğitimi ile giderilebile-
ceği göz önüne alındığında staj ile ulaşılmak istenen amaç daha 
iyi ortaya konacak ve stajın arz etmiş olduğu önem anlaşılabile-
cektir59.

58 Avukatlık sınavının gerekliliğine ilişkin olarak bkz. Özkan, Cafer : ‘‘Avu-
katlık Stajında Yöntem Arayışları Üzerine’’, İzBD 1998, S: 3, s. 25
59 Bkz. http://edebiyatvehukuk.blogspot.com/2009/05/bir-avukat-nasl-dogar.html



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 43

Murat Fatih Ülkü

 Stajyerlere eğitim veren Staj Eğitim Merkezleri (SEM) her 
ilimizde bulunmamaktadır, bu durum bir eksiklik olarak kabul 
edilmelidir. Staj Eğitim Merkezleri’nde haftada bir devam edi-
len bu eğitim merkezleri bir akademi veya okul biçiminde de-
ğildir. Kısa süreli ve sistemsiz şekilde yapılanan Staj Eğitim 
Merkezleri’nin TBB tarafından Ankara’da kurulacak Merkezi 
Staj Akademisi şeklinde ‘yeniden yapılandırılması’ Anayasanın 
(yasa önünde) eşitlik ilkesinin bir sonucudur60. 

 Çoğu zaman yargıçlar, kendi iş yüklerinin de mecbur kıldığı 
bir kayıtsızlık içindedirler. Avukatlık bürolarındaki staj kısmı ise, 
çoğu zaman ücretsiz bir biçimde “getir götür işi” yapmaktan iba-
ret hale gelmiştir. Hiçbir kurum; avukatları, yanlarında staj yapan 
avukat adaylarını nasıl yetiştirdikleri hususunda denetlememek-
tedir. Zaten böyle bir stajın standartları da belirli değildir. Bu an-
lamda, İngiltere’den ders almak ve Barolarca kurulan komisyon-
larca staj eğitimini nasıl verdikleri konusunda stajyer bulunduran 
avukatları da denetlemek gerekmektedir. Mezuniyet sonrası en 
az bir yıl devam edilecek avukatlık okulları, her ilde kurulmalı; 
bu okullar, üniversite ve baroların işbirliği ile yürütülmeli ve her 
koşulda, avukat olabilmek için adaydan belirli bilgisel ve davra-
nışsal yeterlilikleri saptayan bir süreç ihdas edilmelidir. Hukuk 
Fakültesini bitirmek hiçbir zaman, doğrudan avukat olmak için 
yeterli kabul edilmemelidir. Ülkemizde, bir avukat adayının ha-
kim adayından daha kısa sürede stajını bitirmesi olgusu eleştiril-
melidir. Bu durum, avukat adayının eğitim sürecinde edinmesi 
gereken nitelikleri eksik bıraktığı gibi, yargıçlar ile avukatlar ara-
sında bir “üstünlük” farkına da yol açmaktadır. Yargılama huku-

60 Erdemir, Nevzat: ‘‘Stajdan Emeklilik Evresine Avukatlara Özgü Yeni Bir Sosyal Güvenlik 
Birimi Kurulmasına İlişkin Yasa Tasarısı Önerisi’, İzmir Barosu Bülteni 2008, S: 172, s. 3;
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kunda geçerli olan “silahların eşitliği” ilkesi, bu anlamda, daha 
az süreli ve çok daha sistemsiz eğitim alan, eğitim süreci içinde, 
yargıç adaylarından farklı olarak hiçbir ücret ve sosyal güvencesi 
bulunmayan avukat adayları aleyhine ihlal edilmektedir. Dolayı-
sıyla ‘‘Stajda Teklik İlkesi’’olmalı, hukukçu adayları adaylık sına-
vı, staj, meslek içi eğitim, staj döneminde yapılan ödeme benzeri 
yönlerden eşit işleme tabi tutulmalı, hülasa stajda yargıç, savcı 
ve avukatlık farkı kaldırılmalıdır. Böylece avukatlara ünvanlarını 
elde ederken, gerçekten de yargının kurucu unsurlarından biri ol-
duklarının hissettirildiği bir yapı oluşturulmalıdır61. 

 Stajyerin durumunu düzeltmek için ülkemiz açısından savu-
nulabilecek görüş, stajyerleri destekleyen fonların kurulması ve 
ülkemizde her il için homojenize edilmesidir. Kredi uygulaması 
da önemlidir. Yine, Barolar Birliği ya da tek tek baroların kamu 
kurumları ve yerel idarelerle işbirliğine giderek onları, stajyer 
avukatlara destek olma yolunda motive etmesi gerekir. Baroların, 
herhangi bir sağlık sigorta62 şirketi ile anlaşıp stajyer avukatlar 
için prim ödeme indirimleri sağlaması gibi adımlar dahi son dere-
ce önemlidir ama bu gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır. Yine 
ulaşım, kira vb. yardımlar genel ve kapsamlı bir fon kurulana dek 
ilgili kurumlarla iletişime geçerek sağlanabilir. Ayrıca, tüm bun-
lar yapılamayacak ise, hiç olmaz ise, stajın mahkeme ve avukat 
yanında staj bölümleri tam zamanlı olmaktan çıkarılarak stajye-
re geçimini sağlaması için çalışma imkânı tanınmalıdır. İncele-
61 Bkz. Erdemir, s. 3; Anayasada değişiklik yaparak Avukatlık mesleği, Barolar ve Türkiye Ba-
rolar Birliği anayasanın yargı bölümü içinde düzenlenmeli, avukatlık, yargıçlık ve savcılık mes-
leklerinin eşit meslekler olduğu anayasal kural haline getirilmeli, yargı ve savunma bağımsızlığı 
kurumsal olarak sağlanmalıdır. ;
 http://edebiyatvehukuk.blogspot.com/2009/05/bir-avukat-nasl-dogar.html 
62 Avukatların sosyal güvencelerine ilişkin olarak bkz. Uzun, Şakir : ‘‘Avukatların Güvenlik Şem-
siyeleri’’, İzmir Barosu Bülteni 2009,  S:176, s. 5-6
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diğimiz hiçbir ülkede, ülkemizde geçerli olduğu şekilde çalışma 
yasağı bulunmamaktadır. Eğer çalışma yasağı var ise, ilgili ülke 
mutlaka stajyerin geçimini sağlayacağı koşulları yaratmayı amaç-
lar görünmektedir63. 
 
 Yukarıda avukatlık mesleğinin temel nitelikleri üzerinde du-
rulurken, kamusal niteliği olan bir meslek olduğu üzerinde durul-
maya çalışılmıştır. Avukatların bu kamusal yükümlülükleri yeri-
ne getirebilecek donanımlı ve meslek ahlakı bilinci içinde olan 
kimselerden olması gerekmektedir. Avukatların bu kamusal yü-
kümlülükleri yerine getirebilmesi için de gerek hukuk eğitiminde 
gerekse de avukatlık stajında yeni bir yapılandırma gereksinimi 
vardır.

 III) Meslekte Karşılaşılan Sorunlar

 Avukatlık mesleği, niteliği gereği kamusal bir hizmettir ve 
bağımsız bir biçimde yerine getirilir. Ancak bağımsızlık olgusu 
ülkenin ekonomik gerçekleri göz önüne alındığı zaman maale-
sef devre dışı bırakılabilmektedir. Öyle ki yukarıda incelediğimiz 
üzere avukat müvekkiline karşı bağımsız olmalıdır. Bu bağım-
sızlık gerçek hakkın ortaya konulabilmesi bakımından elzem-
dir. Bununla birlikte avukatın işi reddetme olanağı da Avukatlık 
Kanunu’nda yasal olarak düzenlenmiştir64. Bu hakların işlerliği-
nin olabilmesi için avukatın ekonomik açıdan sıkıntı yaşamaması 
gerekmektedir. Avukat yalnızca ‘hakkı koruma kaygısı’ içerisinde 
olmalıdır, bu da ancak ekonomik zorlukları aşmış olmasıyla sağ-
lanabilecek bir olgudur.

 Toplumda avukatın güvenilirliği bakımından bir takım sorun-
lar vardır. Bu konuda giderek olumsuz bir süreç yaşanmaktadır. 
Toplumun avukatlık ile olan bu olumsuz düşüncelerinin bilhassa 

63 http://edebiyatvehukuk.blogspot.com/2009/05/bir-avukat-nasl-dogar.html
64 Anılan yasal düzenleme: 
‘‘İşin Reddedildiğinin Bildirilmesi
Madde 37. Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir.’’
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medya tarafından desteklenmesi ve olayların abartılı bir biçimde 
aksettirilmesi avukatlar üzerinde olumsuz izlenimler oluşturmak-
tadır. Toplum yapısındaki bir takım bozukluk ve kirlenmeler yar-
gının kurucu unsurlarından biri olan savunma üzerinde de olum-
suz etkiler yaratmaktadır.

 Avukatlık ruhsatını yeni alan meslektaşlarımızın büyük bir 
çoğunluğu kendi bürosunu aç(a)mamakta ve çalışabileceği özel 
bir yerde veya kamuda iş bulabilme çabasına girmektedir. Bu 
durum kaçınılmaz olarak, bağlı (bağımlı) avukatlığı yaygınlaş-
tırmakta ve avukatın bağımsız olma niteliğine zarar vermektedir. 
Avukatların savunma mesleği gibi önemli bir kurumun temsilci-
leri olduğu gerçeği karşısında işçi-işveren şeklinde çalışmalarına 
engel olacak, bu durumu düzenleyecek ve mesleğin asli nitelikle-
rinden olan bağımsızlık unsuruna yaraşır düzenlemeler yapılması 
gerekmektedir. 

 Hukuk Fakülteleri’nin ve verdikleri mezunların sayılarının 
her geçen gün arttığını yukarıda belirtmiştik. Bu durum doğal 
olarak alınan eğitimin kalitesinin giderek düşmesine neden ol-
muştur. Alınan eğitimin yetersiz oluşu ise avukatlık mesleğinin 
layıkıyla yerine getirilmesine engel teşkil etmektedir. Bu yüzden 
her gün yeni hukuk fakülteleri açmak yerine belirlenen ihtiyaç 
doğrultusunda planlı olarak fakülteler düzenlenmeli ve alınacak 
öğrenci sayısı da numerus clausus65 ilkesi gereğince ihtiyaç doğ-
rultusunda sınırlı olmalıdır.

 Yukarıda açıklanmaya çalışılan bu ve benzer sorunların, Ba-
rolar ve Barolar Birliği’nce, ele alınıp değerlendirilmesi, birlik-
te hedefler oluşturup toplumsal, siyasal, ekonomik, hukuksal ve 
mesleki tespitler yapması ve bu tespitler üzerinden ciddi ve etkin 
bir faaliyete geçmesi gerekmektedir. Bu faaliyet savunmanın ge-
liştirilmesi, sağlamlaştırılması ve avukatların daha uygun mesle-
ki, sosyal, ekonomik duruma getirilmesine ve aynı zamanda mes-
65 Almanya’da tıp ve hukuk fakülteleri gibi bazı temel branşlarda ‘numerus clausus’ ilkesi geçer-
lidir. Alman hukukunda uygulamanın bu yönde olduğuna ilişkin olarak bkz. Sungurtekin Özkan, 
Meral: Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 1999, s. 47
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leki dayanışmayı sağlamaya yönelik olmalıdır.

 IV) Avukat İle Temsil Zorunluluğu Hakkında Bir Değer-
lendirme

 Türk ve İsviçre Hukukunda kural olarak avukatla temsil zo-
runluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar davayı bizzat 
açıp takip edebilecekleri gibi bir avukat vasıtasıyla da açıp takip 
edebilirler (HUMK.m. 59; Av.K.m. 35/III). Bunun dışında avukat 
olmayan bir kimsenin temsilci sıfatıyla dava açması veya davayı 
takip ederek usul işlemleri yapması mümkün değildir (HUMK.m. 
61).

 HUMK.m. 70 ve 71’de belli koşulların gerçekleşmesi halin-
de tarafların vekille temsil edilmesi gerekliliğini ortaya koymuş-
tur. Buna göre Kanunun 70. maddesinin I. fıkrasında, davasını 
bizzat takip eden kimsenin mahkeme huzurunda uygun olmayan 
hal ve tavırlarda bulunması halinde, hâkimin bu tarafa ihtarda bu-
lunacağı; bu ihtara uymazsa tarafın derhal dışarıya çıkarılmasını 
sağlayabileceği ve gerekli görürse tarafın kendisini bir vekille 
temsile zorlanacağı, vekil atamadığı sürece yargılamaya tarafın 
yokluğunda devam edileceği düzenlenmiştir66.

 HUMK.m. 71’de ise taraflardan birinin gerektiği şekilde da-
vasını takip edebilecek ehliyette olmaması halinde, hakim tara-
fından kendisini vekille temsil etmeye zorunlu tutulabileceği aksi 
halde yargılamaya yokluğunda devam edileceği belirtilmiştir.

 Doktrinde bu hükmün iki amacı olduğu kabul edilmektedir. 
Bu hükmün birinci amacı; davanın taraflarının haklarının daha 
iyi korunmasını sağlamak, ikinci amacı ise yargılamanın düzen 
içerisinde yürütülmesini sağlamaktır. Kanunun bu durumlarda 
bir vekille temsilin zorunluluğunu öngörmesi hukuki dinlenilme 

66 Akkan, Mine : ‘‘Alman Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğuna İlişkin Dü-
zenlemelere Genel Bakış’’, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 1; bkz. Delidu-
man, Seyithan : ‘‘Medeni Yargıda Avukatlık’’, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2003, 
C:VII, S:1-2, s. 383
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hakkına aykırı değildir67.

 Yukarıda açıklanan bu iki hüküm dışında Av.K.m. 35/III 
‘de Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde öngörülen esas 
sermaye miktarının beş katı veya daha fazla sermayesi bulunan 
anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı ko-
operatifleri için sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

 Adalet Bakanlığı’nın 2006 yılında hazırlattığı ‘‘Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunu Tasarısı’’ m.77’ye göre, elli bin TL’den az 
olan davalar ve sulh hukuk, kadastro mahkemeleri, iş mahkeme-
lerindeki davalarla şahıs varlığına ilişkin davaları, dilerse dava 
ehliyetini haiz taraf bizzat takip edebilecek, bunun dışındaki da-
valarda kendisini bir avukat ile temsil ettirmek zorundaydı. Yani 
tasarı ile usul hukukunda Alman Hukuku’nda olduğu gibi avukat 
zorunluluğu öngörülmekteydi. 2008 yılında tasarıda avukat zo-
runluluğu öngörülen hükümler değiştirilmiştir68. 

 Avukatla temsil zorunluluğu, en başta hukuk devleti ilkesi 
olmak üzere, özellikle hak arama özgürlüğü, etkin hukuki koru-
ma, yargılama faaliyetinin adil ve makul sürede yapılması, adil 
yargılanma hakkı ve hukuki dinlenilme hakkı yönlerinden Usul 
Kanunlarında yer alması gereken bir düzenlemedir. Aslında bu 
kavramlar iç içe geçmiş kavramlardır; etkin hukuki korumayı hak 
arama özgürlüğünden, adil yargılanma hakkını, ‘‘yargılamanın 
basit, çabuk ve ucuz görülmesi’’ ilkesinden ayrı düşünmek müm-
kün değildir69.

Avukat ile temsil zorunluluğunun kabul edilmesinde, hem kamu 
67 Akkan, s. 4; Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 
2003, s. 297; Ercan,s. 1281: Almanya’da bu konu bir çok kez Anayasa Mahkemesi önüne gelmiş, 
mahkeme sonuçta avukat ile temsil zorunluluğunun hem Anayasa’nın 2. maddesinin I. fıkrasında 
öngörülenhareket özgürlüğüne (Handlungsfreiheit), hem de 103. maddenin I. fıkrasında düzenle-
nen hukuki dinlenilme jhakkına aykırı olmadığına karar vermiştir.
68 Kavasoğlu, Abdurrahman : ‘‘Medeni Usul Hukukunda Avukatla Dava Takip Zorunluluğu’’, 
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan 2009, s. 911
69 Akkan, s. 5
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yararı hem de yargılama taraflarının yararı söz konusudur. Avukat 
ile temsil zorunluluğu ile birlikte dava malzemeleri, uygulanacak 
hukuk kuralına uygun olarak avukat tarafından elenip seçilerek 
iyi hazırlandığı için hukuki uyuşmazlığın çözüm süreci hızlana-
cak ve taraflar makul süreler70 içerisinde yargılanarak haklarını 
arayabilecek ve uygulamada yaşanan tebligat zorunlulukları da 
ortadan kalkacaktır. Avukata zorunlu olarak danışmak, tarafların 
belki de kazanılması mümkün olmayacak bir davayı açmalarına 
engel olacaktır. Bu zorunluluk aynı zamanda, mahkemelerin iş 
yükünün azalmasını sağlayacak ve tarafların mahkeme dışında 
uzlaşmaları da desteklenecektir71. 

 Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz ki, maddi hukuk açısın-
dan haklı olmak her zaman davanın kazanılması için yeterli olma-
yabilir. Öyle ki, gerçekten haklı olan kişi dava açıp hakkını usul 
hukuku kurallarına göre aramaz ise haklı olduğu bir davayı usuli 
hatalar nedeniyle kaybedebilir. Bu da ‘‘şekli esasa kurban etmek’’ 
olur ki vicdanlara yaraşır bir netice olmaz. Ortaya çıkan bu duru-
mun zorunlu sonucu olarak usul hukukunu bilen kimseler olarak 
Avukatlar tarafından davalar takip edilmelidir. 

  V ) Arabuluculuk Üzerine Bir Değerlendirme

 Arabuluculuk kurumu ‘‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm’’(ADR 
- Alternative Dispute Resolution) yöntemi olarak çağdaş hukuk sis-
temlerinde giderek önem kazanan ve bu suretle yargı dışın çözüm 
yolları arasında ilk sıraya oturan bir sistem haline gelmiştir. Arabu-
luculuk sisteminde taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı, iş yükü ağır-
lığının hepimizin malumu olduğu ve yargılama süresinin son derece 
uzun olabildiği mahkemeye götürmeden ya da mahkeme yönlen-
dirmesiyle arabulucuya götürmekte ve çözüme kavuşturmaktadır. 
  
 Arabuluculuğun esnek ve etkili bir çözüm yolu olması, uyuş-
mazlıklarda taraflarca tercih edilen bir çözüm yöntemi olmasını 
sağlamıştır. Taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek 
70 Iustitiae dilatio est quaedem negatio - Geciken adalet onun reddi demektir
71 Akkan, s. 14
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sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözüme ulaştırma 
imkânı bulmaktadırlar.

 Yaklaşan sınırlar ve küreselleşen dünyada hukuki uyuşmaz-
lıkların alternatif çözüm yolları ile çözülme yoluna gidildiği ger-
çeği karşısında, Türkiye’nin bu değişim karşısında tepkisiz kal-
ması ve olumlu değişikliklere kendini kapatması beklenemez. 
Ancak yoğun iş yükü altında ezilen ve yargılama süreleri makul 
kabul edilemeyecek durumda olan mahkemeler karşısında alter-
natif bir çözüm yolu olarak kabul edebileceğimiz Arabuluculuk 
müessesesinde, Arabuluculuk (mediator) görevini yerine getire-
cek kimseler bakımından dikkatli davranmak gerekir. Öyle ki, 
mahkeme dışında cereyan edecek olan bu çözüm yolunda hukuki 
bilgileri sınırlı veya hiç olmayan kimselerin ‘Arabulucu’ sıfatı ile 
tarafları uzlaşmaya çalıştırması ve varılan sonucun ilam niteliğin-
de olması çok ciddi sıkıntılara yol açabilecek bir durumdur.

 Tasarı ile getirilen Arabuluculuk müessesesi ile Av.K.m. 35/A’ 
da düzenlenen ‘Uzlaşma Sağlama’ kurumu arasında farklılıklar 
bulunduğu gerekçesiyle esasen mevcut bulunan bir müessesenin 
yeniden düzenlenmesi ihtiyacının bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Avukatlık mesleği içinde değerlendirilmesi gereken bir alanda, 
avukat olmayan kimselere de imkan sağlayan bu tasarının 21. 
maddesine göre:

 ‘‘ Arabuluculuk eğitimi

 MADDE 22- (1) Arabuluculuk eğitimi, dört yıllık lisans eği-
timinin tamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliye-
tinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgiler, iletişim teknikleri, mü-
zakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi 
ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri 
içeren ve asgari yüzelli saatlik eğitimi ifade eder.

 (2) Hukuk lisans diplomasına sahip olmayan kimselerin ara-
buluculuk eğitimini tamamlamış sayılmaları için, yüz saatlik te-
mel hukuk eğitimini de almış olmaları gerekir.’’
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Yukarıdaki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere dört yıllık lisans 
eğitimini tamamlayanlar, belirtilen eğitimi aldıkları takdirde, 
Arabuluculuk sıfatına hak kazanmak üzere sınava alınabilecektir. 
Hukuk lisans diplomasına sahip bulunmayanlar için 21. madde-
nin 2. fıkrasında getirilen hüküm ile, bu kimselerin yüz saat “hu-
kuk eğitimi” almaları zorunlu kılınmaktadır. 
Bu düzenleme karşısında Avukatlık Kanunu’nu değerlendirme 
gereği hasıl olmuştur:

 Avukatlığın Amacı (Av.K. m. 2) :

 ‘‘ Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, 
her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniye-
te uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak 
uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve 
özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. 
Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine 
ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.’’

 Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler (Av.K. m. 35) :
‘‘ Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mah-
keme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar 
huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve sa-
vunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı dü-
zenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.’’

 Uzlaşma Sağlama (Av.K. m. 35/A) : 

 ‘‘Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz 
duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalar-
da, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri 
konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı 
tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet 
eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, 
karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, 
avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. 
Bu tutanaklar 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Ka-
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nununun 38 inci maddesi anlamında ilam niteliğindedir.’’

 Avukatlık Kanunu’nda açıkça belirtilen bu düzenlemeler 
doğrultusunda, alternatif bir çözüm yolu olarak, ihtilafların daha 
çabuk ve basit bir biçimde çözüleceği Arabuluculuk müessesin-
deki Arabuluculuk görevinin avukatlara hasredilmesi gerekmek-
tedir. Öyle ki bu çözüm yöntemi yukarıda da belirtildiği üzere 
avukatlığın amacı dahilinde olup görev kapsamı bakımdan da 
avukatlığın tekelinde (m.35) olan işlerdendir.

 Mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm kültürünün geliştirilerek 
hukuki meselelerin daha basit ve kolay bir şekilde çözümlenme-
si için hukuk eğitimi almış hukukçu ve avukatlar dışında ayrıca 
yüz saatlik temel hukuk eğitimi alacak kimselerin de arabulucu 
adı altında devlete ait olan yargı yetkisini kullanarak uzlaşma 
sağlamaları ve ilam niteliğinde belge tanzim edebilmeleri kabul 
edilemez. Öyle ki, doğabilecek zararlı sonuçların yüz saatlik bir 
hukuk eğitimi ile telafi edilmesi beklenemez. 

 Sonuç olarak, Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanu-
nu Tasarısı ile Arabulucuların (madiator), Hukuk Fakültesi mezu-
nu olması ve bir baroya kayıtlı olma şartı yoktur. Ancak yapılacak 
acil bir düzenleme ile arabuluculuk sıfatını yalnızca Hukuk Fa-
kültesi mezunu ve barolara kayıtlı avukatlara hasretmek gerek-
mektedir.

 VI ) Avukatlık Ortaklığı Üzerine Bir Değerlendirme

 Günümüzde küreselleşme olgusu dolayısıyla ülkelerarası sı-
nırlar kalkmış ve teşebbüs sahipleri rekabet alanında ayakta ka-
labilmek için ortak bir güç oluşturma çabası kapsamında bir ara-
ya gelerek büyük güç sahibi ortak teşebbüsler oluşturmuşlardır.  
Avukatlık mesleğinde de buna benzer olarak hukuk dallarının 
çeşitlenmesi ve uzmanlık gereksiniminin artması ile ekonomik 
gerekçeler; avukatların da bir araya gelmesi gerekliliğini doğur-
muştur. Bu gelişmeler doğrultusunda yasa koyucu da 1136 sa-
yılı Avukatlık Yasası’nın 44’üncü maddesinde, 2.5.2001 tarih ve 
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4667 sayılı yasa ile değişikliğe gitmiş ve hukukumuzda “Avukat-
lık Ortaklığı” şeklinde tanımlanan yeni bir hukuk kurumu oluş-
turulmuştur.

 Avukatlık ortaklığı kapsamında getirilen bu düzenlemeler-
de, avukatların mesleklerini ortaklaşa yapabilmeleri açısından 
iki farklı yapı öngörülmüştür. Bunlardan ilki, Av.K. m. 44/A’da 
düzenlenen “Aynı Büroda Birlikte Çalışma”, ikincisi de yine 44/
B’de düzenlenen “Avukatlık Ortaklığı”dır.

 Aynı büroda birlikte çalışma, “aynı baroya kayıtlı birden çok 
avukatın mesleki çalışmalarını bir büroda yürütmeleri” şeklinde 
tanımlanmıştır. Bir tür gider ortaklığı olarak adlandırabileceğimiz 
bu çalışma şekli geçmişten beri uygulanmaktadır. 

 Aynı büroda birlikte çalışma, kurumsallaşma, mesleki bilgi 
birikimi ve ekonomik güç gibi yönlerden zayıflık gösterdiğinden 
eleştirilmiş bunun yerine aşağıda incelemeye çalışacağımız, mes-
lek mensubu kimseler olarak avukatların daha büyük ve güçlü bir 
organizasyon olarak ‘‘Avukatlık Ortaklığı’’ biçiminde bir organi-
zasyon kurmalarına gereksinim doğmuştur.

 Avukatlık ortaklığı, yukarıda zikredilen ihtiyaçları kapsamak 
için tüzel kişiliği haiz ve kendine özgü (sui generis)72 olarak ya-
pılandırılmış ve mesleğin ilerlemesi ve kuvvetlenmesi için Avu-
katlık Kanunu kapsamına alınarak yasal bir zemine oturtulmuştur 
(m. 44) :

 ‘‘Avukatlık ortaklığı, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın 
bu kanuna göre mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel 
kişiliktir.’’

 Yukarıda yasal tanımı verilen Avukatlık Ortaklığı, avukatlık 

72 Avukat Ortaklığı’nın ticari amaçlı olmayarak; mesleki amaçla faaliyette bulunması ve gelirin 
ticari değil serbest meslek kazancı olması, Avukatlık Ortaklığı’nın paylarının sadece avukatlara 
devredilebilip ortakların yalnızca avukat olması gibi hususlar nedeniyle kendine özgü bir yapısı 
olduğunu söylememiz gerekir.
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bürosunun giderlerinin paylaşılması ve vergilerin azaltılması için 
gereklidir. Ayrıca uzmanlaşmış bir kadro ile çalışma imkânının 
olması verimi de artıracaktır. Avukatlık Ortaklıkları’nın artması 
ile mesleğe ve hukuka daha fazla katkıda bulunulabilecek; ku-
rumsallaşan bu yapılar ile mesleki tecrübe ve mesleki etik değer-
leri yeni meslektaşlara aktarılabilecektir. 

 Avukatlık Ortaklığı müvekkiller bakımından da fayda sağla-
yacaktır. Öyle ki, müvekkile karşı şahsi olarak sorumlu olan bir 
avukat yerine, Avukatlık Ortaklığı’nın tüm avukatlarının müş-
tereken ve müteselsilen sınırsız biçimde sorumlu tutulabilecek 
olması müvekkiller bakımından daha sağlam bir güvence teşkil 
edecektir.

 Dünyadaki hukuk düzenlerinde de Avukatlık ortaklı-
ğı bakımından çeşitli gelişmeler yaşanmaktadır. Örneğin 
Almanya’da, avukatların limited şirket şeklinde örgütlenerek 
avukatlık mesleğini ortak yürütmesine, Bayern Eyalet Mah-
kemesinin 24.11.1994 tarih ve       3 ZBR 115/94 sayılı kara-
rı ile izin verilmiştir73. Daha sonra 1998 yılında Alman Federal  
Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklik ile avukatlık mes-
leğinin limited şirket şeklinde yürütülmesi yasal bir zemine 
kavuşturulmuştur. Almanya dışında Danimarka, Norveç, Hol-
landa, İsveç gibi Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde74 de avukatlık mesleğinin ortaklık şeklinde yü-
rütülebilmesi imkân dâhilindedir ve bu uygulamaya sık rastla-
nılmaktadır. Öyle ki dünyadaki gidişat göz önüne alınırsa kısa 
süre içerisinde avukatlık büroları son derece sınırlı olacak ve 
anonim ortaklıklar şeklinde Avukatlık Ortaklıkları kurulacaktır. 
 
 Ülkemizdeki duruma dönecek olursak, sınırlı olarak belirti-
len (numerus clauses) şirket tiplerinden hiç birine uymayan Avu-
katlık Ortaklığı’nın kendine özgü yapısı vardır ve hiçbir ticari şir-

73 Bkz. Sungurtekin, Avukatlık Mesleği, s. 140
74 ABD’de reklam yasağının neredeyse olmaması avukatlık mesleğinin ticari iş olarak yapıldığı-
nın bir göstergesidir; sayısı beşyüzü aşan mensubu ile avukatlık şirketleri kurulmakta ve her geçen 
günde artmaktadır.
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ket ile birebir örtüşmemektedir. Küreselleşme ve çeşitli olgular, 
ülkemizi dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalmamaya itmiş ve 
bu konuda yeni düzenlemeler yapma zorunluluğuna neden ol-
muştur. Bu kapsamda ‘‘Avukatlık Ortaklığı’’ kurumu yasada dü-
zenlenerek yasal bir zemine kavuşturulmuştur. Önümüzdeki sü-
reçte bu ortaklıkların artacağı bir gerçektir. Ancak bu ortaklıklar, 
asla mesleki bağımsızlığa darbe vuracak şekilde yapılanmamalı 
ve mesleğe yeni başlamış avukatların bu ortaklıklarda ücretli is-
tihdam olunmak suretiyle sömürülmeleri engellenmelidir75.

75  Bkz. Sungurtekin, Avukatlık Mesleği, s. 146
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Birden Fazla Parsel Üzerine Yayılmış 
Toplu Yapılarda Yönetim

 Hande Atmaca Ülkü *

 BÖLÜM 1 
 Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur?
 1. Kat Mülkiyetinin Hukuki Niteliği
 
 Kat mülkiyeti, paydaşlara kendilerine ayrılan katlarda tek 
başlarına yararlanma hakkı veren nitelikte, özel bir paylı mülki-
yet hakkıdır.
 
 Kat Mülkiyeti Kanunu; kat maliklerinin ortak yerlerdeki 
haklarını, arsa payından ayrı bir hak niteliğinde kabul eder.  Bu 
mülkiyette, paylı mülkiyet esaslarına göre bağımsız bölümün de-
ğerleriyle orantılı olarak arsada tahsis edilen pay ile bütün kat 
maliklerinin paylı mülkiyetine tabi yerler üzerindeki paylı mül-
kiyet payı ayrılmaz biçimde bağlıdır. Yani kat mülkiyetine tabi 
taşınmazda, arsa payı diye tabir edilen bir hakkın ve ayrıca ortak 
yerlerde ise ayrı bir hakkın mevcudiyeti söz konusudur.
 
 Oğuzman ise; kat mülkiyetine tabi taşınmazda arsa payı diye 
bir hakla birlikte, ortak yerlerde ayrı bir hakkın aynı anda mev-
cudiyetinin söz konusu olmaması gerektiğini düşünmektedir.1 
Çünkü kat mülkiyetine tabi kısımlar dışında kalan ortak yerler 
üzerindeki her bir paydaşın hakkı, zaten arsa payı diye ifade edi-
len hakkın içinde yer alır

 Esasen kat mülkiyeti şeklinde bir düzenleme olmasaydı; ma-
liklerden birine ait bağımsız bölümlerden biri satıldığı takdirde, 
diğer maliklerin paylı mülkiyet ilişkisi çerçevesinde, söz konusu 
bağımsız bölümün satın alınması hususunda, kanuni şufa hakkına 
1 M. Kemal OĞUZMAN , Özer   Selici, Şaibe OKTAY-ÖZDEMİR    Eşya Hukuku 2004 syf 21, 

22          
* (Ordu - Perşembe Yargıcı)
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dayanarak talepte bulunabilecekleri açıktır. Oysaki, Kat Mülkiye-
ti Kanunu, müşterek mülkiyet ilişkisini kaldırarak, her bir bağım-
sız bölüm üzerinde tek başına malik olabilme imkanı getirmiştir. 
Ancak bunun aksine düzenleme yapılabileceği de hükme bağlan-
mıştır. O halde kat malikleri, kendi aralarında yapacakları bir akit 
ile önalım ilişkisini kurabilirler. 
                                                                                                                    

 2) Kat Mülkiyetinin Kuruluş Koşulları
 
 Kat  mülkiyeti, ancak tümü kagir ve tamamlanmış olan bina-
larda kurulabilir. Bir binanın yalnız bazı bölümlerinde kat mülki-
yeti kurulma imkanı mevcut değildir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 
yapılan düzenlemeye göre, aynı katta birbirine bitişik bulunan 
birden fazla bölüm tek kat mülkiyeti konusu olabilir. 

 Yapı tamamlanmış olmasına rağmen bürokratik işlemlerin 
gecikmesinden dolayı iskan alınamamışsa, bu durumda söz ko-
nusu binada kat irtifakı kurulabilir. Kat irtifakı; arsa maliki veya 
ortak maliklere ya da bunlardan birine, yapı tamamlandıktan son-
ra tapu dairesine yapacakları yazılı bir taleple, söz konusu kat 
irtifakının, kat mülkiyetine çevrilmesi hakkını verir. Dolayısıy-
la fiilen tamamlanmış bir binada iskan izni alınamadığı için, kat 
mülkiyetine geçilememiş olsa bile kat irtifakı kurulabilir. Ancak 
böyle bir binada dahi oturulma imkanı hukuken mevcut değildir.2 
Kat irtifakının, kat mülkiyeti kurulmasındaki aşamaları kolaylaş-
tıran bir kurum olarak kabulü mümkündür. Nitekim yapı tamam-
landıktan sonra arsa maliklerinden sadece birinin tapu dairesine 
yapacağı taleple dahi kat irtifakından kat mülkiyetine geçilebilir. 

 Kat mülkiyeti kurulmasından önce o taşınmazın üzerindeki 
mevcut ve şahsi haklar, kat mülkiyeti kurulduktan sonra da ta-
şınmazı ve taşınmaza bağlı arsa paylarını kendiliğinden kayıtlar. 
Ancak söz konusu olan aynı haklar geçit irtifakı, manzara irtifakı 
gibi taksimi mümkün olmayan haklardan ise, kat maliklerini arsa 
payı oranında değil  tam olarak yükümlülük altına sokar. Mesela 
geçit irtifakı, fiilen yüklü bir taşınmazın bir kısmında söz konusu 
olsa dahi, yük bütün taşınmazın üzerindedir.

2 Abdülkadir Arpacı, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Açıklaması, Istanbul 2002, syf 14-15 
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 Yeni Medeni Kanun’a göre, pay üzerinde sınırlı ayni hak 
mesela intifa hakkının ve rehin hakkının tesisi mümkündür.3 An-
cak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun mantığı gereği, zaten intifa hakkı 
tek bir bağımsız bölüm üzerinde tesis edilebilir ve diğer bağımsız 
bölüm maliklerinin herhangi bir yükümlülüğü doğmaz. Bağımsız 
bölümü bu şekilde kayıtlayan ayni haklar bağımsız bölüme ait 
arsa payını da kayıtlar. 

 Kat mülkiyeti taşınmaz maliklerinin anlaşması veya tek ma-
likin iradesi ile ya da paylaşma davası sonucu mahkeme kararı ile 
kurulabilmektedir.

 İradi olarak kat mülkiyeti resmi senet düzenlenmesinden 
sonra tapu siciline yapılacak tescille kurulur. Ancak kat mülkiye-
ti kurulmadan önce, arsa malikine verilecek dairenin arsa maliki 
ile müteahhit arasında belirlenmesi için, resmi şekilde yapılacak 
sözleşmeye gerek yoktur.4

  Kat mülkiyetinin kurulması için gerekli resmi senet; taşın-
maz üzerinde tek kişi malikse onun, birden çok kişi malikse bütün 
paydaşların imzalamış oldukları dilekçe ile başvurması sonucu 
düzenlenir. Taşınmaz üzerinde iştirak halinde mülkiyet varsa, ön-
celikle iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi 
gerekir.5

 Resmi senedin düzenlenmesi ile, tapu memuru ana taşınma-
zın bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine,  “bu 
mülkiyet kat mülkiyetine çevrilmiştir.’’ ifadesini yazarak sayfayı 
kapatır ve kat mülkiyeti kütüğünde kat mülkiyetine konu her ba-
ğımsız bölüm için ayrı sayfa açılır.

 Yine kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul 
üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya 
ortak maliklerinden biri paylaşmanın kat mülkiyeti kurulması ve 
bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse; hakim, 
gayrimenkulün mülkiyetinin, kat mülkiyetine çevrilmesine karar 

3 M. Kemal OĞUZMAN , Özer Selici, Saibe OKTAY - ÖZDEMİR Eşya Hukuku 2004 syf 603
4 Yargıtay 15 HD 15.1980 Esas 1689 Karar 21123
5 M. Kemal OĞUZMAN , Özer Selici, Saibe OKTAY - ÖZDEMİR Eşya Hukuku 2004 syf 447
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verebilir. Bu şekilde, mahkeme kararıyla da kat mülkiyetinin ku-
rulabileceği görülmektedir.

 Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için gerekli koşulları değer-
lendirirken, bir arsa üzerinde tümü kagir olan bir binanın yanında, 
ahşap bir evin bulunması durumunun; söz konusu arsa üzerinde 
kat mülkiyeti kurulmasına engel oluşturup oluşturmayacağı soru-
suna cevap vermeye çalışalım. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, 
ana gayrimenkulün tümü kat mülkiyetine çevrilmeden, o gayri-
menkulün bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kuru-
lamaz. Ana gayrimenkul, arsa ile birlikte yapı ve eklentilerinin 
tümüne verilen isimdir. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; 
ahşap yapılar üzerinde kat mülkiyeti kurulamayacağı anlaşıldı-
ğından, binanın tümü kagir olsa dahi, binanın yanında ahşap yapı-
nın bulunması durumu, arsa üzerinde kat mülkiyeti kurulmasına 
engeldir. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda hangi yerlerin ortak 
yerlerden sayılacağı belirtilmiştir. Bunun haricinde sözleşme ile 
de ortak yerler kararlaştırılabilir. Şu halde yapılması gereken, 
malikler arasında akdedilecek bir sözleşme ile söz konusu ah-
şap evin ortak yerlerden sayılmasıdır. Bu surette ilgili taşınmaz 
üzerinde kat mülkiyeti rejiminin kurulabilmesi mümkün hale 
gelmektedir.6 

  Kanuna göre, ancak aynı katta birbirine bitişik durumda bu-
lunan birden fazla bölüm, kat mülkiyeti kütüğü ve tek bağımsız 
bölüm olarak tescil edilebilir. Ancak projede dubleks mesken 
olarak öngörülen bağımsız bölümlerin, bunun istisnası olduğu 
unutulmamalıdır. Kanımızca kanun koyucu bir kişiye ait ayrı 
ayrı katlardaki bağımsız bölümlerin tek bağımsız bölüm olarak 
kaydedilmesinin önüne geçmek istemiştir. Zira kat mülkiyeti hu-
kukunda, esas olan hakkın eşyaya bağlı olduğu prensibidir. Kat 
mülkiyetindeki bağımsız bölümlerin tesisinde, yerlerin birbirine 
bitişik konumda olması aranarak, aynı şahsa ait bitişik durumda 
bulunmayan yerlerin tek bağımsız bölüm olarak tescilinin yapıl-
masındaki hukuki imkan ortadan kaldırılmıştır.     
  
  
 

6 Abdülkadir Arpacı Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim, İstanbul 1984 syf 19-20



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 64

Mehrigül Keleş

 BÖLÜM 2
 
 Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki Değişikliklerin Genel Gö-
rünüşü ve Kanundaki Temel Kavramlar 
   
 1. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki Değişikliklerin Ana Hat-
ları

  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih 
olan 2 Ocak 1966’da, belli bir parsel üzerinde yapılmış birden 
çok bağımsız bölümü kapsayan tek bir yapı düşünülerek söz ko-
nusu kanun hazırlanmıştır. Oysaki günümüzde Türkiye’nin deği-
şen sosyal ve ekonomik koşulları sonucu, aynı parselde ortak yer 
ve tesislere sahip birden çok bloğun bulunması durumuyla alakalı 
olarak, 2814 sayılı Kanun ile, Kat Mülkiyeti Kanunu’na birden 
çok yapılarda uygulanacak özel hükümleri ihtiva eden geçici 3 
üncü madde eklenmiştir. Ancak toplu yapı uygulaması yaygın-
laştıkça, farklı parseller üzerindeki yapılar, birden fazla bağımsız 
bölümü kapsayan büyük blok inşaata dönüşmüştür. Buna ilişkin 
olarak da, Kat Mülkiyeti Kanunu’na, 65. maddeden sonra gelmek 
üzere, 5711 sayılı Kanun’un; 21. maddesi ile “ dokuzuncu bölüm 
“ adı altında, 9 madde halinde “toplu yapılara ilişkin özel hüküm-
ler” eklenmiştir.

  Bu dokuz madde halinde belirtilen özel hükümlerde; top-
lu yapının birden çok parseli kapsaması halinde, kat irtifakı ve 
kat mülkiyetinin tesisinde her parselin ayrı ayrı dikkate alınması 
gerektiği açıklanmış, yine toplu yapılar için hangi yerlerin ortak 
yerlerden sayılacağı hususu açığa kavuşturulmuştur. Blok ve blok 
niteliğinde olmayan yapıların hangileri olduğu hakkında tanım-
lama yapılmıştır. Yönetimle alakalı olarak getirilen hükümlerde, 
blokların ve toplu yapı kapsamında ortak yapı ve tesislerin yö-
netimiyle alakalı ayrı düzenleme yapılmıştır. Yine bloklara, blok 
niteliğinde olmayan yapılara ve toplu yapı kapsamındaki yerlere 
münhasır olmak üzere her biri için farklı yönetici ve denetici se-
çileceği belirtilmiştir.
                                                                                                               
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki Temel Kavramların 
Açıklaması
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  Konuyla alakalı ayrıntılı açıklamaya geçmeden önce, Kat 
Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan bir takım kavramların, Medeni 
Kanun’daki tanımlamalarıyla ilgili açıklama yapılacaktır.
 
 Üzerinde kat mülkiyeti kurulan arazi parçasının tümüne “ana 
gayrimenkul” denir. Ana gayrimenkul üzerindeki esas yapıya ana 
yapı denir. Bir parsel üzerindeki bir kaç tane konut ve bunların 
her birinin çevresindeki sosyal tesis bulunduğu durumlarda bu 
konutlardan her birini ayrı ayrı ana yapı olarak kabul ederiz.

      Tamamlanmış ve tümü kagir olan bir yapının özel mülkiyete 
konu olabilecek ve başlı başına kullanılmaya elverişli bölümlerin-
den her birine bağımsız bölüm denir.  Bağımsız bölümün dışında 
olup doğrudan doğruya bağımsız bölüme tahsis edilen yerler ek-
lentidir. Eklenti bağımsız bölümün bütünleyici parçası niteliğin-
dedir. Dolayısıyla eklenti bağımsız bölümden ayrı olarak tasarruf 
işlemlerine konu olamaz. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu’nun, 6. 
maddesi, bağımsız bölümün maliki olan, eklentilerin de tek başı-
na malikidir demektedir. Dolayısıyla bir eklentinin, birden fazla 
bağımsız bölüme tahsis edilemeyeceğinin kabulü gerekir. Bağım-
sız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti de-
nir. Söz konusu mülkiyet hakkı, arsa payı ve ana gayrimenkulden 
ortak yerlere kadar uzanmaktadır. Kanunda ortak yer olarak kabul 
edilen bazı yerler sayılmıştır.     
                                                                                    
 Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesinde belirtildiği 
üzere, sözleşme ile de ortak yerler kararlaştırılabilir. Sözleşme-
nin resmi olarak yapılmış olması gerekir. Ortak yerlerin yetkili 
mercilerce onanmış planda gösterilmesi şarttır. Sözleşme ile plan 
birbirine uymuyorsa plana itibar edilmelidir.7

  
  
  
  
  
  

7 Ali Haydar KARAHACIOĞLU ,Mehmet ALTIN Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Kanunlar 

Adalet Yayın Evi 2004
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 BÖLÜM 3 

 Farklı Parsellere Yayılmış Toplu Yapıların Yönetimiyle 
İlgili 5711 Sayılı
 
 Kanun’dan Önceki Düzenlemeler  

 1) Genel Değerlendirme

 Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat irtifakı ve ya kat mülki-
yeti rejimi tek bir parsel üzerinde kurulabilmekteydi. Birden fazla 
parselin her birinin üzerinde, kat irtifakı veya kat mülkiyeti ku-
rulmuş ise, bu durumda da söz konusu parseller üzerindeki taşın-
mazların yönetimiyle ilgili esaslar, Kat Mülkiyeti Kanunu nazara 
alınarak belirlenmekteydi. Birden fazla parsel üzerine yayılmış 
toplu yapılar arasındaki ilişkileri düzenleyen yönetim planı nite-
liğindeki sözleşmeler ise, Borçlar Kanunu hükümlerine tabii idi. 
Dolayısıyla farklı parsellere yayılmış yapıların tümüyle alakalı 
giderlerin, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan prensiplere göre 
değil, müddeabihin değerine göre tespit edilecek olan görevli 
mahkemede genel hükümlere göre çözümlenmesi yoluna gidili-
yordu.

 2) Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
  
 Birden fazla parsel üzerine yapılmış yapılarda, tek bir par-
sel üzerindeki bağımsız bölüme ilişkin giderler, tüm siteyi yani 
bütün parselleri ilgilendirdiğinden, meydana gelecek ihtilaflara 
ilişkin davalar, yönetim planı niteliğindeki sözleşme gereği müd-
deabihin değerine göre belirlenecek olan genel mahkemelerce çö-
zümlenir diye düşünülebilirdi. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 
33/I maddesiyle ve yine Kat Mülkiyeti Kanunu, ek 1. madde ile 
getirilen düzenlemelerle, kesin bir görev ve yetki kuralının varlığı 
kabul edilmiştir. Bu kesin görev ve yetki kuralı gereği, kat mül-
kiyetinden doğacak her türlü uyuşmazlığa, taşınmazın bulunduğu 
yer sulh hukuk mahkemesinde bakılması gerekir.8

 Çünkü, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun, 2814 sayılı 
8 T.Murat Pulak Kat Mülkiyeti Kanunu 2008 syf 105-120                                                                                 
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Kanun’la değişik 20/II md.si hükmü gereği, birden çok par-
sel üzerinde kurulu yapılarda,aynı parsel üzerindeki ana gay-
rimenkulde yer alan bağımsız bölümlerdeki genel gider-
lerle alakalı uyuşmazlıklara, 5711 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklikten önce de, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanırdı. 

 3) İlgili Yargıtay Kararları 

 *) “Kat mülkiyeti, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine 
göre tek bir parsel üzerinde bulunan gayrimenkullerde tesis 
edilebilir. Birden çok parsel üzerinde mevcut ana yapılarda-
ki bağımsız bölüm malikleri arasında yapılan sözleşme, Kat 
Mülkiyeti Kanunu’nda öngörülen yönetim planı niteliğinde 
değildir. Dolayısı ile bu sözleşme ile alakalı uyuşmazlıklar, 
müddeabihin değerine göre asliye hukuk veya sulh hukuk 
mahkemesinde açılacak bir dava ile genel hükümlere göre 
çözümlenir.”9 

 *) ”Dava aynı site içerisinde yer alan, ancak birden çok 
parsel üzerinde inşaa edilmiş toplu yapıda bağımsız bölüm 
maliklerince oluşturulan yönetimlerin aldığı karar uyarınca, 
mimari projeye aykırı olarak tespit edilmiş tadilatın eski hale 
getirilmesine ilişkindir. Burada her iki tarafın ya da yöneti-
ci ile davalının aynı parselden birinde bağımsız bölüm ma-
liki olmaları halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, dava 
açmaları mümkünse de, tarafların aynı parselde kat maliki 
olmadıkları ve dava konusu değeri nazara alınarak görevli 
mahkemenin belirlenip genel hükümlere göre davanın çö-
zümlenmesi gerekir.”10 

 *)  “Site yöneticisi olduğunu bildiren davacılar, aynı site-
de bağımsız bölüm maliki bulunan davalıdan sitenin tamamı-
nı ilgilendiren inşaat giderleri ve işletme giderlerinin tahsilini 
talep etmişlerdir. Söz konusu sitede davacılar ile davalı aynı 
parselde bağımsız bölüm malikleridir. Site birden çok parsel-
den oluşmakta ve her bir parselde kat irtifakı tesis edilmiştir. 
Birden çok parsele yayılmış yapılarda bağımsız bölüm ma-
liklerinin bir araya gelerek yönetime ilişkin olarak akdettik-
9 Yargıtay 3 HD 16.01.2001 Esas 117143 Karar 263 
10 Yargıtay 18 HD 14.09.1995 Esas 7896 Karar 8747
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leri sözleşme yönetim planı benzeri sözleşmedir. Dolayısıyla 
bu sözleşmesinde doğacak uyuşmazlıkların çözümü müddea-
bihin değeri esas alınarak açılacak davada genel hükümlere 
göre yapılır. Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi-
nin, 2814 sayılı kanunla değişik 2. fıkrası hükmü gereği, dava-
lı ile davacıların aynı parsel üzerindeki ana gayrimenkulde, 
bağımsız bölüm maliki olmaları halinde, genel giderlerle ala-
kalı uyuşmazlıklarda, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulan-
ması olanaklıdır.”11

 *) “Bitişik de olsa, birden çok parsel üzerinde müşterek 
kat mülkiyeti kurulamazsa da; taraflar ortak bir tesisin kul-
lanım, yararlanım ve yönetimiyle ilgili sözleşme yapabilirler 
ve bu sözleşmeyi imzalayan kat maliki bununla bağlı olur.”12 

 *) “Birbirine birleşik parsellerin kat malikleri arasında 
müşterek tesisler ile ilgili sözleşme genel hükümlere göre ge-
çerli ise de, bu sözleşme onu imzalamayan kat malikini bağla-
maz.” 13 

 *) “Davacı; İzmir, Karşıyaka ilçesinde bulunan “Mavi-
şehir” adlı toplu konutların tek bir yönetim planı ile yönetil-
diğini, davalı blok yönetimin ortak yerler gider payını kendi 
kapsamındaki bağımsız bölüm maliklerinden toplayarak öde-
mediğini belirterek, davalının itirazının iptalini talep etmiştir. 
Davalı ise, davada tarafların taraf ehliyetlerin bulunmaması 
nedeniyle davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. 
Mavişehir toplu yapı alanı ile ilgili olarak oluşturulmuş bir 
yönetim planı vardır. Söz konusu yönetim planı, her bloktaki 
bağımsız bölüm maliklerini, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümle-
rine göre bağlar ve sözleşme hükmündedir. Sonuç olarak söz-
leşme ile tüm bağımsız bölüm malikleri hak ve borçları ken-
dilerine ait olmak üzere toplu yapı yönetimine, blok bağımsız 
bölüm malikleri de aynı şekilde, blok yönetimine kendilerini 
temsil yetkisi vermiş sayılırlar. Yani sözleşmeden kaynakla-
nan bu temsil görevleri dahilinde davada taraf ehliyetine sa-

11  Yargıtay 18 HD 16.01.1996 Esas 12297 Karar 159 
12 Yargıtay 18 HD 27.09.1993 Esas 7642 Karar 1020 

13 Yargıtay 18 HD 11.10.1993 Esas 7958 Karar 10638 
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hiptirler. 14

 *) “ Ayrı ayrı parsel üzerinde kurulan binaların bağım-
sız bölüm malikleri ortak yerlerin yönetimi için sözleşme ile 
bir ortak yönetim tarzı kararlaştırsalar da, bu sözleşme an-
cak tarafları bağlayan bir özel hukuk sözleşmesi niteliğinde-
dir. Davalı kiracı ise bu sözleşme hükümleri ile bağlı değil-
dir. İçinde oturduğu bağımsız bölümün bir bölümünü teşkil 
ettiği ana gayrimenkulde kat irtifakı tesis edilmiş ise de; 
uyuşmazlık, hakkında yapılan icra takibine konu olacak bu 
ana gayrımenkulün yönetiminde değil, diğer parsel üzerin-
de inşaa edilmiş binaların da dahil olduğu ortak yönetimden 
kaynaklanmaktadır”15

 Bu Yargıtay kararından, ortak yönetim yöneticisi olan dava-
cının aynı parselde kat maliki de olmadığı için, Kat Mülkiyeti 
Kanunu’nun 20. maddesinin değişik 2 . fıkrası uyarınca, aktif hu-
sumet ehliyetine sahip olmadığı dikkate alınarak, kiracı olan da-
valı hakkında, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun; 22/IV maddesi hükmü 
uygulanamayacağından icra takibi yapamaz ve dava açamaz .* 

sonucu çıkmaktadır.  

 *) “Davacı, birden fazla parsel üzerinde kurulu bulunan si-
tedeki bağımsız bölüm  maliklerinin 13.1.2002 tarihinde toplantı 
yaparak, site yönetimi adı altında yaptıkları seçimin, yasa ve yö-
netim planına aykırı olmasından ötürü kararın iptalini talep ve 
dava etmiştir. Burada çözülmesi gereken mesele, iki parsel üze-
rinde kurulu ve her iki parsel için ayrı ayrı yönetim planı hazırla-
narak kat mülkiyetine geçilmiş sitede, 400 bağımsız bölüm mali-
kinin toplanarak site yönetimini seçip seçemeyeceğine ilişkindir. 
Dava konusu site iki parsel üzerinde kurulu olmakla; Kat Mülki-
yeti Kanunu uygulanmazsa da, müşterek mülklerde Türk Medeni 
Kanunu’nun 650 vd. maddelerine göre; paydaşların çoğunlukla 
alacağı, kararla veya sözleşme ile, olağan yönetim işlerinde yet-
kiyle ilgili farklı düzenleme getirebilir.”16                                                                                                      
                                                                         

14 Yargıtay 13 HD 07.02.2000,Esas 8743 Karar 419 

15 Yargıtay 18 HD 15.10.1993 Esas 8742 Karar 10955 

16 Yargıtay 3 HD 24.01.2005 Esas 14833 Karar 60
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 BÖLÜM 4
        
 Toplu Yapı Kavramı ve Hukuki Niteliği
 
 Öncelikle toplu yapı teriminden ne anlaşılması gerektiği 
üzerinde duralım. Tek parsel üzerine yayılmış birden çok yapının 
varlığı halinde toplu yapıdan bahsedilir. Yine birden fazla parsel 
üzerine yayılmış, birbirine bitişik ya da bitişik olmamakla birlik-
te, komşu imar parseli üzerinde birden çok yapı olmalıdır ki, toplu 
yapı kavramından söz edebilelim. Ayrıca bu yapıların yönetimle-
ri ve sosyal tesisleri arasında bağlantı bulunmalıdır. Ancak toplu 
yapı kapsamındaki imar parselleri arasında; imar planına göre, 
kamuya ayrılan yol, meydan, park, yeşil alan gibi yerler varsa, 
söz konusu imar parselleri bitişik ya da komşu olmayabilir.

 BÖLÜM 5
 
 5711 Sayılı Kanunla ‘Dokuzuncu Bölüm’ Adı Altında Ya-
pılan  Değişikliklerin Değerlendirilmesi
 
 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda, 65. maddeden sonra 
gelmek üzere, yapılan düzenlemeye göre, toplu yapılarda ortak 
kullanma ve faydalanmaya tahsis edilen parsellerin malik hanesi-
ne, tahsis edildikleri diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağım-
sız bölüm numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir. Ancak kat 
mülkiyeti sicilinde, bağımsız bölüme ait sayfada ayrı bir bölüm 
oluşturarak söz konusu bağımsız bölüme tahsis edilmiş ortak yer-
lere ilişkin bilgilerin de işlenmesi gerekir diye düşünmekteyim. 
Çünkü ayni haklara hakim olan, kamuya açıklık yani aleniyet 
prensibi gereği, taşınmazlarda tapu kayıtlarında yapılacak deği-
şiklerin tapu kütüğüne işlenmesi gerekir. Burada bahsi geçen ka-
muya açıklık ilkesinin ne anlama geldiği üzerinde kısaca duralım. 
Söz konusu olan bir taşınır malsa, ayni hak sahibinin o malı eli 
altında bulundurması olağandır. Mesela, saat malikinin kolunda 
durur. Ancak bu durum, taşınmazlarda farklıdır. Örneğin, tarlanın 
maliki olan şahsın, sürekli  tarlanın başında beklemesi kabul edi-
lemez. Bundan dolayı taşınmazlarda ayni hakların kamuya açık-
lığının, tapu kütüğünde yapılacak kayıtlarla sağlanması yoluna gi
dilmiştir.17                                                                                                                                     
17 Prof.Dr M. Kemal OĞUZMAN   , Prof Dr   Özer Selici, Prof   Dr Şaibe OKTAY - ÖZDEMİR       
Eşya Hukuku 2004 syf 21, 22
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 Madde 68’de, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. 
maddesine benzer nitelikte bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 
kat mülkiyetinin kurulması için, tapu idaresine verilmesi gereken 
belgeler arasına, vaziyet planı da dahil edilmiştir. Yapıların ko-
numları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler ve bunların kullanılış 
amaç ve şekilleri, imar planına uygun biçimde hazırlanmış va-
ziyet planında belirtilir. Yine 68. maddeye göre; kamuya ayrılan 
yerlerin düzenlenmesi, işletmesi ve bakımı ilgili kamu kurumuyla 
mutabakat yapmak koşuluyla, toplu yapı yönetimince üstlenilebi-
lir. 
          
 Söz konusu bu mutabakatın idarenin taraf olduğu bir özel 
hukuk sözleşmesi biçiminde gerçekleşeceği mutlaktır. Nitekim 
idarenin her çeşit yaptırma konusundaki sözleşmeleri ve hat-
ta bayındırlık işlerine ilişkin sözleşmeleri de, özel hukuk söz-
leşmesi niteliğinde kabul edilmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na göre; idarenin alım satım, hizmet, yapım, kira, tram-
pa, mülkiyetten gayrı aynı hak tesisi ve taşıma işlerine ilişkin 
olarak yaptığı sözleşmeler özel hukuk sözleşmeleridir. Ancak 
bu sözleşmeler iki eşit tarafın özgür iradesiyle oluşturulan özel 
hukuk sözleşmelerinden oldukça farklıdır. İdarenin sözleşmeciyi 
seçme ve sözleşme bedelini serbestçe belirleme yetkisine, ayrıca 
yine tarafların sözleşmenin içeriğini belirleme hak ve yetkisine 
kısıtlamalar getirilmektedir. Ancak bunun dışında, 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu’na tabi sözleşmelerde, idareye özel hukuk 
sözleşmelerinde görülmeyen türden üstün yetki ve ayrıcalıklar ta-
nınmış, karşı tarafa ise yükümlülükler yüklenmiştir.

 Yani idarenin, 4734 sayılı kanun kapsamındaki işlere ilişkin 
olarak yapacağı sözleşmelerin, tamamen özel hukuk hükümlerine 
tabi olmadıkları, bazı öğeleri yönünden kamu hukukuna tabi ol-
dukları kesindir.18

 Madde 69’da getirilen düzenleme, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 
27. maddesinde düzenlenen hususlarla benzer niteliktedir. Ancak, 
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 27. maddesine göre, ana gayrimen-
kul kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim biçimiyle alakalı 
prensipler emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, yönetim 
kurulu kararı tarafından kararlaştırılır. 

18 Prof. Dr Metin GÜNDAY İdare Hukuku 2003 Syf 201
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 Madde 69’da belirtilen blok yapılara ilişkin tanımlamaya 
göre, birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda, ortak 
yeri bulunan yapının blok olduğu belirtilmiştir. Salt o bloka ve 
bloka ait ortak yerlere ilişkin olan meseleler söz konusu olunca, 
bu meseleler o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden olu-
şan kat malikleri kurulunca çözümlenir. Blok niteliğinde olma-
yan yapılar, blok niteliğindeki yapılarla aynı parselde bulunuyor-
sa, blokların kendilerine münhasır meselelerin çözümüyle, blok 
olmayan yapılarla aralarındaki ortak yerlere ilişkin meselelerin 
çözümü, söz konusu parsel üzerindeki bağımsız bölüm malikle-
rinden oluşan kat malikleri kuruluna aittir. Bir adada birden çok 
parsel bulunuyorsa, o parsellere ait ortak yerlerin yönetimi ise, o 
adadaki bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kuru-
luna aittir.
 
 Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı yer ve tesisler; toplu ya-
pıdaki bağımsız bölüm maliklerinin oluşturduğu toplu yapı kat 
malikleri kurulu tarafından yönetilir.
 
 Ada kat malikleri kurulu ve toplu yapı kat malikleri kurulu 
sahip oldukları yetkilerini, yönetim planında hüküm bulunmak 
koşuluyla temsilciler kuruluna bırakabilir.

 Temsilciler kurulu da, yine söz konusu bağımsız bölüm ma-
liklerince seçilir. Blok yapılara ilişkin olarak temsilciler kurulu, 
her bloktaki bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yönetici-
lerinden oluşur. Blok niteliğinde olmayan yapılar içinse, temsil-
ciler kurulu, blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm 
maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur.
        
 Kanunda yönetici ve temsilcilerin yönettikleri ve temsil et-
tikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahip olduklarına 
ilişkin emredici düzenleme yapılmıştır. Değişikliklerle, blok kat 
malikleri kurulu; parselleri oluşturan adalardaki bağımsız bölüm 
maliklerinden meydana gelen ada kat malikleri kurulu; toplu yapı 
kapsamındaki bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı 
kat malikleri kurulu gibi ayrı ayrı kurullar oluşturulmuştur. Sonuç 
olarak, ortada mevcut birden çok yönetimin varlığı söz konusu 
olacaktır ki, bu durum, usul ekonomisine aykırı bir durum ortaya 
çıkarmaktadır. Halbuki, tek bir yönetimin oluşturulması ve böyle-
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ce yönetimde merkeziyetçiliğin ve sıkı bir eşgüdümün sağlanma-
sı pratikte çok daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Madde 69’da yer 
alan düzenlemenin emredici olmaması bu açıdan isabetlidir.
            
 70. maddede yapılan emredici düzenlemelere göre, toplu ya-
pıların yönetimi söz konusuysa; tüm yapılarla alakalı olarak tek 
bir yönetim planı esas alınacaktır. Yine karar nisabı da, Kat Mül-
kiyeti Kanunu’nun 28. maddesi ile paralel şekilde düzenlenmiştir. 
Buna göre yönetim planlarının değiştirilmesi için bütün bağımsız 
bölüm maliklerinin 4/5 inin oyu şarttır. Ancak kanımızca söz ko-
nusu nisap oldukça ağırdır. Zira birden çok yapının oluşturduğu 
bir sistemde, 4/5lik gibi bir oranı sağlamak bazı durumlarda ol-
dukça zor olabilir. Bir tek yapı ve aynı parseldeki birden çok yapı 
ile farklı parsellere yayılmış birden çok yapıya ilişkin yönetim 
planlarının değiştirilebilmesi için, aynı nisap olan 4/5 i aramak ve 
bunu aksi kararlaştırılamayacak nitelikte emredici bir düzenleme 
içine sokmak hakkaniyete aykırı durumlar yaratabilir. Farklı par-
sellere yayılmış birden çok yapının kat malikleri arasında koordi-
nasyonun sağlanabilmesinin her zaman kolay olmayabileceği ve 
bu şekildeki ağır bir nisapla toplu yapıdaki yönetiminin işleyişin-
de duraksamalar yaşanabileceği gözden kaçırılmamalıdır.
 
 71. madde uyarınca, kat malikleri kurulu hem yönetim hem 
de denetim yetkisini kullanan bir organdır. Ancak yönetim pla-
nında farklı düzenlemeler getirebilir. 71. maddede belirtilen hu-
suslar, 34. madde ile paralellik göstermektedir. Yani kat malikleri 
ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından seçecekleri bir 
bağımsız bölüm malikine devredebilecekleri gibi, yine kendi ara-
larından seçecekleri üç kişilik bir kurula da yönetim yetkisi vere-
bilir. Ayrıca yönetimin kat maliki sıfatı taşımayan şahıs veya üç 
kişilik kurul halindeki şahıslara da devredilebileceği hususunda 
düzenleme yapılmıştır. Kanımızca yönetim yetkisinin kat mali-
ki sıfatı taşımayan şahıs veya şahıslara devredebilmesi oldukça 
isabetlidir. Nitekim birden çok parsele yayılmış toplu yapılarda, 
yönetim işlerinin kat maliki olmayan konunun uzmanı kişilerce 
görülmesi, söz konusu yönetimin daha sistematik bir biçimde yü-
rütülebilmesine zemin hazırlar. Çünkü birden çok parsel üzerinde 
koordinasyonun sağlanabilmesi daha çok emek zaman ve çalışma 
gerektirir. Kat maliklerinin kendi içlerinden seçecekleri yönetici-
ler, çoğu zaman yönetim işini tali olarak ele alıp, işte savsamalara 
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yol açabileceklerdir.
    
 Blok yöneticisi ve deneticisini, o blokta bulunan bağımsız 
bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulu, kat maliklerinin 
sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçer. Söz konusu olan toplu ya-
pıysa, yönetici ve denetici toplu yapı temsilciler kurulu tarafından 
salt çoğunlukla seçilir.

 Blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki or-
tak yer ve tesisler için yönetici ve denetici, söz konusu parselde-
ki bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat maliklerinin sayı ve 
arsa payı çoğunluğu ile seçilir.

 72. maddede yapılan düzenlemelere göre, toplu yapı kapsa-
mındaki belli bir yapıya veya yapılarının sadece bir kaçındaki kat 
maliklerinin ortak kullanım ve yararlanılmasına tahsis edilmiş 
ortak yer ve tesislere ilişkin giderler, o yapılardaki kat malikleri 
tarafından karşılanır. Ancak söz konusu giderler, bütün bağım-
sız bölümlerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş 
yerlere ilişkinse bu giderlere bütün kat malikleri katlanmakla yü-
kümlüdür.

  Ancak 72. maddenin birçok aksamaya yol açacağı düşünce-
sindeyim. Toplu yapı fazla sayıda yapıyı ihtiva etmiyorsa, yapı-
lardan sadece birine tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin 
genel giderlerin bile sadece o yapı kat malikleri tarafından kar-
şılanması, toplu yapının bütünlüğü ilkesini zedeleyebilir. Ancak 
farklı parsellere yayılmış birden çok yapının söz konusu oldu-
ğu hallerde, tek bir yapıdaki kat maliklerinin ortak kullanım ve 
yararlanmasına tahsis edilen yerlere ilişkin giderlerin ise sadece 
o yapıdaki kat malikleri tarafından karşılanması daha pratik çö-
zümler doğurur.

 Zaten toplu yapı, nitelik itibariyle benzer özellikleri taşıyan 
yapılardan meydana gelmektedir. Az sayıda yapıyı ihtiva eden bir 
toplu yapı oluşumunu düşünürsek, bunlardan birinin ortak yer ve 
tesislerine ilişkin genel giderlerin bile salt gider sahibi yapıya öz-
gülenmesi durumu; toplu yapıyı tüm yapıların ortak kullanımına 
tahsis edilmiş yer ve tesislerin giderlerini karşılamak amacıyla 
oluşturulan bir sistem haline dönüştürmektedir. 
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 Oysa toplu yapı tek bir yönetime sahip birden çok yapının 
oluşturduğu, merkeziyetçilik ilkesi doğrultusunda hüküm süren, 
tek bir hukuksal varlığa sahip yapılar bütünüdür.

 72. maddede giderlere hangi oranlarda katlanacağına ilişkin 
bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda genel hüküm niteliğin-
deki 20 inci madde uygulanacaktır. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti 
kurulmuş binalarda, her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş ortak 
mülkiyet payına arsa payı denir. Bağımsız bölümün değeri para 
olarak hesaplanır. Bu değer, yine ana gayrimenkulün para ola-
rak hesaplanmış değerine bölünür, çıkan sonuç arsa payını ifade 
eder. Arsa payı; arsanın bağımsız bölümlerine tahsis edilen ortak 
mülkiyet payıdır. İlk önce kat irtifakı kurulmuşsa, yapılmış ve ya-
pılacak bağımsız bölümlerin değeri, kat irtifakının tesis edilmiş 
olduğu tarih nazara alınarak belirlenir ve bağımsız bölümlerin 
bu şekilde belirlenmiş değeri ile orantılı arsa payı tahsis edilir. 
Kat irtifakı kurulmadan, doğrudan kat mülkiyeti tesisi söz konusu 
olursa, kat mülkiyetinin tesis edilmiş olduğu tarihteki bağımsız 
bölümlerin değerleri hesaplanarak, bağımsız bölümlere bu değer-
le orantılı arsa payı tahsis edilir.
 
 Bağımsız bölüm malikleri arsa paylarının tahsisinde huku-
ka aykırılık olduğunu düşünüyorlarsa, arsa paylarının yeniden 
düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilirler. Ancak bağımsız 
bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen değer artışı veya 
azalması, bağımsız bölüm maliklerine arsa paylarının yeniden 
düzenlenmesini talep hakkı vermez. Bağımsız bölüm üzerindeki 
mülkiyet hakkı başkasına devredilirse, o bağımsız bölüme tahsis 
edilmiş arsa payı da kendiliğinden devredilmiş olur. Arsa payı, 
kat mülkiyeti ve kat irtifakından ayrı olarak herhangi bir tasarruf 
işlemine konu olamaz.
 
 Kat Mülkiyeti Kanunu’na hakim olan arsa paylarına göre 
sorumluluğun torba bir hüküm niteliğinde bulunması ve birden 
fazla parsele yayılmış toplu yapılarda uygulama alanı bulma-
sı, kanaatimizce  hakkaniyete  aykırı sonuçlar doğurmaktadır.                                                                                                                                   
Çünkü iki ayrı alanlı parsel üzerinde, aynı alanlı bağımsız bö-
lümlere düşecek gider payı farklı olabilmektedir. Arsa payından 
ziyade, burada doğrudan bağımsız bölüme tekabül eden alan 
dikkate alınarak; tüm giderler bağımsız alanlar toplamına bölün-
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meli; daha sonra ortaya çıkan sonuç bağımsız bölümün alanıyla 
çarpılarak, bağımsız bölüm malikince ödenmesi gereken yönetim 
gideri bulunmalıdır. 

 Burada üzerinde durulması gereken başka bir mesele de, 
bağımsız bölümler üzerinde birden fazla malik varsa bunların 
genel giderlere nasıl katılacağı meselesidir. Şüphesiz müşterek 
maliklerden her biri, söz konusu giderlerden hisseleri oranında 
sorumludurlar. Ancak malikler arasında iştirak halinde mülkiyet 
söz konusuysa burada iştirak halinde mülkiyet ilişkisinin türüne 
bakmak gerekir. Eğer kanunun ilgili maddesinde söz konusu türle 
alakalı olarak müteselsil sorumluluk yönünden bir hüküm yok-
sa, iştirak halinde maliklerin sözleşme ilişkisi çerçevesinde diğer 
kat maliklerine karşı müteselsil sorumluluk yönünden taahhütle-
ri olup olmadığına bakılır. Eğer bu şekilde bir taahhütleri yoksa, 
müteselsil sorumluluktan bahsedilemeyecektir ve bu halde genel 
giderlere ilişkin davanın bağımsız bölümün bütün maliklerine 
karşı birlikte açılması gerekir.19 
  
 Son olarak dokuzuncu bölüm adı altında yapılan birden faz-
la parsel üzerine yayılmış toplu yapılara ilişkin düzenlemelerde 
hüküm bulunmayan hallerde; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili 
maddelerinin olaya tatbik edilerek, uyuşmazlığın tümüyle Kat 
Mülkiyeti Kanunu sınırları dahilinde çözümlenmesi gereğinin de 
gözden kaçırılmaması gerekmektedir.

19 Abdülkadir Arpacı, Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim, İstanbul 1984 syf 

275,276   



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 77

Mehrigül Keleş

 KAYNAKÇA

 Abdülkadir ARPACI Kat Mülkiyeti Kanunu ve Açıklaması 
2002

 Abdülkadir ARPACI Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde 
Yönetim İstanbul 1984

 Ali Haydar KARAHACIOĞLU – Mehmet ALTIN 
(Açıklamalı ve içtihatlı) Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Kanunlar 
2004 Adalet Yayınevi

 Ali Haydar KARAHACIOĞLU Kat Mülkiyeti Kanunu  
2006

 Durmuş ÖZDEMİR  Kat Mülkiyeti Kanunu 2001

 Hüseyin HATEMİ – Rona SEROZAR – Abdülkadir 
ARPACI Eşya Hukuku 1991

 Kadir DAYLIK Apartmanlar – Siteler – İş Merkezleri – 
Uydu Antenler Devremülkler için Kat Mülkiyeti Hukukunda 
Yönetim Planı 2007

 Kazancı Hukuk Otomasyon

 M. Kemal OĞUZMAN, Özer SELİCİ, Saibe OKTAY-
ÖZDEMİR Eşya Hukuku 2004

 Metin GÜNDAY İdare Hukuku

 Mustafa Reşit KARAHASAN Kat Mülkiyeti Hukuku

 Muzaffer ÖZER Kat Mülkiyeti Yasası

 Sait REZAKİ, Mahir Ersin GERMEÇ Kat Mülkiyeti ve 
Devre Mülk 2001

 Sait REZAKİ, Mahir Ersin GERMEÇ Kat Mülkiyeti ve 



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 78

Mehrigül Keleş

Devre Mülk (Birinci Cilde Ek Kitap) 2003

 T. Murat PULAK Kat Mülkiyetin Kanunu (Apartmanlarda, 
Sitelerde ve Toplu yapılarda Kat Maliklerinin, Kiracılarının, Yö-
neticilerin El Kitabı 2008

  Turhan ESENER, Kudret GÜVEN Eşya Hukuku 2008 

                                                                                                                                                      

  
  



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 79

Mehrigül Keleş



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 80

HAKEMLİ MAKALELER



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 81

İlknur Serdar

Tüketici Kredilerinde Kefaletin Türü Ve 
Kefile Başvurmanın Şartları

 ■  Yrd.Doç.Dr. İlknur Serdar1∗

 GİRİŞ

 Tüketici kredisinde kredi veren,  tüketiciye kredi verirken 
genellikle uzun bir süreye yayılan borcun ödenmesi sürecinde 
tüketicinin borcunu ödememesi ihtimaline karşı mutlaka tüketi-
ciden teminat vermesini istemektedir. Bu teminat ayni teminat 
niteliğinde olabileceği gibi şahsi teminat niteliğinde de olabil-
mektedir. Şahsi teminat verilmesi söz konusu olduğu durumlarda 
çoğunlukla, kefalet sözleşmesi düzenlenmektedir. 

 Uygulamada genellikle kredi veren, bankadır. Bankalar, 
tüketiciye kredi verirken teminat olarak çoğunlukla kredi alan 
tüketicinin, kefil göstermesini istemektedirler. Bankalar kefalet 
sözleşmesi yaptıkları kefillerin mali durumunu iyice araştırmakta 
ve özellikle söz konusu bankada kefile ait mevduat hesabı -genel-
likle maaş hesabı- bulunması durumunda mahsup ve takas yetkisi 
almaktadırlar. Kefalet sözleşmesi ise, kredi borcu ödenmediğin-
de bankaya, ister asıl borçluya, isterse kefile başvurma imkânını 
veren müteselsil kefalet niteliğinde kurulmaktadır. Kredi borcu 
1 ∗ D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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ödenmediğinde banka, doğrudan kefile başvurarak -genellikle 
bankadaki mevduatına başvurarak- borcunu tahsil etme yoluna 
gitmektedir. Çoğunlukla, asıl borçlu ödeme gücüne sahip olduğu 
halde banka, kendisi için daha avantajlı olan kefile başvurmayı 
tercih edebilmektedir. Hiçbir menfaati olmayan ve arkadaşlık, ak-
rabalık ilişkileri nedeniyle kredi alınması için kefil olan kişi bir-
den bire hiç beklemediği şekilde bir başkasının borcunu ödemek 
zorunda kalmaktadır.  

 Tüketici kredilerinde kefalet sözleşmesine ilişkin bir hüküm 
bulunmaması bu gibi durumların sıkça yaşanmasına ve tabiri ca-
izse kefil olan kişinin sömürülmesine yol açmaktaydı.  Kefalet 
sözleşmesinin tarafı olan ve sözleşmenin diğer tarafı banka kar-
şısında hem maddi hem de uzmanlık anlamında zayıf durumda 
bulunan, hiçbir ekonomik menfaati olmadığı, bir ticari amaç güt-
mediği halde dostluk, arkadaşlık akrabalık ilişkileri dolayısıyla 
hatır için kefalet sözleşmesini kuran kefilin korunması ihtiyacı 
kendisini göstermiştir. 4228 sayılı Kanunla Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle tüketici kredisinde 
kefalete ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. Tüketicinin Korunma-
sı Hakkında Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasına göre tüketici 
kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi 
veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteye-
mez. Bunun yanı sıra, kredi kartları sözleşmesi bir tüketici kre-
disi türü olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A 
maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 1. fıkrasında kredi kartı ile 
mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi 
kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 uncu mad-
de hükümlerine tabidir şeklinde 10. maddeye yapılan açık atıfla 
kredi kartı sözleşmeleri için de kefalete ilişkin hükümler uygula-
ma alanı bulmuştur2. Tüketici kredisi türü olan konut finansma-
nı sözleşmesinin düzenlendiği Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 10/B maddesinin 8. fıkrasında kullanılan finansmanın 
teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, konut finans-

2 Daha sonra çıkarılan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24. maddesinin 5.fıkrasında 
kefile ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme uyarınca “....Kredi kartı kullanımlarındaki ke-
falet, Borçlar Kanunu’nda belirtilen adi kefalet hükümlerine tabidir. Asıl borçluya başvurulup 
borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istenemez.”
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manı kuruluşu, asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, 
kefilden borcun ifasını isteyemez hükmü getirilmiştir. Tüm bu, 
kefili, kredi veren karşısındaki zayıf durumu nedeniyle koruma 
amacıyla getirilen düzenlemeler bir başka sorun yaratmıştır. Bu 
düzenlemelerde yer alan “kredi veren, asıl borçluya başvurma-
dan, kefilden borcun ifasını isteyemez” kuralının ne anlama gel-
diği uyuşmazlıklara neden olmuştur. Kredi veren bankalar, bu 
hükümde yer alan “asıl borçluya başvurmayı”, asıl borçlu tüke-
ticiye borcun ödenmesi hususunda ihtarda bulunulması şeklinde 
yorumlayıp, yine düzenleme öncesinde olduğu gibi borcun öden-
mesi için kefile başvurma eğilimindedirler. Biz bu çalışmamızda;  
asıl borçluya başvurulmadan, kefilden borcun ifasının istenileme-
yeceği ifadesinin tüketici kredilerinde kefaletin türü ve kefile han-
gi şartlarda başvurulabileceği hususunda nasıl anlamlandırılması 
gerekeceği sorusuna cevap aramaya çalışacağız.

 I. TÜKETİCİ KREDİSİ KAVRAMI
 
 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 
1. fıkrasında tüketici kredisi tanımlanmıştır. Buna göre, tüketici 
kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi 
verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 10. maddesinde yer alan bu tanımdan hare-
ketle, tüketici kredisinin unsurlarını şu şekilde belirlemek müm-
kündür: İlk olarak, tüketici kredisi sözleşmesinin tarafları tüketici 
ve kredi verendir. İkinci olarak tüketici kredisinin konusu nakit 
olarak alınan kredidir. Üçüncü olarak, tüketicinin kredisi almak-
taki amaç, bir mal veya hizmet edinmektir3.

 Tüketici kredisi sözleşmesinin bir tarafı tüketici diğer tarafı 
ise kredi verendir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. 
maddesinin k bendinde yer alan tanıma göre kredi veren, mev-
zuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan ban-
ka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketleridir. Tanımda yer 
alan kredi veren niteliği, yani banka, özel finans kuruluşları ve 
finansman şirketleri dışında kalan kredi kuruluşlarıyla tüketici ta-
3 Öztek,Selçuk; Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar, 
Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008, s.7.
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rafından kurulan kredi sözleşmeleri teknik olarak 10. madde an-
lamında tüketici kredisi olarak kabul edilemez. Bununla birlikte, 
bu tür kredi sözleşmelerine de Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 2. maddesi uyarınca, taraflardan birinin tüketici oldu-
ğu tüketici işlemleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
kapsamına girdiğinden, tüketici kredilerine ilişkin Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesindeki hükümlerin kı-
yasen uygulanması gerektiği savunulmaktadır4. Ayrıca doktrinde 
bazı yazarlar5, tüketici kredisi kavramı içinde sadece bankalardan 
veya diğer finansman kuruluşlarından alınan ödüncü veya ödünç 
vaadini değil, bunun yanında satıcılar veya sağlayıcılar tarafından 
yapılan kredili ya da taksitli satışların ve hatta dönem sonunda sa-
tın alma olanağı sağlayan finansal kiralamanın ve kredili mevduat 
hesabının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedirler.

 Tüketici kredisi sözleşmesinin amacı; tüketicinin bir mal 
veya hizmet edinmesidir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanu-
nun 10. maddesinde kredi verenden mal ve hizmet almak amacıy-
la, kredi alınması belirtilmiştir. Tüketici kredisi sözleşmesinde, 
kredinin, hangi mal veya hizmetin edinilmesi amacıyla alındığı 
bilgisinin yer alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, krediyi 
alan tüketicinin bu hususta kredi verene bildirme mecburiyeti de 
yoktur. Böyle zorunluluğun bulunduğunun kabulü aşağıda belir-
teceğimiz tüketici kredisi çeşitlerinden olan serbest kredilerin, 
kanunun 10. maddesinin dışına çıkarılması anlamına gelir. Tüke-
tici aldığı krediyi başkasına borç vermek ya da bir borcunu öde-
mek için kullanabilir. Doktrinde haklı olarak, kanundaki ifadenin 
nedeninin tüketicinin genellikle bir mal veya hizmet edinmek için 
kredi almasından kaynaklandığı, bu ifadenin geniş anlaşılması ve 
mal/hizmet edinmek dışında kullanılan kredilerin de 10. madde 
kapsamında kabul edilmesi gerektiği savunulmaktadır6. 
4 Öztek,s.7;Aslan, Yılmaz İ.; Tüketici Hukuku, Ankara 2006,s.360.
5 Baykan, Renan; Tüketici Hukuku Mevzuata İlişkin Yorum-Eleştiri-Öneri, İstanbul 
2004,s.311;aksi görüşe göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinde tanım-
lanan nitelikteki krediler dışında vadeli satış, taksitle satış, kredi kartı, mağaza kartı gibi kredi 
sağlama kavramlarına ve tekniklerine Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun hükümlerinin 
uygulanması bunların teknik anlamda tüketici kredisi olarak nitelendirmesini haklı kılmaz.Teknik 
olarak tüketici kredisi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 10.maddesinde tanımlan-
mıştır. Öztek, s.6.
6 Zevkliler, Aydın/ Aydoğdu, Murat; Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2004, s.283; 
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 Tüketici kredisi sözleşmesinin konusu nakit paradır. Tüketici 
kredisinde kredi tüketiciye doğrudan doğruya nakden verilmekte-
dir. Bu bağlamda nakit olarak verilmeyen krediler tüketici kredisi 
sözleşmesinin konusunu teşkil etmez. 

 Tüketici kredisinin iki çeşidi vardır; serbest (nakdi) kredi ve 
bağlı kredi. Serbest (nakdi) kredilerde, kredi veren tarafından, tü-
keticiye, doğrudan nakit olarak verilen kredi ya kredinin belli bir 
mal veya hizmetle ilgisi yoktur ya da bu mal veya hizmetin han-
gi marka olacağı ya da kimden alınacağı tüketiciye bırakılmıştır7. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 10. maddesindeki ifadeden doğrudan nakit olarak veri-
len krediler kanunun kapsamı dışında olduğu gibi bir sonuç çıksa 
da tüketici kredisi kapsamına doğrudan nakit krediler de dahil-
dir8.  Nitekim, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A 
maddesinin 1. fıkrasında9 kredi kartları hususunda nakit çekim su-
retiyle kullanılan kredilerin de tüketici kredisi olarak anlaşılması 
gerektiği ifade edilmiştir.   

 Bağlı kredilerde ise durum daha değişiktir. Bağlı kredilerde, 
tüketici, aldığı krediyi kredi verenin talimatı doğrultusunda belli 
bir satıcı/sağlayıcıdan veya belli bir malın satın alma veya hizmet-
ten yararlanma suretiyle kullanmak zorundadır10. Bağlı kredi, be-
lirli bir kişi ile veya belirli marka bir mal/hizmet hakkında sözleş-
me yapılması şartıyla verilmesi nedeniyle, kredi verenin sorumlu-
luğu serbest (nakdi) kredi verenin sorumluluğundan daha ağırdır. 
Bağlı kredi veren, ifa etmemeden veya gereği gibi ifa etmemeden 
ve de ayıplı mal veya hizmetten satıcı ile birlikte müteselsilen so-
rumludur (madde 10/5; 4/3; 4/A-3). Bağlı kredi; tedarik kredisi ve 
Aslan,s.362;Aksi görüş  Öztek,s.7; Baykan, s.311; Reisoğlu, Seza; Tüketici Kredileri Hukuki 
Sorunlar: 4077 Sayılı Yasada Değişiklik Öngören Taslak, Bankacılar Dergisi, Sayı 69, 2008, s.52  
(Tüketici Kredileri).
7 Zevkliler/Aydoğdu, s.283; İlhan, Cengiz; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ankara 
2006, s.192; Akipek,Şebnem; Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, 
Ankara 1999, s.10, 19; Öztek,s.8.
8 Zevkliler/Aydoğdu, s.283; Akipek, s.19.
9 “Kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit 
çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir.”
10 Zevkliler/Aydoğdu,s.283;İlhan, s.192; Aslan,s.379.
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finanse edilmiş taksitle satım olarak ikiye ayrılmaktadır11.

 Teknik olarak tüketici kredisi denildiğinde akla Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinde yer alan tüketi-
ci kredisi gelmektedir. Bununla birlikte, Tüketicinin Korunma-
sı Hakkında Kanununda değişiklik yapan 4822 sayılı Kanun-
la12 kredi kartları (madde 10/A), konut ve tatil amaçlı taşınmaz 
mallar (madde 3/c) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
kapsamına alınmıştır. 2007 yılında 5582 sayılı Konut Finansma-
nı Sistemine İlişkin Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun13la konut finansmanı sözleşmeleri de Kanun kapsamı-
na alınmıştır. 10/B maddesi Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunda yer aldığından ve maddede de açıkça tüketiciden söz 
edildiğinden, konut finansmanının bir tüketici kredisi oluşturdu-
ğu şüphesizdir14. Ancak 10/A maddesinden farklı olarak, genel 
tüketici kredilerini düzenleyen 10. maddeye atıf yapılmamış, 
10.maddede yer alan hususlar ayrıntılı biçimde ve bir bölümü 
tekrar niteliğinde olmak üzere 10/B maddesinde düzenlenmiştir. 
Geniş anlamda tüketici kredisi, kredi veren tarafından tüketiciye 
verilen kredidir. Bu anlamda tüketici kredisinin bir çeşidi olarak 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A maddesinde 
düzenlenen kredi kartı ve 10/B maddesinde düzenlenen konut 
finansmanı sözleşmeleri de tüketici kredileri kapsamında yer al-
maktadır.

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A maddesi-
nin 1. fıkrasına göre kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu 
nakdi krediye dönüşen15 veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle 
kullanılan krediler de 10.madde hükümlerine tabidir16. Ancak bu 
11  bakınız Akipek, s.180; Zevkliler/Aydoğdu,s.283.
12 14.03.2003 tarih ve 25048 sayılı Resmi Gazete.
13  06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete.
14 Reisoğlu,  (Tüketici Kredileri), s.60.
15 3182 sayılı Bankalar Kanununa ilişkin 11 no.lu Tebliğde “ Kredi kartlarının kullanılmasından 
doğan ve buna ilişkin ödemenin bankalarca gerçekleştirilmesi sonucunda kredi kartı hamilinden 
talep edilen tutar tahsil edilinceye kadar nakdi kredi olarak değerlendirileceği” kabul edilmiştir. 
Reisoğlu,  (Tüketici Kredileri), s.57
16 Kart hamilinin yaptığı harcamaları, son ödeme tarihinde tümüyle bankaya ödemesi halinde 
nakdi krediye dönüşmediği görüşü için bakınız Reisoğlu,  (Tüketici Kredileri), s.57. 
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tür krediler hakkında 10. maddenin 2.fıkrasının (a), (b), (h) ve (ı) 
bentleri ile 4. fıkra hükmü uygulanmaz. (madde 10/A-1). Kredi 
Kartları ayrıca özel olarak 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Kanunu17 (BKKKK) tarafından düzenlenmiştir. Banka 
Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26. maddesinde Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin (f) bendinin kredi 
kartlarında uygulanmayacağı belirtilmekle birlikte, Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 10. ve 10/A maddelerinin uygula-
nıp uygulanmayacağı konusunda bir açıklık getirilmemiştir. Bu-
nunla birlikte, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26. 
maddesinin aksi anlamından kredi kartları ile ilgili olan Tüketici-
nin Korunması Hakkında Kanununun hükümlerinin uygulanmaya 
devam edeceği anlaşılmaktadır. Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Kanunu kapsamına kredi kartı hamili girmekteyken, Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 10/A hükmü tüketici niteliğine 
sahip olan kredi kartı hamilini kapsamına almaktadır. Kredi kartı 
hamili tüketici ise, öncelikli olarak Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanununa tabi olacağı için bu kanunun 10, 10/A maddesi 
hükümleri ve bu hükümlere aykırı nitelikte bulunmamak şartıyla 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun hükümleri uygula-
ma alanı bulabilecektir. Doktrinde kartı çıkaran kurumun bir ban-
ka veya Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamında bir 
kredi veren olmaması halinde, taksit kartlarına da Banka Kartları 
ve Kredi Kartları Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 10. ve 10/A maddelerinin uygulanmasının amaca uygun 
olacağı belirtilmektedir18.  

 Sonuç olarak taraflarından birinin tüketici olduğu her türlü 
kredi verme işlemi kural olarak Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanunun kapsamına girecektir. Böyle bir kredi sadece Tüke-
ticinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesindeki şartlara 
uygunsa teknik anlamda tüketici kredisi olarak tanımlanacak ve 
doğrudan 10.maddeye tabi olacaktır. Diğer hallerde duruma göre 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A veya 10/B an-
lamında bir kredi verme işlemi söz konusu olacak ve bu kredi 

17  01.03.2006 tarih ve 26095 sayılı Resmi Gazete.
18 Öztek,s.9;Baykan, s.333.
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verme işlemi doğrudan bu maddelere tabi olacaktır19. 

 
 II. TÜKETİCİ KREDİLERİNDE KEFALETİN TÜRÜ 

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 
2. fıkrasında tüketici kredisi sözleşmesinde bulunması zorunlu 
olan kayıtlar 9 bent halinde sayılmıştır. Sözleşmede bulunması 
zorunlu kayıtlardan biri de hükmün (e) bendinde “istenecek temi-
natlar” olarak belirtilmiştir. Bu hükme göre, tüketici kredisi söz-
leşmesinde “istenecek teminatlar”ın da belirtilmesi gerekmekte-
dir. Bu teminatlar ayni veya şahsi olabilir. Eğer, tüketici kredisi 
sözleşmesi teminatsız olarak akdediliyorsa, o zaman, sözleşme-
nin “teminatlar” başlığı altında, teminat alınmadığının belirtilme-
si gereklidir20. 

 Kredi verenin teminat isteme hakkı, 4822 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 
düzenlenmiştir. Bununla birlikte, kredi veren, kredi verdiği tüke-
ticiden teminat istemek zorunda değildir. Bu açıdan bakıldığında 
tüketici kredileri, açık tüketici kredisi ve teminatlı tüketici kredisi 
olarak ikiye ayrılabilir21. Tüketicinin kredi değerliliği yüksek ise, 
kredi veren herhangi bir güvence talep etmeyebilir; bu tür tüketici 
kredilerine açık tüketici kredisi denir. Böyle değilse, o zaman kre-
di veren, riske edilen paranın karşılığı olarak bir güvence (temi-
nat) ister22. İstenilen bu teminat ayni bir teminat olabileceği gibi, 
kişisel bir teminat da olabilir. Kişisel teminat, genellikle bir veya 
birden fazla kişinin borcun ödenmesi hususunda kefil olmaları 
suretiyle gerçekleşir23. Fakat uygulamada kredi veren kurumların 
garanti sözleşmesini de kişisel teminat aracı olarak kullandıkları 
gözlenmektedir. 

19 Öztek,s.6.
20 Öztek,s.11.
21 Öztek,s.11.
22 Öztek,s.12.
23 Baççıoğlu, Ahmet Erkal; Tüketici Hukukunda Kefalet, Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008, 
s.72; Öztek,s.12
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 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 4822 sayılı Ka-
nunla değişiklik yapılmasından önce tüketici kredisini düzenle-
yen 10. maddede kefalet ile ilgili bir hüküm mevcut değildi. Uy-
gulamada sözleşmelere konulan bir hükümle, alacaklı bankanın 
asıl borçluya başvurmadan doğrudan doğruya kefili takip etme 
haklarını saklı tuttukları ve özellikle kredi kartı sözleşmelerinde 
hesabın kat’ı üzerine kart hamilinin yanı sıra kefil aleyhine de 
icra takibi yaptıkları görülmekteydi. Özellikle, kredi kartı üyelik 
sözleşmelerine bakıldığında, kefillerin sorumluluğunun, müşte-
rek borçlu ve müteselsil kefil olarak düzenlendiği görülmektey-
di24. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 4822 sayılı Ka-
nunla yapılan değişiklikle, tüketici kredisinde kefalete ilişkin bir 
hüküm getirilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre “Tüketici 
kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi 
veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteye-
mez”. Aynı yönde 10/B maddesinin 8. fıkrasında da kullanılan fi-
nansmanın teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, konut 
finansmanı kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurma-
dan, kefilden borcun ifasını isteyemez hükmü yer almaktadır25. 
Buna göre, tüketici kredisinde kredi veren asıl borçluya başvur-
madan kefilden borcun ifasını isteyemeyecektir. 

 Kefalet, Borçlar Kanununun 483. maddesinde tanımlanmış 
olup bir kimsenin borçlunun borcunu ödememesi halinde bu 
borçtan şahsen sorumlu olmayı alacaklıya taahhüt ettiği sözleş-
medir26. Borçlar Kanunu kapsamında kefalet iki türlü yapılabilir; 
adi (olağan) kefalet ve müteselsil (zincirleme) kefalet. Bu kefalet 
türlerinden birini seçerek kefalet sözleşmesini kurmakta taraflar 
özgürdürler. Bununla birlikte, taraflar açıkça kefalet sözleşme-
24 Çeker, Mustafa; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartı Borcu-
nun Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C.VIII, S.1-4,  2004, s.435.
25 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesinde “Kre-
di kartı kullanımlarındaki kefalet, Borçlar Kanunu’nda belirtilen adi kefalet hükümlerine tabidir. 
Asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istene-
mez.” hükmü yer almaktadır. 
26 Öztek,s.13;Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Cilt 2, Ankara 1988, 
s.762.
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sinin türünü kararlaştırmamışlarsa ve sözleşmedeki ifadelerden 
tarafların hangi tür kefalet sözleşmesini kurmak istedikleri anlaşı-
lamıyorsa, bu kefalet sözleşmesinin adi kefalet olduğunun kabulü 
gerekmektedir27. Müteselsil ile adi kefaleti birbirinden ayıran en 
önemli fark, müteselsil kefalette, alacaklının, borcun ödenmesi 
için doğrudan asıl alacaklıya veya kefile başvurma hakkının ol-
masıdır. Adi kefalette ise alacaklının, kefilden talepte bulunabil-
mesi için, önce asıl borçluyu takip etmesi zorunludur. Asıl borçlu 
takip edilmeden kefile başvurulamaz28. Adi kefalette, kefil, müte-
selsil kefalette olduğu gibi asıl borçlunun yanında değil, arkasında 
(ikinci derece) sorumludur29. Alacaklının, kefile başvurabilmesi 
için asıl borçludan alacağını tahsil edememiş veya tahsil etmesi-
nin çok zor ve masraflı olması gerekir30. Alacaklı, asıl borçluya 
başvurmadan doğrudan kefilden borcun ödenmesini isterse, kefil 
bu talebi reddedebilir. Buna doktrinde tartışma (peşin dava) def’i 
denilmektedir31. Bu def’iler kefalet sözleşmesi kurulduğunda 
mevcut değilse, yani Borçlar Kanununun 486. maddesinde yer 
alan imkânlardan kefilin faydalanması söz konusu değilse (örne-
ğin asıl borçlu iflas etmiş) ve kefil bundan haberdar ise, bu takdir-
de artık bir adi kefalet söz konusu olmayacaktır32.

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 
3. fıkrasında kefaletin türü açıkça adi kefalet olarak ifade edil-
memiştir33. Bununla birlikte, Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasında kanun koyucu, tüketici 
kredisinde kredi verenin asıl borçluya başvurmadan kefilden bor-
cun ifasını isteyemeyeceğini belirtmek suretiyle, tüketici kredi-
sinde verilen kefaletin niteliğinin adi kefalet olacağını düzenle-
27 Reisoğlu, Seza; Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara 1992, s.113.
28 Baççıoğlu, s.73;Reisoğlu, s.113.
29 Özen, Burak; Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2008, s.213.
30 Şahan, Gökhan; Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ankara 2009, s.44.
31 Reisoğlu,s.115;Tandoğan,s.562; Özen,s. 216;Elçin Grassinger, Gülçin ; Kefilin Alacaklıya 
Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996, s. 204; Zevkliler/Aydoğdu, s.293; Yavuz, 
Cevdet; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 1997, s.795
32 Reisoğlu, s.115; Tandoğan, s.763.
33 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24.maddesinin 5.fıkrasında  “Kredi kartı kul-
lanımlarına kefalet, Borçlar Kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine tabidir.” şeklinde bu 
husus ifade edilmiştir.
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mek istemiştir. Zira, adi kefaletin en önemli özelliği, ilk önce asıl 
borçlunun takip edilmesidir. Borçlar Hukukunda kabul edilen bu 
hususun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 30. madde-
sinin atfı ile tüketici kredisinde düzenlenen kefalet sözleşmeleri 
için de geçerli olacağı kuşkusuzdur. Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanunda yer alan bu düzenlemenin yapılmasından önce, 
uygulamada genellikle kredi veren tarafı bankaların oluşturduğu 
tüketici kredisi sözleşmelerinde kefalet, müteselsil kefalet niteli-
ğinde düzenlenmekteydi. Bu ise hem ekonomik yönden hem de 
uzmanlık yönünden bankalar karşısında zayıf konumda olan kefil 
karşısında kredi veren bankayı oldukça avantajlı konuma getir-
mekteydi. Kredi veren banka kredi ödenmediğinde istediği kişiye 
yani doğrudan doğruya asıl borçluya (tüketiciye) veya kefile baş-
vurabilmekteydi. Bu durumda kefilin borcu ödememesi mümkün 
değildi. Bu uygulamanın kefili oldukça zor duruma soktuğunu 
gören ve bir menfaati olmadan, çoğunlukla hatır nedeniyle kefil 
olmayı kabul eden kişileri korumak amacıyla, kanun koyucu 10. 
maddenin 3. fıkrasında yer alan düzenlemeyi getirmiştir. Bu hü-
kümle amaçlanan, asıl borçlunun ödeme gücü söz konusu iken, 
kredi verenin (alacaklının) kefile başvurmasının engellenerek, 
kefilin korunmasını sağlamaktır. Böylece asıl borçlu, ödeme gü-
cünü haiz olduğu müddetçe kefil için endişe edecek bir durum 
söz konusu olmayacaktır. Bu bağlamda bu düzenleme ile getiril-
mek istenen kural, önce asıl borçlu olan tüketiciye başvurulması 
gerektiği, yani tüketici kredilerine kefil olan kişilerin kefaletinin 
müteselsil kefalet değil, adi kefalet olduğudur34. Nitekim, Meclis 
tutanaklarında da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. 
maddesinin 3. fıkrasında ifade edilmek istenenin adi kefalet oldu-
ğu anlaşılmaktadır35. Doktrinde de bu konuda bir tereddüt bulun-
mamaktadır36.

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 
3. fıkrasının emredici hükmü karşısında tüketici kredisi sözleş-
34 Zevkliler/Aydoğdu, s.293.
35 Öztek,s.13; aksi görüş  Reisoğlu,  (Tüketici Kredileri), s.53.
36 Öztek,s.14;Zevkliler/Aydoğdu,s.293;Aslan,s.377; Çeker, s.435; Aydoğdu, Murat;Konut Fi-
nansman Sistemi Ve Sozleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi 
C.9 Özel Sayı 2007 Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan İzmir 2007, s. 582.
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mesinde şahsi teminat olarak verilen kefaletin türü adi kefalettir. 
Taraflar emredici hükmün aksini kararlaştıramayacakları için tü-
ketici kredisinde yer alan kefaletin müteselsil kefalet olduğuna 
dair hükümler geçerli olmayacaktır. Tüketici kredisi sözleşme-
si geçerli olacak, fakat kefaletin türüne ilişkin olarak emredici 
hükme aykırı olan kayıtlar Borçlar Kanununun 20. maddesinin 
2. fıkrasında yer alan kısmi butlan37 kapsamında geçersiz olacak-
tır. Bu bağlamda, bir tüketici kredisi sözleşmesinde “müteselsil 
kefil”, “müşterek müteselsil borçlu”,  “müteselsil borçlu”, “ala-
caklı dilerse önce şahsıma başvurabilir”, “borçluya aynı derecede 
sorumlu olmak kaydıyla” gibi ifadeler ve ibareler kullanılmışsa, 
bunlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesi-
nin 3. fıkrasındaki emredici düzenlemeye aykırı olup, müteselsil 
kefalete ilişkin hüküm ve sonuçları doğuramayacaklardır. Böy-
le bir ifade, tüketici kredisi sözleşmesinde olsa bile, Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 10.maddesinin 3.fıkrası hükmü 
gereği bu kefalet, müteselsil kefalet değil, yasa gereği adi kefalet 
olarak kabul edilecektir38.  

 Sonuç olarak; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
10, 10/A ve 10/B maddelerinde düzenlenen tüketici kredilerinde, 
şahsi teminat olarak düzenlenen kefalet sözleşmelerinin türü adi 
kefalettir. Taraflarca bunun aksinin düzenlemesi; geçersiz olup, 
kefaletin kanunen kabul edilen adi kefalet niteliğini değiştirme-
yecektir.     

 III. ASIL BORÇLUYA BAŞVURMA KURALININ 
HUKUKİ NİTELİĞİ

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10, 10/A ve 
10/B maddelerinde düzenlenen tüketici kredilerinde şahsi temi-
nat olarak düzenlenen kefalet sözleşmelerinin türü adi kefalet ol-
37  Kanımızca burada Borçlar Kanununun 20. maddesinin 2.fıkrasının son cümlesi uygulama alanı 
bulmayacaktır.
38 Öztek,s.14;Zevkliler/Aydoğdu,s.294;Aslan,s.377;İlhan,s.196; 13. Hukuk Dairesi, Tüketici-
nin Korunması Hakkında Kanunun 10.maddesinin 3. fıkrasının son cümlesi, 10/A maddesinin 
10.maddesine atfı ile,  10/B maddesinin 8.fıkrasında ve 5464 sayılı Kanunun 24. maddesinin 
5.fıkrasının son cümlesinde yer alan kefaletin adi kefalet hükümlerine tabi olduğunu kabul etmek-
tedir.  Baççıoğlu, s.81.
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duğu şüphesizdir. Bu nedenle, tüketici kredilerinde şahsi teminat 
olarak verilen kefalet sözleşmeleri hakkında Borçlar Kanununun 
486. maddesinde düzenlenen adi kefalet hükümleri uygulama ala-
nı bulacaktır. 

 Doktrinde, Borçlar Kanununun 486 maddesinin 1. fıkra-
sındaki düzenlemenin alacaklının kefile doğrudan başvurması 
imkânını ortaya koyan şartların oluşmadığının kefil tarafından 
alacaklıya karşı ileri sürülerek, ödemekten imtina etme imkânını 
veren bir def’i hakkı olduğu oybirliği ile kabul edilmektedir39.  
Kefilin bu def’i hakkı; tartışma, peşin dava def’i olarak adlan-
dırılmaktadır40. Bu bağlamda, doktrinde, kefilin bu def’ilerin 
varlığını bilerek veya bilmeyerek bunları ileri sürmemesi ve ala-
caklıya ödemede bulunması halinde, artık kefilin bu def’ilerden 
feragat etmiş sayılacağı ve bu ödediğini geri isteyemeyeceği41; 
def’i söz konusu olduğu için bunun kefil tarafından ileri sürülme-
si42 gerektiği hâkimin bu def’ileri resen göz önüne alamayacağı 
belirtilmektedir43.    
39 Reisoğlu,s.114;Tandoğan,s.562; Özen,s. 216;Elçin Grassinger,  s. 204; Zevkliler/Aydoğdu, 
s.293.
40 Reisoğlu,s.115;Tandoğan,s.562; Özen,s. 216;Elçin Grassinger, 204; Zevkliler/Aydoğdu, 
s.293; Yavuz, s.795.
41 Öztek, s.17; Zevkliler/Aydoğdu, s.293;Baykan,s.337;Reisoğlu,s.115;Tandoğan,s.762.
42  Hatta kefilin alacaklı tarafından kendisine karşı açılmış davanın reddedilmesini talep etmesi, 
def’ilerin ileri sürülmesiyle ilgili temel sisteme aykırı düşeceğinden tartışma def’inde bulunuldu-
ğu anlamına gelmeyeceği söylenmektedir. ( Özen, s.215 dn.555). 
43 Öztek, s.17;Reisoğlu,s.117; Bununla birlikte Yargıtay bazı kararlarında Borçlar Kanununun 
486 maddesinin 1. fıkrasında alacaklının doğrudan doğruya kefile başvurma imkanını sağlayan 
durumlar dava şartı olarak sayılmıştır: 13. H.D., T. 14.06.2005, E. 3673, K. 10062 “Borçlar Ka-
nunu 486. maddesinde “Adi kefaletten, kefilin borç ile muhatap olması ancak kefalet aktinden 
sonra borçlunun iflas etmesi veya hakkında takibat icra olunup da alacaklının hatası olmaksızın 
semeresiz kalması yahut borçlu aleyhinde Türkiye’de takibat icrasının imkansız hale gelmesi ile 
meşruttur” hükmünü taşımaktadır. Davacı, davalı hakkında dava açmak için yasadaki şartların ger-
çekleştiğini iddia ve ispat edememiştir”; 13. H.D., T. 15.9.2005, E. 4030, K. 13270 “Davacı, önce-
likle asıl borçlu ve mirasçılarına B.K 486/1 maddesine uygun olarak müracaat edip alacağını tahsil 
edememesi halinde davalı kefile yönelebilir. Davada bu husus iddia ve ispat edilmemiştir. Davanın 
henüz dava şartı oluşmadığı gerekçesi ile reddi gerekirken yazılı şekilde esastan reddi usul ve 
yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.”;12. H.D., T. 29.9.1994, E. 1994/10958, K. 1994/11344 
“B.K.nun 486. maddesi hükmüne göre adi kefalette kefilden borcun talep olunması ancak kefalet 
aktinden sonra borçlunun iflas etmesi veya hakkında takibat icra olunupta alacaklının hatası ol-
maksızın semeresiz kalması, yahut borçlu aleyhine Türkiye`de takibat icrasının imkansız hale gel-
mesi şartına bağlıdır. Anılan maddede yazılı koşulların gerçekleşmesi halinde kefil hakkında takip 
yapılabilir. Mercice bu yön gözetilerek muteriz borçlu hakkında itirazın kaldırılması talebinin red-
di gerekirken kabulü isabetsizdir.”; 13. H.D., T. 10.04.2001, E. 2001/1126, K. 2001/3779” Borcun 
adi kefilden istenebilmesi için kefalet akdinden sonra borçlunun iflas etmesi veya borçlu hakkında 
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 Borçlar Kanununda düzenlenen adi kefalet bakımından hiç 
kuşkusuz son derece doğru olabilecek bu beyanların tüketici hu-
kuku alanında ne ölçüde geçerli olduğu ciddi şekilde tartışılabilir. 
Nitekim, doktrinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
10. maddesinin 3. fıkrası hükmünün emredici nitelikte olduğuna 
ve aksi yöndeki kayıtların geçersiz sayılacağı tartışmasız kabul 
edilmektedir44. 

 Uygulamada bazı mahkemeler ve Yargıtayın 13. Hukuk Dai-
resi45,  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 
3. fıkrası hükmünün emredici nitelikte olmasından çıkan sonucun 
tartışma def’inin ve önce rehnin paraya çevrilmesi def’inin re-
sen nazara alınabileceği yönünde olduğu görüşündedir. Örneğin 
İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi 26.02.2008 Tarih ve 2007/688 
Esas, 2008/93 Karar sayılı kararında46  “4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Yasanın 10. maddesinin 3. fıkrası ....hükmü 
açıkça emredici nitelikte olup emredici hükümlerin mahkemece 
resen dikkate alınması zorunludur. Bu yasal düzenleme doğrultu-
sunda davacı banka asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp icra ta-
kibi semeresiz kalmadıkça kefilden borcun ifasını isteyemez. So-
mut uyuşmazlıkta alacaklı asıl borçlu ile birlikte kefil  ... hakkın-
da 4077 sayılı Yasanın 10. maddesinin 3. fıkrasına aykırı olarak 
takipte bulunduğundan kefil aleyhine yapılan takip geçersizdir. 
Kefil aleyhine yapılan icra takibi geçersiz olduğuna göre davalı 

yapılan takibin alacaklının kusuru olmaksızın sonuçsuz kalması ya da borçluya karşı Türkiye’de 
takibat icrasının imkansız hale gelmesi gerekir. Bu koşullar davada ve takipte gerçekleşmiş değil-
dir. Davalılar hakkında takip koşulları oluşmadığından bu davalılar hakkındaki davanın bu neden-
le reddi gerekir.”; 6. H.D., T. 17.12.2004, E. 9495, K.8868 “Dosyanın incelenmesinden asıl borçlu 
hakkında yapılan takip sonucu düzenlenen örnek 51 ödeme emri üzerine herhangi bir haciz işlemi 
başlatılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kefil hakkındaki istem yönünden B.K.’nun 486. mad-
desindeki koşullar tartışılıp değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, doğrudan 
doğruya kefilin sorumlu olduğundan bahisle kefil hakkındaki istemin kabulüne karar verilmesi 
hatalı olmuştur.” (www.kazanci.com.tr).
44 Zevkliler/Aydoğdu, s.293; Öztek, s.17.
45 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesi hükmünün 
emredici olduğu ve kredi verenin asıl borçluya başvurmadan kefile başvuramayacağı hususunun 
resen nazara alınması gerektiği kabul edilmektedir. T., 21.03.2007, E. 2006/16331, K. 2007/ 3968; 
T. 28.04.2008, E. 2008/331, K. 2008/5710; T. 05.05.2008,E. 2008/332, K. 2008/6104  (Baççıoğlu, 
s.81).  
46 Naklen,  Öztek, s.17.
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...aleyhine açılan itirazın iptali davasının reddine karar vermek ge-
rekmiştir....” şeklinde beyanda bulunmuştur. İstanbul 2. Tüketici 
Mahkemesi de 12.07.2007 Tarih ve 2005/854 Esas, 2007/394 Ka-
rar sayılı kararıyla47; taşıt kredisi borçlusuna ve kefile ihtarname 
gönderildikten sonra alacaklı banka tarafından bu ikisi hakkında 
başlatılan icra takibine kefilin itirazı üzerine açılan ve tartışma 
def’inin ileri sürülmediği itirazın iptali davasını da, aynı yönde 
hükme bağlamıştır.İlk derece mahkemesinin bu kararı 13. Hukuk 
dairesinin 23.06.2008 Tarih ve 2008/2712 Esas, 2008/8735 Karar 
sayılı kararıyla48 onanmıştır. Ancak bu karar oy çokluğu ile alın-
mıştır, söz konusu kararda yer alan muhalefet şerhi şu şekildedir; 
“..Adi kefalette kefile tanınan bu haklar teknik anlamda bir itiraz 
olmayıp, def’i niteliğindedir. Def’ilerin mahkemece resen göze-
tilemeyeceği, ancak ilgilisi tarafından yasaya uygun olarak ileri 
sürülmesi halinde gözetileceği izahtan varestedir. Adi kefalet söz-
leşmesinde önce asıl borçluya gidilmesi gerektiğine dair def’inin 
de resen gözetilmesi mümkün değildir. Somut olayda davalı ke-
filden önce asıl borçluya gidilmesi gerektiğine dair def’isi yoktur. 
Bu def’inin resen gözetilmesi mümkün değildir....onama kararına 
katılmıyorum”

 Kanımızca da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
10. maddesinin 3. fıkrasının emredici niteliğinin def’i kurumuyla 
bağdaşmadığı bir gerçektir. Def’i bir haktır ve def’i, hak sahibine 
kendisinden talep edilen borçlanılmış bir edimin devamlı (zama-
naşımı def’i gibi) veya geçici (ödemezlik, tartışma def’i gibi) ola-
rak yerine getirmekten kaçınma imkânı verir. İtiraz, ise davacının 
ileri sürdüğü hakkın doğumuna engel olan (örneğin sözleşmenin 
kanuna ve ahlaka ve adaba aykırı olması, fiil ehliyeti olmayan 
kişinin sözleşme yapması gibi) veya doğmuş olan hakkı ortadan 
kaldıran (örneğin ödeme, ibra gibi) olaylardır49. İtirazların aksi-
47  “4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı yasanın 10. maddesinde kredi verence asıl kredi 
borçlusuna başvurulup tüm yasal yollar tüketilmeden kredi borçlusu kefile başvurulamayacağı 
kabul edilmiştir. Olayımızda kredi veren davacı banka tarafından asıl borçlu E.S. hakkında takip 
yapılmış, ancak tüm yasal yollar bitirilmeden asıl borçluya ulaşılamayınca kefil hakkında takibe 
devam edilmiş olduğu anlaşıldığından, davanın reddine ...karar vermek gerekmiştir..” naklen Öz-
tek, s.17.
48 Naklen,  Öztek, s.17.
49 Kuru, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II, İstanbul 2001. s.1769.
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ne def’ilerin belirgin özelliği davalı tarafından kullanılmadıkça 
mahkeme tarafından resen dikkate alınamamalarıdır50. Bunlar bir 
hak olduklarından kullanılıp kullanılmamaları tamamen davalı-
nın iradesine bırakılmıştır51.  Bu nedenle Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasındaki hükmü tartış-
ma def’i olarak nitelendirilirse, hâkimin bunu resen dikkate alma-
sı mümkün değildir52.  

 Doktrinde def’ilerin hâkim tarafından resen dikkate alına-
mayacağı kuralının mutlak olmadığı, davalının bir karşı hakkına 
dayanan def’ilerin iradi olarak kullanılmamış olsalar53 bile dos-
yaya intikal eden olaylardan (vakıalardan) anlaşılıyorlarsa mah-
kemece resen dikkate alınacağı kabul edilmektedir54. Bu görüşe 
göre, bu tür def’ilerde davalının bunların dikkate alınmasını arzu 
edeceğinden artık kuşku duyulamaz55. Yargıtayın, Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 10.maddesinin 3. fıkrası uyarın-
ca asıl borçluya başvurulması şartının gerçekleşip gerçekleşme-
diğinin resen dikkate alınması görüşüne katılan Öztek56, burada 
bir def’i olduğunu fakat bu def’inin resen dikkate alınabilecek 
nitelikteki def’iler içinde olduğunun kabulü gerektiğini ileri sür-
mektedir. Yazar57 daha sonra kendisi de tüketici kredisindeki ke-
falette yer alan tartışma def’inde bir karşı hakkın bulunduğunu 
söylemenin mümkün olmadığını belirtmekte; fakat buna rağmen 
tartışma def’inin mahkemece resen nazarı itibara alınabilmesinin 
mümkün olması gerektiği sonucuna varmaktadır.
50 Kuru, s.1762.
51 Def’inin mahkeme dışında ileri sürülmesi durumunda artık talep hakkı ortadan kalkacağı için 
buna rağmen dava açılırsa ve Def’inin kullanılmış olduğu muhakeme sırasında getirilen vakıalar-
dan anlaşılırsa bu durumda hâkim bunu resen itiraz da olduğu gibi resen nazara alır. (Üstündağ, 
Saim; Medeni Yargılama Hukuku, Cilt I-II, İstanbul 2000,  s.349).
52 Bunun def’i değil itiraz olarak değerlendirilmesi ve hakimin resen dikkate alması gereği görüşü 
için bakınız, Aydoğdu, s.583.
53 Örneğin istihkak davasına karşı davalı intifa hakkı veya kira hakkı gibi bir karşı hakka daya-
nabilecek durumda ise, istihkak davasının olumlu sonuçlanmasını engelleyen bu karşı hak açıkça 
ileri sürülmemişse.
54 Üstündağ,.s.348 ; Öztek,s.18.
55  Öztek, s.18; Üstündağ, s.348.
56 s.18.
57  s.18.
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 Kanımızca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. 
maddesinin 3. fıkrasında58 asıl borçluya başvurulmadan kefi-
le başvurulamayacağı hükmü def’i niteliğinde değildir. Kefilin 
kendisinden önce asıl borçluya başvurulmasından feragat etme-
si mümkün değildir.  Burada kefile verilmiş ve onun iradesi ile 
kullanabileceği bir haktan bahsedilemez. Aksine, bu bir emredici 
hükümdür ve taraflarca aksinin kararlaştırılmış mümkün olmadı-
ğından, kefilin bunu kullanmaması, bundan feragat edebilmesi de 
mümkün değildir. Yukarıda belirttiğimiz gibi tüketici kredisinde 
kanunun getirdiği kefalet türü, adi kefalettir. Adi kefalet ile müte-
selsil kefaleti ayıran en önemli fark, müteselsil kefalette alacak-
lının asıl borçluya başvurmadan doğrudan kefile başvurabilme 
imkânıdır. Tüketici kredilerinde, taraflarca müteselsil kefalet söz-
leşmesinin yapılması halinde bunun geçersiz olacağı ve bu kefa-
letin adi kefalet olarak geçerli olacağı kabul edilmektedir. Burada 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 3. 
fıkrasındaki düzenlemeyi def’i niteliğinde görmemiz durumunda,  
kefil, tartışma def’ini ileri sürmezse,  alacaklı (kredi veren)  emre-
dici kurala aykırı olarak doğrudan kefile başvurabilecek ve kefa-
let, emredici hükmün aksine bir nevi müteselsil kefalet niteliğini 
alacaktır. Bunun kabul edilebilir bu sonuç olmayacağı açıktır.

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 
3. fıkrası hükmündeki bu düzenlemenin hukuki niteliği def’i de-
ğil, dava temelinin yetmezliği (yoksunluğu) savunması niteliğin-
dedir. Bu görüş, Borçlar Kanununun 486.maddesinin 1. fıkrası 
için de ileri sürülmüş fakat maddenin emredici bir hüküm olma-
ması ve kefilin bundan feragat etmesinin mümkün olması59 gibi, 
tarafların isterlerse kefaleti müteselsil kefalet olarak da düzenle-
me imkânları göz önüne alındığında bu görüş taraftar bulmamış-
tır60. Dava temelinin yetmezliği; davanın reddine yol açan neden-
58 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/B maddesinin 8. fıkrasında ve BKKKK.24.mad-
desinin 5.fıkrasındaki hükümlerde yer alan önce asıl borçluya başvurma kuralı için de geçerlidir.  
59 Borçlar Kanunu Tasarısının 582. maddesinin son fıkrasında “kanundan aksi anlaşılmadıkça 
kefil, bu bölümde kendisine tanınan haklardan önceden feragat edemez” şeklinde düzenleme ge-
tirilmiştir. 
60 Giovanoli, Silvio; Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Band VI, II Abteilung, 
7.Teilband, Bern 1978, Art.495, N.9, s.99; Pestalozzi, Christoph M.; Basler Kommentar zum 
Schweizerischen Privatrecht Obligationenrecht I Art.1-529 OR Basel 2002,  Art.495, N.2, s.2374 
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lerdendir. Davacı, dava dilekçesinde normal olarak talebini haklı 
göstermeye ve davayı kurmaya yetecek olayları belirtmelidir. Ör-
neğin, bir edim davasında talebin davacının şahsında doğduğunu 
ve ayni zamanda bu talebin davalıya karşı ileri sürülebileceği-
ni gösteren olaylar dava dilekçesinde yer almalıdır. Bu olaylara 
dava temeli denir. İhtilaf halinde, bu olayları ispat yükü davacıya 
düşer61. Mahkemece resen dikkate alınması noktasında birbirine 
benzemesi nedeniyle itiraz ile dava temelinin yetersizliği savun-
ması birbiriyle karıştırılabilmektedir. İtirazla dava temelinin ye-
tersizliği savunması ayrı şeylerdir62.Yukarıda da belirttiğimiz gibi 
itiraz, dava sebebi dışında kalan ve bu sebebin doğruluğuna rağ-
men hakkın doğumuna engel olan veya hakkı sona erdiren olay-
lardır. Dava temelinin yetersizliği savunmasında ise, yeni olayla-
rın ileri sürülmesi söz konusu değildir. Dava temelinin yetersiz-
liği savunmasında, davanın dayandırıldığı olayların talebi haklı 
göstermeye yeterli olmadığı, talebin şartlarının eksik olduğu, ileri 
sürülen olaylara göre, talebi haklı gösteren bir hukuk kuralının 
mevcut olmadığı ya da olayların hukuki tavsifinin doğru olmadığı 
söz konusu edilmektedir63. Burada davanın dayandırıldığı maddi 
olayların (vakıaların), hukuki sebebi, talep sonucunu haklı kılma-
ması, maddi olaylarda (vakıalarda) bir kurucu unsurun eksikliği 
yüzünden davanın temelsiz kalması söz konusudur64. Eğer, dava-
cı, talebin doğum şartlarını ispat edemezse, davası reddedilecek-
tir. Hâkim, bu eksikliği tarafça ileri sürülmese dahi resen dikkate 
almak ve davayı geri çevirmek zorundadır65. 

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10.maddesinin 
3. fıkrası hükmü adi kefilden talepte bulunulmasını asıl borçluya 
başvurulması olgusunun gerçekleşmesine bağlamaktadır. Burada 
kefilin ileri sürmesi gereken bir def’iden değil, adi kefilin takip 
edilebilmesi için gerçekleşmesi gerekli bir olgudan söz edilmek-
tedir. Adi kefilden talepte bulunan alacaklı, öncelikle bu olguların 

.
61  Kaniti, Salamon; Akdin İfa Edilmediği Def’i, İstanbul 1962, s.20.
62 Kaniti, s.21.
63 Kaniti, s.21
64 Üstündağ, s.351
65 Serozan, Rona ; Medeni Hukuk Genel Bölüm, İstanbul 2008, s.277
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gerçekleştiğini ispat etmelidir. Tüketici kredisinde teminat olarak 
verilen kefalette; asıl borçluya başvurma, kefile başvurulabilme-
sinin yani ondan talepte bulunulabilmesinin bir şartıdır. Kefile 
karşı açılan davada, dava temelini teşkil eden bu hususu hâkim 
resen göz önüne alacak ve davacı, şartın gerçekleştiğini ispat ede-
mezse, davayı reddedecektir. Adi kefil, bu durumu ileri sürmese 
dahi dosyaya intikal eden olaylardan (vakıalardan) anlaşılıyor-
sa, mahkemenin bu durumu resen dikkate alacak olması ve bu 
hükmün emrediciliği nedeniyle, kefilin alacaklının, asıl borçluya 
başvurulmadan doğrudan kendisine başvurmasını kabul etmesi, 
geçersiz olacaktır.

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10.maddesinin 
3. fıkrasındaki hükümle yukarıda da belirttiğimiz gibi kanun 
koyucunun tüketici kredisinde düzenlenen kefaletin türünün adi 
kefalet olarak düzenlemek istediği doktrinde tartışmasız kabul 
edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. mad-
desinin 3. fıkrasında yer alan tüketici kredisinin teminatı olarak 
şahsi teminat verildiği hallerde, “kredi veren, asıl borçluya baş-
vurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez” hükmünün sadece 
kefaletin adi kefalet olacağının tespit edilmesi anlamında olduğu 
ve Borçlar Kanununda yer alan adi kefalete ilişkin hükümlerin 
burada geçerli olacağı, yani tartışma def’inin tüketici kredilerinde 
de geçerli olacağı düşünülebilir66.  Kanımızca bu hükümle kanun 
koyucu sadece kefaletin türünü belirlemeyi amaçlamamış aynı 
zamanda kefile başvurma şartlarını belirleyerek, tüketici kredile-
rinde kefaleti, nitelikli bir adi kefalet olarak düzenlemek istemiş-
tir.

 Tüketici kredileri içinde yer alan konut finansmanı sözleşmesini 
düzenleyen 10/B maddesinin 8. fıkrasında kullanılan finansmanın temi-
natı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, konut finansmanı kuruluşu 
asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ifası-
nı isteyemez hükmü ile Borçlar Kanununun 486. maddesinin 1 ve 2. 
fıkrasının kefile başvurma için talep şartı olacağı düzenlenmiştir. Ban-
ka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24. maddesinin 5. fıkrasında 
66 Bu görüş için bakınız Çeker, s.437
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kredi kartı kullanımlarındaki kefaletin, Borçlar Kanunu’nda belirtilen 
adi kefalet hükümlerine tabi olduğu ve asıl borçluya başvurulup borcun 
tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istenemeyeceği 
düzenlenmiştir. Kanun koyucunun asıl borçluya başvurulmadan kefile 
başvurulmayacağını ifadesi ile amacı sadece bu kefaletin adi kefalet ol-
duğunu belirlemek değil, ayrıca kefile başvurma şartlarını bir başka de-
yişle kefilden talepte bulunabilme şartlarını düzenlemektir. Aksi halde 
kanun koyucunun adi kefalet hükümlerine tabi olduğu düzenlendikten 
sonra ayrıca “asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar de-
nenmeden kefilden borcun ifası istenemeyeceği” ni belirtilmesine gerek 
olmazdı.

Asıl borçluya başvurmadan kefile başvurulmaması kuralının hukuki 
niteliğinin tespiti asıl borçluya başvurulmadan kefile başvurulması ve 
kefilin ödeme yapması bakımından da önem taşır. Eğer asıl borçluya 
başvurma kefile başvurmanın bir şartı sayılırsa, kefil, bu şart yerine ge-
tirilmeden yani asıl borçluya başvurulmadan kendisine başvurulması 
durumunda yaptığı ödemeyi, Borçlar Kanunu kapsamındaki sebepsiz 
zenginleşme hükümlerine göre geri isteyebilir67.  Söz konusu hükmün 
def’i niteliğinde olması durumunda kefilin kendisine tanınan hak-
kı kullanmaması halinde yaptığı ödemeyi geri isteme imkânı söz 
konusu olamayacaktır. Çünkü kefil, sahip olduğu def’ileri kullan-
maktan, herhangi bir şekle bağlı olmadan vazgeçebilir. Alacak-
lıya yaptığı ödeme, kefilin, sahip olduğu def’ileri kullanmaktan 
vazgeçme iradesine delalet eden bir davranıştır68. 

 Uygulamada, genellikle kredi kartı sözleşmelerine konulan 
bir hükümle bankaya alacağına karşılık olarak borçlu ve kefil-
lerin banka nezdindeki mevduat hesaplarından takas ve mahsup 
yetkisi tanınmaktadır. Özellikle kefilin maaşının alacaklı banka-
ya yatması durumunda borçlunun ödeme gücü bulunduğu halde, 
kredi veren, borçlu yerine kefilden tahsilat yapmaktadır. Kefille-
rin mevduat hesaplarından asıl kart hamilinin borcundan dolayı 
bir mahsup işlemi yapılması, kredi kartı sözleşmesinde aksine 
düzenleme olsa bile, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
10. maddesinin 3. fıkrası uyarınca asıl borçluya başvurmadan ke-
67 Kaniti, s.22.
68 Özen, s.216
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filden borcun ifası istenemeyeceğinden, kanuna aykırı olacaktır69.  
Bu nedenle böyle bir tahsilat yapılması durumunda asıl borçluya baş-
vurma kuralı bir defi niteliğinde sayılsa dahi burada kefilin yaptığı bir 
ödemeden söz edilemeyeceği için kefil yapılan bu tahsilatı geri isteye-
bilecektir.       

 Tüketici kredilerinde şahsi teminat olarak kefalet sözleşmesinin 
düzenlenmesi halinde kredi veren uygulamada genellikle banka tüketici 
kredilerinde kefili koruyucu kendileri için dezavantaj taşıyan hüküm-
lerden kurtulmak için kefalet sözleşmesinde garanti sözleşmesi ifadesi 
kullanma yoluna gitmektedir. Bu durumda,  Yargıtay70’ın da haklı ola-
rak belirttiği gibi, kredi sözleşmelerinde “garanti sözleşmesi” ifa-
desi kullanılmış olsa bile, ortada garanti değil, kefalet sözleşmesi 
söz konusu olacaktır. Böylece garanti sözleşmesindeki ağır so-
rumluluk hükümleri, hiçbir ticari menfaati olmayan, ticari amaç 
gütmeyen, sadece dostane ilişkilerle tüketim için kredi kullanıl-
masına yönelik verilen teminatlarda geçerli olmayacaktır71.
                      

 IV.  KEFİLE BAŞVURMANIN ŞARTLARI 

 Tüketici kredilerinde şahsi teminat olarak kefalet sözleşmesi 
kurulmuşsa, bu kefaletin adi kefalet niteliğinde olduğunu yukarıda 
da belirtmiştik72. Bu nedenle, söz konusu kefalet sözleşmelerine 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 30. maddesinin atfı 
nedeniyle Borçlar Kanunun 486.maddesinde yer alan adi kefalete 
ilişkin hükümler uygulanacaktır. Tüketicinin Korunması Hakkın-

69 Çeker, s.435
70 11. HD., T. 28.01.2002, E. 10654, K. 506 (Zevkliler/Aydoğdu, s.969). Bu olayda her ne kadar 
kredi kartı kullanılması söz konusu ise de kanımızca bu kararın kredi sözleşmesine uygulanmasına 
bir engel olmaması gerekir. Aynı yöndeki karar için bakınız  HGK., T. 04.07.2001, E.2001/19-534, 
K. 2001/583 (www.kazanci.com.tr).; Barlas, Nami; Kredi Kartı İlişkisinde Bankaya Karsı Verilen 
Kişisel Teminatın Niteliğinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’a 55. Yaş Günü Armağanı, 
II. Cilt, İstanbul 2002, s.978 vd. HGK kararının yerinde olduğu hakkında bakınız Çeker, s.441-
442. 
71 Uygulamada bankaların kefalet yerine garanti sözleşmesi yapmasının ne-ın kefalet yerine garanti sözleşmesi yapmasının ne-n kefalet yerine garanti sözleşmesi yapmasının ne-ının ne-nın ne-ın ne-n ne-
denleri ile kefalet sözleşmesi ve garanti sözleşmesi arasındaki ayrımın önemi 
hakkında ayrıntılı açıklamalar için bakınız  Barlas, s.941
72 Bakınız  II.nolu başlıktaki açıklamalar.
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da Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan düzenlemeye 
göre “Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği 
hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun 
ifasını isteyemez”. Konut finansmanı kredisinde de benzer bir 
hüküm bulunmaktadır. “Kullanılan finansmanın teminatı olarak 
şahsi teminat verildiği hallerde, konut finansmanı kuruluşu asıl 
borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ifa-
sını isteyemez” (10/B f. 8). Bu düzenlemelerden anlaşılması gere-
ken; Borçlar Kanunun 486.maddesinde düzenlenen durumlardan 
(kefalet sözleşmesinden sonra borçlunun iflas etmesi; borçlu hak-
kında icra takibi yapılıp alacaklının hatası olmaksızın semeresiz 
kalması; borçlu aleyhine takip yapılmasının imkânsız hale gelme-
si veya alacağın teminatı olarak kefaletten önce ya da aynı anda 
oluşturulmuş bir rehin varsa buna başvurulması) birisinin gerçek-
leşmesi şartıyla kredi verenin doğrudan doğruya kefile başvura-
bilmesidir. Alacaklının adi kefile başvurmasını mümkün kılan, 
önce asıl borçluyu takip etme ve mevcut rehinleri paraya çevirme 
zorunlulukları birlikte gerçekleşmesi gereken zorunluluklardır73. 
Bunlara aykırı hareket edilmesi Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanunun 25. maddesinde74 idari para cezası yaptırımına tabi 
tutulmuştur.

 Bununla birlikte, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanu-
nun 10. maddesinin 3. fıkrasındaki “asıl borçluya başvurmadan” 
ifadesinden ne kastedilmekte istendiği Kanunda açık değildir. 
Asıl borçluya başvurmak tabirinden farklı anlamlar çıkarılmakta-
dır. Örneğin, bankanın dönemsel olarak kart hamiline hesap öze-
ti göndermesi, alacağın idari takibe alınması üzerine ihbarname 
gönderilmesi veya son aşamada noter aracılığıyla hesap kat ihtar-
namesi gönderilmesi, asıl borçluya başvuru olarak kabul edilmek 
istenmektedir75. Asıl borçluya başvurmadan ifadesi kapsamında 
73 Özen, s.214
74 “.....10 uncu maddede, 10/A maddesinde, 10/B maddesinde...... belirtilen yükümlülüklerden 
her birine aykırı hareket edenlere 228 Türk Lirası  idari para cezası verilir.” Banka Kartları ve 
Kredi Kartları Kanununun 35. maddesinin f bendinde “24 ve 25. maddelerine aykırılık halinde 
ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar” idari para cezası verileceği hükme 
bağlanmıştır. 
75  Kanunda asıl borçlunun icra yoluyla takibinden sonra kefile başvurulabileceği öngörülmemiş 
olduğundan bu durumlarında asıl başvuru olarak kabul edilebileceği hususunda bakınız Çeker, 
s.436



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 103

İlknur Serdar

alacaklının, asıl borçlu ile birlikte kefili de takip etmesinin müm-
kün olup olmadığı açık olmayan diğer bir husustur. Uygulamada 
bazı bankalar hem asıl borçluya hem de kefile karşı birbiri ardında 
ve hatta aynı anda aynı takip talebiyle ilamsız icra takibi yapmak-
ta ve ödeme emri göndermekte; böylece asıl borçluya başvuru 
şartının yerine gelmiş olduğunu ileri sürmektedirler. Hatta bazen 
asıl borçluya ihtarname gönderilerek kredi borcunun ödenmesi-
nin istenmesinin ve bu ihtarnamenin sonuçsuz kalmasının dahi 
kefil aleyhine icra takibi başlatılması için yeterli sayıldığı görül-
mektedir. Burada bankalarca, Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan düzenlemenin 
Borçlar Kanununun 486.maddesindeki hükümlerin uygulanma-
sını gerektirmediği; kanun koyucunun amacı bu olsaydı Banka 
Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24. maddesinde olduğu 
gibi açıkça adi kefaletten bahsedeceği, bu nedenle asıl borçluya 
ihtar gönderilmesi veya icra takibin bulunulmasının Kanunda yer 
alan asıl borçluya başvurma şartını gerçekleştirmek hususunda 
yeterli olduğu savunulmaktadır. 

 Bu bağlamda, asıl borçlu hakkında borç ödemeden aciz belgesi 
(vesikası) alınması başvuru şartının gerçekleşmiş sayılması için ge-
rekli midir, yoksa yapılan ikaza rağmen asıl borçludan alacağın tahsil 
edilmemesi ya da asıl borçlu aleyhine icra takibi başlatması kefil hak-
kında icra takibi yapmak için yeterli midir76? Yukarıda da belirtmiş 
olduğumuz gibi Doktrinde ve Uygulamada tüketici kredilerindeki 
kefaletin adi kefalet olduğuna dair bir tartışma söz konusu değil-
dir. Kefalet, adi kefalet olduğuna göre adi kefalete ilişkin Borçlar 
Kanununda yer alan hükümler uygulanacak ve kefile başvurma 
şartları da Borçlar Kanununun 486. maddesinde yer alan hüküm-
lere göre belirlenecektir77. Tartışma konusu olmaması gereken bu 
husus kredi veren ve kefil arasında sürekli uyuşmazlık konusu 
olmaktadır. Asıl borçluya başvurmadan ne anlaşılması gerektiği-
ne ilişkin kredi veren ve kefil arasında sürekli ortaya çıkan uyuş-
mazlık Yargıtay tarafından verilen yeknesak kararlarla artık son 
bulmuştur. 12. Hukuk Dairesinin  03.03.2009 tarih,  2008/24008 

76 Öztek,s.13
77 Çeker, s.436
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E.,  2009/4287 K. sayılı kararında78 4077 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkındaki Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasının “Tü-
ketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, 
kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını is-
teyemez” düzenlemesini getirmiş olduğunu; bu nedenle, alacak-
lı banka, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip seme-
resiz kalmadıkça kefillerden borcun ifasını isteyemeyeceğini 
belirtmiştir.Yargıtay bu kararında asıl borçlu ile birlikte kefil 
hakkında takip yapılmasının yasa hükmüne aykırı olduğunu 
da kabul etmiştir79.   
  
 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 
3. fıkrasında yer alan “Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi 
teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurma-
dan, kefilden borcun ifasını isteyemez” ifadesi kapsamında asıl 
borçluya  başvuru kavramının nasıl anlaşılması gerektiği sorusu 
kanımızca Borçlar Kanunun 486.maddesinde yer alan düzenle-
meye göre cevaplanacaktır. Yargıtay’ın son kararları, doktrin ve 
uygulamada tartışmasız olarak tüketici kredilerinde yer alan kefa-
let sözleşmesinin adi kefalet niteliğinde olduğunun kabulü çerçe-
vesinde kredi verenin (banka), asıl borçluya borcunu ödemesi hu-
susunda ihtar çekmesinin; asıl borçluya karşı takibe başlamasının 
veya kefil ile asıl borçluya karşı aynı tarihte takibe başlamasının 
kefile başvurması için gerekli olan asıl borçluya başvurma şartını 
yerine getirmiş olduğu anlamına gelmeyeceğini söylemek müm-
kündür.  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. madde-
sinin 3.fıkrasında ifade edilmek istenenin adi kefalet olduğu ka-
bul edilmiş olduğundan Borçlar Kanununun 486. maddesinde yer 
alan adi kefalete ilişkin hükümlerinden ayrılmak için bir neden 
bulunmamaktadır. Borçlar Kanunun 486. maddesinde yer alan ve 
alacaklıya kefile başvurma imkânı sağlayan şartların neler oldu-
ğunu aşağıda açıklayacağız.
78 (www.kazanci.com.tr); aynı yönde 12.HD. T. 10.7.2009, E. 2009/8090, K. 2009/15409 (www.
kazanci.com.tr)
79 Daha önceki kararlarında aksi yönde hüküm vermiştir. 12.HD. T. 31.1.2008, E. 2008/847, K. 
2008/1542 “asıl borçlu ile aynı gün takip yapmış olduğundan, 4077 Sayılı Yasanın 10/3 madde-
sinde belirtilen “...tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde kredi veren 
asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez.” hükmü ihlal edilmemiştir.” (www.
kazanci.com.tr)
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 1.İCRA TAKİBİNİN SEMERESİZ KALMASI

 Borçlar Kanununun 486. maddesinin 1.fıkrasında adi kefa-
lette doğrudan kefile başvurulabilecek durumlardan birisi olarak 
“takibin semeresiz kalması”ndan söz edilmektedir. Borçlar Kanu-
nunun 486. maddesinin 1. fıkrasında yer alan bu ifadenin açık ol-
duğu söylenemez80. Borçlar Kanunundaki bu düzenleme ile kanun 
koyucunun adi kefalet yönünden arzusu, alacaklının asıl borçluyu 
haciz yoluyla sonuna kadar takip edip, borç ödemeden kesin aciz 
belgesi aldıktan sonra adi kefile başvurmasıdır81. Doktrinde  adi 
kefalete ilişkin Borçlar Kanununun 486. maddesinin 1. fıkrasında 
“takibin semeresiz kalması” ile kastedilenin; asıl borçlu aleyhine 
başlatılan haciz yoluyla takibin sonucunda paraların paylaştırıl-
ması neticesinde İcra İflas Kanununun 143. maddesine göre veya 
haczi mümkün bir malın bulunmaması üzerine İcra İflas Kanunu-
nun 105. maddesinin 1. fıkrası anlamında kesin borç ödemeden 
aciz belgesi alınması olduğu oybirliğiyle kabul edilmektedir82. 

 Takibin semeresiz kalmasından kastedilen alacaklının asıl 
borçluyu takibinin kesin olarak sonuçsuz kalmasıdır. Alacaklı 
İcra İflas Kanununun 105. maddesinin 2.fıkrası gereği geçici aciz 
belgesi ya da İcra İflas Kanununun 150.maddesinin f bendindeki 
geçici rehin açığı belgesi veya İcra İflas Kanununun 152 madde-
deki rehin açığı belgesi almış olması yeterli olmaz83. Kesin aciz 
belgesinin alındıktan sonra, adi kefil takip edilinceye kadar asıl 
borçlu, yeni mal edinmiş olsa bile, kesin aciz belgesi alınması 
kefile başvurmak için yeterli olduğundan, kefil, asıl borçlunun 
yeni mal kazandığını ileri sürerek, alacaklının asıl borçluyu takip 
etmesi gerektiğini ileri süremeyecektir84. 
80 İsviçre de kanun koyucu İsviçre Borçlar Kanununun adi kefalete ilişkin olan ve bizim Kanu-
numuzda olduğu gibi “semeresiz takip”ten söz eden 495 maddesini 1941 yılında değiştirmiş ve 
“kati aciz vesikası alınıncaya kadar takip” ibaresini kabul etmiştir. Borçlar Kanununu Tasarısı 
da buna paralel olarak 585. maddesinin 1.fıkrasının 1.bendinde borçlu aleyhine yapılan takibin 
sonucunda kesin aciz belgesi alınmasının, adi kefile başvurulmasını mümkün kılacağı, açıklıkla 
belirtilmiştir. 
81 Öztek,s.15;Reisoğlu, s.117; Özen, s.217;Tandoğan,s.764
82 Öztek,s.14;Elçin Grassinger, s.211;Reisoğlu, s.117;Tandoğan,s.764
83 Öztek,s.15;Tandoğan,s.764; Reisoğlu, s.117;Elçin Grassinger,s.211
84 Reisoğlu, s.117.
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 Tüketici hukuku alanında Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasındaki düzenlemenin amacı 
da asıl borçlunun ödeme kabiliyeti bulunduğu halde borcun ifa-
sının kefilden talep edilememesidir85.  Bu nedenle, alacaklının 
asıl borçlu aleyhine takibe geçmesi yeterli değildir. İcra takibinin 
semeresiz kalması şartının gerçekleşmesi için alacaklının takibe 
geçmesi yeterli olmadığı gibi, alacaklının kefile veya asıl borçlu-
ya ihtarname yollaması, Borçlar Kanunun 106. maddesi hükmüne 
göre mehil vermesi de yeterli olmaz86. Bu nedenle, icra takibinin 
semeresiz kalması; asıl borçlunun borcu ödeme olanağı bulun-
madığı yani, icra takibinin semeresiz kaldığı bir aciz belgesiyle 
(vesikasıyla) tespit edilmesidir. Bu tespit yapılmadığı sürece kefil 
aleyhine icra takibi yapılamaması gerekir.

 Kredi veren, icra takibinin semeresiz kalacağını önceden is-
pat etse bile kefile başvurabilmek için mutlaka icra takibi yapmış 
ve bu takibin yukarıda belirttiğimiz şekilde semeresiz kalması la-
zımdır87. 

 Ayrıca asıl borçluya karşı başlatılan icra takibi, kredi verenin 
kusuru yüzünden semeresiz kalmış olmamalıdır. Kredi veren ala-
cağını elde edebilmek için kendisinden beklenen her türlü çabayı 
göstermiş, tüm hukuki yollara başvurmuş olmalıdır88. Bu bağlam-
da kredi veren (alacaklı) örneğin gerekli delilleri, belgeleri ibraz 
etmezse, kanuni süreleri kaçırırsa, ihtilaflı alacak için dava aç-
85 Öztek,s. 14
86 Elçin Grassinger, Gülçin; Kefalet Sözleşmesinden Doğan Bazı Hukuki Sorunlar, Banka ve 
Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, İstanbul 2010, s.293-308, (Kefalet).
87 Öztek,s.14;Reisoğlu, s.116;Özen,s.218
88 12.HD. T.28.11.2000, E. 2000/17895, K. 2000/18595 “...Somut olayda borçlu hakkında icra 
takibi başlatılmış, ödeme emri tebliğ edilememesi nedeniyle takibe devam edilememiş, örneğin 
adres araştırması yapılamamış, ilanen tebligat yoluna gidilmeyerek adı geçen hakkındaki takibin 
semeresiz kaldığı belirlenmiştir.” (www.kazanci.com.tr); 12.HD. T.07.12.2004, E. 2004/9495, K. 
2004/8868 “Dosyanın incelenmesinden asıl borçlu hakkında yapılan takip sonucu düzenlenen ör-
nek 51 ödeme emri üzerine herhangi bir haciz işlemi başlatılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda 
kefil hakkındaki istem yönünden B.K.’nun 486. maddesindeki koşullar tartışılıp değerlendirilerek 
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, doğrudan doğruya kefilin sorumlu olduğundan bahis-
le kefil hakkındaki istemin kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.”; 6.HD. T.18.06.2009, E. 
2009/5568, K. 2009/5887 “Asıl borçlu kiracı hakkında, yapılan takip sonucu düzenlenen örnek 13 
ödeme emri tebliği üzerine herhangi bir haciz işlemi başlatılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda 
kefil hakkındaki istemin reddine karar verilmek gerekirken, doğrudan doğruya kefilin kira söz-
leşmesindeki süre ile sorumlu olduğundan bahisle yazılı şekilde kefil hakkında istemin kabulüne 
karar verilmesi doğru değildir.” (www.kazanci.com.tr); Reisoğlu, s.117; Elçin Grassinger,s.212
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mazsa, asıl borçlu itiraz etmişse itirazın kaldırılması veya iptali 
için çaba göstermezse, asıl borçlunun mal kaçırma eğiliminde 
olduğunu anlaması halinde ihtiyati tedbir yoluna başvurmazsa, 
alacaklı takibe başlayıp devamında ihmal edip haczin paraya çev-
rilmesi için başvurmazsa kusurlu davranmış olur ve kefile karşı 
olan haklarını kaybeder89. Kredi verenin şimdiye kadar açıklanan 
bu kurala uymadan doğrudan doğruya kefili takip etmesi müm-
kün olmayacaktır.

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, kredi veren tarafından asıl borç-
lu ile kefile aynı tarihte takip başlatılması durumunda asıl borç-
luya başvurma şartı oluştuğundan, Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasına bir aykırılık bulun-
madığını kabul etmekteydi.  Yargıtay, söz konusu kararında90 bu 
durumu “somut olayda tüketici kredisi veren alacaklı banka kefil 
hakkında 22.09.2006 tarihinde genel haciz yoluyla icra takibini 
İstanbul 4. İcra Müdürlüğünde başlattıktan sonra aynı tarih olan 
22.09.2006 tarihinde asıl borçlu hakkında İstanbul 4. İcra Müdür-
lüğünün 2006/12931 sayılı dosyası ile takibe geçtiği görülmüştür.
Alacaklı tarafından yukarıda belirtilen yasa maddesindeki koşul-
lar gerçekleştirilmiş olmakla, kefil hakkında takip yapılmasında 
yasaya uymayan bir yön yoktur...” şeklinde hükme bağlamıştır. 
Aynı Daire daha sonraki tarihli kararlarında91 bu görüşünü de-
ğiştirmiştir. 13.11.2007 tarih ve 2007/781 E. 2007/1272 K. sayılı 
kararında Kadıköy 1. İcra Mahkemesinin “alacaklının kredi asıl 
borçlusu ile kefil hakkında aynı gün takip başlatıldığı oysaki 4077 
sayılı Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik 10/3 madde hükmüne 
göre kredi veren kefile ancak aciz vesikasını müsteniden başvu-
rabileceğinden kredi veren alacaklının tüketici kredisi alan banka 
müşterisi asıl borçlu aleyhindeki takibi sonuçlandırmadan kefil 
hakkında takip başlatma hakkı bulunmadığından davanın reddine 
karar verilmek gerekmiştir” şeklindeki kararını onamıştır92. 
89 Öztek,s.15;Reisoğlu,s.118; Elçin Grassinger,s.212
90 12.HD. T. 31.1.2008, E. 2008/847 K. 2008/1542 (www.kazanci.com.tr.)
91Naklen Öztek,s.15
92Aynı yöndeki kararlar 12.HD. T.15.11.2007, E. 2007/782, K. 2007/1273; 12.HD. T.11.4.2008, 
E.2008/6641, K. 2008/7497 (Öztek,s.15); 12.HD. T. 03.03.2009, E. 2008/24008, K. 2009/4287; 
12.HD. T.10.7.2009, E. 2009/8090, K.2009/15409 (www.kazanci.com.tr)
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 Alacaklının, asıl borçlu hakkındaki takibi, gerekli özeni gös-
tererek yürütmesi ve sonuçlandırması zorunluluğu, söz konusu 
takibin, asıl borç muaccel olunca derhal yapılması zorunluluğu-
nu doğurmaz. Alacaklı, borç muaccel olunca gecikmeksizin asıl 
borçluyu takip zorunda olmadığı gibi, adi kefilin, alacaklı gecik-
meksizin takibe başlasaydı, takibin semereli olacağını iddia etme-
sine de imkân vermez93.     

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun sisteminde, asıl 
borçlu tüketici kredisi borcunu geri ödemediği takdirde, önce 
asıl borçlu konumundaki tüketiciye karşı icra takibi yapılacak ve 
ancak bu takip semeresiz kalarak kredi alacağının tamamı veya 
bir kısmı için bir borç ödemeden aciz belgesi (vesikası) alındığı 
takdirde adi kefilin sorumluluğuna gidilebilecektir. Bu takdirde 
adi kefilden, borcun ifası kefalet sözleşmesindeki sorumluluk sı-
nırı içinde kalmak kaydıyla, istenebilir94. Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanununda kefilin temerrüdüne ilişkin bir hüküm söz 
konusu değildir. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24. 
maddesinin 5. fıkrasında ise, kart hamilinin borcu kefile bildi-
rilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmayacağı ve bu 
hususun sözleşmede gösterilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Adi 
kefil, asıl borçlu hakkındaki takibin semeresiz kaldığı ifade edi-
lerek asıl borcun bir ihtarnameyle veya icra takibi çerçevesinde 
gönderilen ödeme emriyle kendisinden istendiği anda temerrüde 
düşer95.

 2. ASIL BORÇLUNUN İFLAS ETMESİ

 Borçlar Kanununun 486. maddesinin 1. fıkrasında alacak-
lının doğrudan kefile başvurabilmesini mümkün kılan bir diğer 
durum, kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonra asıl borçlu 
hakkında iflasın açılmasına karar verilmesidir. İflas prosedürünün 
sonuçlanmasına gerek yoktur, iflasın açılmasına karar verilmesi 

93 Tandoğan,s.765;Asıl borcun muaccel olmasından itibaren belli süre içinde takibe geçişmesi 
bakımından bakınız BK.494.md.
94 Öztek,s.14;Özen, s.100. 
95 Öztek,s.14.
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yeterlidir96. Bunun nedeni, iflas prosedürünün sona ermesi uzun 
süreceğinden alacaklının bu süreçte hakkını alma imkânından 
yoksun bırakılıp, bekletilmemesidir97.  Bu nedenle, kefil; iflas so-
nunda alacaklının alacağını mutlaka elde edeceğini, beklemesinin 
onun yararına olacağını ispat etse bile, alacaklı, doğrudan kefile 
başvurabilecektir98.  

 Asıl borçlu hakkında iflasın açılmasının, alacağı kefaletle 
teminat altına alınmış alacaklı tarafından istenmesi şart değildir. 
Asıl borçlunun kendisi veya borçlunun diğer alacaklıları tarafın-
dan da talep edilebilir99. Asıl borçlu hakkında iflası açılması üze-
rine eğer kefalet borcu da muaccel olmuşsa, alacaklı, doğrudan 
kefile başvurabilecektir. Bilindiği üzere iflasın açılması iflas eden 
asıl borçlunun (müflisin) vadesi gelmemiş borçlarını muaccel kı-
lar, fakat Borçlar Kanununun 491. maddesine göre asıl borç, ifla-
sın açılmasıyla vadeden önce muaccel olsa bile, kefil, asıl borcun 
ifası için belirlenen vadeden önce borcu ödemeye zorlanamaz100. 
İflasın açılmasına karar verilmiş fakat asıl borcun vadesi henüz 
gelmemişse, kefile ancak vade tarihinde yani kefil açısından borç 
muaccel olduğunda başvurulabilecektir.

 Asıl borçlu hakkındaki iflasın sonradan kaldırılması, iflasla 
birlikte adi kefile başvurma olanağı ortaya çıkmış olan alacak-
lının, bu olanağını ortadan kaldırmayacaktır. Ancak doktrinde 
alacaklının, iflasın kalkmasından sonra alacağını almışsa ya da 
alacaklı kefilin onayı olmadan, iflasın kaldırılmasını onaylamışsa, 
kefili takip edemeyeceği kabul edilmektedir101. İflasın ertelenme-
sinin, iflasla birlikte ortaya çıkmış olan adi kefile başvuru olanağı 
üzerinde, herhangi bir etkisi olmayacağı kabul edilir102.       
96 Reisoğlu, s.116;Elçin Grassinger,s.207.
97 Elçin Grassinger,s.208.
98 Reisoğlu, s.116;Elçin Grassinger,s.208.
99 Reisoğlu, s.116;Elçin Grassinger,s.208.
100 Tandoğan,s.764; Reisoğlu, s.116.
101 Reisoğlu, s.116;Tandoğan,s.765;Özen, s.221;Elçin Grassinger,s.208.
102 Öztek, s.16 ;Özen, s.222; iflasın ertelenmesi kararının adi kefile doğrudan başvurabilme im-
kanı yaratan nedenler arasında sayılmamasının eleştirisi hakkında bakınız Aksoyoğlu, Necati; 
Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Kefalet Sözleşmelerine İlişkin Önemli Değişiklikler, Bankacılar 
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 Asıl borçlunun iflası üzerine alacaklı, derhal kefili takip 
imkânına kavuşacaksa da alacaklı, alacağını asıl borçlunun iflas 
masasına kaydettirmeye ve iflası öğrenir öğrenmez durumdan ke-
fili haberdar etmeye mecburdur103 (BK.madde 502). Aksi halde, 
kefil, Borçlar Kanununun 502. maddesinin 3. fıkrasına göre ala-
caklıya ifadan kaçınabilecektir104. 

  Asıl borçlu hakkında iflasın açılması anında alacaklı tarafın-
dan icra takibi yapılmakta ise alacaklı, artık bu takibin sonucunu 
almadan kefile başvurma hakkını elde etmiş olacaktır105.

 Tüketici kredisinde alacaklı (kredi veren) tarafından asıl 
borçlunun (tüketicinin) iflası nedeniyle adi kefile doğrudan baş-
vurulması durumu nadir olarak gerçekleşecektir. Çünkü iflas 
kural olarak tüzel veya gerçek kişi tacirler hakkında uygulanır. 
Tüketici ile tacir sıfatının bir arada bulunması sık olmamakla 
birlikte imkânsız da değildir. Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 3.maddesinin e bendinde tüketici bir mal veya hizme-
ti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya 
yararlanan gerçek ya da tüzel olarak tanımlanmıştır. Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunda tüzel kişiler de tüketici kavramı 
içinde yer almakta iseler de; ticaret şirketlerinin tüm işlem, fiil 
ve işleri ticari iş sayıldığından,  bir ticari şirketin ticari olmayan 
amaçlarla bir mal veya hizmet edinmesi, yararlanması söz konu-
su olmadığından, Yargıtay (13. HD. 20.06.1997 T. 1815 E. 5112 
K ; HGK. 11.02.2000 T., 19/1255 E., 1249 K.) ticaret şirketlerin 
tüketici sayılmayacağını kabul etmektedir. Buna karşılık şirketler 
dışında kalan diğer tüzel kişiler –dernek, vakıf, meslek odaları- 
özel kullanım amacıyla mal veya hizmet edinildiği ispatlanabi-
lirse, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında tü-

Dergisi, 2010, s.100. 
103 Borçlar Kanunu Tasarısının 594. maddesinin 2. fıkrası “Asıl borçlunun iflasına karar verilmiş 
veya borçlu konkordato istemişse alacaklı alacağını kaydettirmek ve haklarının korunması için 
gerekeni yapmak zorundadır. Alacaklının, borçlunun iflas ettiğini veya borçluya konkordato mehli 
verildiğini öğrendiği anda durumu kefile bildirmesi gerekir.”  
104 Reisoğlu, s.116.
105 Öztek, s.16;Reisoğlu,s.116.
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ketici olarak kabul edileceklerdir106. Gerçek ya da tüzel kişi tacir-
lerin107 tüketici olarak kabul edilmesi ve Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun kapsamında kabul edilmesi ticari veya mesleki 
olmayan özel bir amaçla mal veya hizmet edinilmesine bağlıdır. 
Bu bağlamda tacir de olsa kişi, krediyi ticari veya mesleki olma-
yan bir amaçla, özel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla almışsa, tü-
ketici kredisi kabul edilecektir. Bu halde asıl borçlu olan tüketici 
hakkında iflasından bahsedilecektir. 

 Borçlar Kanununun 486. maddesinde kefile doğrudan baş-
vurma imkanı sunan durumlar içinde asıl borçluya konkordato 
mühleti verilmesi düzenlenmemiştir. Doktrinde alacaklının bu 
durumda da konkordatonun sonucunu beklemeden kefile başvu-
rabileceği kabul edilmektedir108. Borçlar Kanununu Tasarısının 
585.maddesinin 1. fıkrası ile, asıl borçluya konkordato mühleti 
verilmesi ile iflasın ertelenmesine karar verilmesi de adi kefile 
doğrudan başvurma imkanı sağlayan hallere eklenmiştir109. 

 3.ASIL BORÇLUNUN TÜRKİYE’DE TAKİBİNİN ZOR 
OLMASI

 Borçlar Kanununun 486. maddesinin 1.fıkrasında alacaklının 
adi kefile doğrudan başvurabileceği bir diğer hal de asıl borçlu 
aleyhine Türkiye’de icra takibi yapılmasının, kefalet sözleşmesi-
nin yapılmasından sonra imkânsız hale gelmesidir. Takip yapma-
nın imkânsızlaşması geniş yorumlanmaktadır. Takibin yapılması 

106 Reisoğlu, (Tüketici Kredileri), s.51.  
107 Yargıtay’ın bazı kararlarında hiçbir ayrım yapılmadan tüzel kişi tacirlerin Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanun kapsamı dışında olduğu kabul edilmektedir [13.HD. T. 26.06.1997, E.1815, 
K.5112 (Zevkliler/Aydoğdu,s. 924), YHGK T. 11.02.2000, E. 19-1255, K. 1249 (Zevkliler/Ay-
doğdu, s. 962); Yargıtay bazı kararlarında bu keskin tutumunu yumuşatmış ve tüzel kişi tacirlerin 
de özel amaçlarla davranabileceğini ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında sayı-
lacağını kabul etmiştir (19 HD. T. 6.7.1999, E. 3932, K.4621 (Zevkliler/Aydoğdu,s.1082)]. 
108 Öztek, s.16;Reisoğlu,s.116.
109 Bunun yanı sıra tasarının 585. maddesinin 3. fıkrası ile Borçlar Kanununda yer almayan bir 
hüküm getirilmiştir. “Sadece açığın kapatılması için kefil olunmuşsa, borçlu aleyhine yapılan 
takibin kesin aciz belgesi alınmasıyla sonuçlanması veya borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın 
olanaksız hale gelmesi ya da konkordatonun kesinleşmesi durumlarında, doğrudan doğruya kefile 
başvurulabilir. Sözleşmede, bu durumlarda alacaklının, önce asıl borçluya başvurmak zorunda 
olduğu kararlaştırılabilir”.Tasarıda bu hükümle açığa kefalet hallerinde doğrudan doğruya kefile 
başvurulabilecek haller düzenlenmiştir.    
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imkânsız olmamakla birlikte, aşırı masraflı ve çok güç hale gel-
mişse, alacaklının doğrudan adi kefile başvurabileceği ileri sürü-
lebilir110.    

 Asıl borçlu, kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonra 
yerleşim yerini (ikametgâhını) yurt dışına nakletmişse ve artık 
Türkiye’de de takip imkânı yoksa alacaklı, doğrudan kefile baş-
vuracaktır. Bu nakilden dolayı takibin daha güçleşmiş olmasına 
gerek yoktur111. Türkiye’de takip yapılması bakımından hukuki 
bir imkânsızlığın çıkması yeterli olup, borçluya karşı takip yapıl-
masında fiili bir imkânsızlığın bulunması gerekli değildir112. 

 Asıl borçlu, Türkiye’deki yerleşim yerini bırakmakla birlik-
te113,  yurt dışında da henüz yerleşim yeri edinmemişse, kendi-
si hakkında Türkiye’de takip yapılması hukuki olarak mümkün 
olduğundan, alacaklı için doğrudan adi kefile başvurma olanağı 
doğmaz. Asıl borçlu, yurt dışında yeni bir yerleşim yeri edinince-
ye kadar, Türkiye’de terk ettiği yerleşim yerinde, kendi hakkında 
takip yapılabilir. Bu durumda alacaklının, asıl borçlu hakkında  
-sonuç getirmeyeceği baştan belli olsa da- takip yapması, bu takip 
semeresiz kaldıktan sonra adi kefile başvurması gerekir114.  

 Asıl borçlu, yerleşim yerini yabancı bir ülkeye nakletmiş 
olmakla birlikte, asıl borçlunun Türkiye’de malları, taşınmazları 
varsa ya da tüzel kişilerde şubesi halen Türkiye’de faaliyette bu-
lunmakta ise asıl borçlunun Türkiye’de takibi mümkün olacağın-
dan alacaklı, kefile başvuramayacaktır115.

 Asıl borçluyu Türkiye’de takip etme imkânı olmadığı için 
kefile başvuran alacaklı bu sırada asıl borçlunun yurt dışından 
110 Borçlar Kanunu Tasarısının 585. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendinde açıklığa kavuşturulmuş-
tur. Reisoğlu, s.114; Özen, s.221.
111 Reisoğlu, s.118.
112 Özen, s.223.
113 Medeni Kanunun 20.maddesinin 1.fıkrasına göre, yerleşim yerinin değişmesi, yeni bir yer-
leşim yerinin edinilmesiyle gerçekleşeceğinden, Türkiye’deki yerleşim yerinin ortadan kalkmış 
sayılması için, yabancı ülkede yeni bir yerleşim yerinin edinilmesi gereklidir. 
114 Özen, s.223.
115 Öztek, s.16;Reisoğlu,s.118.
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dönmesinden etkilenmeyecek ve kefili takibe devam edecektir116.
 
 Asıl borçlunun Türkiye’de takibinin kefalet sözleşmesinin 
kurulmasından sonra imkânsız olması gerekir. Asıl borçlunun yer-
leşim yeri zaten yurt dışında ise, yerleşim yerini başka bir ülkeye 
naklederse ve bu yeni oturduğu ülkede takip edilmesi, alacaklı 
bakımından güçlük yaratacaksa alacaklı, bu durumda da kefile 
doğrudan başvurabilecektir117. Bununla birlikte, asıl borçlunun 
yerleşim yeri,  kefalet sözleşmesi kurulduğu sırada yurt dışın-
da ise ve alacaklı bunu biliyorsa, artık doğrudan doğruya kefile 
başvuramayacaktır. Asıl borçlunun Türkiye’deki yerleşim yerini 
Türkiye içinde değiştirmesi veya yurt dışındaki yerleşim yerini 
Türkiye’ye nakli,  alacaklıya, doğrudan kefile başvurma imkânını 
vermez.  

 4. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

 Borçlar Kanununun 486. maddesinin 2. fıkrasına göre ala-
caklının alacağı kefaletten evvel yahut aynı zamanda rehinle te-
min edilmişse, kefile, rehnin paraya çevrilmesinden sonra doğru-
dan doğruya başvurulabilecektir.

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 
3. fıkrasında tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat ve-
rildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden 
borcun ifasını isteyemez hükmü gereğince Borçlar Kanununun 
486/2 fıkrası da göz önünde tutulacak mıdır? 

Tüketici kredileri içinde yer alan konut finansmanı sözleşmesi-
ni düzenleyen 10/B maddesinin 8. fıkrasına göre, kullanılan fi-
nansmanın teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, konut 
finansmanı kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara başvur-
madan, kefilden borcun ifasını isteyemez. Bu hükme göre konut 
finansmanı sözleşmesinde teminat olarak kefalet düzenlemişse, 
116 Tandoğan,s.766
117 Tandoğan,s.766;Reisoğlu, s.118.
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Borçlar Kanununun 486. maddesinin 1 ve 2. fıkraları uygulama 
alanı bulacak ve en son kefile başvurabilecektir. 

 Kredi kartlarını düzenleyen 10/A maddesi uyarınca kredi 
kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen 
veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 
uncu madde hükümlerine tabidir. Fakat, Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Kanununun 24. maddesinin 5. fıkrasına göre, kredi kartı 
kullanımlarındaki kefalet, Borçlar Kanunu’nda belirtilen adi kefa-
let hükümlerine tabidir. Asıl borçluya başvurulup, borcun tahsili 
için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istenemez ve  
Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin118 17. 
maddesinin 5. fıkrasının i bendinde kefaletin 22/4/1926 tarihli ve 
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun adi kefalet hükümlerine tabi ol-
duğu ve önce asıl borçluya başvurulup, tüm tahsil yolları denen-
meden kefilden borcun ifasının istenemeyeceği düzenlenmiştir. 
Burada açıkça bildirilmese de sadece asıl borçluya başvurulması 
yeterli görülmemiş, borcun tahsili için tüm yolların denenmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Tüm yollar içinde eğer alacak aynı za-
manda bir rehinle teminat altına da alınmışsa alacaklının rehnin 
paraya çevrilmesi yoluna gitmesi de yer alacaktır. Bu durumda 
alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoluna gitmeden kefile başvu-
ramayacaktır. Diğer bir deyişle, kredi kartı sözleşmesinde teminat 
olarak kefalet düzenlemişse, Borçlar Kanununun 486. maddesi-
nin 1 ve 2. maddesi uygulama alanı bulacak ve en son kefile baş-
vurabilecektir.  Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun kap-
samına girmesi için kredi kartı hamilinin tüketici sıfatını taşıması 
gerekmemektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi Banka Kartları ve 
Kredi Kartları Kanunu hükümleri, kredi kartı hamilinin tüketici 
olduğu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A madde-
sinde yer alan kredi kartı sözleşmelerinde tüketicinin korunması 
amacına aykırı olmaması şartıyla uygulama alanı bulacaktır. Bu 
bağlamda bu hükmün tüketici sıfatına sahip kart hamili içinde 
uygulanması gerekir. Aksinin söylenmesi, tüketici sıfatına sahip 
kredi kartı hamiline şahsi teminat veren kefilin, tüketici sıfatını 
taşımayan kredi kartı hamiline kefil olana nazaran daha elverişsiz 

118 10.03. 2007 tarih ve  26458 sayılı Resmi Gazete.
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ve daha korumasız bir konumda olması anlamına gelecektir. Bu-
nun kabul edilmesi mümkün değildir. 

 Sonuç olarak; tüketici kredileri içinde yer alan konut finans-
manı sözleşmesinde ve kredi kartı sözleşmesinde teminat olarak 
kefalet düzenlemişse, Borçlar Kanununun 486. maddesinin 1 ve 
2. maddesi uygulama alanı bulacak ve en son kefile başvurabile-
cektir. Bunu kabul edip, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanu-
nun 10. maddesinde düzenlenen tüketici kredisinde bunu kabul 
etmemek isabetli olmayacağından kanımızca 10. maddesinde yer 
alan tüketici kredisi sözleşmesinde teminat olarak kefalet sözleş-
mesi düzenlenmişse, Borçlar Kanununun 486. maddesinin 1 ve 2. 
fıkrası burada da uygulama alanı bulacak ve en son kefile başvu-
rulabilecektir.

 Tüketici kredisi borcuna teminat olarak ayni teminat da alın-
mış olması halinde de kredi verenin (alacaklının), adi kefile baş-
vurmadan önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapması 
gerekmektedir119 (BK.madde 486/2). Borçlar Kanununun 486. 
maddesinin 2. fıkrasında “rehinle temin olunmuş olduğu” denil-
mektedir. Kanun koyucunun amacının alacaklının alacağını baş-
ka teminatlardan alma hakkı olduğu sürece kefile başvurulmasını 
engellemektir. Bu yüzden doktrinde hâkim görüş120, rehnin kap-
samına taşınır, taşınmaz, alacak rehni gibi rehin haklarının yanı 
sıra kanuni rehin hakkı olan hapis hakkının da gireceğini kabul 
etmektedir. Tüketici kredisinde de kredi verenin (alacaklının), sa-
dece akdi rehin hakkının varlığı halinde değil, hapis hakkı gibi 
yasal rehin haklarının varlığı halinde de kefilden önce bunlara 
başvurması gerekir121. Rehin, kefil olunmuş tüketici kredisi dı-
şında başka alacaklar için de verilmişse122,  rehnin her bir alacağı 
karşılayacak değerde olması halinde kefilden önce rehnin paraya 

119 Öztek,s.15;Zevkliler/Aydoğdu,s.293. 
120 Elçin Grassinger,s.215;Reisoğlu,s.119;Tandoğan,s.766;Yavuz,s.797.
121 Öztek,s.15;Zevkliler/Aydoğdu,s.293.
122 Rehin münhasıran  kefil olunan alacak için verilmiş rehinler bakımından kullanabileceğini ileri 
sürenler vardır. Buna göre, alacaklının elindeki rehin, kefil olunan alacaktan başka alacakları da 
güvence altına alıyorsa adi kefil, kendisine başvuran alacaklıdan, önce rehnin paraya çevrilmesini 
isteyemez. ( Özen, s.227).  
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çevrilmesi yoluna başvurulması gerekir.  

 Kredi verenin (alacaklının), kefilden önce rehine başvurması 
gerekliliği; rehin üçüncü kişi tarafından verilmişse, bu rehnin ke-
faletten önce veya aynı zamanda verilmiş olması halinde geçerli-
dir123  (BK. madde 486/2). Kefalet sözleşmesi kurulurken bu borç 
için ayrıca teminat verileceği de kararlaştırılmış, fakat, rehin hak-
kı kefalet sözleşmesinden sonra tesis edilmişse, bu rehin hakkı, 
kefalet sözleşmesi ile aynı zamanda verilmiş rehin hakkı olarak 
değerlendirilecektir124.   Bunun yanı sıra üçüncü kişi tarafından 
verilecek rehinden kefilin de yararlanacağı kefalet sözleşmesin-
de açık bir şekilde öngörülmüşse, rehnin, kefalet sözleşmesinden 
önce ya da sonra kurulmuş olması önem taşımayacaktır125. Ke-
filden önce rehine başvurulması gerekliliğinin üçüncü kişi tara-
fından kefalet sözleşmesinden sonra tesis edilmiş olan rehinler 
için geçerli olduğu bir diğer durum, İcra İflas Kanununun 147. 
maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemeden çıkmaktadır.  İcra İf-
las Kanununun 147. maddesinin 2. fıkrasında İcra İflas Kanunu-
nun 167.maddesindeki durumların saklı olduğu belirtilmektedir. 
İcra İflas Kanununun 167. maddesi gereği alacağı çek poliçe gibi 
kıymetli evraka bağlı olan alacaklı, alacak rehinle temin edilmiş 
olsa bile haciz ya da iflas yoluyla takipte bulunabilir. Kıymetli 
evraka bağlı alacak için üçüncü şahıslar tarafından verilen rehin 
hakkı, kefalet sözleşmesinden sonra kurulmuş olsa bile, alacak-
lının, kefilden önce rehine başvurması gerekecektir126. Tüketici 
kredilerinde kredi alacağı kıymetli evraka bağlanmasının yasak 
olması nedeniyle, bu durumun tüketici kredilerinde söz konusu 
olmayacağını belirtmemiz gerekir. Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanunun 10. maddesinin son fıkrasına göre, kredi verenin 
ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli 
evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Aynı 
yasak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A madde-
123 Reisoğlu, s.119; aksi görüş İİK. 45.maddesi nedeniyle üçüncü kişi tarafından verilen rehin-
lerde de rehnin kefalet sözleşmesinden önce ya da sonra kurulmuş olmasının önemli olmadığını 
savunmaktadır. Özen, s.226; Yavuz,s.796.
124 Elçin Grassinger, s.216.
125 Öztek, s.16; Zevkliler/Aydoğdu, s.293;Reisoğlu,s.119; Elçin Grassinger,s.216.
126 Elçin Grassinger,s.217;Yavuz,s.389.
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sinin 1.fıkrasının 10. maddeye açık atfı nedeniyle, kredi kartı ile 
mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi 
kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan kredilerde de geçerlidir. 
Keza konut finansmanı kredilerinde de “Konut finansmanı kuru-
luşunun ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da kıymetli 
evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır”.  

 Kredi alan yani asıl borçlu tarafından verilen bir rehin söz 
konusu ise rehin ne zaman verilmiş olursa olsun kredi verenin 
kefile başvurmadan önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvur-
ması gerekecektir. Esasen kredi veren (alacaklı) ilk önce borçluyu 
takip zorunda olduğundan, ona ait mallar, bu arada verilmiş olan 
rehinler de takibe uğrayacaklardır127.  
 
 Borçlar Kanununun 486. maddesinin 2. fıkrasının 2.cümlesine 
göre kefilden önce rehine başvurulması için asıl borçlunun iflas 
etmemiş olması gerekir128. Fıkrada ayrıca asıl borçlu iflası ilan 
olunmadan rehnin paraya çevrilmesi mümkün olmadığı takdir-
de de kefilden önce rehne başvurulmasının mümkün olmayacağı 
belirtilmiştir. Doktrinde129 bu hükmün İcra İflas Kanununun 45. 
maddesi nedeniyle gereksiz ve yanıltıcı bir anlam taşıdığı kabul 
edilmektedir. Hukukumuzda, rehnin paraya çevrilmesi hiçbir za-
man için esas borçlunun iflası sonucunu doğurmayacağına göre, 
486. maddenin 2. fıkrasının 2.cümlesinde sözü edilen hususun 
gerçekleşme olasılığı yoktur130. İcra İflas Kanununun 45. maddesi 
gereği asıl borçlunun iflasına bağlı olmadan asıl borç için aynı 
zamanda rehin hakkı varsa, alacaklı her zaman rehnin paraya çev-
127 Reisoğlu, s.119.
128 Öztek’e göre, rehni veren asıl borçlu ise rehinli alacaklının rehni paraya çevirmek için neden 
tasfiyenin sonucunu beklemesi gerektiği anlaşılamamaktadır. Yazara göre, öncelikle 2003 değişik-
liğinden sonra rehinli alacaklının iflastan sonrada masaya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
takip yapabilmesi açıkça imkan dahiline sokulmuş (İİK.185/1) olduğundan; bu imkanın İcra İflas 
Kanununun 193.maddesinin 4.fıkrasındaki imkanla birlikte mütalaa edildiğinde, rehinli alacaklı-
nın tasfiyenin sonucunu beklemeksizin rehinli malı paraya çevirebilmesinin mümkün olduğu so-
nucu çıkmaktadır. Bu nedenle, İcra İflas Kanununun 185. ve 193.maddelerinin Borçlar Kanununun 
486.maddesinin 2.fıkrasındaki endişeyi ortadan kaldırdığı ve belki de bu madde hükmünü gereksiz 
kıldığı söylenebilir (Öztek, s.16).
129 Reisoğlu, s.120; Tandoğan, s.767;Elçin Grassinger, s.208.
130 Özen, s.228.
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rilmesi yoluyla takip yapabilecektir.

 Asıl borçlunun iflas etmemiş olması131 şartı, sadece rehnin 
asıl borçlu tarafından verilmiş olması halinde aranmaktadır132. 
Buna göre eğer rehni bir üçüncü kişi vermişse, asıl borçlu iflas 
etmiş olsa bile, kefile başvurulmadan önce, rehnin paraya çev-
rilmesi yoluna başvurulması gerekecektir. Çünkü, bu durumda 
kredi verenin derhal kefile müracaat etmesini gerektiren ve haklı 
kılan bir durum mevcut değildir. Buna karşın, rehin, asıl borçlu 
konumundaki tüketici tarafından verilmişse işte o zaman derhal 
adi kefile müracaat etmek mümkün olabilecektir; zira kanun ko-
yucu bu durumda alacaklının iflasın sonucuna kadar beklemesini 
uygun görmemiştir133. 

 Borçlar Kanununun 486. maddesinde yer almamakla birlikte 
rehnin paraya çevrilmesi yoluna kefile başvurulmadan önce gidil-
mesini engelleyen bir hal İcra İflas Kanununun 116. maddesine 
göre rehnin paraya çevrilmesinin ikinci arttırmada da gerçekleş-
memiş olması durumudur134.  

 Rehin konusu şeyin değerini kaybetmesi ya da alacaklı ta-
rafından elden çıkarılması halinde artık rehnin paraya çevrilme-
si mümkün olmayacaktır. Ancak kefil, alacaklının elindeki rehni 
kusurlu olarak kendi zararına elden çıkarttığını ispatlarsa, Borç-
lar Kanununun 500. maddesi gereği alacaklının kusuru ölçüsünde 
sorumluluktan kurtulduğu savunmasında bulunabilecektir135.

 Önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna giden kredi veren (ala-
caklı), bu yolun sonunda alacağını tamamen elde edemezse, ken-
disine “rehin açığı belgesi” verilir. Bu belgeyi alan kredi veren 
(alacaklı), kalan alacağı için, doğrudan kefile başvuramayacak-
131 Asıl borçluya konkordato mehli verilmesi de aynı etkiyi doğurur yani bu halde de alacak-
lı doğrudan doğruya kefile başvurabilir bu husus Borçlar Kanunu Tasarısının 585. maddesinin 
2.fıkrasında düzenlenmiştir. 
132 Reisoğlu, s.120; Tandoğan, s.767;Elçin Grassinger, s.208 ;Özen, s.227.
133 Öztek, s.16;Reisoğlu,s.120.
134 Elçin Grassinger, s.218.
135 Reisoğlu, s.119; Yavuz,s.797;Elçin Grassinger,s.218.
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tır, adi kefilden önce asıl borçluya başvurmalıdır. Kredi verenin 
(alacaklının) kefile başvurabilmesi için, rehin açığı belgesi alana 
kadar rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibi yürüttükten sonra, 
asıl borçluyu takip etmesi ve bu takibi, borç ödemeden kesin aciz 
belgesi alana kadar yürütmesi gerekir136.       

 SONUÇ

 Tüketici kredilerinde kefalet ile ilgili düzenlemeleri yap-
makta kanun koyucunun amacı; bu kredilere kefil olan kişileri 
kredi veren kuruluşlar özellikle bankalar karşısındaki zayıf du-
rumu nedeniyle korumaktır. Bir ticari amaç taşımayan, sadece 
bir arkadaşı veya bir akrabası rica ettiği için hatır nedeniyle bir 
ekonomik çıkarı olmaksızın kefil olan kişi, bunun sonucunda çok 
ağır neticelerle karşılaşabilmektedir. Kanun koyucunun amacı bu 
olmakla birlikte, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemelerde farklı 
ve açık olmayan ifadelerle bu husus hüküm altına almıştır.  

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10.maddesinde 
düzenlenen tüketici kredisi sözleşmelerinde maddenin 3. fıkra-
sında tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği 
hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden bor-
cun ifasının isteyemeyeceği; 10/B maddesinde düzenlenen konut 
finansmanı sözleşmesinde maddenin 8. fıkrasında kullanılan fi-
nansmanın teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, konut 
finansmanı kuruluşunun asıl borçluya ve diğer teminatlara baş-
vurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemeyeceği; kredi kartları-
na ilişkin olarak137  Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 
24. maddesinin 5.fıkrasında kredi kartı kullanımlarındaki kefa-
letin Borçlar Kanunu’nda belirtilen adi kefalet hükümlerine tabi 
136 Özen, s.228.
137 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kredi kartı sözleşmesine ilişkin 10/A maddesinin 
1. fıkrasında 10. maddeye yapılan açık bir atıf vardır ve bu nedenle Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanunun 10. maddesinin uygulama alanı bulacağı söylenebilir. Daha sonra yürürlüğe giren 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu tüketici niteliği taşımayan kredi hamilleri ile yapılan 
kredi sözleşmelerini düzenlemektedir. Yukarıda belirttiğimiz kefalete ilişkin hüküm Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunda yer alan hükme nazaran daha koruyucu niteliktedir. Kanun koyu-
cunun tüketici sıfatına sahip olmayan bir kart hamiline kefil olan kişiyi tüketici sıfatına sahip kart 
hamiline kefil olan kişiden daha az korumak istediği düşünülemeyeceği için kredi kartı sözleşme-
lerinde kefalete ilişkin 24.maddenin 5.fıkrasının uygulanması düşüncesindeyiz.
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olacağı ve asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar 
denenmeden kefilden borcun ifasının istenemeyeceği hükme bağ-
lanmıştır.

 Kanun koyucunun amacı kefili korumak olduğu için kredi 
verenin borcun ödenmesi için kefile son çare olarak başvurması-
nı sağlamaktır. Kredi veren asıl borçlunun borcunu ödemesi için 
tüm yolları tüketmelidir yani asıl borçlunun ödeme gücü mevcut 
iken kredi veren, kefile gitmemelidir. Bunun yanında kredi bor-
cu için başka teminatlar verilmişse, özellikle ayni teminat, kredi 
veren borcunu tahsil için bu teminatlara yönelmelidir. Kanımızca 
şahsi teminat olarak kefalet yanında garanti sözleşmesi varsa kre-
di veren garanti verene de gitmelidir. Tüm bunların neticesinde 
borcunu tahsil edememişse o zaman kefile başvurmalıdır. Kanun 
koyucunun amacı yukarıda belirttiğimiz düzenlemelerden açıkça 
anlaşılmamaktadır. Tüm tüketici kredilerinde kefaletin aynı ve 
tereddüt yaratmayacak açıklıkta ifadelerle düzenlenmesi yerinde 
olacaktır.

 Olan hukuk açısından tüketici kredilerinde kredi veren ve 
kefil arasında uyuşmazlık konusu olan asıl borçluya başvurma-
dan, kefilden borcun ifasını istenemeyeceği ifadesinin açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir. Hukukumuzda kefalet sözleşmesi 
müteselsil ve adi kefalet olarak kurulabilir. Bu iki kefaleti birbi-
rinden ayıran en önemli nokta adi kefalette kefile asıl borçludan 
sonra başvurabileceğidir. Tüketici kredilerinde kefalete ilişkin 
olarak yapılan emredici nitelikteki düzenlemelerde bu husus ifa-
de edildiği için tüketici kredileri sözleşmelerinde doğan borçlar 
için kişisel teminat yoluna gidilirse, adi kefalet sözleşmesi yapıl-
ması zorunludur. Aksine sözleşme hükümleri geçersiz olacaktır. 
Burada tüketici sözleşmesi ya da kefalet sözleşmesi değil, kefa-
letin müteselsil olduğu hususundaki sözleşme hükmü geçersizdir. 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24. maddesinin 5. 
fıkrasında kefaletin adi kefalet olarak düzenleneceği açıkça ifade 
edilmiştir.

 İkinci uyuşmazlık yaratan konu kredi verenin kefile yönel-
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mesi için “asıl borçluya başvurma” şartının hangi hallerde ger-
çekleşmiş sayılacağıdır. Burada kefalet adi kefalet niteliğinde 
olduğundan Borçlar Kanununun adi kefaleti düzenleyen 486. 
maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan şartların oluşmuş olması 
durumunda, asıl borçluya başvurma şartının gerçeklemiş oldu-
ğu kabul edilmelidir. Yoksa kredi veren tarafından asıl borçluya 
borcunu ödemesi hususunda ihtar göndermesi bu şartın oluştuğu 
anlamına gelmeyecektir. Yargıtay verdiği yeni tarihli kararlarında 
asıl borçluya başvurmadan, asıl borçluya yapılan takibin seme-
resiz kalmasının anlaşılması gerektiğini kabul etmiştir. Kanun 
koyucunun amacı, borçlunun ödeme kabiliyeti bulunduğu halde 
borcun ifasının kefilden talep edilmemesi olduğundan asıl borç-
lunun borcu ödeme olanağının bulunmadığının aciz belgesi ile 
belgelenmediği sürece kefil aleyhine icra takibi yapılamaması 
gerekir. Bu çerçevede, kefile başvurabilmek için, kefalet sözleş-
mesinin yapılmasından sonra borçlunun iflas etmesi veya borçlu 
hakkında yapılan icra takibinin alacaklının hatası olmaksızın so-
nuçsuz kalması yahut Türkiye’de takibat yapılmasının imkânsız 
hale gelmesi zorunludur. Teminat olarak ayni teminat alınması 
halinde de, alacaklının önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ta-
kip yapması gerekmektedir. Bu nedenle, asıl borçluya başvurma 
şartının sadece asıl borçluya yapılan takibin semeresiz kalması ile 
değil, adi kefalet ilişkin Borçlar Kanununun 486. maddesinin 1. 
ve 2. fıkralarındaki şartların oluşması ile gerçekleşeceğini söyle-
mek yerinde olacaktır.       

 Bir diğer çözümlenmesi gereken husus; asıl borçluya baş-
vurma şartının yerine geldiğinden bahsedebilmek için gerekli 
olan ve Borçlar Kanununun 486. maddesinin 1. ve 2. fıkraların-
daki şartların hukuki niteliğinin tespitidir. Borçlar Hukukunda 
bu şartlar def’i niteliğindedir ve kefil söz konusu def’i hakkını 
kullanarak kendisinden alacaklı tarafından talep edilen borcu 
ödenmekten kaçınabilir. Tüketici kredilerinde kefalete ilişkin dü-
zenlemenin emredici niteliği ile bu şartların Borçlar Hukukunda 
olduğu gibi def’i niteliğinde olması    birbiri ile çelişmektedir. 
Emredici hukuk kuralının kişilerin iradeleri ile değiştirilmesi 
söz konusu değildir, yani kişilerin inisiyatifleri yoktur. Halbuki 
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def’i bir haktır ve bu hakkın kullanıp kullanılmaması hak sahi-
binin tercihine kalmıştır yani kişilerin inisiyatifi vardır. Tüketici 
kredilerine ilişkin düzenlemenin niteliği gereği Yargıtay bunun 
bir def’i olduğu söylemekle birlikte, hâkim tarafından şartların 
oluşup oluşmadığının resen dikkate alınacağını kabul etmektedir. 
Yargıtayın vardığı sonuç yerinde olmakla birlikte, hukuki nitelen-
dirmenin def’i olarak yapılması isabetli olmamıştır. Kanımızca, 
kredi verenin kefile başvurması sonucunu doğuran şartlar bir defi 
değil, dava temelinin yetersizliği savunması niteliğindedir. Dava-
cı kredi veren, kefilden talepte bulunurken davasını dayandırdığı 
olay asıl borçlunun borcunu ödemediği olayı değil, asıl borçluya 
yapılan takibin semeresiz kaldığı veya asıl borçlunun Türkiye’de 
takibinin zor olduğu vs. olayıdır. Bunun eksikliği söz konusu ol-
duğunda ise bu durum hâkim tarafından resen dikkate alınacaktır. 
Bir itiraz değildir, çünkü kefalet sözleşmesi geçerlidir ve kefil, 
kredi verene karşı bu sözleşme nedeniyle borçludur. Borcu orta-
dan kaldıran bir durum söz konusu değildir. 

 Hukuki nitelendirmenin bu şekilde yapılmasının bir diğer 
sonucu ise, kefilin şartlar oluşmadan kredi verene yaptığı ödeme-
nin akıbeti ile ilgilidir. Def’i olduğu kabul edilirse, yapılan ödeme 
geri istenemez çünkü kefil, yaptığı ödeme ile def’i hakkını kul-
lanmadığını ifade etmiş sayılır. Fakat dava temelinin yetersizli-
ği savunmasında ise ödemekle yükümlü olmadığı bir ödemede 
bulunduğu için bunun sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca 
geri istenmesi söz konusu olacaktır. Hatta kredi veren yani zen-
ginleşen emredici hukuk kuralına aykırı davrandığından iade 
borcunun kapsamı kötü niyetli zenginleşenin iade borcuna ilişkin 
hükümlere göre tespit edilecektir. 

 Tüketici kredilerinde kefalete ilişkin son bir husus ise uy-
gulamada sıkça başvurulan özellikle kredi verenin banka olması 
halinde kefilin bankadaki maaş hesabı bulunduğunda bankanın 
mahsup ve takas yetkisi alarak, asıl borçlu borcu ödemediğinde 
doğrudan kefilin hesabından borcu tahsil etmesi halidir. Tüketici 
kredilerinde emredici olarak düzenlenen asıl borçluya başvurma-
dan kefilden borcu ödemesinin istenmeyeceği hükmü karşısında 

İlknur Serdar



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 123

kefilden alınan mahsup ve takas yetkisi geçersizdir. Bunun yanı 
sıra ister def’i olarak nitelendirilsin ister dava temelinin yetersiz-
liği savunması bu şekilde kefilin hesabından yapılan tahsilatın ke-
fil tarafından geri istenmesi mümkündür. Burada kefil tarafından 
yapılan iradi bir ödeme olmadığından def’i görüşünde dahi bu 
tahsilatla kefilin def’i hakkını kullanmak istemediğinin söylen-
mesi mümkün olmayacaktır. Kredi veren banka tarafından kefilin 
hesabından yapılan bu tür tahsilatların iadesi  her durumda kefil 
tarafından istenebilecektir.  

İlknur Serdar



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 124

İlknur Serdar

 YARARLANILAN KAYNAKLAR 

 Akipek, Şebnem; Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk 
Açısından Tüketici Kredisi, Ankara 1999.

 Aksoyoğlu, Necati; Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Kefalet 
Sözleşmelerine İlişkin Önemli Değişiklikler, Bankacılar Dergisi, 
2010, s.94-116.
Aslan, Yılmaz İ.; Tüketici Hukuku, Ankara 2006.

 Aydoğdu, Murat;Konut Finansman Sistemi Ve 
Sözleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri, DEÜ Hukuk Fakültesi 
Dergisi C.9 Özel Sayı 2007 Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na 
Armağan İzmir 2007, s. 553-632

 Baççıoğlu, Ahmet Erkal; Tüketici Hukukunda Kefalet, 
Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008, s.70-84. 

 Barlas, Nami; Kredi Kartı İlişkisinde Bankaya Karsı Verilen 
Kişisel Teminatın Niteliğinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Ömer 
TEOMAN’a 55. Yaş Günü Armağanı, II. Cilt, İstanbul 2002, 
s.978

 Baykan, Renan; Tüketici Hukuku Mevzuata İlişkin Yorum-
Eleştiri-Öneri, İstanbul 2004.

 Çeker, Mustafa; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
Kapsamında Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve Hukuki 
Sonuçları, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C.VIII, S.1-4 , 2004, s.415-442

 Elçin Grassinger, Gülçin ; Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip 
Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996.

 Elçin Grassinger, Gülçin; Kefalet Sözleşmesinden Doğan 
Bazı Hukuki Sorunlar, Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları 
Sempozyumu, İstanbul 2010, s.293-308, (Kefalet).



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 125

İlknur Serdar

 Giovanoli, Silvio;Kommentar zum Schweizerischen 
Privatrecht, Band VI, II Abteilung, 7.Teilband, Bern 1978

 İlhan, Cengiz; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 
Ankara 2006.

 Kaniti, Salamon; Akdin İfa Edilmediği Def’i, İstanbul 
1962.
 Kuru, Baki;Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II, İstanbul 
2001. 

 Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut;Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler,İstanbul 2009.

 Özen, Burak; Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2008.

 Öztek Selçuk; Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici 
Kredilerinde Kişisel Teminatlar, Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 
2008, s.6-27.

 Pestalozzi, Christoph M.; Basler Kommentar zum 
Schweizerischen Privatrecht Obligationenrecht I Art.1-529 OR 
Basel 2002

 Reisoğlu, Seza; Türk Hukukunda ve Bankacılık 
Uygulamasında Kefalet, Ankara 1992.

 Reisoğlu, Seza; Tüketici Kredileri Hukuki Sorunlar: 4077 
Sayılı Yasada Değişiklik Öngören Taslak, Bankacılar Dergisi, 
Sayı 69, 2008, s.50-72,  (Tüketici Kredileri).

 Serozan, Rona ; Medeni Hukuk Genel Bölüm, İstanbul 
2008.

 Şahan, Gökhan; Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi, 
Ankara 2009.



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 126

İlknur Serdar

 Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt 
2, Ankara 1987.

 Üstündağ, Saim; Medeni Yargılama Hukuku, Cilt I-II, 
İstanbul 2000.

 Yavuz, Cevdet; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 
1997.

 Zevkliler, Aydın/ Aydoğdu, Murat; Tüketicinin Korunması 
Hukuku, Ankara 2004.



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 127

İlknur Serdar

Hizmet Tespiti Davalarında Kesintili 
Çalışma Olgusu ve  Hak Düşürücü Süre  

Meltem Öztürk

 I.Genel Olarak
           
 Çalışanların sosyal sigorta kurumunun edimlerinden faydalana-
bilmeleri için  işverenin işyerini ve çalışan sigortalıları bildirme,aylık 
prim ve hizmet belgelerini verme,primleri ödeme gibi yükümlülükleri 
bulunmaktadır1. İşe giriş bildirgesinin veya prim belgelerinin süre-
si içinde Kuruma verilmemesi ya da eksik verilmesi durumunda  
sigortalılara işveren ve Kurum aleyhine tespit davası açma imka-
nı tanınmıştır. Kuruma bildirilmeyen sigortalıların,sigortasız geç-
miş sürelerinin Kurum tarafından dikkate alınması için  iş mahke-
melerinde açtıkları bu davaya uygulamada hizmet tespiti davası 
denilmektedir 2. 
     
 Bu dava,5510 Sayılı Kanunun 86.maddesinin dokuzuncu fıkrasın-
da düzenlenmiştir. Anılan hükümde aylık prim ve hizmet belgesi işve-
ren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen 
sigortalıların, çalıştıklarını iş mahkemesine başvurarak ispatlayabilir-
lerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile 
prim ödeme gün sayılarının dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. An-
cak söz konusu hüküm, dava açma olanağının hizmet ilişkisinin geçtiği 
yılın sonundan itibaren  5 yıl   içerisinde kullanılmasını şart koşmakta-
dır. 
1 Uşan,55
2 GÜZEL /OKUR, / CANİKLİOĞLU,267
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    Dava açma süresinin Yasaya konuluş amacının sosyal güvenlik 
hakkının korunması olduğundan hareketle,bu sürenin “yıllanma  süre-
si” yani zamanaşımı süresi  olduğunu ileri sürenler olmuştur.3 Nitekim 
Yargıtay da  önceki kararlarında bu süreyi zamanaşımı süresi gibi 
yorumlamaktaydı.4 Sonraki kararlarında ise  görüşünü değiştirerek,söz 
konusu süreyi hak düşürücü süre olarak nitelendirmeye başlamıştır.
             
 I.Hak Düşürücü Süre

 Hak düşürücü süre;bir hakkın kanunun tayin ettiği süre içinde kul-
lanılmaması halinde onun sukutuna yol açan süredir. Hâkim tarafından 
resen göz önünde tutulması gerekir. Zaman aşımı ise muaccel bir alaca-
ğın kanunun tayin ettiği sürede talep edilmediği takdirde hakkın dava 
edilebilme özelliğini kaybettiren ve mahkemece resen dikkate alınma-
yan  süredir 5. Zaman aşımının dolduğuna ilişkin savunma bir “defi” 
olduğu halde hak düşürücü sürenin dolduğuna ilişkin savunma  “itiraz” 
niteliğini taşır. Ayrıca hak düşürücü sürenin, zamanaşımı süresinden 
farklı olarak kesilmesi ya da  durması söz konusu olmaz.
 
 Sosyal sigorta ilişkisinin dava yoluyla tespiti imkanı belli bir 
süre içinde kullanılmalıdır. Bu davaları düzenleyen 5510 SK’nun 
86.maddesinin 9.fıkrasına göre dava açma süresi, aylık prim ve hizmet 
belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit 
edilemeyen sigortalılar açısından, hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan 
başlayarak beş yıldır. Yargıtay 5 yıllık dava açma süresini hak düşürücü 
süre olarak nitelemektedir.6 

 Hizmet tespit davalarında hak düşürücü süreye ilişkin içti-
hatlar incelendiğinde, bu süreye ilişkin değerlendirmelerin zaman 
içinde değişiklik gösterdiği hatta yakın zamanda verilen kararla-
rın birbiriyle çeliştiği gözlenmektedir. Sigortalılar işten ayrıldık-
tan sonra  tekrar aynı işyerinde çalışmaya başladıklarında, hak 
düşürücü sürenin tespitinde hangi çalışmanın esas alınacağı ko-
nusundaki tartışmalarda bu çelişki daha çok açığa çıkmaktadır. 
3 Tunçomağ,193
4 10.HD 21.11.1979 4275/9287 ,Kişisel Arşiv    
5  HATİPOĞLU   
6 Yarg.HGK,15.3.1995 10-20 E.,70 K., Kişisel Arşiv    
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Aşağıda bu konudaki içtihatlar incelenmiştir. 

 II.Hizmetin Kesintili Geçmesi Durumunda Hak Düşürücü 
Süre
    
 Hizmet tespiti davalarını düzenleyen Kanunun 86.maddesine 
göre dava açma süresi iki ayrı durum için getirilmiştir. Bunlardan 
ilki,sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından 
verilmemesi;ikincisi de çalıştıklarının Kurumca tespit edilememesidir. 
Nitekim Yüksek Mahkeme işe giriş bildirgesi verildiyse  hak düşürücü 
sürenin işlemeyeceği şeklinde kararlar vermiştir.7

             
 Genel olarak işe giriş bildirgelerinin sigortalı imzasını içer-
mesi gerektiği belirtilmelidir. Sigortalı  bildirgeyi hile, hata veya 
manevi baskı altında imzaladığını ileri sürmemiş veya imzanın 
kendisine ait olmadığını söylememiş ise birden fazla işe giriş bil-
dirgesinin varlığının o işyerinde kesintili çalıştığına karine oluş-
turacağı kabul edilmektedir.8 Önceleri, sigortalı işten ayrıldıktan 
sonra  tekrar aynı işverenin yanında çalışmaya başladığında, dava 
açma süresinin en son kurulan hizmet ilişkisinin sona erdiği yılın 
sonundan itibaren işlemeye başladığı kabul edilmekteydi. Yüksek 
Mahkeme, yeniden işe girme durumunda hak düşürücü sürenin 
kesileceğinden bahisle  dava süresini ikinci kez çalışmaya başla-
nan süreye göre hesaplamaktaydı.9 

 Bu kararlar,hak düşürücü süreye ilişkin kurallara uygun olmadığı 
için eleştirilere konu olmuştur. Yüksek Mahkeme,doktrindeki itirazları 
dikkate alarak hak düşürücü sürenin hukuksal niteliği gereğince kesil-
mesi ve durmasının mümkün bulunmamasını gerekçe göstererek,hak 
düşürücü süre içerisinde tekrar aynı işyerine girerek çalışılmasının hak 
düşürücü sürenin işlemesine engel olmayacağı şeklinde kararlar ver-
meye başlamıştır.10 Yüksek Mahkeme,hizmetin kesintili geçtiği 
durumlarda her bir çalışma için hak düşürücü süreyi ayrı ayrı dik-
kate almış; böylelikle son çalışmayı esas alan eski kararlarından 

7 Yarg.10 HD 1989/3578 E,1989/5067 K T.8.6.1989 YKD,1989,1581
8 HGK , E: 2003/21-43, K: 2003/97, T. 26.02.2003,kişisel arşiv
9 10.HD ,21.11.1979T.,1979/4275 K.1979 9287 ,kişisel arşiv
10 10.HD, E: 2002/1670, K: 2002/1821, Tarih: 11.03.2002,kişisel arşiv
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farklı bir içtihat oluşturmuştur.11 Ancak işçilik alacakları yönün-
den davacının devamlı çalıştığı kesinleştiyse işe giriş bildirgesi-
nin birden fazla olduğundan bahisle hak düşürücü sürenin geçti-
ğinden söz edilemeyeceğini belirtmeliyiz.12   

 III.Kesintili  Çalışmalarla İlgili   İçtihata İlişkin Değerlendir-
melerimiz

 Yüksek Mahkeme,işe giriş bildirgesinin verilmiş olması durumun-
da hak düşürücü  süreden söz edilmeyeceğine ilişkin çok sayıda karar 
vermiştir.13 İşe giriş bildirgesiyle bu bildirgenin verildiği tarihten 
daha eski bir tarihin işe giriş tarihi olarak bildirilmesinde bile hak 
düşürücü sürenin geçmediğini kabul etmektedir.14 Yargıtay’ın bu 
kararları karşısında kesintili çalışmalara ilişkin son içtihadının  
çeliştiği düşünülmektedir. 

 Diğer taraftan bizim de katıldığımız düşünceye göre kesinti-
li çalışmalar için verilen bu kararlar,5510 SK’ un 86.maddesinin 
9 fıkrasında yer alan “aylık prim ve hizmet belgesi işveren tara-
fından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen 
sigortalıların “  bu davayı açabileceklerine ilişkin düzenlemeye 
aykırıdır.15  Zira Kanunun  86.maddesindeki hak düşürücü sürenin 
işlemeyeceği iki durumdan birisi,aylık prim ve hizmet belgesinin 
işveren tarafından verilmiş olmasıdır. Söz konusu dava da zaten  
Kurumun çalışma olgusundan haberdar olmadığı durumlar açı-
sından getirilmiştir. Bir bakıma dava açarak sigortalının Kurumu 
çalışma olgusundan haberdar etmesi imkanı getirilmiştir. Bu hük-
mün kesintili çalışmış sigortalıları da kapsadığı açıktır. Yüksek 
Mahkemenin bu içtihatının,kesintili çalışan sigortalılarla diğer 
sigortalılar arasında eşitsizlik yarattığı kanaatindeyiz.

11  Yarg.HGK,8.12.1999 T. E:1999/21-1025 K:1999/1020; 4.12.1996 T.,E: 1996/21-657 
K.1996/21-657; 15.2.1995 T., E: 1994/10-845,K:1995/64 ;21. HD 2004/7661K.,2004/11954 T. 
27.12.2004;kişisel arşiv
12 HGK, E: 2003/21-43, K. 2003/97,T. 26.02.2003,kişisel arşiv
13 Y.10.HD,2003/388,E.,2003/777,K.T.17.2.2003,YKD,2003,.1378,1379;Yarg.10,HD,1989/3578 
E,1989/5067 K T.8.6.1989 YKD,1989,1581
14 10.HD 2003/6353 E. 2003/7469 K 27.10.2003 ,Kişisel Arşiv    
15 Erbaş  2004:380, 381
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 Diğer taraftan çalışanların çalışmaya başlamayla kendiliğin-
den sigortalı olacaklarına ve bu haktan vazgeçilemeyeceğine iliş-
kin düzenlemeler, sadece sigortalının haklarını değil; Kurumun ve 
işverenin yükümlülüklerini de hükme bağlamaktadır. Kurum,işe 
giriş bildirgesinin verilmesiyle,sigortalıyı takip etme yükümlülü-
ğünün doğduğundan haberdar olmasına rağmen çalışma olgusunu 
takip etmeyerek bu görevini yerine getirmemiş sayılmaktadır. Bu 
durumun sonuçlarının sigortalıya yüklenmesinin hakkaniyetli ol-
madığını düşünmekteyiz. Bir taraftan bu davalarda feragati bile 
kabul etmemek,diğer taraftan işe giriş bildirgesinin zamanında 
verildiği durumlarda hak düşürücü süreyi uygulamak öğretide de 
eleştirilmektedir.16

 
 SONUÇ

 Hak düşürücü sürenin işe giriş bildirgesinin verildiği durumlarda 
işlemeyeceğine karar veren Yüksek Mahkemenin,aynı  işyerinde ke-
sintili çalışmalarda bu anlayışını terk etmesinin haklı bir gerekçesinin 
olmadığı  düşünülmektedir. 

 Yargıtayın,kesintili çalışmalara ilişkin bu kararının Kanunun 
86.maddesine de uygun olmadığı kanaatindeyiz. Hizmet tespit davala-
rını düzenleyen Kanunun 86.maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki dava 
açma süresinin, Kurumun çalışma olgusundan haberdar olmadığı du-
rumlar açısından getirildiği ortadadır. Başka bir anlatımla işe giriş bil-
dirgesi verildiyse sigortalı her zaman dava açma imkanına sahiptir. 
Kanımızca,işe giriş bildirgesinin verildiği durumlarda kesintili çalış-
ma söz konusu olsa bile hak düşürücü sürenin uygulanmaması gere-
kir. Önerilen  yaklaşımın,hem Yargıtayın vermiş olduğu diğer kararlara 
hem de Kanunun lafzına uygun olacağı düşünülmektedir. 

16  bkz.Koçak,231
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Dava açıldıktan sonra yeni bir davalı davaya dahil edilemez.

              T.C.
        YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO  : 2008/2966
KARAR NO  : 2009/239

 Özet : Dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmeyen ta-
raf, dava açıldıktan sonra ek bir dilekçe ile davaya dahil edile-
meyeceği gibi ‘‘ mecburi dava arkadaşlığı’’ dışında ıslah yolu ile 
dahi taraf değiştirilemez. İhbar olunan kimse HUMK.’ n u n 
49. maddesi vd. uyarınca davada davalı sıfatını kazanamayacağı 
gibi, bu kişi aleyhine hüküm de kurulamaz.
 
YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN :
MAHKEMESİ : Fatih 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ  : 17.04.2007
NUMARASI  : 2006/212 - 2007/92
DAVACILAR : M.U. velayeten N.U., M.U.
DAVALI  : Ş.Ç.
İHBAR OLUNAN  : A.O. Sigorta A.Ş.
 
 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması 
sonunda verilen hüküm taraflar vekilince temyizen tetkiki istenil-
miş, davacılar vekilince duruşma talep edilmiş olmakla, duruşma 
için tayin edilen 27.1.2009 salı günü davacılar M.U. ya velayeten, 
N.U., M.U., vekkili Av. S.A. geldi, davalı ve ihbar olunan taraftan 
gelen olmadı. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anla-



İzmir Barosu Dergisi • Ekim 2010 • 137

şıldıktan ve hazır bulunan taraf Avukatı dinlendikten sonra dosya 
incelendi, gereği düşünüldü.

 KARAR

 Davacılar vekilı̇, davalı tarafindan kullanılan aracın müvek-
killeri N. ve M. oğlu M. ye çarpması sonucunda, M. nin yara-
landığı, kaza sonrasında konuşamadığını, yürüyemediğini ve tüm 
işlerinin annesi ve babası tarafından yerine getirildiğini ileri sü-
rerek ıslah ile 28.205,00 YTL maddi tazminat ile, davacı M. için 
30.000.00 YTL ile anne ve baba için ayrı ayrı 10.000,00 YTL 
manevi tazmınatın, davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir.

 Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

 Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, ke-
sinleşen Asliye Ceza Mahkemesi ilamına göre, kazanın meydana 
gelmesinde davalının 2/8 oranında kusurlu olduğu, bilirkişi tara-
fından düzenlenen en son raporda belirlenen maddi tazminatın, 
davacılar vekili tarafından kabul edildiği gerekçesi ile davanın 
kısmen kabulüne, 10.509,31 YTL maddi tazminat ile davacı M. 
için 10.000,00 YTL, N. ve M. için ayrı ayrı 1.500,00 YTL ma-
nevi tazminatın, dava ihbar edilen sigorta şirketi poliçe limiti ile 
sorumlu olmak üzere tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar 
vekili, davalı vekili ve dahili davalı sigorta şirketi vekili tarafın-
dan temyiz edilmiştir.

 1- Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle, 
ceza yargılaması sırasında alınan ve kesinleşen bilirkişi raporun-
daki kusur dağılımının oluşa ve dosya içeriğine uygun bulnuma-
sı sebebiyle mahkemece benimsenmesinde ve uzman bilirkişice 
düzenlenen tazminata ilişkin raporun hükme esas alınmasında, 
ayrıca manevi tazminatın takdirinde B.K.’nun 47. maddesindeki 
özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesin-
de hüküm kurulmuş olmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve 
davacılar vekili tarafından hükme esas alınan bilirkişi raporunda 
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belirlenen tazminat miktarının kabul edilmiş olmasına göre, da-
vacılar vekili ve davalı Ş.Ç. nin yerinde görülmeyen tüm temyiz 
itirazlarının reddi gerekmiştir.

 2- Dava haksız eyleme dayanan tazminat istemine ilişkindir. 
Mahkemece aleyhine hüküm kurulan A.O. Sigorta A.Ş. kazaya ne-
den olan aracın sigortacısı ise de; hakkında dava açıldıktan sonra 
verilen davanın ihbarı dilekçesinin tebliği suretiyle davaya dahil 
edilmiş, mahkemece de sorumluluğuna karar verilmiştir. Dava di-
lekçesinde davalı olarak gösterilmeyen taraf, dava açıldıktan son-
ra ek bir dilekçe ile davaya dahil edilemeyeceği gibi ‘‘ mecburi 
dava arkadaşlığı’’ dışında ıslah yolu ile dahi taraf değiştirilemez. 
İhbar olunan kimse HUMK.’ nun 49. maddesi vd. uyarınca da-
vada davalı sıfatını kazanamayacağı gibi, bu kişi aleyhine hüküm 
de kurulamaz. Buna göre, aleyhinde davacı tarafından açılmış bir 
dava olmadığı halde A.O. Sigorta A.Ş. aleyhine hüküm kurulması 
doğru görülmemiştir.

 SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle 
davacılar vekili ve davalı Ş.Ç. vekilinin temyiz itirazlarının red-
dine, 2 numaralı bentte  açıklanan nedenlerle dahili davalı A.O. 
Sigorta A.Ş. yararına BOZULMASINA duruşmada vekille temsil 
edilmeyen ihbar olunan davalı A.O. Sigorta A.Ş.’ne vekalet üc-
reti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 301.90 TL 
fazla alınan temyiz peşin harcının davacılara iadesine, aşağıda 
dökümü yazılı 951.99 TL kalan onama harcının temyiz eden da-
valı Ş.Ç.’dan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz 
eden A.O.A.Ş.’ne geri verilmesine 27.1.2009 tarihinde oybirliği 
ile karar verildi.

Gönderen : Av. Alper UYAR
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Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararının hukuk mahke-
mesini bağladığı durum

               T.C.
        YARGITAY
17.HUKUK DAİRESİ

ESAS     : 2008/2975
KARAR : 2009/241

YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ   : 18.12.2007
NUMARASI   : 2005/25, 2007/625
DAVACILAR  : A.Y.
DAVALILAR  : S. K. S., B. K., T.Genel Sigorta A.Ş.

 Özet : BK’nun 53. maddesine göre ; ceza mahkemesi tara-
fından verilen mahkumiyet kararı maddi olayın sübut bulması yö-
nünden hukuk mahkemesini bağlar bu nedenle davalının sürücü 
olmadığını savunmuş olması karşısında, öncelikle davalı hakkın-
da verilen mahkumiyet kararırın kesinleşmesinin beklenmesi ge-
rekirken, yazılı gerekçe ile davalı aleyhine açılan davanın kabulü 
doğru olmamıştır.

 Davalı sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarına gelince, 
davalı sigorta şirketi aracın trafik zorunlu mali sorumluluk si-
gortacısı olup sigorta genel şartlarının B.2 maddesi 5.fıkrası uya-
rınca, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı 
yargılama giderleri ile avukatlık ücretini sigorta bedelinin tazmi-
nata oranı dahilinde ödemekle yükümlüdür. Mahkemece anılan 
düzenleme dikkate alınmadan davalı sigorta şirketinin diğer da-
valılar aleyhine hükmolunan yargılama gideri ve vekalet ücreti 
miktarı ile müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi de doğru 
görülmemiştir.
 
 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması 
sonunda verilen hüküm temyizen tetkiki davacı ile davalı S.K. S. 
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ile T.Genel Sigorta A.Ş. vekilince istenilmiş, davalı S.K. S. tara-
fından duruşma talep edilmiş olmakla, duruşma için tayin edilen 
27.1.2009 Salı günü taraflar ve vekilleri gelmedi. Temyiz dilekçe-
lerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, 
gereği düşünüldü :

KARAR
 
 Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigorta-
cısı olduğu aracın müvekkilinin sürücüsü olduğu araca çarpması 
sonucunda müvekkilinin yaralandığını ileri sürerek, tedavi gide-
ri, protez bedeli ve kazanç kaybından dolayı ıslah ile72.301.57 
YTL maddi ve 120.000.00 YTL manevi tazminatın davalı sigorta 
şirketi poliçe limiti ile ve maddi tazminattan sorumlu olmak üze-
re davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir.
 
 Davalı S. K. S. vekili, müvekkili hakkında devam eden ceza 
davası sonucunun beklenmesi gerektiğini, beraatine karar veri-
lebileceğini, talep edilen tazminatın fahiş olduğunu savunarak, 
davanın reddini istemiştir.
 
 Davalı Genel Sigorta A.Ş. vekili, davanın reddini istemiştir.
 
 Davalı B. K. adına dava dilekçesi tebliğ edilmiş, davaya ya-
nıt vermemiştir.
 
 Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, ka-
zanın meydana gelmesinde davalının tam kusurlu olduğu, dava-
cının kaza sonucunda %51 oranında malul olduğu gerekçesi ile, 
bilirkişi raporu hükme esas alınarak davanın kısmen kabulüne, 
72.301.57 YTL maddi, 15.000.00 YTL manevi tazminatın davalı 
sigorta şirketi maddi tazminattan poliçe limiti ile sorumlu olmak 
üzere davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş, hüküm, 
davcı vekili, davalı S. K. S. vekili ve davalı T.Genel Sigorta A.Ş. 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar tazmi-
ni istemine ilişkindir. Davalı S. K. S. vekili, müvekkilinin kazaya 
neden olan aracın sürücüsü olmadığını savunmuştur. Manavgat 
1.Asliye Ceza Mahkemesi’nce davalı Süleyman hakkında araç 
sürücüsü olduğu gerekçesi ile mahkumiyet kararı verilmiş ise de 
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karar henüz kesinleşmemiştir.

 BK’nun 53. maddesine göre ; ceza mahkemesi tarafından 
verilen mahkumiyet kararı maddi olayın sübut bulması yönün-
den hukuk mahkemesini bağlar bu nedenle davalının sürücü ol-
madığını savunmuş olması karşısında, öncelikle davalı hakkında 
verilen mahkumiyet kararırın kesinleşmesinin beklenmesi gere-
kirken, yazılı gerekçe ile davalı aleyhine açılan davanın kabulü 
doğru olmamıştır.

 2-Davalı sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarına gelince, 
davalı sigorta şirketi aracın trafik zorunlu mali sorumluluk sigor-
tacısı olup sigorta genel şartlarının B.2 maddesi 5.fıkrası uya-
rınca, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı 
yargılama giderleri ile avukatlık ücretini sigorta bedelinin tazmi-
nata oranı dahilinde ödemekle yükümlüdür. Mahkemece anılan 
düzenleme dikkate alınmadan davalı sigorta şirketinin diğer da-
valılar aleyhine hükmolunan yargılama gideri ve vekalet ücreti 
miktarı ile müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi de doğru 
görülmemiştir.

 3-Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan bozma neden ve 
şekline göre davacının tüm, davalı Süleyman Kubilay Subaşı ve 
davalı T.Genel Sigorta A.Ş. vekilinin diğer temyiz itirazlarının bu 
aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

 SONUÇ: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenler-
le davalı Süleyman Kubilay Subaşı vekilinin, 2 numaralı bentte 
açıklanan nedenlerle davalı T.Genel Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile hükmüm BOZULMASINA , 3 numaralı 
bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm, davalılar ve-
killerinin diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine ve 
duruşmada vekille temsil olunmayan davalı Süleyman Kubilay 
Subaşı yararına vekalet ücreti taktirine yer olmadığına, peşin alı-
nan harcın istek halinde temyiz eden davalı Süleyman ve T.Genel 
Sigorta A.Ş.’ye geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 636.40 
TL fazla alınan onama harcının temyiz eden davacıya geri veril-
mesine 27.1.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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Araç otoparkı işleticisinin araçların uğradığı zarardan so-
rumludur.

              T.C.
        YARGITAY
17.HUKUK DAİRESİ

ESAS      : 2008/22296
KARAR  : 2009/280

YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : Silifke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ  : 15.11.2007
NUMARASI  : 2006/45-2007/351
DAVACI  : Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
DAVALI  : 1. U. C. Ü.
           2. S. Y. E.

 Özet : Davalı otopark işleticisi, kendisine güvenerek gelen 
müşterilerini hertürlü tehlikeye karşı korumak üzere gerekli ön-
lemlerini almak zorunda olup, bunu yapmadığı taktirde meydana 
gelen zararlardan sorumludur. Yani davalı otopark işleticisi, üzeri-
ne düşen tüm dikkat ve itinayı gösterse dahi, bu hasarın meydana 
geleceğini ıspat etmediği taktirde meydana gelen zararı ödemekle 
yükümlüdür. Somut olayda, otopark sahibi olarak gerekli özen ve 
dikkati göstererek en ufak bir darbede bile yıkılacak olan duvar 
önüne aracı koyması ve duvarın yıkılmaması için gerekli tedbirle-
ri alması gerekirdi. Araçların güvenli bir şekilde muhafazasından 
sorumlu olduğu gibi, çevresindeki duvarın dayanıklılığından ve 
sürekli bakımından da sorumludur.

 Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargı-
laması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davalı U. C. 
Ü. hakkında açılan davanın kabulüne, davalı S. Y. E.’e yönelik 
davanın ise kusursuz bulunması nedeni ile reddine dair verilen 
hükmün, süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine, 
dosya incelendi, gereği düşünüldü :
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KARAR

 Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkiline kasko sigortalı 
33 K 3088 plakalı aracın, davalılardan Selçuk Yıldırım Erden’e 
ait otoparka bırakıldıktan sonra diğer davalı U. C. Ü.’nin maliki 
ve sürücüsü olduğu 33 K 3572 plakalı aracın, otoparkın duvarına 
çarpması ve duvarın yıkılması sonucu hasarlandığını belirterek 
fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak koşuluyla sigortalıya ödenen 
7.698.00 YTL tazminatın 23.03.2005 ödeme tarihinden itibaren 
işleyecek reeskont faiziyle birlikte, davalılardan müştereken ve 
müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
 
 Davalı Selçuk Yıldırım Erden vekili, müvekkilinin sahibi 
olduğu ve işlettiği otoparkın duvarının yıkılmasının, üçüncü bir 
kişinin eyleminden kaynaklandığını ve beklenmeyen bir olay 
olduğunu bildirerek, vedia akdi hükümlerine göre tüm özen yü-
kümlülüğü yerine getirildiğinden, davanın reddine karar verilme-
sini savunmuştur.
 
 Davalı U. C. Ü. vekili, davanın reddini savunmuştur.
 
 Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre, 
davalı U. C. Ü. hakkında açılan davanın kabulüyle, 7.649.43 YTL 
tazminatın, 23.03.2005 ödeme tarihinden itibaren işleyecek rees-
kont faiziyle birlikte anılan davalıdan tahsiline, davalı Selçuk Yıl-
dırım Erden’e yönelik davanın ise kusursuz bulunması nedeniyle 
reddine karar verilmiş; davalı Selçuk Yıldırım Erden hakkında 
kurulan hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
 Davacıya kasko sigortalı aracın, sigortalı tarafından davalı 
Selçuk Yıldırım Erden tarafından işletilen etrafı briket taşından 
yapılmış duvarla çevrili açık otoparka bırakıldığı ve park halinde 
iken diğer davalının sürücüsü olduğu aracın duvara çarpması ve 
duvarın yıkılması sonucu hasarlandığı tüm dosya kapsamından 
anlaşılmaktadır. Olayın oluşuna göre davacının sigortalısı ile da-
valı S. Y. E. arasında Borçlar kanununun 463.maddesinde tanım-
lanan vedia sözleşmesi kurulmuştur. Bu sözleşme ile saklayıcı, 
saklatanca kendisine bırakılan taşınır bir malı kabul etme ve onu 
güvenli bir yerde koruma borcu altına girer. Davalı otopark işle-
ticisi, kendisine güvenerek gelen müşterilerini hertürlü tehlike-
ye karşı korumak üzere gerekli önlemlerini almak zorunda olup, 
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bunu yapmadığı taktirde meydana gelen zararlardan sorumludur. 
Yani davalı otopark işleticisi, üzerine düşen tüm dikkat ve itinayı 
gösterse dahi, bu hasarın meydana geleceğini ıspat etmediği tak-
tirde meydana gelen zararı ödemekle yükümlüdür. Somut olayda, 
otopark sahibi olarak gerekli özen ve dikkati göstererek en ufak 
bir darbede bile yıkılacak olan duvar önüne aracı koyması ve du-
varın yıkılmaması için gerekli tedbirleri alması gerekirdi. Araç-
ların güvenli bir şekilde muhafazasından sorumlu olduğu gibi, 
çevresindeki duvarın dayanıklılığından ve sürekli bakımından da 
sorumludur. Bu durumda davalı otopark işleticisi Selçuk Yıldırım 
Erden’in, diğer davalı ile birlikte sorumlu tutulması gerekirken, 
yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş-
tir.

 Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tem-
yiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMA-
SINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri 
verilmesine 29.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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TTK’nın 644. Maddesi Uyarınca Sebepsiz Zenginleşme 
Nedeniyle Açılacak Davada Dava Açma Süresi   
 

 T.C.
      YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ

ESAS  : 2009/6378
KARAR : 2010/6051 

 Özet: TTK’nun 730/14 maddesi yollaması ile çeklerde 
de uygulanma imkanı bulunan TTK’nun 644. Maddesi uyarınca, 
hamilin keşideciye karşı sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak, 
çekin zamanaşımı süresi dolduktan sonra ( 1) yıl içinde talep ve 
dava hakkı bulunmaktadır. Çeklerde zamanaşımını düzenleyen 
TTK’nun 726/1. Maddesi “hamilin cirantalarla keşideci ve diğer 
çek borçlularına karşı haciz olduğu müracaat hakları ibraz müd-
detinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğ-
rar” hükmünü haizdir. Somut olayda dava ve takip dayanağı çek 
30.06.2007 keşide tarihli olup TTK’nun 708/1. Maddesi uyarınca 
ibraz süresi 10.07.2007 tarihinde sona ermektedir. Bu tarih göz 
önüne alındığında (6) aylık zamanaşımı süresi ise 10.01.2008 ta-
rihinde dolmaktadır. Davacı hamilin bu tarihten itibaren TTK’nun 
644. Maddesine dayalı olarak (1) yıl içinde keşideciye karşı mü-
racaat hakkı vardır ve davacı hamil bu süre içinde keşideciye kar-
şı 27.08.2008 tarihinde takibe geçmiştir. 

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ   : 12.02.2009
NUMARASI  : 849-39
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DAVACI  : Y. Bankası A.Ş. vekili Av.M.Ş.O. 
DAVALI  : R.A.Ö. vekili Av.N.K.
  

 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargıla-
ması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine 
yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince 
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşü-
nüldü.

KARAR

 Davacı banka vekili, davalının keşideci olduğu 30.06.2007 
tarih, 20.600,00 YTL. bedelli çekte müvekkilinin yetkili hamil 
olduğunu ve çekin yasal süre içinde ibraz edilmediğini, çekin be-
delinin tahsili amacı ile TTK’nun 644. Maddesi uyarınca müvek-
kili tarafından takibe geçildiğini, davanın (1) yıllık zamanaşımı 
süresi içinde açıldığını, davalının çek bedelini yetkili hamil olan 
müvekkili bankaya ödediğini ispat etmesi gerektiğini bu nedenle 
takibe karşı yapılan itirazın haksız olduğunu öne sürerek itirazın 
iptali ile %40 tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. 
 
 Davalı vekili, dava konusu çekin mal teslimi karşılığında 
ciro edildiğini ancak mal müvekkiline teslim edilmediği için be-
delsiz kaldığını, davacı bankanın çek üzerinde cirosu olmadığını 
bu nedenle yetkili hamil sıfatını taşımadığı için çeke dayalı takip 
yapamayacağını TTK’nun 600. maddesi uyarınca davacı banka-
nın cirosunun tahsil cirosu hükmünde olması nedeniyle keşide-
cinin cirantaya karşı ileri süreceği def’ileri hamile karşı da ileri 
sürebileceği, çekin davacı bankaca süresi içinde ibraz edilmedi-
ğini belirterek davanın reddi ile %40 tazminata karar verilmesini 
istemiştir. 
 
 Mahkemece yapılan yargılama sonunda, çekin süresi içinde 
bankaya ibraz edilmemesi halinde çek hamilinin keşideciye karşı 
TTK’nun 644. Maddesi uyarınca (1) yıl içinde başvurabileceği, 
bu sürenin başlangıç tarihinin ibraz süresinin bitiminden itiba-
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ren başlayacağı, somut olayda çekin keşide tarihinin 30.06.2007 
olup, ibraz süresinin 10.07.2007 tarihinde dolduğu, bu çeke daya-
lı olarak TTK’nun 644. Maddesi hükmüne göre dava açma süresi-
nin 10.07.2008 tarihinde sona erdiği, davacının takip tarihinin ise 
27.08.2008 olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, 
hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. 
 
 Taraflar arasındaki uyuşmazlık süresi içinde ibraz edilmeyen 
çeke dayalı olarak davacı hamil banka tarafından TTK’nun 644. 
Maddesi uyarınca sebepsiz zenginleşme nedeniyle açılacak dava-
da dava açma süresinin başlangıcı konusundadır. 
 
 TTK’nun 730/14 maddesi yollaması ile çeklerde de uygu-
lanma imkanı bulunan TTK’nun 644. Maddesi uyarınca, hamilin 
keşideciye karşı sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak, çekin za-
manaşımı süresi dolduktan sonra ( 1) yıl içinde talep ve dava hak-
kı bulunmaktadır. Çeklerde zamanaşımını düzenleyen TTK’nun 
726/1. Maddesi “hamilin cirantalarla keşideci ve diğer çek borç-
lularına karşı haciz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bi-
timinden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar” hükmü-
nü haizdir.
 
 Somut olayda dava ve takip dayanağı çek 30.06.2007 ke-
şide tarihli olup TTK’nun 708/1. Maddesi uyarınca ibraz süresi 
10.07.2007 tarihinde sona ermektedir. Bu tarih göz önüne alın-
dığında (6) aylık zamanaşımı süresi ise 10.01.2008 tarihinde 
dolmaktadır. Davacı hamilin bu tarihten itibaren TTK’nun 644. 
Maddesine dayalı olarak (1) yıl içinde keşideciye karşı müraca-
at hakkı vardır ve davacı hamil bu süre içinde keşideciye karşı 
27.08.2008 tarihinde takibe geçmiştir. 
 
 Bu durumda mahkemece açıklanan hususlar göz önüne alı-
narak uyuşmazlığın esasına girilerek tüm deliller birlikte değer-
lendirilip, uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, 
TTK’nun 644. Maddesinde öngörülen (1) yıllık zamanaşımı sü-
resinin başlangıç tarihinin çekin ibraz süresinin bitim tarihi olan 
10.07.2007 tarihinden itibaren hesaplanarak bu sürecin sonu olan 
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10.07.2008 tarihi itibariyle davacı hamilin takip ve talepte bu-
lunmadığı ve zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle yazılı 
şekilde davanın reddinde isabet görülmemiştir.
 
 Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı banka vekili-
nin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BO-
ZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 13.05.2010 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

             Gönderen: Av. Nail Yılmaz Toksöz
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YARGI KARARLARI
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