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ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDERKEN ZAMANAŞIMI DEF’İNİ 
İLERİ SÜRMÜŞ OLAN BORÇLUNUN İTİRAZIN İPTALİ DAVA-
SINDA BU DEF’İYİ TEKRAR İLERİ SÜRMESİ GEREKMEMEK-
TEDİR.

T.C. 
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO : 2013/17-1101
KARAR NO : 2014/716

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasındaki	“itirazın	iptali”	davasından	dolayı	yapılan	yargı-
lama	sonunda;	Ankara	6.	Asliye	Ticaret	Mahkemesince	davanın	reddine	
dair	verilen	29.12.2010	gün	ve	2009/271	E.-2010/754	K.	sayılı	kararın	
incelenmesi	davacı	ile	davalılardan	S.D.	vekilleri	tarafından	istenilmesi	
üzerine,	Yargıtay	17.Hukuk	Dairesinin	26.12.2011	gün	ve	2011/4205	
E-2011/12983	K.	sayılı	ilamı	ile;

	 (“...Davacı	 vekili,	 müvekkiline	 kasko	 poliçesi	 ile	 sigortalı	 araca,	
davalıların	 maliki	 ve	 sürücüsü	 olduğu	 aracın	 çarparak	 hasarlanması-
na	neden	olduğunu,	müvekkili	tarafından	sigortalısına	hasar	bedelinin	
ödendiğini,	olayda	davalı	sürücü	Z.Y.’ın	%	75	oranında	kusurlu	olduğu-
nu	 iddia	ederek	kusur	oranına	göre	 fazlaya	 ilişkin	hakları	 saklı	kalarak	
10.689,00	TL	hasar	bedelinin	09.05.2005	tarihinden	itibaren	işleyecek	
ticari	faizi	ile	birlikte	davalılardan	müşterek	ve	müteselsilen	tahsiline	ka-
rar	verilmesini	talep	etmiştir.

	 Birleşen	 davada	 davacı	 vekili,	 davalıların	 meydana	 gelen	 kazada	
%75	oranında	kusurlu	olduklarını,	aleyhlerine	açılan	tazminat	davasın-
da	müvekkili	tarafından	sigortalısına	ödenen	hasar	bedelinin	%50’sine	
isabet	eden	kısmın	talep	edildiğini,	kalan	%25	hasar	bedeline	ilişkin	da-
valılara	yönelik	icra	takibi	başlattıklarını,	ancak	davalıların	haksız	itirazı	
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ile	takibin	durduğunu	belirterek	itirazın	iptali	ile	takibin	devamına	karar	
verilmesini	talep	etmiştir.

	 Davalı	S.D.	vekili,	talebin	zamanaşımına	uğradığını,	davacının	faiz	
talebinin	haksız	ve	fahiş	olduğunu,	ticari	faiz	istenemeyeceğini	ileri	sü-
rerek	davanın	reddini	savunmuştur.

	 Davalı	L.	Sigorta	AŞ	vekili,	kaza	tarihinden	itibaren	2	yıllık	sürenin	
geçmiş	olması	nedeniyle	 tazminat	 talebinin	 zamanaşımına	uğradığını,	
faiz	talebinin	haksız	ve	mesnetsiz	olduğunu	bildirerek	davanın	reddi	ge-
rektiğini	savunmuştur.

	 Davalı	Z.Y.,	davaya	cevap	vermemiştir.

	 Mahkemece	asıl	davanın	kabulüne,	10.689	TL’nin	27.03.2009	ta-
rihinden	 itibaren	 davalılardan	 tahsiline,	 birleşen	 davada	 ise	 davanın	
zamanaşımı	nedeniyle	reddine	karar	verilmiş;	hüküm,	davacı	vekili	 ile	
davalı	S.D.	vekili	tarafından	temyiz	edilmiştir.

	 1-	Dosya	içerisindeki	bilgi	ve	belgelere,	mahkeme	kararının	gerek-
çesinde	dayanılan	delillerin	tartışılıp	değerlendirilmesinde	usul	ve	yasa-
ya	aykırı	bir	yön	bulunmamasına	göre,	davalı	S.D.	vekilinin	tüm	temyiz	
itirazlarının	reddi	gerekmiştir.

	 2-	Davacı	vekilinin	temyiz	itirazına	gelince;

	 Davacı	vekili,	birleşen	davada	davalılara	yönelik	 icra	takibi	başlat-
tıklarını	ancak	davalıların	haksız	şekilde	itiraz	ettiğini	iddia	ederek	itira-
zın	iptali	ile	takibin	devamına	karar	verilmesini	talep	etmiştir.

	 Dava,	 trafik	 kazasından	 kaynaklanan	 TTK’nun	 1301.maddesine	
dayalı	rücuen	tazminat,	birleşen	dava	ise	aynı	kazaya	dayalı	rücuen	taz-
minat	alacağının	bir	kısmı	için	davalı	borçlular	hakkında	başlatılan	taki-
be	karşı	İİK’nun	67.maddesi	gereğince	açılan	itirazın	iptali	davasıdır.
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	 Davacı	 sigorta	 asıl	 davada,	 sigortalısının	 aracında	meydana	 gelen	
21.378,06	TL	hasar	bedelinin	10.689,03	TL’sinin	tahsilini	talep	etmiş,	
bu	talep	mahkemece	kabul	edilmiştir.

	 Birleşen	 davada	 ise	 davacı	 sigorta,	 sigortalı	 aracında	 oluşan	
21.378,06	TL	toplam	hasar	bedelinin	davalıların	%75	kusuruna	isabet	
eden	16.033,50	TL’den,	asıl	davada	istediği	10.689	TL.nin	düşümü	ile	
bakiye	kalan	5.344,50	TL	asıl	alacak	için	Ankara	31.İcra	Müdürlüğü’nün	
2009/5291	sayılı	 takip	dosyasını	başlatmış,	her	üç	davalı	borçlu	 süre-
si	içinde	alacağın	zamanaşımına	uğradığı	def’isinde	bulunmuşlar,	takip	
durmuş,	davacı	İİK	67.maddesine	göre	1	yıllık	hak	düşürücü	süre	içeri-
sinde	itirazın	iptali	davasını	açmıştır.

	 Yargılamada	davalı	L.	Sigorta	(Ş.	Sigorta	AŞ)	ilk	oturumdan	önce	
18.06.2009	 tarihinde	 zamanaşımı	 itirazında	 bulunmuş,	 davalı	 S.D.	 ilk	
oturumdan	sonra	06.10.2009	tarihli	dilekçe	ile	zamanaşımı	def’inde	bu-
lunurken,	diğer	davalı	Z.Y.	davaya	hiç	cevap	vermemiş	ve	yargılamaya	
katılmamıştır.

	 Mahkemece	yapılan	yargılama	sonucunda	birleşen	dava	yönünden	
KTK’nun	109/1.	maddesine	göre	zamanaşımı	süresinin	kaza	tarihinden	
itibaren	2	yıl	olduğu,	zamanaşımının	dolduğu,	davanın	itirazın	iptali	da-
vası	olup	her	3	borçlunun	takibe	itirazında	zamanaşımı	def’inde	bulun-
duklarından	davanın	zamanaşımı	nedeni	ile	reddine	karar	verilmiştir.

	 Asıl	dava	28.04.2009	tarihinde	Ankara	Asliye	Ticaret	Mahkemesi-
ne	açılmıştır.	Birleşen	dava	ise	28.04.2009	tarihinde	Ankara	Sulh	Hukuk	
Mahkemesine	açılmış,	bir	kaç	celse	sonra	04.11.2009	tarihinde	birleş-
tirme	kararı	ile	bu	dosya	Ankara	Asliye	Ticaret	Mahkemesi	dosyası	ile	
birleştirilmiştir.

	 Maddi	 hukuka	dayanan	 savunma	 vasıtaları	 def’iler	 ve	 itirazlar	 ol-
mak	üzere	ikiye	ayrılır.

	 a-	Def’iler	(Einrede),	davalının	borçlu	olduğu	bir	edimi	yani	borcu	
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özel	bir	nedenle	yerine	getirmekten	kaçınmasına	imkan	veren	bir	haktır.	
Yani	aslında	bir	borç	vardır,	fakat	davalının	özel	bir	nedenle	o	borcu	ye-
rine	getirmekten	kaçınma	hakkı	bulunmaktadır.

	 b-	İtirazlar	(Einwendune)	ise	bir	hakkın	doğumuna	engel	olan	veya	
o	 hakkı	 sona	 erdiren	 vakıalardır.	 Bunlarda,	 bir	 hakkın	 hiç	 doğmadığı	
veya	borcu	sona	erdiren	nedenlerin	bulunduğu	itirazlar	gibi	açıklanabi-
lir.

	 İtirazların	mutlaka	davalı	tarafından	ileri	sürülmesi	gerekli	değildir.	
Hakim,	dosya	kapsamına	göre	itirazın	varlığını	öğrenirse	bunu	kendili-
ğinden	gözetir.

	 Def’iler	 ise	 savunma	 vasıtalarından	 olup	 ileri	 sürülmedikçe	 resen	
nazara	alınmazlar.

	 Sulh	Hukuk	Mahkemelerinde	basit	yargılama	usulü	uygulanır.	Bu	
nedenle	yargılamanın	özelliği	gereği	zamanaşımı	def’i	ilk	oturuma	kadar	
ve	en	geç	ilk	oturumda	ileri	sürülmelidir.	Bu	süre	kesin	ve	hak	düşürücü	
niteliktedir.	

	 BK	 140.maddesine	 göre,	 zamanaşımı	 def’i	 ileri	 sürülmediği	 tak-
dirde	 hakim	 tarafından	 kendiliğinden	 nazara	 alınmaz.	 Bu	 durumda	
zamanaşımı	şahsi	bir	savunma	hakkı	olup,	diğer	davalarda	olduğu	gibi	
ve	itirazlardan	farklı	olarak	savunulmadığı	takdirde	mahkemece	değer-
lendirilmez.	Çünkü	zamanaşımı	alacak	hakkını	değil,	alacağı	talep	etme	
hakkını	ortadan	kaldırır.	(2.HD	3.3.1981-1349/1566-	15.HD	30.6.1975	
2127/3357)

	 İcra	takibinde	de	borçlunun	zamanaşımı	def’ini	ileri	sürmesi	gere-
kir.	İcra	memuru	takip	konusu	alacağın	zamanaşımına	uğradığını	kendi-
liğinden	dikkate	alamaz.	

	 İcra	 takibinde	 zamanaşımı	 def’ini	 ileri	 sürmeyen	 borçlu,	 itirazın	
iptali	davasında	bu	def’iyi	ileri	sürebilir.	İİK	63.maddesinde	borçlunun	
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62/4.maddesindeki	 istisnalar	 dışında	 itiraz	 sebeplerini	 değiştiremeye-
ceği	ve	genişletemeyeceği	hükmü	ancak	tetkik	merciinden	itirazın	kal-
dırılmasının	talep	edilmesi	halinde	uygulanır.

	 Borçlunun	takibe	itirazında	zamanaşımı	definde	bulunup	açılan	iti-
razın	iptali	davasında	aynı	def’iyi	ileri	sürmesinin	gerekip	gerekmiyeceği	
de	önemlidir.	Borçlu,	ödeme	emrine	 itiraz	 ederken	zamanaşımını	bil-
dirmiş	olsa	bile	açılan	 itirazın	 iptali	davasında	da	esasa	cevap	verirken	
yukarıda	 açıklanan	 gerekçeler	 nedeni	 ile	 süresinde	 zamanaşımını	 tek-
rar	 ileri	 sürmelidir.	Aksi	halde	davaya	bakan	mahkeme,	zamanaşımını	
kendiliğinden	nazara	alarak	inceleme	konusu	yapamaz.	(Prof.	Dr.	Baki	
Kuru-	Adnan	Degnekli	İti.	İpt.	Sayfa	120-	Prof.	Dr.	Baki	Kuru	HUMK.	
2	 cilt	 1766	 sayfa),	 (4.HD	 17.5.1966-5948/5772),	 2	 cilt	 1806	 sayfa)	
(HGK-22.9.1971	Baki	kuru	İcra	ve	İflas	Hukuku.)

	 Somut	 olayda	 davacıya	 kaskolu,	maliki	 T.T.,	 sürücüsü	Ö.H.T.’in	
sevk	ve	idaresindeki	06	.	4910	plakalı	araç,	davalı	S.D.’in	maliki,	Z.Y.’ın	
sürücüsü	 olan	 06	 ..	 7992	 plakalı	 araçla	 19.4.2005	 tarihinde	 çarpışmış	
maddi	hasar	meydana	gelmiştir.	Araç	maliki	T.T.’in	kendi	 sigortasına	
karşı	 açtığı	 2.	 Ticaret	Mahkemesi’nin	 2006/258	 esas	 sayılı	 dosyasın-
da	kazanın	münhasıran	 alkolün	 etkisi	 altında	meydana	 gelmediği	 tes-
bit	 edilerek	 31.378,06	 TL	 hasar	 bedelinin	 9.5.2005	 tarihinden	 itiba-
ren	 ticari	 faiziyle	 tahsiline	 karar	 verilmiştir.	 Bu	 bedel	Ankara	 31.	 İcra	
Müdürlüğü’nün	2009/2941	sayılı	takip	icra	dosyası	 ile	27.3.2009	tari-
hinde	55.664,00	TL	olarak	sigortalıya	ödenmiştir.	Davalıların	meydana	
gelen	kazada	kusurları	%	75,	davacıya	araç	sürücüsünün	%	25’dir.	Da-
vacı	%	50	kusura	isabet	eden	10.689,03	TL	için	asıl	davayı,	%	25	kusura	
isabet	eden	5.344,50	TL	için	takip	yaparak	birleşen	davayı	açmıştır.	Bir-
leşen	davada	ilk	oturumdan	önce	18.6.2009	havale	tarihli	cevap	dilekçe-
si	ile	zamanaşımı	definde	bulunurken,	davalı	S.D.	vekili	ilk	oturumdan	
sonra	 6.10.2009	 havale	 tarihli	 cevap	 dilekçesi	 ile	 zamanaşımı	 definde	
bulunmuş,	diğer	davalı	Z.Y.	ise	davaya	cevap	vermemiş,	duruşmalara	ka-
tılmamıştır.	Bu	itibarla	birleşen	davada,	davalılar	S.D.	ve	Z.Y.	süresinde	
yukarıda	açıklandığı	şekilde	davanın	yargılama	aşamasında	zamanaşımı	
def’inde	bulunmadığından	bu	davalılar	hakkında	 işin	 esasına	 girilerek	
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hüküm	kurulması	gerekirken	zamanaşımı	dolduğundan	bahisle	davanın	
reddine	karar	verilmesi	isabetli	görülmemiştir...»)	gerekçesiyle	bozula-
rak	dosya	yerine	geri	çevrilmekle,	yeniden	yapılan	yargılama	sonunda,	
mahkemece	önceki	kararda	direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN:	Davacı	vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
 
	 Hukuk	Genel	Kurulu’nca	incelenerek	direnme	kararının	süresinde	
temyiz	edildiği	anlaşıldıktan	ve	dosyadaki	kağıtlar	okunduktan	sonra	ge-
reği	görüşüldü:

	 Dava,	itirazın	iptali	istemine	istemine	ilişkindir.

	 Yerel	mahkemece,	davanın	reddine	dair	verilen	karar	davacı	ile	da-
valılardan	S.D.	vekillerinin	temyizi	üzerine,	Özel	Dairece	yukarıda	baş-
lık	bölümünde	yazılı	gerekçeyle	bozulmuş;	mahkemece	önceki	kararda	
direnilmiştir.	Direnme	kararını,	davacı	vekili	temyize	getirmiştir.	

	 Direnme	yoluyla	Hukuk	Genel	Kurulu	önüne	gelen	uyuşmazlık;	
borçlunun	icra	takibine	itirazında	zamanaşımı	def’inde	bulunduktan	
sonra	 itirazın	 iptali	davasının	görülmesi	 sırasında	aynı	def’iyi	yeni-
den	ileri	sürmesinin	gerekip	gerekmediği	noktasında	toplanmaktadır.

	 Uyuşmazlığın	çözümlenmesi	için	öncelikle	itirazın	iptali	davasının	
hukuki	niteliği	üzerinde	durulması	gerekmektedir.

	 2004	sayılı	İcra	ve	İflas	Kanunu	(İİK)’nun	67.maddesinde	düzen-
lenen	ve	borçlunun	itirazının	hükümden	düşürülerek	takibin	devamını	
sağlamayı	amaçlayan	itirazın	iptali	davasının	hukuki	niteliği	konusunda	
farklı	görüşler	bulunmaktadır.

	 Bir	görüşe	göre;	itirazın	iptali	talebi	zorunlu	olarak	alacağın	tahsi-
li	 talebini	de	kapsadığından	bu	dava	normal	bir	eda	(tahsil)	davasıdır	
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(Baki	Kuru,	İcra	ve	İflas	Hukuku	El	Kitabı,	2004,	s.	221;	İlhan	Postacı-
oğlu-	Sümer	Altay,	İcra	Hukuku	Esasları,	5.	Bası,	2010,	s.	224,	225).

	 Diğer	bir	 görüşe	göre;	 itirazın	 iptali	 davası	mahiyeti	 itibariyle	bir	
eda	 davası	 olmadığı	 gibi	 dava	 sonunda	 itirazın	 iptaline	 dair	 verilecek	
ilam	da	tahsil	ilamı	değildir.	Zira,	itirazın	iptali	davası	ile	alacaklı	mahke-
meden	borçlunun	bir	edaya	mahkum	edilmesini	istememekte	ve	mah-
keme	de	 itirazın	 iptaline	 karar	 vermekle	 borçluyu	 bir	 edaya	mahkum	
etmemektedir.	İtirazın	iptali	davası	bu	nedenlerden	dolayı	bir	tespit	da-
vası	niteliğindedir	(Tahir	Çağa,	Ödeme	Emrine	İtirazın	İptali	Davasına	
Dair,	Batider,	1979,	C.	X,	S.	2,	s.	408	vd.).

	 Bir	 üçüncü	 görüşe	 göre	 de,	 İİK’nun	 67.maddesinde	 düzenlenen	
itirazın	iptali	davası	ne	bir	tespit	davası	ne	de	eda	davasıdır.	Zira	itira-
zın	 iptali	davasıyla	alacaklı	ödeme	emri	 ile	 takip	konusu	yaptığı	alaca-
ğın	varlığının	tespitini	talep	etmekte	ise	de	davacı	sonuç	olarak	alacağın	
tahsilini	amaçlamaktadır.	Bu	nedenle	itirazın	iptali	davasının	takip	hu-
kukuna	özgü	bir	tahsil	davası	olduğunun	kabulü	gerekir.	İtirazın	iptali	
davası	 sonucunda	 tesis	 edilecek	 hükmün	 kapsamı,	 infazı	 ve	 sonuçları	
da	bu	görüşü	desteklemektedir.	Borçlunun	 takibe	 sadece	 zamanaşımı	
yönünden	itiraz	etmesi	halinde	alacaklı	açacağı	itirazın	iptali	davasında	
alacağın	zamanaşımına	uğramadığını	kanıtlayacaktır.	Bu	durumda	borç-
lunun	açılan	davada	zamanaşımı	def’inde	bulunması	gerekmeyecektir.	
Tahsil	 davasında	 ise	 mahkemenin	 yapacağı	 incelemenin	 kapsamı	 iti-
razla	sınırlı	olmadığından	cevap	süresinde	ileri	sürülmeyen	zamanaşımı	
def’inin	sonradan	ileri	sürülmesi	halinde	savunmanın	genişletilmesi	iti-
razı	ile	karşı	çıkılabilecektir.	Diğer	taraftan	borçlunun	itirazının	iptaline	
karar	verilmesi	halinde	bu	 ilam	 icra	memuruna	 ibraz	edilerek	derdest	
olan	ilamsız	icra	takibine	devam	olunabilecektir.	Oysa	tahsile	dair	ilam-
la	ancak	ilamların	icrası	yoluna	başvurulabilecek,	ilamsız	takibe	devam	
olunamayacaktır	(Adnan	Deynekli-	Sedat	Kısa,	İtirazın	İptali	Davaları	
ve	İcra,	İnkar,	Kötüniyet	Tazminatı,	Ankara	1999,	s.	80).

	 Borçlu	takibe	itirazında	zamanaşımı	def’inde	bulunmuş	olması	ha-
linde	açılan	itirazın	iptali	davasında	aynı	def’iyi	ileri	sürmesinin	gerekip	
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gerekmeyeceği	 hususu	 da	 önemli	 bir	 konudur.	 Ödeme	 emrine	 itiraz	
ederken	 zamanaşımı	def’ini	 ileri	 sürmüş	olan	borçlunun	 itirazın	 iptali	
davasında	bu	defiyi	tekrar	ileri	sürmesi	gerekmez.	Zira	sadece	zamana-
şımı	def’inde	bulunan	borçlunun	bu	itirazının	iptali	için	açılan	davada,	
davacı,	 zamanaşımı	 def’inin	 yerinde	 olmadığının	 ileri	 sürerek	 itirazın	
iptali	 davasını	 açtığından	 mahkemece	 zamanaşımı	 def’inin	 yerinde	
olup	olmadığı	konusu	üzerinde	durularak	dava	karara	bağlanacaktır.	Bu	
nedenle	mahkemece	davanın	sonucuna	etkili	olması	nedeniyle	üzerin-
de	 kendiliğinden	 durulması	 gereken	 bir	 konuda	 davalıya	 zamanaşımı	
def’ini	mahkemede	de	ileri	sürmesi	zorunluluğu	yüklenmemelidir	(Ad-
nan	Deynekli-	Sedat	Kısa,	age.,	s.	120-	121).

	 Diğer	bir	görüşe	göre;	borçlu,	itirazın	iptali	davasına	karşı	vereceği	
cevap	 lâyihasında,	 ödeme	 emrine	 itiraz	 ederken	 bildirmiş	 olup	 olma-
dığına	 bakmaksızın,	 bütün	 itiraz	 sebeplerini	 bildirmelidir;	 aksi	 halde,	
savunmanın	 genişletildiği	 itirazı	 ile	 karşılaşabilir	 (1086	 sayılı	HUMK	
m.	202).	Borçlu	itiraz	ederken	bildirdiği	bir	itiraz	sebebini	(meselâ	za-
manaşımını),	itirazın	iptali	davasında	da	(cevap	lâyihası	ile)	ileri	sürme-
lidir.	Aksi	halde,	itirazın	iptali	davasına	bakan	mahkeme,	o	itiraz	sebe-
bini	(misalde	zamanaşımını)	kendiliğinden	gözönüne	alarak	 inceleme	
konusu	 yapamaz.	Mahkeme,	bu	davada	 (normal	bir	 alacak	davasında	
olduğu	gibi)	tarafların	iddia	ve	savunmalarını	genel	hükümlere	göre	in-
celeyerek,	borçlunun	borçlu	olup	olmadığını	araştırır	(Baki	Kuru,	İcra	
ve	İflas	Hukuku	El	Kitabı,	2004,	s.	225).

	 Özel	 Daire	 bozma	 ilamında	 belirtilen	 Hukuk	 Genel	 Kurulu’nun	
22.09.1971	gün	ve	1967/4-125-538	esas,	karar	sayılı	kararı	itirazın	ipta-
li	davası	ile	ilgili	olmayıp,	ödetme	davası	hakkındadır.	Davanın	niteliği	
dikkate	alınarak	icra	müdürlüğünde	ve	icra	mahkemesinde	ileri	sürülen	
zamanaşımı	def’inin	ödetme	davasının	yargılaması	sırasında	ileri	sürül-
memesi	halinde	dikkate	alınamayacağı	belirtilmiştir.

	 Somut	olayda,	davalılar	haklarında	yapılan	genel	haciz	yolu	ile	icra	
takibine	süresi	içerisinde	zamanaşımı	def’inde	bulunarak	borca	itiraz	et-
meleri	üzerine	icra	müdürlüğü	tarafından	takibin	durdurulmasına	karar	
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verilmiştir.	Davacı	tarafından	süresi	içerisinde	itirazın	iptali	davası	açıl-
dığı,	ancak	davalılar	S.	ve	Z.	tarafından	açılan	davaya	karşı	zamanaşımı	
def’inde	bulunulmadığı	anlaşılmaktadır.	İcra	takibine	karşı	zamanaşımı	
def’inde	bulunan	borçlunun	bu	itirazının	iptali	için	açılan	davada,	dava-
cı,	zamanaşımı	def’inin	yerinde	olmadığını	ileri	sürerek	itirazın	iptali	da-
vasını	açtığından	mahkemece	zamanaşımı	def’inin	yerinde	olup	olma-
dığı	konusu	üzerinde	durularak	dava	karara	bağlanacaktır.	Bu nedenle 
mahkemece kendiliğinden üzerinde durulacak ve araştırılacak bir 
konuda davalıya icra takibi sırasında belirttiği zamanaşımı def’ini 
mahkemede de ileri sürmesi zorunluluğu yüklenmemelidir. Bu ne-
denle ödeme emrine itiraz ederken zamanaşımı def’ini ileri sürmüş 
olan borçlunun itirazın iptali davasında bu def’iyi tekrar ileri sür-
mesi gerekmemektedir. 

	 Görüşmeler	sırasında	bir	kısım	üyeler,	borçlu,	itirazın	iptali	davası-
na	karşı	vereceği	cevap	dilekçesinde,	ödeme	emrine	itiraz	ederken	bil-
dirmiş	olup	olmadığına	bakmaksızın,	zamanaşımı	def’ini	bildirmesi	ge-
rektiği;	aksi	halde,	savunmanın	genişletildiği	itirazı	ile	karşılaşabileceği,	
somut	olayda	davalıların	da	açılan	itirazın	iptali	davasında	zamanaşımı	
def’inde	bulunmadıklarından	mahkemece	re’sen	dikkate	alınamayacağı	
gerekçeyle	mahkeme	kararının	bozulması	gerektiği	ileri	sürülmüş	ise	de,	
bu	görüş	Kurul	çoğunluğu	tarafından	yukarıda	belirtilen	nedenle	kabul	
edilmemiştir.

	 O	halde,	usul	ve	yasaya	uygun	bulunan	direnme	kararının	onanması	
gerekir.

 SONUÇ:	 Yukarıda	 açıklanan	 nedenlerle	 davacı	 vekilinin	 temyiz	
itirazlarının	reddi	ile	direnme	kararının	ONANMASINA,	gerekli	tem-
yiz	ilam	harcı	peşin	alınmış	olduğundan	başkaca	harç	alınmasına	mahal	
olmadığına,		01.10.2014	gününde	oyçokluğu	ile	karar	verildi.

KARŞI OY

01.10.2014	 tarihli	Hukuk	Genel	Kurulu	gündeminin	6.sırasında	bula-
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nan	2013/17-1101	esas	sayılı	dosyasının	kapsamında;

	 Davacıya	kasko	sigortalı	06	.	4910	plakalı	araç	ile	davalıların	malik	
ve	sürücüsü	olduğu	06	..	7992	plakalı	araç	19.04.2005	tarihinde	maddi	
hasarlı	trafik	kazasına	karışmıştır.

	 Sigortalı	araç	sürücüsü	Ö.H.T.	0,67	promil	alkollü	olduğu	için	si-
gorta	hasar	ödemesi	yapmayınca	sigortalı	araç	maliki	T.T.	Ankara	2.As-
liye	Ticaret	Mahkemesinde	2006/258	esas	ile	tazminat	davası	açmıştır.	
Yargılamada	olayın	münhasıran	alkolün	etkisi	altında	meydana	gelme-
diğine	kanaat	getiren	mahkemece	21.378,06	TL.	 tazminata	karar	ver-
miştir.	Bu	karar	 takip	konusu	yapılarak	55,664	TL.	olarak	araç	maliki	
sigortalıya	davacı	tarafından	ödenmiştir.

	 Karşı	 araç	 olan	 06	 AH	 7992	 plakalı	 araç	malikine	 ödeme	 yapan	
A.O.	 Sigorta	A.Ş.	 rücu	 için	Ankara	 23.	 Asliye	Hukuk	Mahkemesinde	
2006/100	Esas	sayılı	dava	dosyasını	açmış,	bu	yargılamada	davalı	sürü-
cü	Z.’in	%75,	davacıya	kasko	sigortalı	araç	sürücüsü	Ö.H.’nin	ise	%25	
kusurlu	olduğu	belirlenmiştir.	Bu	 tesbitten	 sonra	davacı	 sigorta	kendi	
sigortalısına	ödediği	21.378,06	TL.	asıl	alacağın,	%25	kusura	isabet	eden	
5.344,50	TL.	için	Ankara	31.	İcra	Müdürlüğünün	2009/5291	esas	sayılı	
dosyası	 ile	 takip	başlatmış	 ve	borçluların	 itirazı	üzerine	 eldeki	 itirazın	
iptali	davası	açılmıştır.	%50	kusura	isabet	eden	10.689,03	TL.	için	ise	bu	
davanın	asıl	davası	olan	alacak	davası	açılmıştır.

	 Mahkemece	 yapılan	 yargılama	 sonunda	 29.12.2010	 tarihli	 ka-
rarda;	 davanın	 kabulüne,	 birleşen	 itirazın	 iptali	 davasının	 ise	 takipde	
her	 üç	 borçlunun	da	 süresinde	 zamanaşımı	 itirazları	 bulunduğundan,	
TTK	1301	maddesinin	niteliğine	 göre	halefiyet	 ilkesi	 gereğince	KTK	
109/1.maddesindeki	 2	 yıllık	 zamanaşımı	 süresine	 tabi	 olup,	 kazanın	
19.04.2005	tarihinde	gerçekleşmesiyle	11.03.2009	takip	tarihinde	rücu	
alacağının	 zamanaşımına	 uğradığından,	 ayrıca	 borçluların	 takipde	 za-
manaşımı	definde	bulunduklarından	davanın	reddine	karar	verilmiştir.	
Bu	karar	davacı	ve	davalı	S.D.	tarafından	temyiz	edilmiştir.
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	 Dairemizce	26.12.2011	gün	ve	4205/12983	E-K	sayılı	ilamında	da-
valı	S.D.’in	temyiz	itirazlarının	reddine,	asıl	davanın	onanmasına,	birle-
şen	davada	davacı	vekilinin	temyiz	itirazlarının	kabulü	ile	davalı	sigorta-
nın	18.06.2009	da,	davalı	Seyfettin’in	10.06.2009	tarihinde	zamanaşımı	
definde	bulunurken,	Z.’in	hiç	davaya	cevap	vermemiş	olduğu,	aynı	yar-
gılamada	 süresinde	 ve	 usulüne	 uygun	 zamanaşımı	 defi	 olmadığından	
davanın	reddine	karar	verilmesinin	isabetli	olmadığından	bahisle	karar	
bozulmuştur.

	 Bu	kez	mahkemece	08.10.2012	tarihli	kararında	özetle;	itirazın	ip-
tali	davasının	genel	hükümlere	tabi	olmasının	icra	takibi	sırasında	ileri	
sürülen	zamanaşımı	definin	davanın	açılmasıyla	hükümden	düşürmeye-
ceğini	zamanaşımının	bir	defi	olmasının,	itirazın	iptali	davasında	yeni-
den	 ileri	 sürülmesini	 gerektirmediğini,	 nitekim	 takipte	 yetki	 itirazının	
mahkemece	davada	değerlendirildiğini	belirterek	önceki	kararda	diren-
miştir.

	 Uyuşmazlık,	borçlunun	icra	takibinde	zamanaşımı	definde	bulun-
duktan	sonra	itirazın	iptali	davasının	görülmesi	sırasında	da	aynı	defiyi	
yeniden	ileri	sürmesi	gerekip	gerekmediği	noktasında	toplanmaktadır.

	 Yukarıda	 da	 açıklandığı	 gibi	 asıl	 dava	 kesinleşmiş	 olmakla	 onda	
anlaşmazlık	bulunmamaktadır.	Sorun,	birleşen	itirazın	iptali	davasında	
olup,	davalı-borçluların	her	üçü	de	takip	dosyasında	zamanaşımı	defin-
de	bulunarak	borca	itiraz	ettikleri,	davada	da	davalı	sigorta	ile	malikin	
süresinden	sonra	zamanaşımı	definde	bulundukları,	savunmanın	geniş-
letilmesi	yasağı	ile	karşılaştıkları,	diğer	davalı	sürücünün	ise	hiçbir	ceva-
bının	olmadığı	görülmüştür.

	 İncelenmesi	gereken	konu	defiler	ile	itirazlar	arasındaki	fark	ile	iti-
razın	iptali	davasının	takibin	devamı	olup	olmadığı	konularıdır.

	 Defi’ler,	davalının	aslında	borçlu	olduğu	bir	edimi	özel	bir	nedenle	
yerine	getirmekten	kaçınmasına	imkan	veren	bir	haktır.	Davalı	burada	
aslında	 borçludur,	 fakat	 davalının	 özel	 bir	 nedenle	 borcu	 ödemekten	
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kaçınma	hakkı	vardır.	(BK	2.	cilt	1761	sayfa	1804-1805	arası)	defi’ler,	
zamanaşımı	defi	(BK	140),	karşılık	borcun	yerine	getirilmediği	defi	(BK	
81),	semenin	indirilmesi	defi	(	BK	202,207/II),	bağışlayanın	defi	(BK	
245)	ödünç	defi	gibi.

	 İtirazlar	ise,	bir	hakkın	doğumuna	engel	olan	veya	o	hakkı	sona	er-
diren	vakıalardır.	Örnek	olarak	fiil	ehliyetinin	bulunmaması,	sözleşme-
nin	yazılı	şekilde	yapılmış	olmaması,	borcun	ödenmiş	olduğu	gibi	sayı-
labilir.

	 Defiler	ile	itiraz	arasındaki	fark	ise,	itirazda	hak	ya	hiç	doğmamıştır	
veya	son	bulmuştur.	Defide	ise	hak	mevcuttur,	ancak	davalı	özel	bir	ne-
denle	yerine	getirmekten	kaçınabilir.

	 BK-140.maddesine	göre,	zamanaşımı	defi	ileri	sürülmediği	takdir-
de	resen	nazara	alınmaz.
Bu	nedenle	davalının	öne	sürdüğü	savunmanın,	defi	olup	olmadığının	
bilinmesi	usul	hukuku	bakımından	çok	önemlidir.	Açıkça	ileri	sürülme-
yen	defi	ise	sonradan	öğrenilse	bile	resen	nazara	alınamaz.	Bu	anlamda,	
bir	davada	 açıkça	 ileri	 sürülmeyen	 zamanaşımı	defi,	hakim	 tarafından	
resen	nazara	alınamaz.	Yüksek	Yargıtay’ın	benimsediği	görüşde	budur.	
Birçok	emsal	kararda	vardır.

	 HGK	22.02.1975-4/701-264
	 HKG	22.02.1971-4/125-538
	 4.H.D	06.12.1976-1742/10593
	 13.HD	1412-1987-10893/12156
	 Baki	Kuru-HUMK-2.	cilt	1761-1776	arası

	 İtirazın	 iptali	 davası	 (İİK	 67)	 (alacağı	 takip	 konusu	 yapılmış	 ve	
borçlunun	itiraz	etmiş	olduğu)	müddeabihi	normal	bir	eda	davası	olan	
(alacak)	davasıdır.	Yani	takipdeki	alacak	konusuna	yapılan	itirazın	ipta-
line	karar	veren	bir	eda	davasıdır.	İİK	68-68	a	maddesindeki	belgelerden	
birine	sahip	olmayan	alacaklı,	yalnız	itirazın	iptali	davası	açabilir,	itirazın	
kaldırılması	talebinde	bulunamaz.
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	 Alacağı	 İİK	68	belgelere	dayanan	 alacaklı	 ise,	 IİK	67	göre	 isterse	
genel	mahkemede	itirazın	iptali	davasını	açar	veya	isterse	İİK	68’e	göre	
itirazın	kaldırılmasını	icra	mahkemesinden	ister.	Bu	seçimlik	bir	haktır.	
İtirazın	kaldırılması	yoluna	başvuran	alacaklı,	bundan	vazgeçerek	veya	
onun	reddinden	sonra,	itirazın	iptali	davasını	İİK	67.maddesinde	belir-
tilen	süre	içerisinde	genel	mahkemede	açabilir.

	 Alacaklının,	 itirazın	 iptali	davası	herşeyden	önce	bir	alacak,	 tahsil	
davası	olduğundan,	 takip	hukukuna	 ilişkin	 itiraz	 sebepleri	dışında	her	
türlü	itiraz	sebebine	karşı	bu	davayı	açar.	Örneğin,	sadece	takipte	yet-
ki	 itirazında	bulunulmuş	 ise	bu	 itirazın	 iptali	olarak	açılamaz.	 İcra	ha-
kimliğinde	açılması	gereken	bir	dava	olur.	Ancak	yetki	itirazı	ile	birlikte	
borca	itiraz	edilmişse,	bu	dava	itirazın	iptali	olarak	açılır	ve	mahkemece	
genel	hükümlere	göre	yapacağı	incelemede	önce	takibin	yetkili	icra	da-
iresinde	başlatılmış	olup	olmadığına	bakar.	Eğer	yetkili	icra	dairesinde	
yapılmış	bir	usulüne	uygun	takip	yoksa	dava	şartı	yokluğundan	başkaca	
hiçbir	hususa	girilmeden	dava	reddedilir.	Hatta	borçlunun	hiçbir	sebep	
göstermeden	sadece	«itiraz	ediyorum»	demesi	nedeniyle	itirazın	ipta-
li	davası	açılır.	Tabiki	bu	davaların	ödeme	emrinin	tebliğinden	sonra	7	
günlük	süre	içinde	itiraz	edilmiş	takiplerle	ilgili	olarak	açılacağı	yasaca	
düzenlenmiştir.	Aksi	takdirde	takip	kesinleşir.

	 Alacaklı	 takip	konusu	alacakla	 ilgili,	borçlunun	itiraz	ettiği	alacağı	
için	bir	tek	dava	açabilir.	Buda	İİK.	67’de	belirtilen	alacak	(tahsil)	dava-
sıdır.	Ancak	bu	dava	1	yıl	içinde	açılırsa	itirazın	iptali	davası	adını	alır	ve	
alacaklıya	takibe	devam	etme	yetkisi	ile	icra	inkar	tazminatı	hakkını	sağ-
lar.	1	yıldan	sonra	zamanaşımı	süresi	süresinde	dava	açarsa	dava	alacak	
davası	olur.	Ancak	her	ikisi	de	eda	davasıdır.	(BK.,	İcra	ve	İflas	Hukuku-	
el	kitabı	221	sayfa)	İşte	bu	nedenle	davalı	borçlunun	defii	niteliğindeki	
zamanaşımı	 itirazını	açılan	 itirazın	 iptali	davasında	da	ayrıca	ve	açıkça	
ileri	sürmesi	ve	savunmanın	genişletilebilmesi	yasağı	ile	karşılaşmaması	
gerekmektedir.	Bu	anlamda	takip	sadece	itirazın	iptali	davasının	görüle-
bilmesi	için	gerekli	olan	dava	şartıdır.	Yani	geçici	bir	takip	yoksa	itirazın	
iptali	davası	açılamaz.
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	 Bu	konudaki	geniş	kapsamlı	açıklamalar

	 1)	Prof.Dr.Baki	Kuru-HUMK	2.cilt	1766-1777	sayfalar	arası
	 2)	Adem	Değnekli-İtirazın	İptali	Davası	120.sayfa
	 3)	Mahmut	 Bilgen-Özel	 Hukukda	 Zamanaşımı	 346-348	 sayfalar	
arası
	 4)	Prof.Dr.Baki	Kuru-İcra	İflas	Hukuku	221-226	sayfalar	arası	kay-
naklarda	da	bulunmaktadır.
	 5)HGK	1967/4-125	E.K.	Sayılı	22.09.1971	tarihli	kararı,

	 Yukarıda	açıklanan	nedenlerle	direnme	kararının	yerinde	olmadığı	
ve	bu	kararın	Özel	Dairenin	kararı	yönünde	bozulması	görüşünde	bu-
lunduğumdan,	çoğunluk	görüşüne	katılmıyorum.	

                        L.E.K.
                                                                  Yargıtay 17.Hukuk Dairesi Üyesi

Gönderen: Av.	Fatih	KARAMERCAN

Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	Kararları



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 •326



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • 327

YARGITAY
HUKUK DAİRE KARARLARI



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 •328



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • 329

ÖZET: 1947 yılında yapılan tapulama çalışmalarında 18.500 m² 
olarak özel kişiler adına tespit ve tescile tabi tutulan taşınmazın 
tapu kaydının, davacı satın aldıktan sonra mahkeme kararıyla ip-
tal  edilmesi  nedeniyle  oluşan  zararın  da  kadastro işlemlerinden 
kaynaklandığı ve TMK.nun 1007. maddesi anlamında tazmini ge-
rektiği muhakkak olup, işin esasına girilerek, davacının gerçek za-
rarının tespiti için öncelikle taşınmazın, dava tarihi itibariyle arsa 
mı, yoksa arazi mi olduğu belirlenip, bu konuda taraflara delillerini 
ibraz etmek üzere süre verildikten sonra, mahallinde yapılacak ke-
şif sonucunda, taşınmaz arsa vasfında ise emsal karşılaştırması ya-
pılarak; arazi vasfında ise gelir metodu esas alınarak, dava tarihin-
deki değerinin tespiti için alınacak bilirkişi kurulu raporuna göre 
hüküm kurulması gerekir.

T.C.
YARGITAY
5. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/10269
KARAR NO : 2014/24339   

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Dava,	 tapu	 kaydının	mahkeme	 kararıyla	 iptal	 edilmesi	 nedeniyle	
uğranılan	zararın	TMK’nun	1007.	maddesi	uyarınca	 tazmini	 istemine	
ilişkindir.

	 Mahkemece,	davanın	reddine	karar	verilmiş;	hüküm,	taraf	vekille-
rince	temyiz	edilmiştir.	

	 Dosyada	 bulunan	 kanıt	 ve	 belgelerden;	 davacının	 1995	 ve	 1996	
yılları	 arasında	paydaşların	 tamamından	 toplamak	 suretiyle	 satın	aldı-
ğını	 taşınmazın	Devlet	Ormanı	 sınırları	 içerisinde	 kalması	 nedeniyle,	
İzmir	11.	Asliye	Hukuk	Mahkemesinin	15.07.2004	tarihinde	kesinleşen	
01.06.2004	Tarih	2003/…	-	2004/…	sayılı	kararı	ile	tapu	kaydının	ip-
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taline	karar	verilmesi	üzerine,	davacının	21.08.2006	tarihli	dilekçe	ile	iş	
bu	davayı	açtığı	anlaşılmıştır.

	 4721	 sayılı	 TMK.nun	 sorumluluk	 kenar	 başlığını	 taşıyan	 1007.	
maddesinde	 “Tapu	 sicilinin	 tutulmasından	 doğan	 bütün	 zararlardan	
Devlet	 sorumludur.	 Devlet	 zararın	 doğmasında	 kusuru	 bulunan	 gö-
revlilere	rücu	eder.”	hükmü	yer	almakta	olup,	 tapu	 işlemleri,	kadastro	
tespiti	işlemlerinden	başlayarak	birbirini	takip	eden	sıralı	işlemler	olup,	
tapu	 kütüğünün	 oluşumu	 aşamasındaki	 kadastro	 işlemleri	 ile	 tapu	 iş-
lemleri	bir	bütün	oluşturduğundan,	bu	kayıtlarda	yapılan	hatalardan	da	
TMK.nun	 1007.	 maddesi	 anlamında	 Devlet	 sorumludur.	 (HGK.nun	
16.06.2010	gün	ve	2010/4-349/318	sayılı	kararı)	

	 Hal	 böyle	 olunca;	 1947	 yılında	 yapılan	 tapulama	 çalışmalarında	
18.500	m²	olarak	özel	kişiler	 adına	 tespit	ve	 tescile	 tabi	 tutulan	 taşın-
mazın	 tapu	 kaydının,	 davacı	 satın	 aldıktan	 sonra	 mahkeme	 kararıyla	
iptal	 	 edilmesi	 	nedeniyle	 	oluşan	 	zararın	 	da	 	kadastro	 işlemlerinden	
kaynaklandığı	ve	TMK.nun	1007.	maddesi	anlamında	tazmini	gerektiği	
muhakkak	olup,	işin	esasına	girilerek,	davacının	gerçek	zararının	tespiti	
için	öncelikle	 taşınmazın,	dava	 tarihi	 itibariyle	arsa	mı,	yoksa	arazi	mi	
olduğu	belirlenip,	bu	konuda	taraflara	delillerini	ibraz	etmek	üzere	süre	
verildikten	sonra,	mahallinde	yapılacak	keşif	sonucunda,	taşınmaz	arsa	
vasfında	ise	emsal	karşılaştırması	yapılarak;	arazi	vasfında	ise	gelir	meto-
du	esas	alınarak,	dava	tarihindeki	değerinin	tespiti	için	alınacak	bilirkişi	
kurulu	raporuna	göre	hüküm	kurulması	gerekirken,	yazılı	şekilde	karar	
verilmesi,	doğru	görülmemiştir.

	 Taraf	 vekillerinin	 temyiz	 itirazları	 yerinde	 olduğundan	 hükmün	
açıklanan	nedenlerle	H.U.M.K.nun	428.	maddesi	gereğince	BOZUL-
MASINA,	davacı	ile	davalı	Orman	Genel	Müdürlüğü’nden	peşin	alınan	
temyiz	 harcının	 istenildiğinde	 iadesine	 ve	 temyize	başvurma	harcının	
Hazineye	 irad	kaydedilmesine,	28.10.2014	gününde	oybirliğiyle	karar	
verildi.
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ÖZET: Davacının üçüncü kişi ile yaptığı kira sözleşmesinde geç 
teslime bağlı olarak bir yıllık kira bedelinin alınmayacağı ve ikinci 
yıl kira parasına artış uygulanmayacağı yönündeki taahhüdüne da-
yalı olarak tazminat hesabı yapılması doğru değildir. Kiralananın 
geç tahliye ve teslim edilmesinden kaynaklanan zararın kapsamı-
nın objektif ölçütlere göre belirlenmesi gerekir. Bu kapsamda taz-
mini gereken zararın kiralananın tahliyesinin taahhüt edildiği ta-
rih ile tahliye edildiği tarihler arasındaki süreçte davacının yoksun 
kaldığı kira geliri kadar olduğunun kabulü gerekir.

T.C.
YARGITAY
6. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/2794
KARAR NO : 2014/7241

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Dava,	kiralananın	geç	tesliminden	kaynaklanan	tazminat	istemine	
ilişkindir.	Mahkemece	davanın	kısmen	kabulüne	karar	verilmiş	hüküm	
davalı	vekili	tarafından	temyiz	edilmiştir.
 
	 Davacı	 vekili;	 davaya	 konu	 işyerinin	 okul	 öncesi	 eğitim	 kurumu	
olarak	kullanılmak	üzere	01.09.2011	başlangıç	30.06.2012	bitiş	 tarihli	
sözleşme	ile	davalıya	kiraya	verildiğini,	davalının	10.10.2011	tarihinde	
verdiği	taahhütname	ile	kiralananı	sözleşme	sonu	olan	30.06.2012	tari-
hinde	tahliye	ve	teslim	etmeyi	taahhüt	ettiğini,	davalının	bu	taahhüdüne	
güvenen	davacının	taşınmazı	01.07.2012	başlangıç	tarihli	sözleşme	ile	
bir	başkasına	kiraya	verdiğini,	yeni	kiracı	ile	yapılan	sözleşmede;	taşın-
mazın	 en	geç	01.08.2012	 tarihinde	kiracının	kullanımına	 tahsis	 edile-
ceği	 aksi	 takdirde	 ilk	 yıl	 kira	bedelinin	 alınmayacağının	 ve	 ikinci	 yılın	
kira	parasının	da	artışsız	olarak	ödeneceğinin	kararlaştırıldığını,	davalı-
nın	kiralananı	taahhüt	edilen	tarihten	sonraki	bir	tarihte	tahliye	etmesi	
nedeniyle	yeni	kiracıya	yönelik	taahhüdün	yerine	getirilemediğini,	böy-
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lelikle	 ilk	yılın	kira	parası	ve	 ikinci	yılın	artış	koşulundan	kaynaklanan	
fark	kira	parasından	mahrum	kaldıklarını	belirterek	toplam	138.894	TL	
tazminatın	davalıdan	tahsiline	karar	verilmesini	istemiştir.	Davalı	vekili;	
davacının	mecuru	13.02.2013	tarihinde	hiçbir	ihtirazı	kayıt	ileri	sürme-
den	teslim	aldığını,	bu	sebeple	geç	teslim	nedeniyle	tazminat	talep	edi-
lemeyeceğini,	tahliye	tarihine	kadar	olan	kira	paralarının	eksiksiz	olarak	
ödendiğini,	sözleşmeye	konu	zemin	kat	dışındaki	diğer	katların	davacı-
nın	tasarrufunda	olup	bu	katların	kiraya	verilmemesinden	kaynaklanan	
zarardan	sorumlu	olmadıklarını	belirterek	davanın	reddine	karar	veril-
mesini	 istemiştir.	Mahkemece	davanın	kısmen	kabulü	 ile	139.020	TL	
tazminatın	davalından	tahsiline	karar	verilmiştir.

	 1-	Dosya	kapsamına,	toplanan	delillere,	mevcut	deliller	mahkeme-
ce	takdir	edilerek	karar	verilmiş	olmasına	ve	takdirde	de	bir	isabetsizlik	
bulunmamasına	göre	davalı	vekilinin	aşağıdaki	bendin	kapsamı	dışında	
kalan	temyiz	itirazları	yerinde	değildir.

	 2-	Davada	 dayanılan	 ve	 hükme	 esas	 alınan	 01.09.2011	 başlangıç	
30.06.2012	 bitiş	 tarihli	 kira	 sözleşmesi	 konusunda	 taraflar	 arasında	
uyuşmazlık	bulunmamaktadır.	Sözleşme	ile	davacıya	ait	okul	binasının	
zemin	katı	anaokulu	olarak	kullanılmak	üzere	davalıya	kiraya	verilmiş-
tir.	Kira	sözleşmesinin	23.	maddesinde;	kiraya	verenin	sözleşmeye	da-
hil	 olmayan	diğer	 katları	 her	 ne	 amaçla	 olursa	 olsun	başkasına	 kiraya	
veremeyeceği,	 bu	 katların	 kapalı	 tutulacağı	 kararlaştırılmıştır.	 Davalı	
kiracı	10.01.2011	tarihinde	imzaladığı	tahliye	taahhütnamesinde;	kira-
lananı	en	geç	sözleşme	sonu	olan	30.06.2012	tarihinde	tahliye	etmeyi	
taahhüt	etmiş	ve	aksi	durumda	doğacak	zararlardan	sorumlu	olacağını	
kabul	etmiştir.	Davacı	 ise	okul	binasının	tamamını	08.12.2011	tanzim	
01.07.2012	başlangıç	tarihli	ve	8	yıl	süreli	sözleşme	ile	üçüncü	kişiye	ki-
raya	vermiştir.	Yeni	kiracı	ile	yapılan	sözleşmede	zemin	katın	01.08.2012	
tarihine	 kadar	 tahliyesinin	 sağlanacağı,	 aksi	 durumda	 sözleşmenin	 ilk	
yıla	ait	kira	bedelinin	alınmayacağı	ve	ikinci	yıl	kira	parasına	artış	yapıl-
mayacağı	 kararlaştırılmıştır.	Davalı	 kiralananı	 açılan	 tahliye	davası	 so-
nucunda	13.02.2013	tarihinde	tahliye	etmiş,	bu	nedenle	kiralanan	yeni	
kiracıya	geç	teslim	edilmiştir.	Davacı,	kiralananın	taahhüt	edilen	tarihte	
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tahliye	 edilmemesi	nedeniyle	 ilk	 yılın	 kira	parasından	yoksun	kaldığı-
nı	ve	 ikinci	yıl	kirasının	 ise	artışsız	ödeneceğini	belirterek	tazminat	 is-
teminde	bulunmuştur.	Mahkemece;	tahliye	tarihine	kadar	olan	süreçte	
davalının	ödediği	kira	paraları	mahsup	edilmek	suretiyle	davacının	iste-
minin	kabulüne	karar	verilmiştir.	

	 Kural	olarak	bir	kimse	tarafı	olmadığı	sözleşme	nedeniyle	borç	altı-
na	sokulamaz.	Davacı	üçüncü	kişi	ile	imzaladığı	sözleşmede	kiralananın	
en	geç	01.08.2012	tarihinde	yeni	kiracının	kullanımına	bırakmayı	taah-
hüt	etmiş	aksi	durumda	bir	yıllık	kira	parası	yanında	ikinci	yıla	ilişkin	kira	
parasına	artış	uygulanmayacağını	kabul	etmiştir.	Davacının	üçüncü	kişi-
ye	 yönelik	 taahhüdünü	yerine	 getirememesinin	 sebebi	davalının	 kira-
lananı	geç	tahliye	etmesidir.	Kiralananın	geç	tahliyesi	nedeniyle	oluşan	
zarardan	ilke	olarak	davalı	sorumludur.	Ancak,	tazminat	miktarı	objektif	
kıstaslara	 göre	 belirlenmelidir.	 Tazminat	 miktarının	 belirlenmesinde	
davacının	üçüncü	kişiye	yönelik	sübjektif	taahhütlerinin	nazara	alınması	
doğru	olmaz.	Somut	olaya	bu	çerçeveden	bakıldığında	davacının	üçün-
cü	kişi	 ile	yaptığı	kira	 sözleşmesinde	geç	 teslime	bağlı	olarak	bir	yıllık	
kira	bedelinin	alınmayacağı	ve	ikinci	yıl	kira	parasına	artış	uygulanma-
yacağı	yönündeki	taahhüdüne	dayalı	olarak	tazminat	hesabı	yapılması	
doğru	değildir.	Kiralananın	geç	tahliye	ve	teslim	edilmesinden	kaynak-
lanan	 zararın	 kapsamının	 objektif	 ölçütlere	 göre	 belirlenmesi	 gerekir.	
Bu	kapsamda	tazmini	gereken	zararın	kiralananın	tahliyesinin	taahhüt	
edildiği	 tarih	 ile	 tahliye	 edildiği	 tarihler	 arasındaki	 süreçte	 davacının	
yoksun	kaldığı	kira	geliri	kadar	olduğunun	kabulü	gerekir.	Mahkemece	
bu	yönde	hesaplama	yapılarak	sonucuna	göre	karar	verilmesi	gerekirken	
hukuksal	dayanağı	olmayan	gerekçe	 ile	yazılı	 şekilde	hüküm	verilmesi	
doğru	değildir.

 SONUÇ:	Yukarıda	(2)	No’	 lu	bentte	yazılı	nedenlerle	temyiz	 iti-
razlarının	kabulü	ile	6100	sayılı	HMK.ya	6217	Sayılı	Kanunla	eklenen	
geçici	3.	madde	hükmü	gözetilerek	HUMK.nın	428.maddesi	uyarınca	
hükmün	BOZULMASINA,	 Yargıtay	 duruşması	 için	 kendisini	 vekille	
temsil	ettiren	davalı	yararına	takdir	olunan	1.100.-TL	vekalet	ücretinin	
davacıdan	alınarak	davalıya	verilmesine,	istek	halinde	peşin	alınan	tem-
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yiz	harcının	temyiz	edene	iadesine	 	03/06/2014	tarihinde	oybirliğiyle	
karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Süleyman	COŞKUN

Yargıtay	Hukuk	Daire	Kararları



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • 335

ÖZET : Davacı şirket, kira şartnamesinin özel şartlar bölümünün 
18. maddesinde “ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde sadece 
yatan hastalara sigara satabileceği” hükmünün yer aldığını, bu ne-
denle sigara satabilecekleri düşüncesiyle yüksek bir bedel karşılı-
ğında söz konusu kantini kiraladıklarını, sigara satışına izin veril-
memesi nedeniyle büyük oranda zarar ettiklerini belirterek kira 
bedelinin uyarlanmasını talep edemez.

T.C.
YARGITAY
6. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/10586
KARAR NO : 2014/5814  

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Dava,	kira	parasının	uyarlanması	 istemine	 ilişkindir.	Mahkemece,	
davanın	kısmen	kabulüne,	ilk	yıllık	135.000	TL	kira	bedelinin	dava	ta-
rihi	olan	23/08/2011	tarihinden	geçerli	olmak	üzere	24/05/2012	tari-
hine	kadar	olan	9	aylık	dönem	için	ilk	yıl	kira	bedelinin	yıllık	65.000	TL	
hesabıyla	arta	kalan	9	aylık	süre	için	aylık	5.416,66	TL	hesabıyla	toplam-
da	48.749,99	TL		olarak		uyarlanmasına	karar	verilmesi	üzerine	hüküm	
davalılar		tarafından	ayrı	ayrı	temyiz	edilmiştir.

	 Davacı	vekili,	dava	dilekçesinde,	davacı	şirketin	24/05/2011	tarihli	
kira	sözleşmesi	ile	Manisa	Ruh		ve	sinir	hastalıkları	hastanesi	kantinini	
ilk	yıl	135.000	TL	bedelle	Manisa	Defterdarlığı	Milli	Emlak	Müdürlü-
ğünden	 kiralandığını,	 kira	 şartnamesinin	 özel	 şartlar	 bölümünün	 18.	
Maddesinde;	ruh	sağlığı	ve	hastalıkları	hastanelerinde	yatan	hastaların	
özel	durumları	göz	önüne	alındığında	hastaların	dışarıdan	sigara	temin	
etmelerinin	mümkün	olmadığından	sadece	yatan	hastalara	sigara	satı-
labileceklerini	 hükmü	 yer	 aldığını,	 davacı	 şirket	 sigara	 satılabileceğini	
düşünerek	yüksek	bir	bedel	karşılığından	söz	konusu	kantini	kiraladık-
larını,	defterdarlık	tarafından	15/06/2011	tarihli	protokol	çerçevesinde	
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Sağlık	Bakanlığına	 tahsisli	hastane	kantini	kira	dosyaları	 İl	Sağlık	Mü-
dürlüğüne	 devredilmiş	 olduğunu,	 davacının	 sigara	 satışı	 yapamama-
sından	kaynaklı	zararının	büyük	olduğunu,	bu	nedenlerle	yılık	135.000	
TL	olan	kira	bedelinin	24/05/2011	 tarihinden	 itibaren	geçerli	olmak	
üzere	yıllık	net	35.000	TL	uyarlanmasını	talep	etmiştir.	Davalı	Manisa	
Defterdarlığı	Milli	Emlak	Müdürlüğü	cevap	dilekçesinde:	Bakanlıkları	
ile	 Sağlık	Bakanlığı	 arasında	düzenlenen	15/06/2011	 tarihli	 protokol	
çerçevesinde	Sağlık	Bakanlığına	 tahsisli	 hastane	 kantini	 kira	 dosyaları	
İl	Sağlık	Müdürlüğüne	devredilmiş	olduğunu,	söz	konusu	şartname	ve	
kira	sözleşmesinde	belirtildiği	üzere	kiralama	amacının	sigara	satımına	
endeksli	değil	çay	ocağı	ve	kantin	yeri	amacı	ile	kiraya	verildiğinden	da-
vacının	bu	 talebi	 ile	 ilgili	kira	 indirimi	yapılmasının	söz	konusu	olma-
dığını,	 bu	 nedenle	 davanın	 kendi	 yönlerinden	 husumet	 yokluğundan	
reddine	karar	verilmesini	ayrıca	davacının	kira	indirimi	ile	 ilgili	talebi-
nin	yerinde	olmadığını	belirterek	davanın	reddini	talep	etmiştir.	Davalı	
Sağlık	Bakanlığı	 vekili	 cevap	dilekçesinde;	 davanın	hukuki	mesnetten	
yoksun,	 sözleşmeyle	bağlılık	 ilkesinin	 esas	olduğunu,	davacının	 sigara	
satabileceği	inancıyla	sözleşmeyi	imzaladığı	iddiasının	kira	bedelinin	in-
dirilmesi	talebinde	bulunması	için	haklı	neden	olmayacağını,	sözleşme	
koşullarında	esaslı	değişiklik	olmadığını,	uyarlama	şartlarının	oluşmadı-
ğını,	davacının	indirim	talebinin	usul	ve	yasaya	aykırı	olup	söz	konusu	
davayı	kabul	etmediklerini,	belirterek	haksız	ve	yasal	dayanaktan	yosun	
olarak	 açılan	davanın	 reddini	 savunmuştur.	Mahkemece,	 davanın	kıs-
men	kabulüne	karar	verilmiştir.

	 Hukukumuzda	 “sözleşmeye	 bağlılık	 (Ahde	 Vefa)”	 ve	 “sözleşme	
serbestliği”	ilkesi	gereğince	sözleşme	yapıldığı	andaki	gibi	aynen	uygu-
lanmalıdır.	 Sözleşmeye	 bağlılık	 ilkesi,	 hukuki	 güvenlik,	 doğruluk,	 dü-
rüstlük	kuralının	bir	gereği	olarak	 sözleşme	hukukunun	 temel	 ilkesini	
oluşturmaktadır.	Ancak,	bu	ilke	özel	hukukun	diğer	ilkeleriyle	sınırlan-
dırılmıştır.	 Sözleşme	 yapıldığında	 karşılıklı	 edimler	 arasında	 mevcut	
olan	denge,	 sonradan	 şartların	olağanüstü	değişmesiyle	büyük	ölçüde	
tarafların	 biri	 aleyhine	 katlanılamayacak	 derecede	 bozulabilir.	 İşte	 bu	
durumda	sözleşmeye	bağlılık	ve	sözleşme	adaleti	ilkeleri	arasında	bir	çe-
lişki	oluşur	ve	artık	bu	ilkeye	sıkı	sıkıya	bağlı	kalmak,	adalet,	hakkaniyet	
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ve	objektif	hüsnüniyet	(TMK.	md.	4,2)	kaidelerine	aykırı	bir	durum	ya-
ratır.	Hukukta	bu	zıtlık	(Clausula	Rebüs	Sic	Stantibus-Beklenmiyen	hal	
şartı-	 sözleşmenin	değişen	 şartlara	uydurulması)	 ilkesi	 ile	giderilmeye	
çalışılmaktadır.	Tarafların	 iradelerini	etkileyip	sözleşmeyi	yapmalarına	
neden	olan	şartlar	daha	sonra	önemli	surette,	çarpıcı,	adaletsizliğe	yol	
açan	olayların	gerçekleşmesi	 ile	değişmişse,	 taraflar	artık	o	akitle	bağlı	
tutulamazlar.	Değişen	bu	koşullar	karşısında	M.K.	2.	maddesinden	ya-
rarlanılarak	sözleşmenin	yeniden	düzenlenmesi	gerekir.

	 Sözleşmenin	edimleri	arasındaki	dengeyi	bozan	olağanüstü	hallere	
harp,	ülkeyi	 sarsan	ekonomik	krizler,	 enflasyon	grafiğindeki	 aşırı	 yük-
selmeler,	şok	devalüasyon,	para	değerinin	önemli	ölçüde	düşmesi	gibi,	
sözleşmeye	bağlılığın	beklenemeyeceği	durumlar	örnek	olarak	gösteri-
lebilir.

	 Karşılıklı	 sözleşmelerde	 edimler	 arasındaki	 dengenin	 olağanüstü	
değişmeler	 yüzünden	 alt	 üst	 olması,	 borcun	 ifasını	 güçleştirmesi	 du-
rumunda	“işlem	temelinin	çökmesi”	gündeme	gelir.	 İşte	bu	bağlamda	
hakim,	somut	olayın	verilerine	göre	alacaklı	yararına	borçlunun	edimi-
ni	yükseltmeye	veya	borçlu	yaranına	onun	tamamen	veya	kısmen	edim	
yükümlülüğünden	 kurtulmasına	 karar	 verilebilir	 ve	 müdahale	 ederek	
sözleşmeyi	değişen	koşullara	uyarlar.	Sözleşmenin	yeni	durumlara	uyar-
lanması	yapılırken	önce	sözleşmede,	daha	sonra	kanunda	bu	hususta	in-
tibak	hükümlerinin	bulunup	bulunmadığına	bakılır.	Sözleşmede	ve	ka-
nunda	hüküm	bulunmadığı	taktirde	sözleşmenin	değişen	hal	ve	şartlara	
uydurulmasının	gerekip	gerekmeyeceği	incelenir.

	 Sözleşmeye	müdahale	için,	gerekli	olan	esaslara	gelince;	Sözleşme	
kurulduktan	sonra	ifası	sırasında	ortaya	çıkan	olaylar	olağanüstü	ve	ob-
jektif	nitelikte	olmalıdır.	Değişen	hal	ve	şartlar	taraflar	bakımından	ön-
ceden	öngörülebilir,	beklenebilir,	olağan	ve	hesaba	katılabilir	nitelikte	
olmamalı	 veya	olaylar,	 öngörülebilir	 olmakla	beraber	bunların	 sözleş-
meye	etkileri	kapsam	ve	biçim	bakımından	bu	derece	 tahmin	edilme-
melidir.	Sözleşmeye	bağlılık	esas	olduğundan,	uyarlama	daima	yardımcı	
bir	 çözüm	 olarak	 düşünülmelidir.	 Sözleşmeye	 yazılan	 özel	 hükümler	
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yorumlanıp,	 bunların	 taraflara	 sağladığı	 hak	 ve	 yararlar	 ile	 ekonomik	
değişikliklerin	etkileri,	kiralananın	nitelikleri	gibi	somut	olayın	özelliği	
ile	belirlenecek	 tüm	objektif	ve	subjektif	hal	ve	koşullar	değerlendiril-
meli,	uyarlama	yapılması	kanaatine	varılırsa,	sözleşmedeki	intibak	boş-
luğu,	hak	ve	nesafet,	doğruluk,	dürüstlük	kuralları	(TMK.	md.4,	2/1)	
ışığında	yasa	boşluğunda	olduğu	gibi	TMK.md	1’deki	yetki	kullanılarak	
hakim	tarafından	doldurulmalıdır.	Sonuçta	verilecek	her	türlü	karar,	az	
yukarıda	açıklanan	esaslara	aykırı	olmamalı,	dayanaklarını	içerir	şekilde	
gerekçeli	ve	Yargıtay	denetimine	uygun	olmalıdır.

	 Dava	konusu	olayda;	Davacı	şirket,	kira	şartnamesinin	özel	şartlar	
bölümünün	18.	maddesinde		“ruh	sağlığı	ve	hastalıkları	hastanelerinde	
sadece	yatan	hastalara	sigara	satabileceği”	hükmünün	yer	aldığını,	 	bu	
nedenle	sigara	satabilecekleri	düşüncesiyle	yüksek	bir	bedel	karşılığında	
söz	konusu	kantini	kiraladıklarını	daha	sigara	satışına	izin	verilmemesi	
nedeniyle	büyük	oranda	zarar	ettiklerini	belirterek	kira	bedelinin	yıllık	
net	 35.000	TL	 olarak	 uyarlanmasını	 istemiştir.	Mahkemece,	 “Manisa	
Defterdarlığı	Milli	Emlak	Müdürlüğü	tarafından	İl	Sağlık	Müdürlüğü-
nün	görüşü	alınarak	kantinde	sigara	satılabileceğine	ilişkin	kira	şartna-
mesinin	özel	şartlar	18.	maddesinin	düzenlendiği,		bu	şekilde	davacının	
kantinde	 sigara	 satmasına	 sözleşme	 ile	 izin	 verildiği,	 	 sigara	 satışının	
sözleşmenin	esas	unsurunu	oluşturduğu,		bu	sebeple	davacının	kira	be-
delinin	uyarlanmasında	haklı	talepte	bulunduğu	«	gerekçesiyle		9	aylık	
dönem	için	ilk		yıl	kira	bedelinin		yıllık	65.000	TL	hesabıyla	arta	kalan	9	
aylık	süre	için	aylık	5.416,66	TL	hesabıyla	toplamda	48.749,99	TL		ola-
rak		uyarlanmasına		karar	verilmiş	ise	de;	yukarıda	açıklanan	uyarlama	
şartlarının	 taraflar	açısından	gerçekleştiğinden	söz	edilemeyeceğinden	
için	mahkemece	istemin	reddine	karar	verilmesi	gerekirken	yazılı	şekil-
de	karar	verilmesi	hatalıdır.

	 Hüküm	bu	nedenlerle	bozulmalıdır.

 SONUÇ:	Yukarıda	açıklanan	nedenlerle	davalı	vekilinin	temyiz	iti-
razlarının	kabulü	ile	6100	sayılı	HMK.ya	6217	Sayılı	Kanunla	eklenen	
geçici	 3.madde	 hükmü	 gözetilerek	HUMK.nın	 428.maddesi	 uyarınca	
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hükmün	BOZULMASINA,	istek	halinde	peşin	alınan	temyiz	harcının	
temyiz	edenlere	iadesine,	07.05.2014	tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Fatih	KARAMERCAN
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ÖZET: Çalışma hayatında işçinin sigorta kayıtlarında yer alan iş-
verenin dışında başka işverenlere hizmet verdiği, yine işçinin bil-
gisi dışında birbiri ile bağlantısı olan işverenler tarafından sürekli 
giriş çıkışlarının yapıldığı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi 
durumlar için  “şirketler arasında organik bağ” dan söz edilerek kı-
dem tazminatına hak kazanma, hesap tarzı yönlerinden aralarında 
bağlantı bulunan bu işverenlerin birlikte sorumluluğuna gidilir. 
Bu yolla kıdem tazminatının hesabında organik bağ çerçevesinde 
sonuca ulaşma hedeflenmiştir. 

T.C.
YARGITAY
7. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/13541
KARAR NO : 2013/19741

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 1-	Dosyadaki	yazılara,	hükmün	Dairemizce	de	benimsenmiş	bulu-
nan	yasal	ve	hukuksal	gerekçeleriyle	dayandığı	maddi	delillere	ve	özel-
likle	bu	delillerin	takdirinde	bir	isabetsizlik	görülmemesine	göre	davacı	
ve	davalıların	aşağıdaki	bentlerin	kapsamı	dışında	kalan	temyiz	itirazla-
rının	reddine.

	 2-	 Davacı,	 davalılara	 ait	 olan	 şirketlerde	 sıra	 ile	 25.06.2009	 -	
31.07.2011	tarihleri	arasında	aralıksız	olarak	çalıştığını,	işveren	tarafın-
dan	 iş	 akdinin	haklı	bir	 sebep	gösterilmeksizin	 son	verildiğini,	 en	 son	
aldığı	ücretin	brüt	3.592,75	TL	olduğunu,	davacının	 ilk	önce	Özel	A.	
Eğitim	Kurumları	Öğretim	Sanayi	Ticaret	A.Ş.’nde	daha	 sonra	ünvan	
değişikliği	nedeni	ile	Özel	E.G.	Eğitim	Kurumları	Öğretim	Taş.	İnş.	San.	
Limited	Şirketi’nde	en	son	olarak	da	Özel	E.D.	Eğitim	Öğretim	Sağlık	
Turizm	 Gıda	 İnşaat	 Sanayi	 Ticaret	 Limited	 Şirketi’nde	 çalıştığını,	 iş	
akdinin	haksız	olarak	feshedildiği	gibi	işçilik	haklarından	doğan	alacak-
larının	da	ödenmediğini	belirterek,	 	kıdem	ve	 ihbar	 tazminatı	 ile	 fazla	
çalışma,	yıllık	izin,	genel	tatil	ücreti	alacağının	davalılardan	müştereken	
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ve	müteselsilen	tahsilini	istemiştir.

	 Davalılar,	 davacının	 31/11/2010	 tarihine	 kadar	 Özel	 A.	 Eğitim	
Öğretim	A.Ş.	yanında	çalıştığını,	iş	yerinin	kapanması	nedeniyle	kendi	
isteği	ile	işten	ayrıldığını,	işvereni	ibra	ettiğini,	31/11/2010	tarihinden	
sonra	Özel	E.G.	Limited	Şirketi	yanında	işe	girdiğini,	bu	iş	yerinde	belir-
li	süreli	iş	sözleşmesi	ile	çalıştığını,	sözleşmenin	sona	ermesi	nedeniyle	
işten	ayrıldığını,	yönetici	olarak	çalıştığı	için	fazla	mesai	ücreti	talebinin	
yerinde	olmadığını,	yıllık	izin	ve	genel	tatil	ücreti	alacağının	bulunmadı-
ğını	savunarak	davanın	reddini	talep	etmişlerdir.

	 Mahkemece,	davacının	S.D.	Mahallesi,	….	Sokak,	No:4-6	adresin-
de	faaliyet	gösteren	davalı	şirketlerde	aynı	işyerinde	aynı	nitelikteki	işte	
çalışmasının	 devam	 ettiği,	 25/06/2009-31/07/2011	 tarihleri	 arasın-
da	davalılar	Özel	A.	Eğitim	Öğretim	A.Ş.	ve	Özel	E.G.	Limited	Şirketi	
yanında	davacının	2	yıl	1	ay	7	gün	çalışmasının	bulunduğu,	alacakların	
miktar	içeren	belgeler	ile	ödendiğine	ilişkin	ibranamelerin	makbuz	hük-
münde	olduğu,	dosyadaki	ibranamede	davacıya	tüm	ücretlerinin,	fazla	
çalışma	ücretlerinin,	yıllık	izin	ücretlerinin	ödendiğinin	belirtildiği,	an-
cak	davacıya	yapılan	bu	ödemelere	ilişkin	belgenin	bulunmadığı	görül-
mekle	ibraname	başlıklı	belgenin	davalı	işveren	tarafından	matbu	olarak	
düzenlendiği	ve	tüm	personele	imzalatıldığı	sonucuna	varıldığından	ib-
ranameye	itibar	edilmeyeceği,	davacının	Özel	A.	Eğitim	Öğretim	A.Ş.	ve	
Özel	E.G.	Limited	Şirketi	yanında	çalıştığı	anlaşıldığından	ve	işverenler	
değişse	de	aynı	iş	yerinde	çalışması	devam	ettiğinden	bu	davalıların	bi-
lirkişi	raporuyla	tespit	edilen	alacaklardan	sorumlu	oldukları,	davacının	
diğer	davalı	Özel	E.D.		Limited	Şirketi	yanında	çalışmasının	bulunma-
dığı	gerekçesiyle	bu	davalıya	karşı	açılan	davanın	husumetten	reddine	
karar	verilmiştir.		

	 İşyeri	devrinin	iş	ilişkisine	etkileri	ile	işçilik	alacaklarından	sorumlu-
luk	bakımından	taraflar	arasında	uyuşmazlık	söz	konusudur.	

	 İşyeri	devrinin	esasları	ve	sonuçları	4857	sayılı	İş	Kanununun	6	ncı	
maddesinde	düzenlenmiştir.	 Sözü	 edilen	hükümde,	 işyerinin	 veya	bir	
bölümünün	devrinde	devir	tarihinde	mevcut	olan	iş	sözleşmelerinin	bü-
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tün	hak	ve	borçlarıyla	devralan	işverene	geçeceği	öngörülmüştür.	Devir	
tarihinden	önce	doğmuş	ve	devir	 tarihinde	ödenmesi	gereken	borçlar	
açısından,	 devreden	 işverenle	 devralan	 işverenin	 birlikte	 sorumlu	 ol-
dukları	 aynı	 yasanın	üçüncü	 fıkrasında	belirtilmiş,	devreden	 işverenin	
sorumluluğunun	devir	 tarihinden	 itibaren	 iki	yıl	 süreyle	sınırlı	olduğu	
hükme	bağlanmıştır.		 	 	

	 Değinilen	Yasanın	120	nci	maddesi	hükmüne	göre,	1475	sayılı	Ya-
sanın	14	ncü	maddesi	halen	yürürlükte	olduğundan,	işyeri	devirlerinde	
kıdem	tazminatına	hak	kazanma	ve	hesap	yöntemi	bakımından	belirti-
len	madde	 hükmü	uygulanmalıdır.	Anılan	maddeye	 göre,	 işyerlerinin	
devir	 veya	 intikali	 yahut	herhangi	bir	 suretle	bir	 işverenden	başka	bir	
işverene	geçmesi	veya	başka	bir	yere	nakli	halinde,	işçinin	kıdemi	işyeri	
veya	işyerlerindeki	hizmet	akitleri	sürelerinin	toplamı	üzerinden	hesap-
lanmalıdır.	Bununla	birlikte,	işyerini	devreden	işverenlerin	bu	sorumlu-
lukları,	 işçiyi	 çalıştırdıkları	 sürelerle	ve	devir	esnasındaki	 işçinin	aldığı	
ücret	seviyesiyle	sınırlıdır.

	 İşyeri	 devri	 fesih	 niteliğinde	 olmadığından,	 devir	 sebebiyle	 feshe	
bağlı	hakların	istenmesi	mümkün	olmaz.	

	 Bu	açıklamalar	ışığında,	iş	hukukunda	işyeri	devrinin	işçilik	alacak-
larına	etkileri	üzerinde	ayrıca	durulmalıdır.	 İşyeri	devri	halinde	kıdem	
tazminatı	bakımından	devreden	işveren	kendi	dönemi	ve	devir	tarihin-
deki	son	ücreti	ile	sınırlı	olmak	üzere	sorumludur.	1475	sayılı	Yasanın	
14	ncü	maddesinin	 ikinci	 fıkrasında,	devreden	 işverenin	 sorumluluğu	
bakımından	bir	süre	öngörülmediğinden,	4857	sayılı	Yasanın	6	ncı	mad-
desinde	sözü	edilen	devreden	işveren	için	öngörülen	iki	yıllık	süre	sınır-
laması,	kıdem	tazminatı	bakımından	söz	konusu	olmaz.	O	halde	kıdem	
tazminatı	 işyeri	devri	öncesi	ve	sonrasında	geçen	sürenin	 tamamı	 için	
hesaplanmalı,	ancak	devreden	işveren	veya	işverenler	bakımından	kendi	
dönemleri	ve	devir	tarihindeki	ücret	ile	sınırlı	sorumluluk	belirlenmeli-
dir.

	 Feshe	bağlı	diğer	haklar	olan	ihbar	tazminatı	ve	kullanılmayan	izin	
ücretlerinden	 son	 işveren	 sorumlu	olup,	devreden	 işverenin	bu	 işçilik	
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alacaklarından	herhangi	bir	sorumluluğu	bulunmamaktadır.

	 İşyerinin	 devredildiği	 tarihe	 kadar	 doğmuş	 bulunan	 ücret,	 fazla	
çalışma,	hafta	tatili	çalışması,	bayram	ve	genel	tatil	ücretlerinden	4857	
sayılı	Kanunun	6	ncı	maddesi	uyarınca	devreden	işveren	ile	devralan	iş-
veren	müştereken	ve	müteselsilen	sorumlu	olup,	devreden	açısından	bu	
süre	devir	tarihinden	itibaren	iki	yıl	süreyle	sınırlıdır.	Devir	tarihinden	
sonraki	çalışmalar	sebebiyle	doğan	sözü	edilen	işçilik	alacakları	sebebiy-
le	devreden	 işverenin	sorumluluğunun	olmadığı	açıktır.	Bu	bakımdan	
devirden	sonraya	ait	ücret,	fazla	çalışma,	hafta	tatili	çalışması,	bayram	ve	
genel	tatil	ücreti	gibi	 işçilik	alacaklarından	devralan	işveren	tek	başına	
sorumlu	olacaktır.

	 Çalışma	hayatında	işçinin	sigorta	kayıtlarında	yer	alan	işverenin	dı-
şında	başka	işverenlere	hizmet	verdiği,	yine	işçinin	bilgisi	dışında	birbiri	
ile	bağlantısı	olan	işverenler	tarafından	sürekli	giriş	çıkışlarının	yapıldığı	
sıklıkla	karşımıza	çıkmaktadır.	Bu	gibi	durumlar	için		“şirketler	arasında	
organik	bağ”	dan	söz	edilerek	kıdem	tazminatına	hak	kazanma,	hesap	
tarzı	yönlerinden	aralarında	bağlantı	bulunan	bu	işverenlerin	birlikte	so-
rumluluğuna	gidilir.	Bu	yolla	kıdem	tazminatının	hesabında	organik	bağ	
çerçevesinde	sonuca	ulaşma	hedeflenmiştir.	

	 Somut	olayda;	dosya	içeriği	ile	Ticaret	Sicil	Gazetelerindeki	bilgi-
lere	göre	ve	bilirkişi	raporundaki	tespitler	gözönünde	bulundurularak;	
davalılar	arasında	organik	bağ	ve	işyeri	devri	mevcut	olup	birbirinin	de-
vamı	şirketler	olduğu,	şirket	yönetici	ve	bir	kısım	hissedarlarının	H.Ç.,	
A.Ç.,	G.E.,	vb.	gibi	aynı	olduğu,	şirketlerin	aynı	işyeri	adresinde	ve	aynı	
konuda		faaliyet	gösterdikleri,	davalılar	arasında	işyeri	devri	olup	son	iş-
verenin	 	Özel	E.D.	Eğitim	Öğr.	Sağl.	Tur.	Gıda	İnş.	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	
olduğu,	her	ne	kadar	mahkemece	davacının	bu	şirkette	çalışması	mev-
cut	 olmadığından	 davanın	 husumetten	 reddine	 karar	 verilmiş	 ise	 de	
Ödemiş	Ticaret	Sicil	Memurluğunun	01.12.2011	 tarih	 ve	2011/1159	
sayılı	yazısında	davalı	 şirketlerden	Özel	A.	Eğitim	Kurumları	Öğretim	
San.	A.Ş.nin	tasfiye	sürecine	girdiği,	 	Özel	E.G.	Eğitim	Kurumları	Öğ-
retim	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	 ile	Özel	E.D.	Eğitim	Öğr.	Sağl.	Tur.	Gıda	İnş.	
San.	Tic.	 Ltd.	 Şti.	 faaliyet	 adreslerinin	 S.D.	Mah.	….	 sok.	No.4/A	 ve	
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4/B	Ödemiş	olan	okul	 işyeri	olduğu	ve	 fesih	 tarihi	olan	31.7.2011	ta-
rihinden	önce	15.03.2011	tarihinde	tescil	olunarak	 faaliyet	gösterdiği,	
Ödemiş	Kaymakamlığı	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğünün	28.6.2011	ta-
rih	ve	2011/713	sayılı	yazısında	davacının	Özel	E.G.	İlköğretim	Okulu	
Kurum	Müdürü	 olarak	 çalıştığının	 ve	 20.04.2011	 tarihinde	 kurumun	
devri	nedeniyle	ayrıldığının	bildirildiği	ve	yine	Ödemiş	Kaymakamlığı	
İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğünün	09.08.2011	tarih	ve	2011/925	sayılı	ya-
zısında	davacının	son	çalıştığı	kurum	olarak	Özel	D.	İlköğretim	Okulu	
Kurum	Müdürü	olarak	çalıştığının	ve	22.07.2011	tarihinde	ayrıldığının	
bildirildiği	4857	 sayılı	 İş	Kanunu	6.	maddesi	uyarınca	 işyeri	devri	ha-
linde	mevcut	iş	sözleşmelerinin	devralan	şirkete	geçeceği	ve	devir	olgu-
sunun	fesih	niteliğinde	olmadığı	hususları	birlikte	değerlendirildiğinde	
devralan	şirketin,	devreden	şirketin	borçlarından	müteselsilen	sorumlu	
olacağı	düşünülmeden	bu	 şirket	hakkında	 açılan	davanın	husumetten	
reddine	karar	verilmesi	isabetsizdir.	

	 3-	Davacının	davalılara	ait	özel	eğitim	kurumunda	5580	sayılı	Yasa	
uyarınca	öğretmen	ve	okul	müdür	yardımcısı	olarak	çalıştığı,	5580	sayılı	
Yasanın	9/1.	maddesi	uyarınca	aradaki	iş	ilişkisinin	belirli	süreli	olduğu	
açık	olup,		belirli	süreli	iş	sözleşmesinde	ihbar	tazminatına	hak	kazanıl-
ması	mümkün	olamayacağından	davacı	işçinin	ihbar	tazminatına	yöne-
lik	isteğinin	reddi	yerine	kabulüne	karar	verilmesi	hatalı	olup,	bozmayı	
gerektirmiştir.

	 O	halde	davacı	ile	Özel	A.	Eğitim	Kurumları	Öğretim	San.	A.Ş.	ve	
Özel	E.G.	Eğitim	Kurumları	Öğretim	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	vekillerinin	bu	
yönleri	amaçlayan	temyiz	itirazları	kabul	edilmeli	ve	hüküm	bozulmalı-
dır.	

 SONUÇ:	Temyiz	olunan	kararın	yukarıda	yazılı	nedenlerle	 	BO-
ZULMASINA,	 temyiz	 harcının	 istek	 halinde	 davacı	 ve	 davalı	 Özel	
A.	 Eğ.Kur.Öğr.A.Ş.	 ile	 Özel	 E.G.	 Eğ.Kur.Öğ.Ltd.Şti.’ne	 iadesine,	
20.11.2013	gününde	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Süleyman	COŞKUN
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ÖZET: Mirastan feragat eden mirasçının paylarının kime kalacağı 
hususunun açıkça gösterilmek suretiyle mirasçılık belgesinin dü-
zenlenmesi gerekir. Bu bakımdan; verilen mirasçılık belgesinde 
yasal mirasçılar ile bunların miras paylarının gösterilmesi yerinde 
ise de; “mirastan feragatin hukuki sonuçlarının” düzenlenen mi-
rasçılık belgesine yansıyacak şekilde gösterilmemiş olması hatalı-
dır.

T.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/18198
KARAR NO : 2014/17271

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Talep	 eden	 vekili,	 vekiledeninin	 mirasbırakanı	 Muzaffer	 Ö.’ın	
05.02.2013	tarihinde	evli	ve	çocuklu	olarak	vefat	ettiğini,	geriye	miras-
çı	 olarak	mirasbırakanın	 eşi	 Sermin	 ile	 çocukları	 İbrahim,	Müjgan	 ve	
Ahmet’in	kaldığını,	Sermin’in	İzmir	25.	Noterliği’nin	17.11.1997	Tarih	
ve	…..	Yevmiye	numaralı	mirastan	 feragat	 sözleşmesi	 ile	mirastan	 fe-
ragat	ettiğini,	mirastan	 feragat	sözleşmesinin	açılıp	okunarak	kesinleş-
tiğini	 açıklayarak.	TMK’nun	598.	maddesi	 uyarınca	mirasçılık	 belgesi	
verilmesini	talep	etmiştir.

	 Mahkemece,	 verasetin	 sübutuna	 ve	 murisin	 mirası	 4	 pay	 sayıla-
rak	1’erden	 toplam	3	payının	mirasbırakanın	çocukları	Ahmet	Ö.,	 İb-
rahim	Ö.	ve	M.Y.’a,	1	payının	ise	S.Ş.	Ö.’a	aidiyetine,	S.	Ş.	Ö.’ın	İzmir	
25.	Noterliği’nin	17.11.1997	tarih	ve	.....	yevmiye	numaralı	düzenleme	
şeklindeki	mirastan	feragatinin	terekenin	bölüştürülmesi	sırasında	göz	
önüne	alınmasına	karar	verilmiştir.	Hüküm,	davacı	vekili	tarafından,	fe-
ragat	 sebebiyle	mirasçılık	 sıfatını	yitirdiği	halde	S.	Ş.	Ö.’a	da	mirastan	
pay	verilmesinin	resmi	makamlarda	yapılan	işlemlerde	bir	takım	sıkıntı-
lara	yol	açtığı	gerekçesi	ile	süresi	içinde	temyiz	edilmiştir.
Toplanan	 deliller	 ve	 tüm	 dosya	 kapsamından;	 İzmir	 4.	 Sulh	 Hukuk	
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Mahkemesi’nin	07.05.2013	tarih	2013/…	Esas	ve	2013/…	Karar	sayılı	
kararda	İzmir	25.	Noterliği’nin	17.11.1997	tarih	ve	…..	yevmiye	numa-
ralı	 düzenleme	 şeklindeki	mirastan	 feragat	 şeklindeki	 vasiyetnamenin	
açılıp	okunmasına	karar	verildiği,	dosya	arasında	mevcut	karar	suretin-
de	kesinleşme	şerhi	yer	almadığı	görülmüştür.	Açıklanan	olgular	tarafla-
rın	ve	mahkemenin	bilgisi	dahilindedir.	Uyuşmazlık	 ilgili	vasiyetname	
ile	mirastan	ivazlı	olarak	feragat	eden	Sermin’in	miras	bırakan	Muzaffer	
Ö.’ın	mirasçılarını	gösterir	veraset	belgesinde	payının	gösterilip	gösteri-
lemeyeceği	ve	temyize	konu	kararda	yazılı	olduğu	üzere	belirtilen	kısmın	
resmi	makamlarda	işleme	esas	alınıp	alınmayacağında	toplanmaktadır.
Hemen	 belirtmek	 gerekir	 ki,	 Yargıtay	 2.	 Hukuk	 Dairesi’nin	 konuy-
la	 ilgili	 yerleşmiş	 içtihatları	 yerel	 mahkemenin	 temyize	 konu	 kara-
rında	 belirtildiği	 üzeredir.	Ne	 var	 ki,	 böyle	 bir	 kararın	 özellikle	Tapu	
Müdürlükleri’nde,	 terekenin	paylaşımıyla	 ilgili	 olarak	kamu	kurum	ve	
kuruluşları	ile	bloke	edilen	faizler	için	banka	veya	icra	iflas	ve	tasfiye	me-
murluklarında	vs.	işlemler	ve	infaz	sırasında	ilgililerin	bir	takım	güçlük-
ler	yaşadığı	ve	yerine	getirilmediği	bir	vakıadır.	Esasen,	mahkemelerin	
bir	 görevi	 de	 anlaşılır,	 infaza	 elverişli	 tereddüte	 mahal	 bırakmayacak	
açık,	somut	ve	hiçbir	duraksamaya	mahal	bırakmayacak	biçimde	anlaşı-
lıp	kararlar	vermek	olmalıdır.

	 Öte	yandan	TMK’nun	495	ile	501.	maddelerinde	yasal	mirasçılar,	
izleyen	 maddelerde	 de	 mirasbırakanın	 ölüme	 bağlı	 tasarrufu	 sonucu	
oluşan	mirasçılık	gösterilmiştir	(TMK.m.516.	520,	521,	522).	Bu	yasal	
düzenlemeler	 gözönünde	 bulundurularak	 TMK’nun	 598.	 maddesine	
göre	düzenlenen	mirasçılık	belgeleri,	aksi	ispat	edilinceye	kadar	geçer-
li	 olan,	 adına	 düzenlenmiş	 bulunan	 kişi	 ve	 kişilerin	mirasçılığı	 lehine	
bir	 karine	 oluşturur.	 Bu	 belge;	 miras	 bırakanla	 mirasçıları	 arasındaki	
irs	(soy)	 ilişkisini	göstermesi	yanında,	mirasın	(terekenin)	mirasçılara	
intikalini	de	sağlayıcı	bir	 işleve	sahiptir.	Tüm	bu	nedenlerle;	mirastan	
feragat	 eden	 (TMK.m.528)	mirasçı	 veya	mirasçılar	 varsa,	 düzenlene-
cek	mirasçılık	belgesinde,	mirasçılık	sıfatına	sahip	olan	kişi	veya	kişiler	
ile	miras	 paylarının	 gösterilmesi	 ve	mirastan	 feragat	 durumuna	 işaret	
edilmekle	 yetinilmemesi;	mirastan	 feragat	 nedeniyle,	mirasçılık	 sıfatı-
nı	kaybedenlerin	ve	bunların	payının	akıbetinin	de	(kime	kalacağının)	
gösterilmesi	 gerekir.	TMK’nun	528/2,3.	maddesinde	düzenlenen	 “	 ...	
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Feragat	eden,	mirasçılık	sıfatını	kaybeder.	Bir	karşılık	sağlanarak	miras-
tan	feragat,	sözleşmede	aksi	öngörülmedikçe	feragat	edenin	altsoyu	için	
de	sonuç	doğurur»	hükmü	uyarınca	mirastan	feragatte	miras	paylarının	
diğer	mirasçılara	 intikal	 şekli	 kararda	 gösterilmelidir.	Mahkemece,	 ta-
lep,	nüfus	kayıtları	ve	mirasçılardan	Sermin’in	mirastan	feragatine	ilişkin	
vasiyetname	değerlendirilerek,	mirastan	feragat	eden	mirasçının	payla-
rının	 kime	 kalacağı	 hususunun	 açıkça	 gösterilmek	 suretiyle	mirasçılık	
belgesinin	düzenlenmesi	gerekir.	Bu	bakımdan;	verilen	mirasçılık	belge-
sinde	yasal	mirasçılar	ile	bunların	miras	paylarının	gösterilmesi	yerinde	
ise	de;	“mirastan	feragatin	hukuki	sonuçlarının»	düzenlenen	mirasçılık	
belgesine	yansıyacak	şekilde	gösterilmemiş	olması	hatalı	olmuştur.	

	 Yukarıda	açıklanan	nedenlerle	davacı	vekilinin	temyiz	itirazlarının	
kabulüyle	usul	ve	Yasa	hükümlerine	uygun	bulunmayan	hükmün	6100	
sayılı	HMK’nun	Geçici	3.	maddesi	yollaması	ile	1086	sayılı	HUMK’nun	
428.	maddesi	uyarınca	BOZULMASINA,		HUMK’nun	440/III-1,	2,	3	
ve	4.	bentleri	gereğince	 ilama	karşı	karar	düzeltme	yolu	kapalı	bulun-
duğuna	ve	24,30	TL	peşin	harcın	istek	halinde	temyiz	edene	iadesine,	
26.09.2014	tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Okan	SELEK
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ÖZET: Muhdesatın aidiyetinin tespitine ilişkin ilamlar kesinleş-
meden takip konusu yapılabilir.

T.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/1425 
KARAR NO : 2014/1639 

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Borçlu	 aleyhine	Salihli	 1.	Asliye	Hukuk	Mahkemesi’nin	2012/40	
Esas,	2013/302	Karar	sayılı	ilamında	hükmedilen,	ilamın	eklentisi	olan	
vekalet	ücreti	ve	işlemiş	faiz	alacağının	tahsili	için	ilamlı	icra	takibi	yapıl-
mıştır.	Borçlu	vekili	İcra	Mahkemesi’ne	başvurusunda;	takibe	konulan	
ilamın	muhdesatın	 aidiyetinin	 tespitine	 dair	 olup,	 	 taşınmazın	 aynına	
ilişkin	 ilamların	 kesinleşmeden	 takibe	 konulamayacağından	 bahisle	
takibin	 iptaline	 karar	 verilmesini	 talep	 etmiştir.	Mahkemece,	 dayanak	
ilamın	muhdesatın	aidiyetinin	tespitine	dair	olduğu	ve	kesinleşmeden	
takibe	 konulamayacağı	 gerekçesiyle	 takibin	 iptaline	 karar	 verilmiştir.	
Hüküm	alacaklı	vekili	tarafından	temyiz	edilmiştir.

						 Takip	dayanağı	 ilamda;	davacının,	ortaklığın	giderilmesi	davasına	
konu	taşınmazlar	üzerindeki	 iki	adet	evin	kendisi	tarafından	yapıldığı-
nın	 tespitini	 talep	 ettiği,	Mahkemece	ortaklığın	 giderilmesi	davasında	
ileri	sürmediği	muhdesat	aidiyetine	ilişkin	talebi	yönünden	hukuki	ya-
rarı	bulunmadığı	 gerekçesiyle	davanın	usulden	 reddine	karar	 verildiği	
anlaşılmaktadır.	Dayanak	 ilamda,	 taşınmazın	 aynıyla	 ilgili	 olmayan	ve	
taşınmazın	üzerinde	bulunan	muhdesata	yönelik	mülkiyet	uyuşmazlığı	
bulunmaktadır.	Bu	konuya	ilişkin	ilamlar	kesinleşmeden	takip	konusu	
yapılabileceğinden	buna	bağlı	olarak	eklentilerin	de	aynı	şekilde	takibe	
konu	edilmesinde	herhangi	bir	usulsüzlük	bulunmadığından	Mahkeme-
ce	borçlu	vekilinin	şikayetinin	reddi	yerine	yazılı	gerekçe	ile	kabulüne	
karar	verilmesi	isabetsizdir.	
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     SONUÇ:	Alacaklı	 	 vekilinin	 temyiz	 itirazlarının	kabulü	 ile	Mah-
keme	kararının	yukarıda	yazılı	nedenlerle	İİK’nun	366.	ve	HUMK’nun	
428.	 maddeleri	 uyarınca	 BOZULMASINA,	 taraflarca	 HUMK’nun	
388/4.	(HMK	m.297/ç)	ve	İİK’nun	366/3.	maddeleri	gereğince		Yar-
gıtay	Daire	ilamının	tebliğinden	itibaren	ilama	karşı	10	gün	içinde	karar	
düzeltme	isteğinde	bulunulabileceğine,	04.02.2014	tarihinde	oybirliğiy-
le	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Fatih	KARAMERCAN

Yargıtay	Hukuk	Daire	Kararları
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ÖZET: Ortaklığın giderilmesi davasında, bu davanın davacısı E.’ye 
muhdesatın aidiyetinin tesbiti bakımından süre ve imkan verilme-
miş olması gözetildiğinde taşınmazların muhdesatlarla birlikte 
satılması halinde satın alacak kişinin muhdesatlar üzerinde de hak 
sahibi olacağı, muhdesatta hak sahibi olduğunu iddia eden E. aley-
hine elatmanın önlenmesi ve kal davası açarak taşınmazdan el çek-
tirme ihtimali dikkate alınarak eldeki davayı açmakta davacı E.’nin 
hukuki yararının olduğunun kabulü gerekir.

Ortaklığın giderilmesi davası kesinleşmiş olsa dahi satış aşamasın-
da da açılabileceği gibi satıştan sonra da önce tespit davası açılarak 
olumlu karar alındıktan sonra diğer paydaşlara karşı eda davası 
niteliğindeki alacak (rücu) davasının açılması da mümkündür. Bu 
konuda kanuni bir engel bulunmamaktadır. Aksi halde hakkın özü-
nün ortadan kalkması söz konusu olacaktır.

T.C. 
YARGITAY 
8. Hukuk Dairesi 
 
ESAS NO  : 2013/17562  
KARAR NO : 2014/5883 

 
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Davacı	 vekili,	 davacının	 paydaş	 olduğu	 Salihli	 ilçesi	 Dombaylı	
Köyü	….	ve	….	parsel	sayılı	 taşınmazlar	hakkında	Salihli	Sulh	Hukuk	
Mahkemesi’nin	2010/….	Esas	2011/…	Karar	sayılı	dosyasında	ortaklı-
ğın	giderilmesi	davası	açıldığını,	açılan	davada	müvekkilinin	taşınmazlar	
üzerindeki	evleri	kendisinin	yaptığını	belirttiğini	ancak	tarafların	daha	
sonradan	anlaşmaları	nedeniyle	müvekkilinin	davayı	 takip	etmediğini,	
davalıların	ise	davayı	takip	etmesi	sonucu	açılan	davanın	kabulüne	karar	
verildiğini,	TMK’nun	2	ve	HMK’nın	29.	maddesine	göre	dürüstlük	ku-
ralına	aykırı	davranıldığını,	Sulh	Hukuk	Mahkemesi	kararının	kesinleş-
mediğini,	dava	sırasında	yapılan	hile	sebebiyle	muhtesatın	müvekkile	ait	
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olduğuna	 dair	 delillerini	 bildiremediklerinden	muhdesatın	müvekkile	
ait	olduğu	savlarının	kanıtlanamadığını	açıklayarak	dava	konusu	taşın-
mazlar	üzerinde	müvekkili	tarafından	yaptırılan	iki	adet	evin	müvekkili	
tarafından	yaptırıldığının	tespitine	karar	verilmesini	istemiştir.
 
	 Davalılar	vekili,	davanın	reddini	savunmuştur.
 
	 Mahkemece,	 muhtesat	 aidiyetine	 ilişkin	 iddianın	 Sulh	 Hukuk	
Mahkemesi’nde	görülen	ortaklığın	giderilmesi	davasında	ileri	sürülerek	
Asliye	Hukuk	Mahkemesi’nde	dava	açılması	hususunda	mahkemeden	
süre	talep	edilmesi	ve	bu	durumun	bekletici	mesele	sayılarak	muhtesat	
aidiyetinin	tespitine	ilişkin	davanın	sonucuna	göre	ortaklığın	giderilme-
sine	karar	verilmesi	gerektiğini,	oysa	somut	olayda	dava	konusu	taşın-
mazlara	 ilişkin	 olarak	 Salihli	 Sulh	Hukuk	Mahkemesi’nin	 18.02.2011	
tarih	ve	2010/….	Esas	2011/…	Karar	sayılı	ilamı	ile	taraflar	arasındaki	
ortaklığın	satış	suretiyle	giderilmesine	karar	verildiği,	bu	itibarla	davacı-
nın	ortaklığın	giderilmesi	davasında	ileri	sürmediği	muhtesat	aidiyetine	
ilişkin	talebi	yönünden	hukuki	yararının	bulunmadığı	kanaati	ile	6100	
sayılı	HMK’nun	114/1-h	ve	115/2.	maddeleri	gereği	davacının	dava	aç-
makta	hukuki	 yararının	bulunmadığı	 anlaşıldığından	davanın	usulden	
reddine	karar	verilmesi	üzerine;	hüküm,	davacı	vekili	tarafından	temyiz	
edilmiştir.
 
	 Dava,	tarafların	miras	bırakanı	H.	oğlu	Ahmet	E.	adına	tapuda	ka-
yıtlı	bulunan	Dombaylı	Köyü	….	ve	….	parseller	iki	katlı	yığma	ev,	tek	
katlı	yığma	ev	ile	teraslarla	ilgili	olarak	davacıya	aidiyetinin	tesbiti	 için	
açılmış	muhdesatın	aidiyetinin	tesbitine	yöneliktir.
 
	 Taraflar	 arasında	 görülen	 ekteki	 ortaklığın	 giderilmesi	 davasında	
davacı	E.	vekili	06.07.2010	tarihli	dava	dilekçesinde,	….	ve	….	parsel-
lerle	ilgili	ortaklığın	giderilmesine	karar	verilmesini	istemiş	aynı	zaman-
da	muhdesatların	da	davacı	Emine’ye	ait	olduğunu	 iddia	etmiş,	ancak	
yargılama	devam	ederken	29.12.2010	tarihli	yargılama	oturumunda	da-
vasından	feragat	etmiş,	aynı	celsede	davalılar	G.	ile	H.’nin	davaya	devam	
etmek	istediklerine	ilişkin	beyanları	üzerine	devam	edilen	yargılama	so-
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nunda	Salihli	Sulh	Hukuk	Mahkemesi’nin	18.02.2011	 tarih	2010/….	
Esas	 2011/…	Karar	 sayılı	 ilamı	 ile	 taraflar	 arasındaki	 ortaklığın	 satış	
suretiyle	 giderilmesine	 karar	 verilmiştir.	Karar	E.	 ve	F.	 vekiline	 tebliğ	
edilmiş,	H.	ve	G.’a	çıkartılan	tebligatların	ise	22.04.2011	tarihinde	iade	
edildiği	görülmüştür.	Kararın	kesinleştiğine	dair	dosyada	bir	şerh	bulun-
mamaktadır.
 
	 Davada	çözümlenmesi	gereken	sorun,	ortaklığın	giderilmesi	dava-
sında	davacı	E.’nin	davadan	feragatinin,	muhdesatlarla	ilgili	sonuç	do-
ğurup	doğurmayacağı,	eldeki	davada	davacının	hukuki	yararının	bulu-
nup	bulunmadığına	ilişkindir.
 
	 Ekteki	ortaklığın	giderilmesi	davasında	vekaletnamesinde	yetkisi	de	
bulunan	davacı	E.	vekilinin	29.12.2010	tarihli	yargılama	oturumundaki	
feragatinin	 ortaklığın	 giderilmesine	 yönelik	 olduğu	 anlaşıldığına	 göre	
henüz	açılmamış	muhdesatın	aidiyetinin	tesbitine	yönelik	davadaki	hak-
kından	feragat	ettiğinin	kabulü	mümkün	değildir.	Nitekim	davacı	E.	ve-
kili	dava	dilekçesinde	muhdesatların	da	davacı	E.’ye	ait	olduğundan	bah-
setmiş	ise	de,	feragate	konu	davadaki	talebi	taraflar	arasındaki	ortaklığın	
giderilmesine	yöneliktir.	Bu	açıdan	açılmamış	davadan	feragat	etme	im-
kanı	da	yoktur.	Ortaklığın	giderilmesi	davasında	davalılar	davaya	devam	
ettiklerine	göre,	dava	dilekçesindeki	açıklama	karşısında	muhdesatın	ai-
diyetinin	tesbitine	ilişkin	Mahkemece	davacı	Emine	vekiline	süre	ve	im-
kan	verilmesi	gerektiği	halde	bu	hususun	gözardı	edildiği	yapılan	ince-
lemeden	anlaşılmaktadır.	Bu	durum	davacı	E.	aleyhine	yorumlanamaz. 
 
	 Diğer	 yandan	 tespit	davası	 açan	davacı,	 eda	davası	 ile	 inşai	dava-
lardan	farklı	olarak	dava	açmakta	hukuken	korunmaya	değer	güncel	bir	
yararının	bulunduğu	hususunu	açıkça	ortaya	koymak,	hukuki	yararını	
ispatlamak	zorundadır.	Maddi	vakıalar	tek	başına	tespit	davasına	konu	
yapılamaz;	ancak	bir	hakkın	yahut	bir	hukuki	 ilişkinin	varlığının	ya	da	
yokluğunun	 belirlenmesi	 amacıyla	 tespite	 konu	 yapılabilir.	 Taraflar	
arasındaki	 ortaklığın	 giderilmesi	 davasının	 kesinleşip	 kesinleşmediği-
ne	 ilişkin	dosyada	bir	bilgi	veya	 ilamda	bir	 şerh	bulunmamakta	 ise	de	
ortaklığın	giderilmesi	davasındaki	feragatin	hatalı	algılanması	ve	davacı	
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E.’ye	muhdesatın	aidiyetinin	tesbiti	bakımından	süre	ve	imkan	verilme-
miş	olması	gözetildiğinde	taşınmazların	muhdesatlarla	birlikte	satılması	
halinde	satın	alacak	kişinin	muhdesatlar	üzerinde	de	hak	sahibi	olacağı,	
muhdesatta	hak	sahibi	olduğunu	iddia	eden	E.	aleyhine	elatmanın	ön-
lenmesi	ve	kal	davası	açarak	 taşınmazdan	el	çektirme	 ihtimali	dikkate	
alınarak	eldeki	davayı	açmakta	davacı	E.’nin	hukuki	yararının	olduğu-
nun	kabulü	gerekir.	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu’nun	05.10.2012	ta-
rih	2012/7-334	Esas	2012/650	Karar	 ve	11.03.2009	 tarih	2009/8-75	
Esas	2009/116	Karar	sayılı	ilamları	da	bu	sonucu	destekler	niteliktedir. 
 
	 Bundan	 ayrı	 hukuki	 yararı	 olmak	 kaydıyla	 paydaşlar	 tarafından	
muhdesatın	aidiyetinin	tespiti	davası	her	zaman	açılabilir.	Ortaklığın	gi-
derilmesi	davası	kesinleşmiş	olsa	dahi	satış	aşamasında	da	açılabileceği	
gibi	satıştan	sonra	da	önce	tespit	davası	açılarak	olumlu	karar	alındıktan	
sonra	diğer	paydaşlara	karşı	eda	davası	niteliğindeki	alacak	(rücu)	da-
vasının	açılması	da	mümkündür.	Bu	konuda	kanuni	bir	engel	bulunma-
maktadır.	Aksi	halde	hakkın	özünün	ortadan	kalkması	söz	konusu	ola-
caktır.	Mahkemece	yazılı	gerekçelerle	hukuki	yarar	yokluğundan	yazılı	
şekilde	usulden	davanın	reddine	karar	verilmiş	olması	doğru	olmamış-
tır.	Bu	açıklamalar	karşısında	Mahkeme’nin	yapması	gereken	iş,	davacı	
tarafın	davayı	açmakta	hukuki	yararı	olduğunu	dikkate	alarak	toplanan	
ve	toplanacak	tüm	taraf	delillerini	birlikte	değerlendirmek	ve	işin	esası-
na	ilişkin	bir	hüküm	kurmak	olmalıdır.
 
	 Davacı	vekilinin	temyiz	itirazları	bu	bakımdan	yerinde	olduğundan	
kabulü	 ile	hükmün	açıklanan	nedenlerle	6100	sayılı	HMK’nun	Geçici	
3.	maddesi	yollamasıyla	1086	sayılı	HUMK’nun	428.	maddesi	uyarınca	
BOZULMASINA,	taraflarca	HUMK’nun	388/4.	(HMK	m.297/ç)	ve	
HUMK’nun	440/I	maddeleri	gereğince	Yargıtay	Daire	 ilamının	 tebli-
ğinden	itibaren	ilama	karşı	15	gün	içinde	karar	düzeltme	isteğinde	bu-
lunulabileceğine	 ve	 24,30	TL	 peşin	 harcın	 istek	 halinde	 temyiz	 eden	
davacıya	iadesine,	01.04.2014	tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Fatih	KARAMERCAN

Yargıtay	Hukuk	Daire	Kararları
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ÖZET: İstirdata dönüşmüş menfi tespit ilamları kesinleşmeden ta-
kip konusu yapılamaz.

T.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/10118
KARAR NO : 2014/12604 

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Borçlu	 vekili	 şikayetinde;	 icra	 takibine	 konu	 ilamın	 menfi	 tespit	
ilamı	olup	kesinleşmeden	icraya	konulamayacağını,	takibin	iptaline	ka-
rar	verilmesini	talep	etmiştir.	Mahkemece	ilam	hükmünün,	borçlunun	
alacaklıya	 borçlu	 olmadığının	 tesbitine	 ve	 41.586,22	TL’nin	 tahsiline	
ilişkin	olduğu,	bu	hali	ile	dayanak	ilam	alacağa	ilişkin	olup	sadece	tespit	
hükmü	içermediğinden	infazı	için	kesinleşmesi	şart	olmaması	sebebi	ile	
şikayetin	reddine	karar	verilmiştir.

	 2004	sayılı	İcra	İflas	Kanunu’nun	72.	maddesinin	4	ve	5.	fıkralarına	
göre,	menfi	 tespit	 konulu	 ilamın	 kesinleşmeden	 takibe	 konulabilmesi	
olanaklı	değildir.	Menfi	tespit	istemi	yargılama	aşamasında	istirdata	dö-
nüşse	de	yasa	gereği	bu	tür	ilamların	icrası	için	kesinleşme	şartı	aranma-
lıdır.

	 Takip	dayanağı	Mardin	2.	Aile	Mahkemesi’nin		14/11/2012	tarih	
ve		2011/..	Esas	ve	2012/…	Karar	sayılı	ilam	incelendiğinde,	yargılama	
aşamasında	istirdata	dönüşmüş	menfi	tespit	 ilamı	olduğu	anlaşılmakla	
yukarıda	belirtilen	yasal	düzenleme	gereği	ilamın	kesinleşmeden	takibe	
konulması	usul	ve	yasaya	aykırı	bulunmaktadır.

	 Tüm	bu	açıklamalar	nedeniyle	Mahkemece	ilam	tarafı	olan	alacak-
lıya	da	bildirimde	bulunmak	suretiyle	yargılamaya	devam	edilerek	şika-
yetin	kabulü	gerekirken	yazılı	gerekçe	ile	reddi	isabetsizdir.
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 SONUÇ:	 Borçlu	 vekilinin	 temyiz	 itirazlarının	 kabulü	 ile	Mahke-
me	kararının	yukarıda	yazılı	nedenlerle	6100	sayılı	HMK’nun	Geçici	3.	
maddesi	 yollamasıyla	 1086	 sayılı	HUMK’nun	 428.	maddesi	 uyarınca	
BOZULMASINA,	taraflarca	HUMK’nun	388/4.		(HMK	b.	297/ç)	ve	
İİK’nun	366/3.	maddeleri	 gereğince	Yargıtay	Daire	 ilamının	 tebliğin-
den	itibaren	ilama	karşı	10	gün	içinde	karar	düzeltme	isteğinde	bulunu-
labileceğine,16.06.2014	tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Fatih	KARAMERCAN

Yargıtay	Hukuk	Daire	Kararları
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ÖZET:	 Davaya konu taşınmazlarda hisselerin iptali ile davacı 
adına tapuya kayıt ve tescilinin olmadığı takdirde bedelinin talep 
olunduğu, Mahkemece tapu iptali ve tescil talebinin reddine bede-
linin tahsiline karar verildiği görülmektedir. Bu durumda taşınma-
zın aynı ihtilaflı olduğundan ilamda hükmedilen alacakların takibe 
konulabilmesi için ilamın kesinleşmesi gerekir. 

T.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/17210
KARAR NO : 2014/6571

Y A R G I T A Y   İ L A M I

HMK’nun	 Geçici	 3.	 maddesi	 gereğince	 uygulanması	 gereken	
HUMK’nun	443/4	(HMK’nun	367/2.)	maddesi	gereğince	gayrimen-
kule	ve	buna	ilişkin	ayni	haklara	dair	hükümler	kesinleşmedikçe	icra	edi-
lemez.	Bu	nedenle	aynı	ilamda	yazılı	eklentilerin	de	infazının	istenebil-
mesi	için	ilamın	kesinleşmesi	zorunludur.	Buna	karşılık,	gayrimenkulün	
aynına	 ilişkin	olmayan	(gayrimenkul	üzerindeki	kişisel	“şahsi”	haklara	
ilişkin	olan)	ilamların	icraya	konulabilmesi	için	bunların	kesinleşmeleri-
ne	gerek	yoktur.	Yani	bu	ilamlar	kesinleşmeden	icraya	konulabilir.

Somut	 olayda	 Mersin	 1.	 Asliye	 Hukuk	 Mahkemesi’nin	 2012/…	 E,	
2012/…	K,	sayılı,	20.12.2012	tarihli	 ilamının	incelenmesinde;	davaya	
konu	taşınmazlarda	hisselerin	iptali	ile	davacı	adına	tapuya	kayıt	ve	tes-
cilinin	 olmadığı	 takdirde	 bedelinin	 talep	 olunduğu,	Mahkemece	 tapu	
iptali	 ve	 tescil	 talebinin	 reddine	bedelinin	 tahsiline	karar	 verildiği	 gö-
rülmektedir.	Bu	durumda	taşınmazın	aynı	 ihtilaflı	olduğundan	 ilamda	
hükmedilen	 alacakların	 takibe	 konulabilmesi	 için	 ilamın	 kesinleşmesi	
gerekir.	

O	halde	Mahkemece,	şikayetin	kabulüne	karar	verilmesi	gerekirken	ila-
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mın	 taşınmazın	aynı	 ile	 ilgili	bulunmadığı	 ve	kesinleşmeden	 icra	 taki-
bine	konulabileceğinden	bahisle	şikayetin	reddi	yönünde	hüküm	tesisi	
isabetsizdir.

SONUÇ:	Borçluların	temyiz	itirazlarının	kabulü	ıle	Mahkeme	kararının	
yukarıda	yazılı	nedenlerle	 İİK.nun	366	ve	HUMK’nun	428.	maddele-
ri	 uyarınca	 BOZULMASINA,	 taraflarca	 HUMK’nun	 388/4.	 (HMK	
m.297/ç)	ve	İİK’nun	366/3.	maddeleri	gereğince		Yargıtay	Daire	ilamı-
nın	tebliğinden	itibaren	ilama	karşı	10	gün	içinde	karar	düzeltme	iste-
ğinde	bulunulabileceğine,10.04.2014	tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Fatih	KARAMERCAN
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ÖZET: Dosya içeriği ve tanık beyanlarına göre davalıya ait iş yeri-
nin dava dışı 1268775 sicil numaralı iş yerine devredildikten sonra 
da davacı işçinin ara vermeden aynı iş yerinde çalışmasını sürdür-
düğü ve devreden davalı işveren tarafından açık bir fesih yapılma-
dığı anlaşıldığından yukarıdaki ilkeler uyarınca iş yeri devrine göre 
sonuca gidilerek feshe bağlı kıdem, ihbar ve yıllık izin alacaklarının 
reddi yerine kabulü hatalıdır.

Davacı işçinin yaz ve kış dönemlerindeki çalışma saatlerine ve üc-
ret seviyesine göre ayrı ayrı hesaplama yapılması gerekirken yaz 
ve kış dönemlerinin ortalaması alınarak hesaplama yapan bilirkişi 
raporuna itibar edilerek fazla çalışma alacağına hükmedilmesi isa-
betsizdir.

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/3429
KARAR NO : 2014/9719

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 A)	Davacı	İsteminin	Özeti:

	 Davacı	vekili,	 	müvekkilinin	davalının	T.	GSM	şirketine	ait	abone	
merkezi	ve	cep	telefonu	satışı	faaliyeti	gösteren	işyerinde	01.01.1994	ta-
rihinde	çalışmaya	başladığını,	ekonomik	nedenlerden	dolayı	davalı	işve-
renin	işyerini	başka	bir	firmaya	satmasıyla	taraflar	arasındaki	iş	akdinin	
sona	erdiğini,	müvekkilinin	davalı	işveren	nezdinde	toplam	15	yıl	1	ay	
20	günlük	çalışmasının	bulunduğunu,	en	son	aldığı	net	maaşın	700,00	
TL	olup	 resmi	kayıtlarda	 asgari	ücret	üzerinden	göründüğünü,	 	 çalış-
tığı	dönem	içerisinde	yıllık	 izinlerini	kullanmadığı	gibi	ücretlerinin	de	
ödenmediğini,	müvekkilinin	fazla	çalışma	yaptığını,	hafta	tatillerinde	ve	
bayram	tatillerinde	de	çalıştığını	iddia	ederek	davacının	kıdem	ve	ihbar	
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tazminatları	ile	fazla	çalışma,	maaş,	hafta	tatili,	ulusal	bayram	genel	tatil	
ve	yıllık	izin	ile	asgari	geçim	indirimi	alacaklarının	davalıdan	tahsilini	is-
temiştir.

	 B)	Davalı	Cevabının	Özeti:

	 Davalı	vekili,	müvekkilinin	söz	konusu	iş	yerini	devrettiğini,	dava-
cının	20.2.2009	tarihine	kadar	müvekkiline	ait	iş	yerinde	çalıştığını,	hiç	
ara	vermeden	21.2.2009	tarihinde	de	iş	yerini	devralan	yanında	çalışma-
ya	devam	ettiğini,	davacının	iş	akdinin	feshinin	söz	konusu	olmadığını,	
fazla	çalışma	yapmadığını,	hafta	tatillerinde	ve	ulusal	bayram	genel	tatil	
günlerinde	çalışmadığını,	yıllık	izinlerini	kullandığını,	davacının	taleple-
rinin	zaman	aşımına	uğradığını	savunarak	davanın	reddini	istemiştir.

	 C)	Yerel	Mahkeme	Kararının	Özeti:

	 Mahkemece,	toplanan	kanıtlar	ve	bilirkişi	raporuna	dayanılarak,	iş	
yerinin	davacı	işçinin	haklarını	koruyacak	şekilde	devir	alan	işveren	tara-
fından	kabul	edildiğine	dair	herhangi	bir	sözleşme	olmadığı,		davacının	
04.04.2009	tarihinde	iş	yerini	devralan	yeni	işveren	yanında	sigorta	giri-
şinin	yapıldığı,	iş	yerinin	devri	ile	davacının	davalı	yanındaki	hizmetinin	
yeni	işveren	yanında	kesintisiz	devam	etmediği,	tanık	beyanları	ile	dava-
cının	fazla	çalışma	yaptığı,	hafta	tatili	ve	ulusal	bayram	genel	tatil	günle-
rinde	de	çalıştığı	ve	kullanmadığı	yıllık	izin	alacağı	bulunduğu	gerekçesi	
ile	davanın	kısmen	kabulüne	karar	verilmiştir.

	 D)	Temyiz:

	 Kararı	davalı	vekili	temyiz	etmiştir.	

	 E)	Gerekçe:

	 1-	Dosyadaki	yazılara	toplanan	delillerle	kararın	dayandığı	kanuni	
gerektirici	sebeplere	göre	davalı	vekilinin	aşağıdaki	bendin	kapsamı	dı-
şında	kalan	temyiz	itirazları	yerinde	değildir.
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	 2-	 İşyeri	 devrinin	 iş	 ilişkisine	 etkileri	 ile	 işçilik	 alacaklarından	 so-
rumluluk	bakımından	taraflar	arasında	uyuşmazlık	söz	konusudur.	

	 İşyeri	devrinin	esasları	ve	sonuçları	4857	sayılı	İş	Kanununun	6	ncı	
maddesinde	düzenlenmiştir.	 Sözü	 edilen	hükümde,	 işyerinin	 veya	bir	
bölümünün	devrinde	devir	tarihinde	mevcut	olan	iş	sözleşmelerinin	bü-
tün	hak	ve	borçlarıyla	devralan	işverene	geçeceği	öngörülmüştür.	Devir	
tarihinden	önce	doğmuş	ve	devir	 tarihinde	ödenmesi	gereken	borçlar	
açısından,	 devreden	 işverenle	 devralan	 işverenin	 birlikte	 sorumlu	 ol-
dukları	 aynı	 yasanın	üçüncü	 fıkrasında	belirtilmiş,	devreden	 işverenin	
sorumluluğunun	devir	 tarihinden	 itibaren	 iki	yıl	 süreyle	sınırlı	olduğu	
hükme	bağlanmıştır.	

	 Değinilen	Yasanın	120	nci	maddesi	hükmüne	göre,	1475	sayılı	Ya-
sanın	14	üncü	maddesi	halen	yürürlükte	olduğundan,	işyeri	devirlerinde	
kıdem	tazminatına	hak	kazanma	ve	hesap	yöntemi	bakımından	belirti-
len	madde	 hükmü	uygulanmalıdır.	Anılan	maddeye	 göre,	 işyerlerinin	
devir	 veya	 intikali	 yahut	herhangi	bir	 suretle	bir	 işverenden	başka	bir	
işverene	geçmesi	veya	başka	bir	yere	nakli	halinde,	işçinin	kıdemi	işyeri	
veya	işyerlerindeki	hizmet	akitleri	sürelerinin	toplamı	üzerinden	hesap-
lanmalıdır.	Bununla	birlikte,	işyerini	devreden	işverenlerin	bu	sorumlu-
lukları,	 işçiyi	 çalıştırdıkları	 sürelerle	ve	devir	esnasındaki	 işçinin	aldığı	
ücret	seviyesiyle	sınırlıdır.

	 İşyerinin	miras	yoluyla	 intikali	4721	sayılı	Türk	Medenî	Kanunu-
nun	599	uncu	maddesinde	düzenlenmiş,	sözü	edilen	madde	hükmünde	
mirasbırakanın	ölümü	ile	mirasçıların	bir	bütün	olarak	mirasa	hak	kaza-
nacakları	açıklanmıştır.

	 İşyerinin	önceleri	gerçek	kişi	ya	da	kişilerce	işletilmesinin	ardından	
şirketleşmeye	gidilmesi	durumunda,	bu	işlem	de	bir	tür	işyeri	devri	sa-
yılmalıdır.	Önceki	gerçek	kişi	olan	işverenlerin	devralan	tüzel	kişi	ortak-
ları	olması	bu	devir	ilişkisini	ortadan	kaldırmamaktadır	(Yargıtay	9.HD.	
22.7.2008	 gün	 2007/	 20491	 E,	 2008/	 21645	 K.).	 Aynı	 şekilde	 daha	
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önce	tüzel	kişi	şirket	olan	işverenin	işyerini	bir	gerçek	şahsa	devretmesi	
de	mümkündür.	Devralanın	şirketin	hissedarlarından	biri	olması	da	so-
nucu	değiştirmeyecektir.	Adi	ortaklardan	bir	ya	da	bazılarının	hisseleri-
ni	devri	de	sorumlulukların	belirlenmesi	noktasında	işyeri	devri	olarak	
işlem	görmelidir.

	 İşyeri	devrinin	 temel	ölçütü,	ekonomik	birliğin	kimliğinin	korun-
masıdır.	Avrupa	Adalet	Divanı	kararlarına	göre,	maddî	ve	maddî	olma-
yan	unsurların	devredilip	devredilmediği	ve	devir	anındaki	değeri,	işgü-
cünün	devri,	müşteri	çevresinin	devri,	işyerinde	devirden	önce	ve	sonra	
yürütülen	 faaliyetlerin	benzerlik	derecesi,	 işyerinde	 faaliyete	 ara	 veril-
mişse	bunun	süresi,	işyeri	devrinin	kriterleri	arasında	kabul	edilmekte-
dir.

	 Basın	 İş	Kanununa	 tabi	 işyerleri	 bakımından,	 işyerinin	 belirleyici	
unsurlarından	olan	marka,	logo	ve	yayın	imtiyaz	hakları	gibi	maddî	ol-
mayan	unsurların	devri	de	işyeri	devri	olarak	değerlendirilmelidir	(Yar-
gıtay	9.	HD.,	19.1.2010	gün,	2009/42958	E.,	2009/354	K).

	 Maddî	ve	maddî	olmayan	unsurların	devri	söz	konusu	olmaksızın	
da	işgücünün	önem	taşıdığı	sektörlerde	ekonomik	birliğin	önemli	unsu-
runu	olan	işçilerin	devri	de,	işyeri	devri	olarak	kabul	edilmelidir.	

	 Devirden	 sonra	 işyerindeki	 ekonomik	 birliğin	 kimliğini	 koruyup	
korumadığının	 saptanabilmesi	 için,	yürütülen	 faaliyetin	devirden	son-
ra	yeni	işveren	tarafından	aynı	veya	özdeş	biçimde	sürdürülmesi	ölçütü	
yanında,	işyerinin	taşınmaz	ve	taşınır	malları	ile	maddî	olmayan	varlık-
ların,	işyerinde	çalışan	işçilerin	sayı	ve	uzmanlık	bakımından	çoğunluğu-
nun,	bunun	yanı	sıra	müşteri	çevresinin	devredilip	devredilmediği,	devir	
öncesi	ve	sonrasındaki	faaliyetler	arasında	benzerlik	olup	olmadığı,	de-
vir	sebebiyle	işyerinde	faaliyet	askıya	alınmışsa	askı	süresi	gibi	koşullar	
da	göz	önünde	tutulmalıdır.

	 4857	sayılı	Yasanın	6	ncı	maddesinde	yazılı	olan	“hukukî	işleme	da-
yalı”	ifadesi	geniş	şekilde	değerlendirilmeli,	yazılı,	sözlü	ve	hatta	zımnî	
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bir	anlaşma	da	yeterli	görülmelidir.

	 İşyerine	Bankalar	Kanunu	hükümleri	çerçevesinde	Bankacılık	De-
netleme	ve	Düzenleme	Kurumu	tarafından	el	koyulması	ise	işyeri	devri	
niteliğinde	değildir.	Bu	durumda	yönetim	hakkına	müdahale	edilmekte	
veya	bankacılık	faaliyetleri	askıya	alınmaktadır.

	 Yine	özelleştirme	işlemi	sonucu	kamuya	ait	hisselerin	devri	de	işye-
ri	devri	olarak	değerlendirilemez.	Özelleştirmede	işyeri	aynı	tüzel	kişilik	
altında	 faaliyetini	 sürdürmekte	 sadece	 kamuya	 ait	 hisselerin	bir	 kısmı	
ya	da	tamamı	el	değiştirmektedir.	Bununla	birlikte,	tamamı	kamuya	ait	
olan	bir	işyerinin	özelleştirme	işlemi	sonucu	başka	bir	işverene	geçmesi	
işyeri	devri	niteliğindedir	(Yargıtay	9.HD.	8.7.2008	gün	ve	2008/25370	
E,	2008/	19682	K.).	

	 İşyeri	 devri	 fesih	 niteliğinde	 olmadığından,	 devir	 sebebiyle	 feshe	
bağlı	hakların	istenmesi	mümkün	olmaz.	Aynı	şekilde	işyeri	devri	kural	
olarak	işçiye	haklı	fesih	imkânı	vermez.	

	 İşyerinin	devri	işverenin	yönetim	hakkının	son	aşaması	olup,	işyeri	
devri	 çalışma	 koşullarında	 değişiklik	 anlamına	 da	 gelmez.	Dairemizin	
kökleşmiş	kararlarına	göre	 işyeri	devri	 işçiye	haklı	nedenle	 fesih	hakkı	
tanımaz.	İşyeri	devrinin	çalışma	koşullarını	ağırlaştıran	bir	yönü	olup	ol-
madığı	belirlenmelidir	(Yargıtay	9.HD.	27.10.2008	gün	2008/	29715	E,	
2008/28944	K.).	

	 Bu	açıklamalar	ışığında,	iş	hukukunda	işyeri	devrinin	işçilik	alacak-
larına	etkileri	üzerinde	ayrıca	durulmalıdır.	 İşyeri	devri	halinde	kıdem	
tazminatı	bakımından	devreden	işveren	kendi	dönemi	ve	devir	tarihin-
deki	son	ücreti	ile	sınırlı	olmak	üzere	sorumludur.	1475	sayılı	Yasanın	
14	üncü	maddesinin	ikinci	fıkrasında,	devreden	işverenin	sorumluluğu	
bakımından	bir	süre	öngörülmediğinden,	4857	sayılı	Yasanın	6	ncı	mad-
desinde	sözü	edilen	devreden	işveren	için	öngörülen	iki	yıllık	süre	sınır-
laması,	kıdem	tazminatı	bakımından	söz	konusu	olmaz.	O	halde	kıdem	
tazminatı	 işyeri	devri	öncesi	ve	sonrasında	geçen	sürenin	 tamamı	 için	
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hesaplanmalı,	ancak	devreden	işveren	veya	işverenler	bakımından	kendi	
dönemleri	ve	devir	tarihindeki	ücret	ile	sınırlı	sorumluluk	belirlenmeli-
dir.

	 Feshe	bağlı	diğer	haklar	olan	ihbar	tazminatı	ve	kullanılmayan	izin	
ücretlerinden	 son	 işveren	 sorumlu	olup,	devreden	 işverenin	bu	 işçilik	
alacaklarından	herhangi	bir	sorumluluğu	bulunmamaktadır.

	 İşyerinin	 devredildiği	 tarihe	 kadar	 doğmuş	 bulunan	 ücret,	 fazla	
çalışma,	hafta	tatili	çalışması,	bayram	ve	genel	tatil	ücretlerinden	4857	
sayılı	Kanunun	6	 ncı	maddesi	 uyarınca	 devreden	 işveren	 ile	 devralan	
işveren	müştereken	müteselsilen	sorumlu	olup,	devreden	açısından	bu	
süre	devir	tarihinden	itibaren	iki	yıl	süreyle	sınırlıdır.	Devir	tarihinden	
sonraki	çalışmalar	sebebiyle	doğan	sözü	edilen	işçilik	alacakları	sebebiy-
le	devreden	 işverenin	sorumluluğunun	olmadığı	açıktır.	Bu	bakımdan	
devirden	sonraya	ait	ücret,	fazla	çalışma,	hafta	tatili	çalışması,	bayram	ve	
genel	tatil	ücreti	gibi	 işçilik	alacaklarından	devralan	işveren	tek	başına	
sorumlu	olacaktır.
 
	 Somut	olayda,	davacı	işçi,	davalı	işverenin	iş	yerini	başka	bir	firmaya	
satmasıyla	aralarındaki	iş	akdinin	sona	erdiğini	iddia	ederek	talepte	bu-
lunmuştur.	

	 Davalı	işveren	ise,	iş	yerini	devrettiğini,	devirden	sonra	da	davacı-
nın	hiç	ara	vermeden	devralan	yanında	çalışmasını	sürdürdüğünü,	iş	ak-
dinin	feshinin	söz	konusu	olmadığını	savunmuştur.

	 Mahkemece,	 iş	 yerinin	 davacı	 işçinin	 haklarını	 koruyacak	 şekilde	
devir	 alan	 işveren	 tarafından	 kabul	 edildiğine	 dair	 herhangi	 bir	 yazılı	
sözleşme	olmadığı,	davacı	işçinin	04.04.2009	tarihinde	iş	yerini	devra-
lan	yeni	işveren	yanında	sigorta	girişinin	yapıldığı	gerekçesi	 ile	 iş	yeri-
nin	devri	ile	davacının	davalı	yanındaki	hizmetinin	yeni	işveren	yanında	
kesintisiz	devam	etmediği	gerekçesi	ile	davanın	kısmen	kabulüne	karar	
vermiştir.
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	 Dosya	 içinde	 yer	 alan	 SGK	 kayıtları	 uyarınca	 davacının	 iş	 yerini	
devralan	işveren	yanında	04.04.2009	tarihinde	işe	girişinin	yapıldığı	an-
laşılmakta	ise	de	yargılama	aşamasında	dinlenen	davacı	ve	davalı	tanık-
larının	tümü		davacı	 işçinin	hiç	ara	vermeden	aynı	 iş	yerinde	devralan	
işveren	yanında	çalışmaya	devam	ettiğini	beyan	etmişlerdir.

	 Dosya	içeriği	ve	tanık	beyanlarına	göre	davalıya	ait	iş	yerinin	dava	
dışı	1268775	sicil	numaralı	iş	yerine	devredildikten	sonra	da	davacı	iş-
çinin	ara	vermeden	aynı	iş	yerinde	çalışmasını	sürdürdüğü	ve	devreden	
davalı	 işveren	tarafından	açık	bir	 fesih	yapılmadığı	anlaşıldığından	yu-
karıdaki	ilkeler	uyarınca	iş	yeri	devrine	göre	sonuca	gidilerek	feshe	bağlı	
kıdem,	ihbar	ve	yıllık	izin	alacaklarının	reddi	yerine	kabulü	hatalıdır.

	 3-	 Fazla	 çalışma	 ücretlerinin	 hesabı	 konusunda	 taraflar	 arasında	
uyuşmazlık	bulunmaktadır.	

	 4857	sayılı	İş	Kanununun	63	üncü	maddesinde	çalışma	süresi	haf-
tada	en	çok	45	saat	olarak	belirtilmiştir.	Ancak	tarafların	anlaşması	ile	bu	
normal	çalışma	süresinin,	haftanın	çalışılan	günlerine	günde	onbir	saati	
aşmamak	koşulu	ile	farklı	şekilde	dağıtılabileceği	ilkesi	benimsenmiştir.	
Yasanın	41	 inci	maddesine	göre	 fazla	çalışma,	kanunda	yazılı	koşullar	
çerçevesinde	haftalık	45	saati	aşan	çalışmalar	olup,	63	üncü	madde	hük-
müne	göre	denkleştirme	esasının	uygulandığı	hallerde,	 işçinin	haftalık	
çalışma	süresi,	normal	haftalık	iş	süresini	aşmamak	koşulu	ile	bazı	hafta-
larda	toplam	45	saati	aşsa	dahi	bu	çalışmalar	fazla	çalışma	sayılmaz.	

	 Fazla	 çalışma	 ücretinin	 son	 ücrete	 göre	 hesaplanması	 doğru	 ol-
mayıp,	 ait	olduğu	dönem	ücretiyle	hesaplanması	 gerekir.	Yargıtay	ka-
rarları	da	bu	yöndedir	(Yargıtay	9.HD.	16.2.2006	gün	2006/20318	E,	
2006/3820	K.).	Bu	durumda	 fazla	 çalışma	ücretlerinin	hesabı	 için	 iş-
çinin	 son	 ücretinin	 bilinmesi	 yeterli	 olmaz.	 İstek	 konusu	 dönemler	
açısından	da	ücret	miktarlarının	tespit	edilmesi	gerekir.	İşçinin	geçmiş	
dönemlere	ait	ücretinin	belirlenememesi	halinde,	bilinen	ücretin	asgari	
ücrete	oranı	yapılarak	buna	göre	tespiti	gerekir.	Ancak	işçinin	işyerinde	
çalıştığı	süre	içinde	terfi	ederek	çeşitli	unvanlar	alması	veya	son	dönem-
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lerde	 toplu	 iş	 sözleşmesinden	 yararlanılması	 gibi	 durumlarda,	meslek	
kuruluşundan	bilinmeyen	dönemler	için	ücret	araştırması	yapılmalı	ve	
dosyadaki	diğer	delillerle	birlikte	değerlendirmeye	tabi	tutularak	bir	ka-
rar	verilmelidir.

	 Somut	olayda	hükme	esas	alınan	bilirkişi	raporunda	davacı	işçinin	
yaz	aylarında	ve	kış	aylarında	çalıştığı	süreler	ayrı	ayrı	belirlenmiş	daha	
sonra	da	bu	sürelerin	ortalaması	alınarak	fazla	çalışma	alacağı	tespit	edil-
miştir.

	 Davacı	işçinin	yaz	ve	kış	dönemlerindeki	çalışma	saatlerine	ve	ücret	
seviyesine	göre	ayrı	ayrı	hesaplama	yapılması	gerekirken	yaz	ve	kış	dö-
nemlerinin	ortalaması	alınarak	hesaplama	yapan	bilirkişi	raporuna	itibar	
edilerek	fazla	çalışma	alacağına	hükmedilmesi	isabetsizdir.	Mahkemece	
bu	esaslar	doğrultusunda	ek	rapor	alınarak	temyiz	edenin	sıfatı	ve	kaza-
nılmış	hakları	dikkate	alınarak	karar	verilmesi	 için	hükmün	bozulması	
gerekmiştir.	

	 F)	Sonuç:

	 Temyiz	 olunan	 kararın,	 yukarıda	 yazılı	 sebeplerden	 dolayı	 BO-
ZULMASINA,	peşin	alınan	temyiz	harcının	istek	halinde	ilgiliye	iadesi-
ne	24.03.2014	gününde	oy	birliğiyle	karar	verildi.
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ÖZET: Bankadan ticari nitelikte kullanılan krediden kaynaklı hak-
sız yere komisyon ve masraf adı altında yapılan tahsilatın iadesi is-
temlerinde ticaret mahkemeleri görevlidir.

T.C. 
YARGITAY 
11. Hukuk Dairesi
 
ESAS NO  : 2014/11954 
KARAR NO  : 2014/19629

Y A R G I T A Y   İ L A M I
 
	 Davacı	 vekili,	 müvekkilinin	 davalı	 bankadan	 kullandığı	 krediden	
dolayı	haksız	yere	komisyon	ve	masraf	adı	altında	4.330,35	TL	tahsilat	
yapıldığını	 ileri	sürerek,	anılan	meblağın	faizi	 ile	birlikte	tahsilini	talep	
etmiştir.	
 
	 Davalı	 vekili,	davacının	kullandığı	kredinin	 ticari	kredi	olduğunu,	
davanın	 ticaret	mahkemesinde	görülmesi	gerektiğini	 savunarak,	dava-
nın	reddini	istemiştir.
 
	 Mahkemece,	 iddia,	savunma,	bilirkişi	raporu	ve	tüm	dosya	kapsa-
mına	göre,	davacının	davalı	bankadan	konut	kredisi	kullandığı,	davacı-
dan	 tahsil	 edilen	4.330,35	TL’nin	haksız	olduğu	gerekçesiyle	davanın	
kabulüne	karar	verilmiştir.
 
	 Kararı,	davalı	vekili	temyiz	etmiştir.
 
				 1-	Dava,	davacının	davalı	bankadan	kullandığı	ticari	krediye	dayalı	
olarak	haksız	tahsil	edildiği	ileri	sürülen	komisyon	ve	masrafların	tahsili	
istemine	ilişkindir.	
 
			 6102	sayılı	TTK’nın	4/f.	maddesine	göre	bankacılık	işlemleri	mut-
lak	ticari	davalardandır.	Bu	anlamda	davanın	4077	sayılı	Yasa	 ile	 ilgisi	
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olmayıp	davanın	niteliğine	göre	görevli	mahkemenin	asliye	ticaret	mah-
kemesi	olduğu,	 ticaret	mahkemesinin	bulunmadığı	yerler	bakımından	
ise	asliye	hukuk	mahkemelerinin	görevli	olduğunun	kabul	edilmesi	ge-
rektiği	açıktır.	Bu	durumda	mahkemece,	06.02.2014	tarihli	duruşmada	
da	 davacının	 kullandığı	 kredinin	 ticari	 kredi	 olması	 nedeniyle	 davaya	
bundan	 böyle	 ticaret	 mahkemesi	 sıfatıyla	 bakılmasına	 karar	 verildi-
ği	halde	daha	sonra	tüketici	mahkemesi	sıfatıyla	davayı	görüp	tüketici	
mahkemesi	sıfatıyla	karar	verilmesi	doğru	olmamış,	mahkeme	kararının	
bozulmasına	karar	vermek	gerekmiştir.	
 
				 2-	Bozma	sebep	ve	şekline	göre	davalı	vekilinin	sair	temyiz	itirazla-
rının	bu	aşamada	incelenmesine	gerek	görülmemiştir.
  
    SONUÇ:	Yukarıda	(1)	nolu	bentte	açıklanan	nedenlerle	davalı	ve-
kilinin	temyiz	itirazlarının	kabulü	ile	mahkeme	kararının	BOZULMA-
SINA,	 (2)	 nolu	 bentte	 açıklanan	nedenle	 davalı	 vekilinin	 sair	 temyiz	
itirazlarının	bu	aşamada	incelenmesine	yer	olmadığına,	ödediği	temyiz	
peşin	harcın	isteği	halinde	temyiz	eden	davalıya	iadesine,	12/12/2014	
tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Fatih	KARAMERCAN
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ÖZET: Satış ilanının, şikayetçinin adres kayıt sistemindeki adresi-
ne tebliğe çıkarıldığı, ancak, TK.nun 21/2. maddesine göre tebli-
gat yapılması gerektiğine ilişkin şerhin icra müdürlüğü tarafından 
yazılmamış olduğu, tebligatın, dağıtıcı tarafından tebliğ imkansız-
lığı nedeniyle 17/07/2013 tarihinde TK.nun 21/2. maddesi gere-
ğince muhtara yapıldığı görülmektedir. Tebliğ adresi, muhatabın 
adres kayıt sistemindeki adresi olsa dahi, tebliği çıkaran mercii, 
TK.nun 23/8. maddesi gereğince bu hususta bir kaydı evraka yaz-
madığı takdirde TK.nun 21/2. maddesine göre tebligat yapılamaz. 
Şikayete konu satış ilanı tebliği, bu yönden usulüne uygun değildir.  
Söz konusu tebliğ evrakında, muhatabın adresten geçici mi yoksa 
sürekli mi ayrıldığının, adreste bulunmama sebebinin ve tevziat sa-
atlerinden sonra tebligat adresine dönüp dönmeyeceğinin Tebli-
gat Yönetmeliği’nin 35. maddesi gereğince, aynı Yönetmeliğin 30. 
maddesinde sayılan kişilerden sorularak tespit edilmediği görül-
müştür. Bu hali ile tebliğ işlemi 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 
21/1. ve 23/7. maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği’nin 30. ve 35. 
maddeleri hükümlerine uygun yapılmamış olmakla da usulsüzdür. 

T.C. 
YARGITAY 
12. Hukuk Dairesi 
 
ESAS NO  : 2014/16798 
KARAR NO : 2014/20890

 
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Sair	temyiz	itirazları	yerinde	değil	ise	de;

	 Şikayetçinin,	ortaklığın	giderilmesi	davası	sonucu	verilen	satış	ka-
rarı	üzerine	gerçekleştirilen	ihalenin	usulüne	uygun	yapılmadığını	ileri	
sürerek	feshi	istemi	ile	icra	mahkemesine	başvurduğu,	mahkemece	şika-
yetin	reddine	karar	verildiği	anlaşılmaktadır.
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	 1-	İhale	konusu	462	parsel	sayılı	taşınmaz	yönünden;

	 Tebligat	 Kanununun	 Uygulanmasına	 Dair	 Yönetmeliğin	 16/2.	
maddesine	göre;	‹‘Bilinen	en	son	adresin	tebligata	elverişli	olmadığının	
anlaşılması	veya	tebligat	yapılamaması	hâlinde,	muhatabın	adres	kayıt	
sisteminde	bulunan	yerleşim	yeri	adresi	bilinen	en	son	adresi	olarak	ka-
bul	edilir	ve	tebligat	buraya	yapılır.	Ayrıca	başkaca	adres	araştırması	ya-
pılmaz.	79	uncu	maddenin	ikinci	fıkrasına	göre	renkli	bastırılan	tebligat	
zarfında,	adresin	muhatabın	adres	kayıt	sistemindeki	yerleşim	yeri	adre-
si	olduğu	belirtilerek	bu	adrese	tebligat	yapılacağına	dair	meşruhata	yer	
verilir.»	Bu	yönetmeliğe	göre	7201	Sayılı	Tebligat	Kanunu’nun	21/2.	
maddesi	 gereğince	 tebligat	 yapılabilmesi	 için,	 tebliği	 çıkaran	mercice,	
tebliğ	evrakı	üzerine,	tebligat	çıkarılan	adresin,	muhatabın,	adres	kayıt	
sistemindeki	adresi	olduğuna	dair	kayıt	düşülmesi	zorunludur.	Bir	diğer	
anlatımla,	 tebliği	 çıkaran	mercii	 tarafından,	 tebligat	 çıkarılan	 adresin,	
muhatabın	 adres	 kayıt	 sistemindeki	 adresi	 olduğu	 ve	 Tebligat	 Kanu-
nunun	21/2.	maddesine	göre	tebligat	yapılması	gerektiği	hususu	tebliğ	
evrakı	üzerine	şerh	verilmeden	dağıtıcı	tarafından	anılan	maddeye	göre	
tebligat	işlemi	yapılamaz.

	 Somut	olayda,	satış	 ilanının,	şikayetçinin	adres	kayıt	sistemindeki	
adresine	tebliğe	çıkarıldığı,	ancak,	TK.nun	21/2.	maddesine	göre	teb-
ligat	yapılması	gerektiğine	ilişkin	şerhin	icra	müdürlüğü	tarafından	ya-
zılmamış	olduğu,	tebligatın,	dağıtıcı	tarafından	tebliğ	imkansızlığı	nede-
niyle	17/07/2013	tarihinde	TK.nun	21/2.	maddesi	gereğince	muhtara	
yapıldığı	görülmektedir.	Tebliğ	adresi,	muhatabın	adres	kayıt	sistemin-
deki	adresi	olsa	dahi,	tebliği	çıkaran	mercii,	TK.nun	23/8.	maddesi	ge-
reğince	bu	hususta	bir	kaydı	evraka	yazmadığı	takdirde	TK.nun	21/2.	
maddesine	göre	tebligat	yapılamaz.	Şikayete	konu	satış	ilanı	tebliği,	bu	
yönden	usulüne	uygun	değildir.		Söz	konusu	tebliğ	evrakında,	muhata-
bın	adresten	geçici	mi	yoksa	sürekli	mi	ayrıldığının,	adreste	bulunmama	
sebebinin	ve	tevziat	saatlerinden	sonra	tebligat	adresine	dönüp	dönme-
yeceğinin	Tebligat	Yönetmeliği’nin	35.	maddesi	gereğince,	aynı	Yönet-
meliğin	 30.	maddesinde	 sayılan	 kişilerden	 sorularak	 tespit	 edilmediği	
görülmüştür.	Bu	hali	ile	tebliğ	işlemi	7201	Sayılı	Tebligat	Kanunu’nun	
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21/1.	ve	23/7.	maddeleri	ile	Tebligat	Yönetmeliği’nin	30.	ve	35.	madde-
leri	hükümlerine	uygun	yapılmamış	olmakla	da	usulsüzdür.	

	 7201	Sayılı	Tebligat	Kanununun	32.maddesi	gereğince,	tebliğ	usu-
lüne	aykırı	yapılmış	olsa	bile,	muhatabı	tebliğ	işleminden	haberdar	ol-
muş	ise	geçerli	sayılır.	Şikayetçinin	bildirdiği	öğrenme	tarihi	esas	olup,	
bu	tarihin	aksi	karşı	tarafça	ancak	yazılı	belge	ile	ispatlanabilir.	Hukuk	
Genel	Kurulunun	12/02/1969	tarih	ve	1969/172-107	sayılı	kararında	
da	benimsendiği	üzere	beyan	edilen	öğrenme	tarihinin	aksi	tanık	beya-
nıyla	 ispat	 edilemez.	Ayrıca	 satış	dosyası	 içerisinde	 şikayetçinin	 satışa	
muttali	olduğuna	dair	herhangi	bir	işlem	de	bulunmamaktadır.

	 İİK’nun	127.	maddesi	gereğince	taşınmaz	satışlarında,	satış	ilanının	
bir	örneği	ortaklığın	giderilmesi	davasına	ve	dolayısıyla	ihaleye	konu	ta-
şınmaz	hissedarlarına	tebliğ	edilmelidir.	Hissedarlara	satış	ilanının	teb-
liğ	edilmemiş	olması	veya	usulsüz	tebliğ	edilmesi	başlı	başına	ihalenin	
feshi	sebebidir.	

	 O	 halde,	mahkemece,	 462	 parsel	 sayılı	 taşınmaza	 ilişkin	 ihalenin	
feshine	karar	verilmesi	gerekirken	yazılı	gerekçe	ile	istemin	reddi	isabet-
sizdir.

	 2-	İhale	konusu	329	parsel	sayılı	taşınmaz	yönünden;

		 İİK’nun	134/8.	maddesinde;	«İhalenin	feshini	şikayet	yolu	ile	ta-
lep	eden	ilgili,	vaki	yolsuzluk	neticesinde	kendi	menfaatlerinin	muhtel	
olduğunu	ispata	mecburdur»	düzenlemesi	yer	almaktadır.	

	 Somut	olayda,	 ihale	konusu	329	parsel	sayılı	 taşınmazın	8.000,00	
TL.	muhammen	bedel	 ile	 satışa	 çıkarıldığı	 ve	 9.400,00	TL	üzerinden	
ihale	edildiği	görülmektedir.	Dolayısıyla	zarar	unsuru	gerçekleşmemiş	
olup,	şikayetçi,	İİK.nun	134/8.	maddesi	kapsamında	kendi	menfaatinin	
muhtel	olduğunu	ispatlayamadığından	bu	taşınmaz	yönünden	ihalenin	
feshini	istemekte	hukuki	yararı	bulunmamaktadır.	
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	 Bu	durumda,	mahkemece,	 329	parsel	 sayılı	 taşınmaza	 ilişkin	 iha-
lenin	 feshi	 isteminin,	 İİK.nun	134/8.maddesi	gereğince	zarar	unsuru-
nun	bulunmaması	nedeniyle	esasa	girilmeden	 reddine	karar	verilmesi	
ve	para	cezasına	hükmedilmemesi	gerekirken,	istemin	yazılı	gerekçe	ile	
reddi	ve	ayrıca	para	cezasına	hükmolunması	doğru	değildir.

 SONUÇ:	Şikayetçinin	temyiz	itirazlarının	kısmen	kabulü	ile	mah-
keme	kararının	yukarıda	(1)	ve	(2)	nolu	bentlerde	yazılı	nedenlerle	İİK	
366	ve	HUMK’nun	428.	maddeleri	uyarınca	(BOZULMASINA),	pe-
şin	alınan	harcın	istek	halinde	iadesine,	 ilamın	tebliğinden	itibaren	10	
gün	içinde	karar	düzeltme	yolu	açık	olmak	üzere,	10/09/2014	gününde	
oybirliğiyle	karar	verildi.
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ÖZET: Davalılar arasındaki dava konusu çekler ile bu çeklere da-
yalı olarak yapılan icra takiplerinin İİK 280/1 madde gereğince 
iptale tabi olduğu anlaşıldığından davacının takip konusu yaptığı 
alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak iptaline, davalı 3.kişinin dava ko-
nusu icra takiplerinden yaptığı tahsilatların davacıya ödenmesine 
karar verilmesi gerekirken mahkemece delillerin bu yönde değer-
lendirilmesine rağmen iptal yönünden talebin reddi isabetli görül-
memiştir.

T.C. 
YARGITAY 
17. Hukuk Dairesi
 
ESAS NO  : 2013/17392
KARAR NO  : 2014/9848

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Davacı	vekili,	davalı	borçlu	Meteks	Tekst.	Turizm	İnş.	San	ve	İth.	
İhr.	Tic.	Ltd.	Şti.’nin	alacaklılarından	mal	kaçırmak	amacıyla	27.2.2010,
27.3.2010,27.4.2010,27.5.2010	keşide	tarihli	toplam	dört	adet	çek	karşı-
lığı	400.000,00	TL	meblağ	karşılığı	davalı	A.A.Ö.’e	borçlandığını,	davalı	
A.A.Ö.’in	anılan	çekler	nedeniyle	borçlu	şirket	hakkında	Adana	13.İcra	
Müdürlüğünün	2010/….	ve	Adana	10.	İcra	Müdürlüğünün	2010/….	
sayılı	dosyaları	ile	takip	yaptığını,	borçlu	şirket	ortağı	ile	davalı	A.A.Ö.	
arasında	dava	dışı	 şirketteki	 ortaklıkları	 nedeniyle	organik	bağ	bulun-
duğunu,	davalılar	arasındaki	alacak	borç	ilişkisinin	muvazaalı	olduğunu	
belirterek	davalılar	arasındaki	muvazaalı	borçlanmaya	ilişkin	dört	adet	
çek	ile	bu	çeklere	dayalı	olarak	yapılan	2010/7325	ve	2010/	4330	sayılı	
takip	dosyalarının	Borçlar	Kanununun	18.maddesi	gereğince	muvazaalı	
olması	nedeniyle	iptaline,	bu	talebin	kabul	edilmemesi	halinde	İİK	277	
ve	devamı	maddeleri	gereğince	davalı	borçlu	şirketin	İİK	71/2	ve	33/2	
maddeler	 gereğince	 zamanaşımı	nedeniyle	 icranın	geri	bırakılması	 ta-
lebinde	bulunmamasına	dair	 tasarrufun	 iptaline,	 söz	konusu	 takiplere	
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konu	çeklerden	dolayı	 zaman	aşımı	nedeniyle	 icranın	geri	bırakılması	
talebinde	bulunabilme	hakkını	kullanmalarına	karar	verilmesini	ve	da-
vaya	konu	takiplerin	zamanaşımı	nedeniyle	geri	bırakılmasına	karar	ve-
rilmesini	talep	etmiştir.

				 Davalı	 A.A.Ö.	 vekili,	 harcın	 tamamlanması	 gerektiğini,	 davacı	 ile	
borçlu	arasındaki	muvazaanın	kesinleşmiş	mahkeme	kararları	ile	belir-
lendiğini,	müvekkili	 ile	borçlu	şirket	ortağı	tarafından	kurulan	şirketin	
feshi	için	dava	açtıklarını,	müvekkilinin	alacağının	gerçek	bir	alacak	ol-
duğunu,	davacının	taraf	sıfatı	bulunmadığını,	iptal	koşullarının	oluşma-
dığını	belirterek	davanın	reddini	savunmuştur.	

	 Davalı	borçlu	şirket	savunma	yapmamıştır.

	 Mahkemece	 iddia,	savunma,	 toplanan	delillere	göre,	davacı	şirket	
ile	davalı	borçlu	şirketin	öncesinde	aynı	şirket	olduğu,	şirket	yöneticile-
rinin	M.F.I.	olduğu,	M.F.’un	daha	önce	de	A.A.Ö.	ile	Mersin’deki	şirket-
te	ortak	olduğu,	daha	sonra	ayrıldıkları,	bu	nedenle	aralarında	ilişki	bu-
lunduğu,	M.F.un	Meteks	Mağazacılık	olarak	dört	çek	düzenleyip	davalı	
A.A.Ö.’e	verdiği,	çeklerin	bazılarında	keşide	tarihinin	karalanarak	yeni	
tarih	yazıldığı,	altı	ay	içinde	takip	yapıldığı,	davalı	A.A.Ö.	tarafından	ya-
pılan	2010/7325	ve	2010/4330	sayılı	takip	dosyalarına	borçlu	tarafın-
dan	itiraz	edilmediği,	zaman	aşımı	definde	bulunulmadığı,	icra	takibinin		
başlatılmasından	 itibaren	bazı	 dönemlerde	 altı	 aylık	 sürenin	 geçmesi-
ne	rağmen	icranın	geri	bırakılması	talebinde	bulunulmadığı	gözönüne	
alındığında	 İİK’nun	280/1	maddesindeki	borçlunun	alacaklılarına	 za-
rar	verme	kastıyla	yaptığı	tüm	işlemler	kapsamında	yer	alan	davranışlar	
olup	 tasarrufun	 iptaline	 konu	 olabileceği,	 borçlu	 şirketin	 icra	 takiple-
rinde	zaman	aşımı	def’inde	bulunmaması,	davacı	alacaklının	da	davalı	
borçlu	şirketten	alacağını		almasını	zorlaştırdığı	anlaşılmakla	alacaklıla-
rına	zarar	verme	amacıyla	borçlunun	kasten	yaptığı	ihmali	işlemlerde	ip-
tal	davasına	konu	olabileceğinden	borçlu	şirketin	haksız	icra	talebine	ve	
ödeme	emrine	itiraz	etmemesi,	takibe	konu	borcu	kabul	etmesi,	zaman	
aşımı	def’inde	bulunmaması	hukuki	bir	fiil	sayılıp	ve	iptal	davasına	konu	
olabileceğinden	davacının	 bu	 yöndeki	 talebinin	 kabulü	 gerektiğinden	
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davanın	kısmen	kabul	kısmen	reddi	ile	Adana	10.	İcra	Müdürlüğünün	
2010/….	Esas	ve	13.İcra	Müdürlüğünün	2010/….	sayılı	dosyalarında	
zaman	aşımı	nedeniyle	icranın	geri	bırakılması	talebinde	bulunabilmesi	
konusunda	yetki	verilmesine,	fazlaya	ilişkin	talebin	reddine	karar	veril-
miş;	hüküm,	davacı	ve	davalı	A.A.Ö.	vekili	tarafından	temyiz	edilmiştir.

					 Dava	İİK	277	ve	devamı	maddeleri	gereğince	açılmış	tasarrufun	ip-
tali	istemine	ilişkindir.

					 1-	Dosya	içerisindeki	bilgi	ve	belgelere,	mahkeme	kararının	gerek-
çesinde	dayanılan	delillerin	tartışılıp	değerlendirilmesinde	bir	usulsüz-
lük	 bulunmamasına	 göre	 davalı	 A.A.Ö.	 vekilinin	 yerinde	 görülmeyen	
tüm	temyiz	itirazlarının	reddi	gerekmiştir.

	 2-	İcra	ve	İflas	Kanununun	277	ve	izleyen	maddelerinde	düzenle-
nen	tasarrufun	iptali	davalarında	amaç,	borçlunun	haciz	ya	da	iflasından	
önce	yaptığı	ve	aslında	geçerli	olan	bazı	tasarrufların	geçersiz	ya	da	“iyi-
niyet	kurallarına	aykırılık»	nedeniyle	alacaklıya	karşı	sonuçsuz	kalması-
nı	ve	dolayısıyla	o	mal	üzerinden	cebri	icraya	devamla	alacağın	tahsilini	
sağlamaktır.

	 Bu	tür	davaların	dinlenebilmesi	için,	davacının	borçludaki	alacağı-
nın	gerçek	olması,	borçlu	hakkındaki	icra	takibinin	kesinleşmiş	olması,	
iptali	istenen	tasarrufun	takip	konusu	borçtan	sonra	yapılmış	olması	ve		
borçlu	hakkında	alınmış	kesin	veya		geçici		aciz	belgesinin	(İİK.nun	277	
md)	bulunması	gerekir.	Bu	ön	koşulların	bulunması	halinde	ise	İİK.nun	
278,	279	ve	280.	maddelerinde	yazılı	iptal	şartlarının	bulunup	bulunma-
dığı	araştırılmalıdır.	Özellikle	İİK.nun	278.maddesinde	akdin	yapıldığı	
sırada	kendi	verdiği	şeyin	değerine	göre	borçlunun	ivaz	olarak	pek	aşağı	
bir	fiyat	kabul	ettiği	ve	yasanın	bağışlama	hükmünde	olarak	iptale	tâbi	
tuttuğu	 tasarrufların	 iptali	 gerektiğinden	mahkemece	 ivazlar	 arasında	
fark	bulunup	bulunmadığı	incelenmelidir.	Aynı	maddede	sayılan	akra-
balık	 derecesi	 vs.	 araştırılmalıdır.	Keza	 İİK.nun	 280.maddesinde	mal-
varlığı	 borçlarına	 yetmeyen	 bir	 borçlunun	 alacaklılarına	 zarar	 vermek	
kastıyla	yaptığı	tüm	işlemler,	borçlunun	içinde	bulunduğu	mali	durumu	
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ve	zarar	verme	kastının	işlemin	diğer	tarafınca	bilindiği	veya	bilinmesini	
gerektiren	açık	emarelerin	bulunduğu	hallerde	tasarrufun	iptal	edileceği	
hususu	düzenlendiğinden	yapılan	işlemde	mal	kaçırma	kastı	irdelenme-
lidir.	Öte	yandan	İİK.nun	279.maddesinde	de	 iptal	nedenleri	 sayılmış	
olup	bu	maddede	yazılan	iptal	nedenlerinin	gerçekleşip	gerçekleşmedi-
ği	de	takdir	olunmalıdır.

	 Somut	olayda,	mahkemece	davalılar	arasındaki	dava	konusu	çekle-
rin	ve	bu	çeklere	dayalı	olarak	yapılan	icra	takiplerinin	İİK	280/1	madde-
ler	gereğince	iptale	tabi	olduğu	belirlenmesine	rağmen;	davanın	kısmen	
kabul	 kısmen	 reddi	 ile	Adana	 10.	 İcra	Müdürlüğünün	2010/….	Esas	
ve	 13.	 İcra	Müdürlüğünün	 2010/….	 sayılı	 dosyalarında	 zaman	 aşımı	
nedeniyle	 icranın	geri	bırakılması	 talebinde	bulunabilmesi	konusunda	
davacıya	yetki	verilmesine,	fazlaya	ilişkin	talebin	reddine	karar	verilmesi	
dosya	içeriği,	mevcut	delil	durumu	ve	mahkemenin	kabul	gerekçesine	
uygun	düşmemektedir.

	 Dava	koşulları	yönünden	dosya	incelendiğinde,	davacının	alacağı-
nın	davalı	 şirkete	 30.3.2010	 ve	 31.3.2010	 tarihlerinde	 yapılan	 toplam	
613.022,52	 TL’lik	 alacaktan	 doğduğu,	 alacağın	 gerçek	 olduğu,	 borç-
lu	 hakkındaki	 2011/2102,	 2011/2100	 sayılı	 takiplerin	 kesinleştiği,	
6.3.2012,2.6.2011,26.5.2011	 tarihli	haciz	 tutanaklarının	 İİK	105.mad-
de	 kapsamında	 geçici	 aciz	 belgesi	 niteliğinde	 olduğu	 ve	 davanın	 beş	
yıllık	 hakdüşürücü	 süre	 içinde	 açıldığı	 anlaşılmaktadır.	 İptali	 istenen	
ve	muvazaalı	 olduğu	 iddia	 edilen	 senetler	 incelendiğinde	 2010/7325	
sayılı	 takip	 dosyasındaki	 çeklerin	 keşide	 tarihlerinin	 7.1.2010	 tarihi	
çizilerek	 27.5.2010,27.12.2009	 tarihi	 çizilerek	 27.4.2010	 tarihi	 yapıl-
dığı,2010/4330	 sayılı	 takip	 dosyasındaki	 çeklerin	 ise	 27.2.2010	 ve	
27.12.2009	tarihi	çizilerek	27.3.2010	tarihi	olarak	keşide	edilen	toplam	
dört	adet	çeke	dayalı	olduğu	anlaşılmaktadır.	Anılan	çeklerden	27.2.2010	
tarihli	çek	davacının	alacağından	önce	doğmuş	gibi	gözükmekle	birlik-
te	 icra	 takibine	 davacı	 alacağından	 sonra	 başlandığı,27.3.2010	 keşide	
tarihli	 çekin	 keşide	 tarihinde	karalama	olduğu	 ve	dosya	 kapsamından	
iptali	 istenen	 tasarrufun	borçtan	önce	doğduğunu	kabul	etmek	müm-
kün	değildir.	Çünkü	davalı	borçlu	şirket	 temsilcisi	ve	%99	ortağı	olan	

Yargıtay	Hukuk	Daire	Kararları



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 •376

M.F.I.,10.3.2010	tarihinde	kurulan	 	davacı	şirkete	19.3.2010	tarihinde	
%50	 hisse	 ile	 ortak	 olmuş	 ,	 17.6.2010	 tarihinde	 hisselerini	 	 devrede-
rek	ortaklıktan	ayrılmış	bu	arada	borçlu	şirkete	ait	borçların	ödenmesi	
amacıyla	 davacı	 şirketten	30.3.2010	 ve	 31.3.2010	 tarihlerinde	 toplam	
613.022,52	 TL	 borç	 almıştır.	 Yine	 Ticaret	 Sicil	 kayıtlarından	 borçlu	
Şirket	 ortağı	 ve	 temsilcisi	M.F.’un	 23.8.2005	 tarihinde	 davalı	 A.A.Ö.	
ile	O.	Hazır	Giyim	İth.İhr.San	ve	Ltd.Şti’ni	kurduğu	ve	2010	mayıs	ayı-
na	 kadar	 ortaklığını	 fiilen	 sürdürdüğü	 anlaşılmaktadır.	 Adana	 4.	 Ağır	
Ceza	 Mahkemesinin	 2011/..	 Esas	 sayılı	 dosyasındaki	 22.12.2011	 ta-
rihli	duruşmada	borçlu	şirket	ortağı	ve	temsilcisi	M.F.I.	savunmasında;	
Mersin’de	bulunan	O.	Hazır	Giyim	isimli	Vakko	bayisi	olan	işletmede	
A.A.	ile	ortak	olduğunu,	2010	yılı	Mayıs	ayında	ortaklıklarını	sonlandır-
dıklarını,	A.A.’ın	2010/7325	ve	2010/4330	sayılı	icra	takibine	konu	et-
tiği	dört	adet	çekin	ortaklıkları	sırasında	hatır	çeki	olarak	verilen	çekler	
olduğunu,	o	tarihlerde	A.A.’ın	kredi	alamadığını,	bu	nedenle	takip	konu-
su	çekleri	verdiğini,	ortaklıktan	ayrılınca	çeklerin	takibe	konulduğunu,	
bu	çekler	nedeniyle	A.A.’a	borcu	olmadığını,	A.’in	in	de	kendisine	hatır	
çeki	verdiğini	ancak	kendisinin		bu	çekleri	ödediğini,	A.’in	anılan	çekler	
karşılığı	kredi	aldığını	krediyi	ödeyip	çekleri	geri	alındıktan	sonra	yeni	
kredi	için	çeklerin	tarihini	değiştirilip	yeniden	bankalara	verdiğini,	çek-
lerin	üzerindeki	tarihlerin	bu	nedenle	değiştirildiğini	ve	davacı	şirketten	
kendi	şirketin	borcunu	ödemek	 için	690.000,00	TL	aldığını	beyan	et-
miştir.2010/....	sayılı	takip	dosyası	incelendiğinden	davalı	alacaklı	şirket	
vekili	ile	borçlu	şirket	temsilcisi	M.F.’un	icra	müdürülüğüne	23.6.2010	
tarihinde	birlikte	giderek	takibi	kesinleştirdikleri,	M.F.’un	şirket	borcu-
na	kefil	olduğu,	hacizlere	muvafakat	ettiği,	M.F.’un	haczedilen	aracına	
yönelik	alacaklı	 tarafından	 işlem	yapılmadığı,	M.F.	 tarafından	çeklerin	
hatır	çeki	olarak	verildiği	beyan	edilmesine,	çeklerin	keşide	tarihlerinde	
karalamalara	olmasına	ve	çeklere	dayalı	takiplerin	zamanaşımına	uğra-
masına	rağmen	takiplerin	iptali	yönünden	borçlu	şirket	tarafından	işlem	
yapılmadığı	9.7.2013	tarihli	Avukat	Talih	Uyar’dan	alınan	mütalaa	içe-
riğinden	de	anlaşıldığı	gibi	dava	konusu	takiplerin	zamanaşımına	uğra-
masına	rağmen	borçlu	 tarafından	takiplerin	 iptaline	yönelik	dava	açıl-
madığı	ve	davalı	3.	Kişi	A.A.Ö.’in	borçlu	şirketin	durumunu	ve	amacını	
bilebilecek	kişilerden	olduğu	anlaşılmaktadır.
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	 Dosya	içindeki	maddi	ve	hukuki	olgular	birlikte	değerlendirildiğin-
de	davalılar	arasındaki	dava	konusu	çekler	 ile	bu	çeklere	dayalı	olarak	
yapılan	icra	takiplerinin	İİK	280/1	madde	gereğince	iptale	tabi	olduğu	
anlaşıldığından	davacının	 takip	konusu	yaptığı	alacak	ve	 fer’ileriyle	sı-
nırlı	olarak	iptaline,	davalı	3.kişinin	dava	konusu	icra	takiplerinden	yap-
tığı	tahsilatların	davacıya	ödenmesine	karar	verilmesi	gerekirken	mah-
kemece	delillerin	bu	yönde	değerlendirilmesine	rağmen	iptal	yönünden	
talebin	reddi	isabetli	görülmemiştir.

  SONUÇ:	 Yukarıda	 1	 nolu	 bentte	 açıklanan	 nedenlerle	 davalı	
A.A.Ö.	vekilinin	yerinde	görülmeyen	tüm	temyiz	itirazlarının	reddine,	2	
nolu	bentte	açılanan	nedenlerle	davacı	vekilinin	temyiz	itirazların	kabu-
lü	ile	hükmün	BOZULMASINA,	1.100,00	TL	vekalet	ücretinin	davalı	
A.A.Ö.’den	alınarak	duruşmada	vekille	temsil	olunan	davacıya	verilme-
sine,	peşin	alınan	harcın	istek	halinde	temyiz	eden	davacıya	geri	veril-
mesine,	aşağıda	dökümü	yazılı	22.002,46	TL	kalan	harcın	temyiz	eden	
davalı	A.A.Ö.’den	alınmasına	24.6.2014	gününde	oybirliğiyle	karar	ve-
rildi.

Gönderen: Av.	Talih	UYAR
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ÖZET: Vasi tayini istenilmiş olup vesayete ilişkin hükümlerin 
kamu düzenine ilişkin bulunması nedeniyle, başta davacı olmak 
üzere tarafların göstereceği tüm delillerin toplanıp değerlendirme 
yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

T.C. 
YARGITAY 
18. Hukuk Dairesi 
 
ESAS NO  : 2013/14743 
KARAR NO : 2014/488

 
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Davacı	dava	dilekçesinde,	kötü	yaşam	tarzı	ve	malvarlığını	kötü	yö-
netmesi	nedeniyle	kardeşinin	vesayet	altına	alınarak	kendisinin	vasi	ola-
rak	atanmasını	istemiş,	mahkemece	yapılan	yargılama	sonucunda	karar	
verilmesine	yer	olmadığına	karar	verilmiştir.

	 Dosya	içindeki	bilgi	ve	belgelerin	incelenmesinden;	davalı	E.Ö.’in	
Türk	Medeni	Kanununun	 406.	maddesi	 gereğince	mal	 varlığını	 kötü	
yönetme	ve	 savurganlığı	 sebebiyle	 vasi	 tayini	 istenilmiş	olup	vesayete	
ilişkin	 hükümlerin	 kamu	 düzenine	 ilişkin	 bulunması	 nedeniyle,	 başta	
davacı	olmak	üzere	tarafların	göstereceği	tüm	delillerin	toplanıp	değer-
lendirme	yapılarak	oluşacak	sonuca	göre	bir	karar	vermek	gerekirken,	
mahkemece	yalnız	akıl	sağlığı	yönünden	inceleme	yapan	sağlık	kurulu	
raporu	dikkate	alınıp	yetersiz	ve	eksik	inceleme	yapılması	suretiyle	yazılı	
şekilde	hüküm	kurulması	doğru	görülmemiştir.

	 Bu	itibarla	yukarıda	açıklanan	esaslar	gözönünde	tutulmaksızın	ya-
zılı	şekilde	hüküm	tesisi	isabetsiz,	temyiz	itirazları	bu	nedenlerle	yerinde	
olduğundan	 kabulü	 ile	 hükmün	HUMK.nun	 428.	maddesi	 gereğince	
BOZULMASINA,	16.01.2014	gününde	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Fatih	KARAMERCAN
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ÖZET: Vesayet dosyası karara çıkmış ve kesinleşmiştir. Mahke-
mece davanın ayrı esasta görülüp sonuçlandırılması gerekirken, 
yargılamasından el çekilmiş olan vesayet dosyası ile birleştirilmesi 
suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

T.C. 
YARGITAY 
18. Hukuk Dairesi 
 
ESAS NO  : 2013/14705 
KARAR NO : 2014/424

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Davacı,	 eski	 eşi	Ö.T.	 hakkında	 kısıtlama	 kararı	 verildiğini,	 alınan	
raporun	yetersiz	olduğunu,	ayrıca	nafaka	yükümlülüğünden	kurtarmak	
için	bu	yola	başvurulduğunu	belirterek	vesayetin	kaldırılmasını	istemiş,	
mahkemece	dava,	karar	verilen	ve	esası	kapatılan	vesayet	dosyası	ile	bir-
leştirilmiş	ve	dava	reddedilmiştir.

	 Vesayet	dosyası	karara	çıkmış	ve	kesinleşmiştir.	Mahkemece	dava-
nın	ayrı	esasta	görülüp	sonuçlandırılması	gerekirken,	yargılamasından	
el	çekilmiş	olan	vesayet	dosyası	ile	birleştirilmesi	suretiyle	yazılı	şekilde	
hüküm	kurulması	doğru	görülmemiştir.

	 Bu	itibarla	yukarıda	açıklanan	esaslar	gözönünde	tutulmaksızın	ya-
zılı	şekilde	hüküm	tesisi	isabetsiz,	temyiz	itirazları	bu	nedenlerle	yerinde	
olduğundan	kabulü	ile	şimdilik	diğer	yönleri	incelenmeksizin	hükmün	
HUMK.nun	428.	maddesi	gereğince		BOZULMASINA,	temyiz	peşin	
harcının	istek	halinde	temyiz	edene	iadesine,	karar	düzeltme	yolu	kapalı	
olmak	üzere,	16.01.2014	gününde	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Fatih	KARAMERCAN

Yargıtay	Hukuk	Daire	Kararları
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YARGITAY
CEZA GENEL KURULU

KARARLARI
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SANIĞIN SUÇTA KULLANDIĞI BIÇAĞI VE ELDİVENİ SAK-
LAYARAK SAVUNMASI DOĞRULTUSUNDA KATILANIN 
BIÇAK ÜSTÜNE DÜŞTÜĞÜ ALGISINI UYANDIRMAK İÇİN 
MUTFAKTAN ALDIĞI BAŞKA BİR BIÇAĞI BÜKÜP MAĞDU-
RENİN YANINA BIRAKMASI, SONRA MAĞDURENİN ÖLÜP 
ÖLMEDİĞİNİ KONTROL EDİP MAĞDUREYE “BENDEN Şİ-
KAYETÇİ OLACAK MISIN” DİYE SORMASI, ANCAK KATILA-
NIN ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞINI SÖYLEMESİ ÜZERİNE EY-
LEMİNE SON VERMESİ,  YAŞLI VE AĞIR YARALI KATILANI 
EVDE YALNIZ BIRAKIP KAPIYI KAPATMASI, ELLERİNDE VE 
YÜZÜNDE KAN OLDUĞUNU GÖREN AĞABEYİ VE ANNESİ-
NE MAĞDUREYE BİR ŞEYLER OLDUĞUNU SÖYLEMEK DI-
ŞINDA NETİCENİN MEYDANA GELMESİNİ ENGELLEMEK 
İÇİN HİÇBİR CİDDİ ÇABA İÇERİSİNDE BULUNMAMASI 
KARŞINDA, SANIĞIN DAVRANIŞLARININ GÖNÜLLÜLÜĞE 
DAYANMADIĞI GİBİ NETİCENİN GERÇEKLEŞMESİNİ ÖN-
LEMEK BAKIMINDAN CİDDİ BİR ÇABA NİTELİĞİNDE DE 
OLMADIĞINDAN GÖNÜLLÜ VAZGEÇMENİN ŞARTLARININ 
GERÇEKLEŞMEDİĞİ KABUL EDİLMELİDİR.

T.C. 
YARGITAY
Ceza Genel Kurulu

ESAS NO : 2013/1-126
KARAR NO : 2014/364

Y A R G I T A Y   K A R A R I

	 Kasten	öldürme	suçuna	teşebbüsten	sanık	Furkan	K.’ın	5237	sayılı	
TCK’nun	81/1,	35/2,	31/2,	62,	54	ve	63.	maddeleri	uyarınca	5	yıl	10	
ay	hapis	cezası	 ile	cezalandırılmasına,	müsadereye	ve	mahsuba	 ilişkin,	
Sivas	1.	Ağır	Ceza	Mahkemesince	verilen	13.01.2011	gün	ve	400-9	sayılı	
hükmün	sanık	müdafii	ve	katılan	vekili	tarafından	temyiz	edilmesi	üze-
rine	dosyayı	 inceleyen	Yargıtay	1.	Ceza	Dairesince	20.10.2011	gün	ve	
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6758-6153	sayı	ile;

	 “...Yerinde	görülmeyen		temyiz	itirazlarının	reddine,	Ancak;	

	 Oluşa	ve	dosya	kapsamına	göre;	yalnız	yaşadığını	bildiği	komşusu	
müştekinin	 evine	onun	 rızasıyla	 giren	 sanığın,	 üzerinden	 çıkardığı	 bı-
çakla	sırt,	sol	omuz,	batın,	sağ	aksiller,	baş	ve	boyun	bölgelerine	vurması	
sonucu,	batın	sol	alt	kadranda	batına	nafiz	olup,	jejunum	lezyonlarına,	
sağ	aksiller	bölgede	göğüs	boşluğuna	geçerek	hidropnömotoraksa	ne-
den	 olan	 yaralanmalar	 nedeniyle	 müştekinin	 hayati	 tehlike	 geçirdiği,	
sanığın	kendiliğinden	eylemine	son	vererek	müştekinin	acilen	hastane-
ye	kaldırılması	konusunda	kendi	annesinden	yardım	 istemesi	üzerine,	
annesi	tanık	Fatma	ile	komşusu	tanık	Mehmet’in	olay	yerine	geldikle-
ri,	müştekinin	tanık	Mehmet	tarafından	çağrılan	ambulansla	hastaneye	
kaldırılarak	ölüm	sonucunun	gerçekleşmesinin	önlendiği	olayda;	

	 “Dairemizin	 yerleşik	 uygulamalarına	 göre,	 sanık	 icra	 hareketleri-
ni	 tamamlayıp	 neticenin	meydana	 gelmesini	 önlediğinden,	 eyleminin	
öldürmeye	teşebbüs	olarak	nitelendirilmesi	gerekmekle	beraber,	5237	
sayılı	TCK’nun	36.	maddesinde	düzenlenen	gönüllü	vazgeçme	hükmü	
göz	önünde	tutularak	ve	aynı	Kanunun	61.	maddesi	uyarınca	suçun	iş-
leniş	biçimi,	suçun	işlenmesinde	kullanılan	araç,	suç	konusunun	önem	
ve	değeri,	kasta	dayalı	kusurun	ağırlığı	hususları	dikkate	alınarak,	temel	
cezanın	alt	sınırdan	uzaklaşılmak	suretiyle	belirlenerek	kasten	yaralama	
suçundan	hüküm	kurulması	 yerine,	 kasten	 insan	öldürmeye	 teşebbüs	
suçundan	yazılı	 şekilde	karar	verilmesi”	 isabetsizliğinden	bozulmasına	
karar	verilmiştir.	

	 Yerel	mahkeme	ise	28.02.2012	gün	ve	298-39	sayı	ile;

	 «Olayımıza	bakıldığında	sanığın	anlaşılamayan	bir	sebeple	katılana	
yönelik	ikisi	sırtta,	birisi	sol	omuzda,	birisi	batında,	birisi	sağ	aksiller	böl-
gede,	diğerleri	ise	sayılamayacak	kadar	çok	olacak	şekilde	baş	ve	boyun	
bölgesinde	öldürmeye	elverişli	bıçakla	çok	sayıda	darbe	yaptığı,	bunlar-
dan	sol	alt	kadranda	karın	boşluğuna	geçerek	jejunum	lezyonlarına	ve	
jejunum	80	cm	 lik	bölümün	alınmasına	neden	olan	yaralanma	 ile	 sağ	
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aksiller	bölgede	göğüs	boşluğuna	geçen	yaralanmanın	hayati	tehlikeye	
sebebiyet	verir	nitelikte	olduğu,	sanığın	eylemleri	sonucunda	mağdurun	
yere	düştüğü,	bunun	üzerine	sanığın	evin	içerisinde	bir	süre	oyalandığı,	
bilahare	mağdurun	yanına	gelerek	‘Makbule	teyze	öldün	mü	?’	şeklinde	
sorduğu,	‘ölmedim’	karşılığı	alınca	bu	kez	‘beni	şikayet	edecek	misin	?’	
dediği,	‘yok’	karşılığı	alınca	da	eylemini	sonlandırıp	mağdurun	evinden	
kapıyı	 kapatarak	 ayrıldığı,	 bu	haliyle	 sanığın	mağdura	 yönelik	 gerçek-
leştirdiği	 darbe	 sayısı	 da	 dikkate	 alındığında,	 sanığın	 eylemine	 kendi-
liğinden	 son	 verip	 devam	 etmeme	 yönünde	 bir	 irade	 gösterdiğinden	
bahsetmek	mahkememize	göre	mümkün	değildir.	Aksine	bir	kabul	tüm	
öldürmeye	teşebbüs	olaylarında	faillerin	mağdurların	başını	bekleyerek	
ölüp	ölmediklerini	kontrol	etmeleri	şeklinde	bir	davranışa	göre	kastla-
rını	belirlemeye	çalışma	sonucu	doğuracaktır	ki,	bunun	suçun	manevi	
unsuru	olan	kastın	belirlenmesinde	herhangi	bir	etkisi	olmayacağı	dü-
şünülmektedir.	Sanık	eyleme	son	verme	arzusu	ve	iradesi	ile	hareket	et-
memiş,	çok	sayıda	bıçak	darbesine	rağmen	yere	düşen	mağdurun	halen	
ölmemesi	nedeniyle	kendisine	‘beni	şikâyet	edecek	misin?’	diye	sorup	
buna	‘hayır’	şeklinde	cevap	alınca	evi	terk	etmiştir	ki,	burada	icra	hare-
ketlerinden	gönüllü	olarak	vazgeçmeden	bahsetmek	mümkün	değildir.

	 Gönüllü	vazgeçmenin	uygulanması	için	gereken	diğer	hal,	sanığın	
neticenin	gerçekleşmesini	önlemesi	halinde	mümkün	olup,	bozma	ila-
mının	da	bu	noktada	maddi	delillere	uygun	olmadığı	mahkememizce	
değerlendirilmektedir.	

	 Zira	bozma	 ilamında	 sanığın	mağdurun	acilen	hastaneye	kaldırıl-
ması	konusunda	kendi	annesinden	yardım	istediği,	bunun	üzerine	an-
nesi	Tanık	Fatma	ile	komşusu	Tanık	Mehmet’in	olay	yerine	geldikleri,	
mağdurun	Tanık	Mehmet’in	çağırdığı	ambulansla	hastaneye	kaldırıldığı	
kabul	edilmektedir.	

	 Oysa	tüm	dosya	kapsamından,	sanığın	katılana	yönelik	eyleminden	
sonra	ağzı	yüzü	kanlı	vaziyette	alt	katta	bulunan	kendi	evine	gittiği,	kapı	
kapalı	olduğundan	zili	çaldığı,	kapıyı	sanığın	abisinin	açtığı	ve	sanığı	bu	
vaziyette	görünce	dövüldüğünü	düşünüp	annesi	olan	Tanık	Fatma’ya	
‹gel	gel,	Furkan’ı	biri	dövdü,	ağzı	yüzü	kanlar	 içerisinde’	şeklinde	ses-
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lendiği,	bunun	üzerine	Tanık	Fatma’nın	kapıya	gittiğinde	Furkan’ı	kan-
lar	içinde	görüp	ne	olduğunu	sorduğu,	Furkan’ın	da	‹anne	gel,	makbule	
teyzeye	bir	şeyler	oldu,	gel	bak’	dediği,	bunun	üzerine	birlikte	katılanın	
evine	gidip	zile	bastıkları,	katılanın	kapıyı	açtığı,	katılanı	kanlar	içerisin-
de	gören	Tanık	Fatma’nın	Tanık	Mehmet’e	haber	verilmesini	söyledi-
ği,	bu	sırada	Tanık	Mehmet’in	tesadüfen	evinin	önüne	geldiği	ve	Tanık	
Fatma’nın	 seslenmesi	 ile	 yukarı	 çıkıp	 ambulans	 çağırdığı,	 dolayısıyla	
sanık	Furkan’ın	neticenin	meydana	gelmesini	önlemek	maksadıyla	an-
nesine	veya	Tanık	Mehmet’e	olayı	haber	vermesi	söz	konusu	olmayıp,	
kanlı	vaziyette	evine	indiğinde	bizzat	annesi	Tanık	Fatma’nın	anlatımla-
rından	anlaşılacağı	üzere,	kapıyı	açan	ağabeyinin	onu	o	vaziyette	görüp	
şaşırarak	dövüldüğünü	düşünüp	annesini	haberdar	etmesi	sonrasında,	
annesinin	sanığa	sorması	üzerine	sanığın	da	başka	bir	izahat	yapma	im-
kanı	bulamadığından,	katılana	bir	şeyler	olduğundan	bahsederek	anne-
sini	katılana	yönlendirdiği	dolayısı	ile	gönüllü	vazgeçme	oluşturacak	bir	
davranıştan	bahsetmenin	bu	haliyle	de	mümkün	olmadığı»	gerekçesiy-
le	önceki	hükmünde	direnmiştir.	

	 Bu	 hükmün	 de	 sanık	 müdafii	 ve	 katılan	 vekili	 tarafından	 temyiz	
edilmesi	üzerine,	Yargıtay	C.Başsavcılığının	23.01.2013	gün	ve	133064	
sayılı	“bozma”	istekli	tebliğnamesi	ile	Yargıtay	Birinci	Başkanlığına	gön-
derilen	dosya,	Ceza	Genel	Kurulunca	değerlendirilmiş	ve	açıklanan	ge-
rekçelerle	karara	bağlanmıştır.	

TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI

 Özel	Daire	ile	yerel	mahkeme	arasında	oluşan	ve	Ceza	Genel	Ku-
rulunca	çözümlenmesi	gereken	uyuşmazlık;	somut	olayda	5237	sayılı	
TCK’nun	36.	maddesinde	düzenlenen	 gönüllü	 vazgeçme	 şartlarının	
gerçekleşip	gerçekleşmediğinin	belirlenmesine	ilişkindir.

	 İncelenen	dosya	kapsamından;

	 Sanığın	suç	tarihinde	13	yaş	9	ay	5	günlük	olduğu	ve	ilköğretim	8.	
sınıfa	devam	ettiği,	katılan	 ile	aynı	apartmanda	 farklı	dairede	ailesi	 ile	
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birlikte	yaşadığı,	hakkında	düzenlenen	adli	rapor	ile	sosyal	inceleme	ra-
poru	ve	bunlara	uygun	mahkemenin	gözlem	ve	değerlendirmesi	sonu-
cunda	işlediği	fiilin	hukukî	anlam	ve	sonuçlarını	algılama	ve	bu	fiille	ilgili	
olarak	davranışlarını	yönlendirme	yeteneğinin	bulunduğu	kanaatine	va-
rıldığı,

	 Katılanın	ise	suç	tarihinde	69	yaşında	olduğu,	dul	olup	yalnız	yaşa-
dığı,	olay	nedeniyle	ikisi	sırtta,	birisi	sol	omuzda,	birisi	batında,	birisi	sağ	
aksiller	 (koltuk	altı)	 	bölgede,	 çok	 sayıdaki	diğer	yaralanmalar	 ise	baş	
ve	 boyun	 bölgesinde	 öldürmeye	 elverişli	 bıçakla	 yaralandığı,	 	 bunlar-
dan	sol	alt	kadranda	karın	boşluğuna	geçerek	jejunum	(ince	bağırsak)		
lezyonlarına	ve	 jejunumun	80	cm’lik	bölümün	alınmasına	neden	olan	
yaralanma	ile	sağ	aksiller	bölgede	göğüs	boşluğuna	geçen	yaralanmanın	
hayati	tehlikeye	sebebiyet	verecek	nitelikte	olduğu,

	 Olay	ve	yakalama	tutanağında;	28.03.2010	günü	saat	14.30	sırala-
rında	112	acil	servis		ekiplerinin	Halit	Rıfat	Caddesi	üzerinde	bulunan	
meteoroloji	binası	karşısındaki	K.	Apartmanında	bir	kişinin	bıçak	üzeri-
ne	düştüğünü	haber	merkezine	bildirmesi	üzerine	olay	yerine	gidildiği,	
Makbule	Ç.	olduğu	 anlaşılan	bıçaklanan	 şahsın	 evin	önündeki	 ambu-
lans	içerisinde	olduğu	ve	vücudunun	çeşitli	yerlerinden	bıçaklandığının	
görüldüğü,	kendisine	ne	olduğu	 sorulduğunda;	komşusu	olan	Furkan	
isimli	çocuğun	ikametinde	yalnız	olduğu	sırada	kapı	zilini	çalarak	içeriye	
elinde	siyah	saplı	büyük	bir	bıçakla	girdiğini	ve	hiçbir	şey	demeden	ken-
disine	saldırıp	yaraladığını,	sırtında	saplı	kalan	bıçağı	çıkartarak	‹Mak-
bule	Teyze	öldün	mü	ölmedin	mi?»	deyip	kaçtığını,	daha	sonra	annesi	
Fatma	ile	gelerek	kapıyı	çaldıklarını,	yaralı	olarak	kapıyı	açtığını	beyan	
ettiği,	ikametin	önünde	sağ	ve	sol	el	parmaklarından	yaralı	olarak	görü-
len	Furkan	K.’a	ne	olduğu	sorulduğunda	ise	apartmanın	en	üst	katından	
merdivenlerden	 inerken	 4.	 kata	 geldiğinde	Makbule	 Ç.’nin	 kapısının	
açık	olduğunu	ve	giriş	holünde	yerde	oturduğunu	gördüğünü,	kendisini	
içeri	çağırdığını,	«gel	börek	yiyelim»	dediğini,	bu	esnada	mağdurun	sol	
yanı	üstüne	düştüğünü,	baktığında	 sırtında	 saplı	bıçak	gördüğünü,	 iki	
eliyle	tutarak	bıçağı	çıkardığını,	bu	esnada	her	iki	elinden	de	yaralandı-
ğını,	ikametin	kapısını	kapatarak	kendi	ikametine	gittiğini	ve	olayı	anne-
si	Fatma’ya	anlattığını,	annesi	ile	birlikte	tekrar	mağdurenin	ikametine	
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geldiklerini	ve	kapıyı	çaldıklarını,	mağdurenin	kapıyı	açtığında,	yüzün-
den	kan	aktığını	gördüklerini	beyan	ettiği,	pantolon	ve	çorabında	da	kan	
lekelerinin	görülmesi	üzerine	sorulduğunda	olayı	kendisinin	gerçekleş-
tirmediğini	beyan	ettiği,	güvenlik	amaçlı	üstü	arandığında	herhangi	bir	
suç	unsuruna	rastlanılmadığı	açıklamalarına	yer	verildiği,

	 Olay	yerinde	yapılan	incelemede	kapıda	herhangi	bir	zorlama	izinin	
olmadığı,	evde	çok	sayıda	ve	çeşitli	bölgelerde	kan	izlerinin	bulunduğu-
nun	 görüldüğü,	 bunun	 dışında	 bir	 dağınıklık	 ve	 karışıklığın	 olmadığı,	
salon	girişinin	zemininde	üzerinde	RİBA	yazılı	bükülmüş	vaziyette	bir	
bıçak	bulunduğu,	bu	bıçak	üzerinde	yapılan	incelemede	herhangi	bir	iz	
tespit	edilemediği,	katılanın	tarifi	üzerine	29.03.2008	tarihinde	oturma	
odasındaki	TV	sehpasının	altında	suçta	kullanılan	bıçağın	ele	geçirildiği,	
02.04.2004	 tarihinde	de	eve	 temizliğe	gelen	mağdurenin	kızının	mut-
fakta	plastik	sebzeliğin	arkasında	suçta	kullanılan	eldivenin	bulunduğu,	
olay	 yerinde	 bulunan	 materyaller	 üzerinden	 alınan	 kan	 örneklerinin	
DNA	analizinde	eldiven	üzerinde	katılan	ve	sanığın	genotiplerinin	ka-
rışık	olarak	bulunduğunun,	TV	sehpası	altında	bulunan	bıçağın	sap	kıs-
mındaki	kan	örneğinin	katılanın	genotibinin,	sanığın	pantolon	ve	çorabı	
üzerindeki	 kan	 örneklerinde	 ise	 kendi	 genotiplerinin	 bulunduğunun	
tespit	edildiği,

	 Anlaşılmaktadır.	

	 Katılan	Makbule	 Ç.	 özetle;	 sanık	 ile	 aralarında	 bir	 husumet	 bu-
lunmadığını,	 aksine	 ailesi	 ve	 kendisiyle	 iyi	 komşuluk	 ilişkilerine	 sahip	
olduklarını,	 aynı	 apartmanda	 onların	 ikinci	 kendisinin	 ise	 dördüncü	
katta	oturduğunu,	olay	günü	kardeşlerinin	kendisini	ziyarete	geldikleri-
ni,	apartmanın	bahçesinde	görüştüklerini,	eve	davet	ettiğini,	ancak	gel-
mediklerini,	öğle	ezanı	civarında	evine	çıktığını,	kızarttığı	böreği	yemek	
için	hazırlık	yaptığı	sırada	kapı	zilinin	çaldığını,	normalde	kapıyı	kolay	
kolay	kimseye	açmadığı	ve	genellikle	de	içeriden	kilitlediğini,	delikten	
baktığında	sanığı	gördüğünü,	«Makbule	teyze	birşey	söyleceğim»	de-
yince	 komşularının	 çocuğu	 olduğundan	 kapıyı	 açtığını,	 ayakkabısı	 ve	
çorabı	olmayan	 sanığın	o	 vaziyette	 içeri	 girdiğini,	 girer	 girmez	de	be-
linden	büyük	bir	bıçak	çıkartıp	birşey	söylemeden	kendisine	vurmaya	
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başladığını,	bıçağı	vurduğu	zaman	elinden	kaydığını,	zaten	ellerini	de	bu	
şekilde	kestiğini,	bıçağın	siyah	saplı	ucu	enli	bir	bıçak	olduğunu,	şayet	
ucu	sivri	olsaydı	öldüreceğini,	televizyon	odasına	doğru	kaçtığını,	sanı-
ğın	peşinden	gelip	orada	da	rastgele	vurmaya	başladığını,	evin	girişine	
koştuğunu,	kapıyı	açıp	yardım	çağırmak	istediğini	ancak	sanığın	tutup	
engellediğini,	tekrar	vurmaya	uğraştığını,	bağırdığını	fakat	dışarıda	inşa-
at	çalışması	olduğundan	sesini	kimseye	duyuramadığını,	sanığa	yapma	
diye	bağırınca	“Makbule	teyzeyi,	öldürmeden	gelme	dediler”	diye	cevap	
verdiğini,	sanığın	bir	ara	mutfağa	girip	bir	başka	bıçağı	alıp	getirdiğini,	
bıçağın	bükülmüş	vaziyette	olduğunu,	 sanığın	bu	bıçağı	 yanına	bırak-
tığını,	 kendisini	 yaraladığı	 bıçağı	 ise	 oturma	 odasındaki	 televizyonun	
arkasına	attığını,	en	son	yanına	gelip	“Öldün	mü,	Makbule	teyze,	öldün	
mü?”	diye	sorduğunu,	“Ölmedim”	deyince	bu	kez	“Beni	şikâyet	edecek	
misin?”	diye	sorduğunu,	“Yok”	deyince	de	kapıyı	kapatıp	gittiğini,	bir	iki	
dakika	sonra	komşusu	Mehmet	K.,	sanık	ve	annesinin	hep	beraber	ka-
pıya	geldiklerini,	sürüklenerek	gidip	kapıyı	açtığını,	Mehmet	K.’ın	«kim	
yaptı?»	diye	sorduğunu,	«Furkan	yaptı»	dediğini,	sanığın	bıçağa	düşe-
rek	yaralandığını	iddia	ettiğini,	ancak	bıçağın	üzerine	düşse	bir	yerinden	
yaralanacağını,	halbuki	kendisinin	on	dört	yerinden	yaralandığını,	olay	
sırasında	şuurunu	hiç	kaybetmediğini,	sanığa	iftira	etmesi	için	bir	sebep	
olmadığını,	iftira	etse	daha	çok	ceza	alsın	diye	ailenin	büyük	çocuğuna	
iftira	edebileceğini,	sanığın	olay	anında	üzerinde	siyah	tişört	ve	ellerinde	
siyah	eldiven	olduğunu,	sanığın	eldivenleri	mutfaktaki	sebzeliğe	kapının	
arkasına	atmış	olduğunu	sonradan	öğrendiğini,	olaydan	sonra	hastane-
deyken	 kızlarının	 ele	 geçirilen	 bıçağın	 kendi	 bıçakları	 olduğunu	 ifade	
edince	onlara	sanığın	kendisini	yaraladığı	bıçağı	televizyonun	arkasına	
attığını	söylediğini,	«Gidip	bakın»	dediğini,	gidip	baktıklarını	ve	bıçağı	
bulup	polise	haber	verdiklerini,	bıçağın	bu	şekilde	ele	geçirildiğini,	yal-
nız	yaşadığını,	sanığın	ailesinin	bilezikleri	ve	parasının	olduğunu	bildi-
ğini,	 sanığın	bu	planı	annesi	 ile	birlikte	yaptığını	düşündüğünü,	ancak	
sanık	 cahil	 olduğundan	 kendisini	 yaralamasına	 rağmen	 evden	 birşey	
alamadan	 ayrıldığını,	 sanığın	 ve	 ailesinin	 ekonomik	 sıkıntısının	 olup	
olmadığını	 bilmediğini,	 yüksek	 tansiyon	 ve	 şeker	 hastası	 olduğundan	
günlük	 hap	 kullandığını,	 ancak	 ağır	 bir	 rahatsızlığının	 olmadığını,	 be-
linde	platin	olduğunu,	bu	sebeple	fiziksel	rahatsızlığı	olduğunu,	psikol-
jik	herhangi	bir	 rahatsızlığı	olmadığını,	gerek	 tanık	Mehmet’e	gerekse	
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sanık	ve	ailesine	evinden	ayrılıp	başka	bir	şehre	gittiği	zamanlarda	evin	
anahtarını	bıraktığını,	ancak	evdeyken	anahtarını	kimseye	vermediğini,	
evden	ayrıldığı	zamanlarda	da	takılarını	da	yanında	götürdüğünü,	sanık	
ve	ailesiyle	her	gün	görüşmelerinin	bir	araya	gelmelerinin	birlikte	yemek	
yemelerinin	söz	konusu	olmadığını,	evlerinin	önündeki	bahçede	otur-
duklarını,	birlikte	çay	içtiklerini,	ancak	evlerine	bu	şekilde	sıklıkla	gidip	
gelmediklerini,	ihtiyaçlarını	kardeşlerinin,	kızının	ve	damadının	karşıla-
dığını		beyan	etmiş,

	 Tanık	Fatma	K.	özetle;	olay	günü	saat	14.15	sıralarında	balkonda	
çamaşır	astığı	sırada	kapının	zilinin	çaldığını,	kapıyı	büyük	oğlu	Yasin’in	
açtığını,	Yasin’in	«Furkan’ı	 biri	 dövdü,	 ağzı	 yüzü	kanlar	 içinde»	diye	
seslenince	hemen	yanlarına	gittiğini,	Furkan’ı	kanlar	içinde	görünce	ne	
olduğunu	 sorduğunu,	onun	da	«Anne	gel,	Makbule	 teyzeye	birşeyler	
oldu,	gel	bak»	dediğini,	birlikte	katılanın	evine	gittiklerini,	kapı	ziline	
bastığını,	katılanın	bir	müddet	sonra	öğürme	sesi	ile	birlikte	kapıyı	açtı-
ğını,	baktığında	her	tarafının	kanlar	içinde	olduğunu	gördüğünü,	«Mak-
bule	teyze	ne	yaptın	nereden	düştün?»	diye	sorduğunda	yattığı	yerden	
oturma	odasını	gösterdiğini,	odaya	doğru	gittiğinde	yerde	ortadan	eğri	
ve	kanlı	bir	bıçak	gördüğünü,	katılanın	bıçaklandığını	anladığını,	hemen	
büyük	 oğlu	 Yasin’e	 «Mehmet	 abiyi,	 ambulansı	 çağır,	 babanı	 çağır»	
diye	seslendiğini,	evine	gidip	üstüne	birşeyler	alıp	tekrar	geri	geldiğinde	
komşuları	Mehmet’i	gördüğünü,	«Çabuk	koş,	Makbule	ablaya	birşey-
ler	oldu»	dediğini,	birlikte	katılanın	yanına	çıktıklarını,	bir	 süre	sonra	
ambulansın	gelerek	katılanı	aldığını,	 tanık	Mehmet	 ile	birlikte	katılanı	
hastaneye	 götürdüklerini,	 daha	 sonra	 gelen	diğer	 ambulansın	da	oğlu	
Furkan’ı	hastaneye	götürdüğünü	söylediği,

	 Tanık	 Mehmet	 K.	 özetle;	 28.03.2010	 tarihinde	 gezmek	 için	
ikâmetinden	 ayrıldığını,	 14.30	 sıralarında	 geri	 döndüğünde,	 komşusu	
Fadime	K.’ın	yukarıdan	seslenerek	«Mehmet	Bey	çabuk	gelin,	Makbule	
teyze	bıçağın	üzerine	düştü»	demesi	üzerine	müştekinin	ikâmetgâhına	
çıktığını,	katılanın	yüzünde	kan	olduğunu	görünce	“Abla	sana	ne	oldu”	
diye	soruduğunu,	isim	vermeden	o	sırada	yanlarında	bulunan	Furkan’ı	
göstererek	“Aha	o	yaptı”	dediğini,	Furkan’a	baktığında	elinde	kan	oldu-
ğunu	 gördüğünü,	 sonra	 hemen	 aşağıya	 binanın	 önüne	 indiğini,	 Fadi-
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me	K.’ın	büyük	oğlu	Yasin’e	“Ambulans	çağırdın	mı?”	diye	sorduğunu,	
onun	da	“Ben	telefon	ettim,	geliyor”	dediğini,	bir	süre	ambulansı	bek-
lediklerini,	ambulans	gelince	sağlık	ekipleri	 ile	birlikte	 tekrar	katılanın	
evine	çıktıklarını	ve	hastaneye	götürdüklerini	ifade	etmiş,

	 Tanık	Şenay	Ç.	özetle;	29.03.2010	tarihinde	saat	10.00	sıralarında	
hastanede	yatmakta	olan	kayınvalidesi	Makbule	Ç.’yi	ziyarete	gittiğini,	
kayınvalidesinin	kendisini	yaralayan	Furkan	K.’ın	olayda	kullanmış	ol-
duğu	 bıçağı	 oturma	 odasında	 bulunan	 televizyon	 sehpasının	 arkasına	
attığını	 söylemesi	 üzerine	 kayınvalidesinin	 evine	 gittiğini,	 televizyon	
sehpasının	arkasında	siyah	saplı,	ucu	sivri,	uzun	ve	üzerinde	kan	lekele-
ri	bulunan	bıçağı	gördüğünü	ve	polisi	arayıp	bıçağın	yerini	gösterdiğini	
anlatmış,		

	 Tanık	 Ayla	 Ç.	 özetle;	 Makbule	 Ç.’nin	 öz	 annesi	 olduğunu,	
28.03.2010	günü	annesi	evdeyken	Furkan	K.	tarafından	bıçaklandığını,	
02.04.2010	günü	öğle	 saatlerinde	 annesinin	 evinde	 temizlik	 yaparken	
mutfak	kapısının	arkasında	sebzeliğin	üstünde	kanlı	kokar	vaziyette	bir	
çift	 yün	 eldiven	 gördüğünü,	 annesinin	 bıçaklanma	 olayı	 ile	 bağlantılı	
olabileceğini	düşünerek	bulunduğu	yerden	kaldırmadan	polisi	aradığını	
ve	durumu	anlattığını,	daha	 sonra	olay	yeri	 inceleme	ekibinin	gelerek	
kanlı	eldivenleri	aldığını	dile	getirmiş,

	 Tanık	Mustafa	S.;	katılanın	kardeşi	olduğunu,	bıçaklanma	olayın-
dan	bir	kaç	gün	önce	kardeşi	Makbule’nin	kendisinden	bastonun	ucuna	
geçirilmek	üzere	lastik	altlık	almasını	istediğini,	olay	günü	bunu	alıp	ab-
lasına	gittiğini,	telefon	ile	ablasını	aradığını,	ablasının	aşağıya	geldiğini,	
kapı	önünde	oturduklarını,	daha	sonra	kardeşi	Celal’in	de	yanlarına	gel-
diğini,	 yarım	 saat	 kadar	hep	beraber	kapı	önünde	oturduklarını,	 daha	
sonra	Celal	ve	kendisinin	ayrılıp	evlerine	gittiklerini,	iki	saat	sonra	kar-
deşinin	bıçaklandığı	haberinin	geldiğini,	hemen	hastaneye	gittiklerini,	
hastaneye	gittiğinde	Makbule	 ile	görüştüğünü,	Makbule’nin	kendisini	
komşularının	oğlu	Furkan’ın	bıçakladığını	söylediğini	açıklamış,

	 Tanık	Celal	S.	özetle;	olay	günü	ablası	Makbule	ile	aynı	apartmanın	
birinci	katında	oturan	kardeşi	Yüksel’in	oğlu	olan	Serdar’ın	çocuğuna	
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oyuncak	 aldığını,	 onu	 vermek	 üzere	 binaya	 gittiğini,	 gittiğinde	 ablası	
Makbule	 ile	ağabeyi	Mustafa’nın	kapının	önünde	otururken	gördüğü-
nü,	 kendisinin	 de	 yanlarına	 oturduğunu,	 ablası	Makbule’nin	«Oyun-
cakları	ben	veririm»	dediğini,	biraz	oturup	sohbet	ettikten	sonra	ağabe-
yi	Mustafa’yı	da	alıp	oradan	ayrıldığını,	ağabeyi	Mustafa’nın	evine	gidip	
kahve	içtiklerini,	daha	sonra	kendi	evine	gittiğini,	kapıdan	girer	girmez	
telefon	geldiğini,	arayanın	ablasının	kızı	olduğunu,	katılanın	bıçaklandı-
ğını	söylediğini,	hemen	hastaneye	gitiğini,	ilk	önce	ablası	ile	hastanede	
görüşemediğini	ancak	daha	sonra	ablasının	başında	iki	üç	gün	refakat-
çı	olarak	kaldığını,	 ablasının	«Ben	 siz	gittikten	 sonra	oyuncakları	 alıp	
eve	çıktım,	kahvaltı	hazırladım,	o	anda	zil	çaldı,	kapı	gözünden	baktım,	
komşumuzun	oğlu	idi,	kapıyı	açar	açmaz	beni	bıçakladı»	diye	olayı	an-
lattığını,	ablası	Makbule’nin	şeker	hastası	olduğunu,	buna	bağlı	rahatsız-
lıkları	olduğunu,	ancak	ruhsal	bir	rahatsızlığının	olmadığını,	hastanede	
bile	bilincinin	yerinde	olduğunu	belirtmiş,

	 Sanık	Furkan	K.;	olay	günü	müştekinin	kendilerinde	olduğunu,	bir	
müddet	oturduktan	sonra	cep	telefonunun	çaldığını,	arayanların	müş-
tekinin	kardeşleri	olduğunu,	müştekiye	bastonu	için	plastik	altlık	aldık-
larını	 söylediklerini,	 bunun	üzerine	müştekinin	 evlerinden	 ayrıldığını,	
annesinin	camdan	baktığında	müştekiyi	aşağıda	kardeşleri	ile	otururken	
gördüğünü,	aradan	10-15	dakika	geçtikten	sonra	arkadaşlarına	gitmek	
için	 dışarı	 çıkacağı	 sırada	 annesinin	 kendisine	 babası	 apartman	 yöne-
ticisi	 olduğundan	 ‹10	numaranın	 faturasını	 bırak,	 apartmanda	 tadilat	
var,	üstün	batmasın,	asansörle	çık’	dediğini,	10	numaranın	olduğu	kata	
çıkıp	faturayı	bıraktığını,	asansörün	meşgûl	olduğunu,	bu	nedenle	mer-
divenden	inmek	zorunda	kaldığını,	katılanın	oturduğu	kata	geldiğinde	
kapısının	açık	olduğunu,	katılanın	aynanın	karşısına	geçip	şarkı	 söyle-
yerek	oturduğunu	gördüğünü,	katılan	kendisini	görünce	«Furkan	dur,	
taze	börek	yaptım»	dediğini,	«Sağol,	benim	acil	işim	var»	diye	cevap	
verdiğini,	 ancak	 ısrar	 edince	 kapının	 önünde	 beklemeye	 başladığını,	
katılanın	televizyon	bulunan	oturma	odasına	geçtiğini,	bir	müddet	son-
ra	ağır	bir	cisim	yere	düşmüş	gibi	ses	geldiğini,	aynı	zamanda	katılanın	
bağırmaya	başladığını,	kendisine	seslendiğini,	ancak	cevap	vermediğini,	
bunun	üzerine	ayakkabılarını	çıkarıp	içeriye	girdiğini,	müştekinin	otur-
ma	odasında	yerde	yattığını,	sol	yan	tarafından	saplı	vaziyette	bıçak	gör-
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düğünü,	 bıçağın	 siyah	 saplı	 olduğunu	hatırladığını,	 diğer	 özelliklerine	
dikkat	 etmediğini,	 katılanın	 annesini	 kastederek	«Fadime’yi	 yetiştir»	
dediğini,	katılana	saplanmış	vaziyetteki	bıçağı	çekip	çıkardığını,	bıçağın	
eğilmiş	vaziyette	olduğunu,	bıçağı	katılanın	yanına	bıraktığını,	annesini	
çağırmaya	gittiğini,	giderken	de	kapıyı	kapattığını,	bunu	o	anki	telâş	ile	
yaptığını,	merdivenlerden	inerken	sağ	elinin	yüzük	parmağının	kesilmiş	
olduğunu	fark	ettiğini,	kendi	evlerinin	kapısını	çaldığını,	kapıyı	ağabe-
yi	Yasin’in	açtığını,	 annesini	 çağırmasını	 söylediğini,	 annesinin	kapıya	
geldiğini,	 annesine	 «Makbule	 teyzeyi	 bıçaklamışlar,	 yetiş»	 dediğini,	
birlikte	 katılanın	 kapısına	 vardıklarını,	 kapıyı	 vurmaya	 başladıklarını,	
katılanın	önce	kapıyı	açmadığını,	bir	müddet	sonra	açtığında	üstü	ba-
şının	kan	içinde	olduğunu	gördüklerini,	katılanın	bir	metre	kadar	ilerle-
yip	yere	düştüğünü,	annesine	eliyle	oturma	odasının	içini	gösterdiğini,	
annesinin	bu	odaya	gittiğini,	yerdeki	bıçağı	ve	kanları	görerek	yanlarına	
geldiğini,	ağabeyine	seslendiğini,	ambulansın	ve	polisin	geldiğini,	kendi-
sinin	ifadesini	aldıklarını,	polisin	bu	işin	hırsızlık	olduğunu	söyledikleri-
ni,	kendisine	kötü	davranıp	bağırdıklarını,	suçlamayı	kabul	etmediğini,	
katılanın	ailesinden	birisi	gibi	olduğunu,	apandisit	ameliyatı	olduğunda	
dahi	kendisine	hizmet	edip	baktığını,	 suyunu	ekmeğini	aldığını,	arala-
rında	hiçbir	husumetin	olmadığını,	evlerine	gidip	gelen	birisi	olduğunu,	
bunlara	rağmen	neden	ve	nasıl	kendisini	suçladığını	bilemediğini,	olay	
sırasında	üstünde	mavi	beyaz	renklerde	bir	badi,	altında	kahverengi	ton-
larında	bir	pantalon	olduğunu,	çoraplarının	gri	renkli	olduğunu,	ayakka-
bısının	siyah	renkli	deri	spor	ayakkabı	olduğunu,	ellerinde	eldiven	veya	
başka	birşey	olmadığını,	 kaşkol	 ve	 şapkasının	bulunmadığını,	 katılana	
saplanmış	vaziyette	bıçağı	çıkarmaya	çalışırken	veya	sonrasında	da	üs-
tünde	bulunan	giysiler	haricinde	bir	beze,	eldivene	veya	başka	birşeye	
temas	etmediğini,	normalde	sağ	elini	kullandığını,	katılanın	sol	yanına	
saplı	bıçağı	çıkartırken	sol	eliyle	bıçağın	sapını	sağ	eliyle	metal	kısmını	
tuttuğunu,	sağ	elinin	yüzük	parmağının	kesildiğini	farkettiğini,	ancak	bi-
lahare	hastanede	sağ	elinin	işaret	ve	serçe	parmakları	ile	sol	elinin	serçe	
parmaklarının	da	kesildiğini	anladığını,	sol	eliyle	bıçağın	sapını	tutma-
sına	rağmen	kesinin	nasıl	meydana	geldiğini	bilemediğini,	olay	yerinde	
eldiven	görmediğini	ve	eldivene	de	temas	etmediğini,	eldivende	neden	
kendisine	ait	kana	rastlandığını	bilemediğini,	katılanın	sol	yanında	saplı	
bıçağı	çıkartıp	yere	bıraktığını,	annesi	baktığında	da	bıçağın	aynı	yerde	
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olduğunu,	 bu	 bıçağın	 televizyon	 sehpasının	 bilahare	 arkasında	 ne	 şe-
kilde	ele	geçirildiğini	bilemediğini,	 savcılıkta	önce	 sağ	eliyle	 sonra	 sol	
eliyle	bıçağın	metal	kısmından	tuttuğu	şeklindeki	beyanını	hatırlamadı-
ğını,	katılanın	altınlarını	çalmak	isteseydi	bunu	evinin	yedek	anahtarını	
kendilerine	bıraktığında	yapabilecek	olduğunu,	müştekinin	beyanlarını	
kabul	etmediğini	savunmuş,

	 Tüm	dosya	kapsamından	sanığın	katılanı	öldürmeye	ne	zaman	ka-
rar	verdiği	ve	hangi	nedenle	katılanı	öldürmek	istediği	belirlenememiş-
tir.	

	 Uyuşmazlığın	 sağlıklı	 bir	 şekilde	 çözüme	 kavuşturulabilmesi	 ve	
açıklanan	olayda	gönüllü	vazgeçme	şartlarının	gerçekleşip	gerçekleşme-
diğinin	belirlenebilmesi	 için	gönüllü	vazgeçmenin	hukuki	niteliği	üze-
rinde	durulmalıdır.

	 5237	 sayılı	 Türk	 Ceza	 Kanununun	 “Suça	 Teşebbüs”	 başlıklı	 35.	
maddesinde;	“Kişi,	işlemeyi	kastettiği	bir	suçu	elverişli	hareketlerle	doğ-
rudan	doğruya	icraya	başlayıp	da	elinde	olmayan	nedenlerle	tamamla-
yamaz	ise	teşebbüsten	dolayı	sorumlu	tutulur”	hükmü	yer	almaktadır.	

	 Buna	göre	suça	teşebbüs	işlenmesi	kastolunan	bir	suçun	icrasına	el-
verişli	araçlarla	başlanmasından	sonra,	elde	olmayan	nedenlerle	suçun	
tamamlanamamasıdır.	Maddenin	açık	hükmüne	göre,	 icra	hareketleri-
nin	yarıda	kalması	ya	da	sonucun	meydana	gelmemesi	failin	iradesi	dı-
şındaki	engel	nedenlerden	ileri	gelmelidir.
Aynı	 kanununun	 “Gönüllü	 Vazgeçme”	 başlıklı	 36.	 maddesinde	 ise;	
“Fail,	 suçun	 icra	 hareketlerinden	 gönüllü	 vazgeçer	 veya	 kendi	 çabala-
rıyla	suçun	tamamlanmasını	veya	neticenin	gerçekleşmesini	önlerse,	te-
şebbüsten	dolayı	cezalandırılmaz;	fakat	tamam	olan	kısım	esasen	bir	suç	
oluşturduğu	takdirde,	sadece	o	suça	ait	ceza	ile	cezalandırılır”	şeklindeki	
düzenlemeye	yer	verilmiştir.

		 Kanundaki	tanım	uyarınca	gönüllü	vazgeçme	ile	teşebbüs	arasında-
ki	ayrım	şu	şekilde	özetlenebilir:	Teşebbüs,	suçun	tamamlanması	veya	
neticenin	 gerçekleşmesinin,	 failin	 elinde	 olmayan	 nedenlerle	 meyda-
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na	gelmemesi	olarak	 tanımlanmışken,	gönüllü	vazgeçmede	 failin	 iradi	
hareketi	veya	çabası	ile	icra	hareketlerinin	terkedilmesi	ya	da	suçun	ta-
mamlanmasının	önlenmesi	söz	konusudur.	Suç	tamamlanmadan	veya	
sonuca	ulaşılmadan	önce	vazgeçme	gerçekleştiğinden,	gönüllü	vazgeç-
me	etkin	pişmanlıktan	da	 farklıdır.	Etkin	pişmanlık,	 suçun	 tamamlan-
masından	 sonraki	 pişmanlığı	 düzenlemekte	 ve	 tamamlanan	bir	 suçun	
yol	açtığı	zararın	giderilmesi,	eski	hale	getirilmesi	ya	da	malın	iadesini	
kapsamaktadır.

	 Gönüllü	 vazgeçmenin	 şartları	 ve	 sonuçları	 TCK’nun	 36.	madde-
sinin	 gerekçesinde;	 “Gerek	 icra	 hareketleri	 aşamasında	 gerekse	 icra	
hareketlerinin	bitmesinden	sonra,	 failin	 suçu	 tamamlamaktan	gönüllü	
olarak	vazgeçmesini	teşvik	etmek	modern	suç	politikasının	temel	araç-
larından	biridir.	765	sayılı	Türk	Ceza	Kanununda	sadece	icra	hareketle-
rinin	devamı	aşamasında	kabul	edilen	gönüllü	vazgeçme,	icra	hareket-
lerinin	bittiği	 ancak	neticenin	meydana	gelmediği	olaylar	bakımından	
da	öngörülmüştür.	Böylece	suçun	icrası	sürecindeki	bütün	aşamalarda	
gönüllü	vazgeçme	mümkün	hâle	gelmektedir.	Ancak	icra	hareketlerinin	
bitmesinden	sonra	gönüllü	vazgeçmenin	kabulü	için,	vazgeçenin	suçun	
tamamlanmasını	önlemek	bakımından	ciddi	bir	çaba	göstermesi	gerek-
mektedir.

	 Gönüllü	vazgeçme	hâlinde	kişiye	ceza	verilmemekte,	ancak	o	ana	
kadar	yapılan	hareketler	ayrıca	bir	suç	oluşturuyorsa	sadece	o	suçtan	so-
rumlu	tutulmaktadır.	

	 Suç	bütün	unsurlarıyla	tamamlandıktan	sonra	örneğin	çalınan	eş-
yanın	geri	verilmesi	veya	kaçırılan	kişinin	serbest	bırakılması	hâllerinde,	
artık	vazgeçme	değil	etkin	pişmanlık	söz	konusudur…”	biçiminde	açık-
lanmıştır.

	 Madde	 gerekçesinde	 de	 özenle	 vurgulandığı	 üzere,	 765	 sayılı	
TCK’nun	uygulanmasında	sadece	icra	hareketlerinin	devamı	aşamasın-
da	kabul	edilen	gönüllü	vazgeçme,	5237	sayılı	TCK’nun	uygulanmasın-
da	icra	hareketlerinin	bittiği	ancak	neticenin	meydana	gelmediği	olay-
lar	bakımından	da	öngörülmüş,	böylece	neticenin	meydana	gelmesine	
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kadar	bütün	aşamalarda	gönüllü	vazgeçmenin	mümkün	olduğu	kabul	
edilmiştir.

	 Öğretide;	“Yeni	TCK	sisteminde,	gönüllü	vazgeçme;	gerek	icra	ha-
reketleri	aşamasında,	gerekse	icra	hareketlerinin	bitmesinden	sonra,	fai-
lin	suçu	tamamlamaktan	gönüllü	vazgeçmesini	ifade	etmektedir.	Suçun	
icrası	 tamamlanıncaya,	 neticenin	 ayrıca	 unsur	 oluşturduğu	 suçlarda,	
netice	gerçekleşinceye	kadar,	gönüllü	vazgeçme	mümkündür...	Vazgeç-
menin	gönülllü	olması	gerekir.	Yani	harhangi	bir	engel	olmaksızın,	piş-
manlık	duyarak	kişinin	suç	işlemekten	vazgeçmiş	olması	gerekir”	(İzzet	
Özgenç,	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	Seçkin	Yayınevi,	9.	Bası,	
Ankara	2013,	s.478)

	 “Teşebbüs	halinde	faildeki	suç	işleme	düşüncesi	ve	kastı	sürmekte-
dir.	Gönüllü	vazgeçmede	ise	fail	eyleminden	dönüp,	suçun	oluşmasını	
önlemeye	çabalamaktadır.	Kişilere	pişman	olma	olanağı	tanınması,	on-
ların	suç	işlemeden	topluma	kazandırılması,	cezalandırılma	ile	elde	edi-
lecek	yarardan	çok	daha	faydalı	görülmektedir.	Kanunumuzda	yer	alan	
düzenlemenin	temelinde,	eylemin	vazgeçme	anına	kadar	icra	edilmesi	
dolayısıyla	bir	haksızlık	teşkil	ettiği,	ancak	suç	politikası	gereği	cezalan-
dırılmak	istenilmediği	fikrinin	yattığı	söylenebilir.	Bu	husus	madde	met-
ninde;	vazgeçme	halinde	failin	teşebbüsten	dolayı	cezalandırılmayacağı	
ve	fakat	tamam	olan	kısmın	suç	oluşturması	durumunda	o	suçun	cezası	
ile	 cezalandırılacağının	 açıklandığı	 cümlelerden	 anlaşılmaktadır”	 (Os-
man	Yaşar	-	Hasan	Tahsin	Gökcan	-	Mustafa	Artuç,	Yorumlu	Uygula-
malı	Türk	Ceza	Kanunu,	1.	Cilt,	Adalet	Yayınevi	2.	Bası,	Ankara	2014,	s.	
1096),		

	 «İcra	 hareketlerinden	 vazgeçme	 negatif	 bir	 özelliğe	 sahiptir.	 Bu	
durumda	failin	soyut	durması	yetecek	ve	aktif	bir	davranış	gerekmeye-
cektir.	Suçun	tamamlanmasını	veya	sonucun	gerçekleşmesini	önlemek	
ise,	pozitif	bir	özellik	taşır;	bir	diğer	deyişle	sonucu	önleyecek	yeni	bir	
faaliyetin	icra	edilmesini	gerektirir»	(Hakan	Hakeri,	Ceza	Hukuku	Ge-
nel	Hükümler,	Adalet	Yayınevi,	Ankara	2013,	s.475),

	 «Elde	 olmayan	 sebeplerle	 icra	 hareketlerinin	 tamamlanamama-
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sı	 veya	 neticenin	 gerçekleştirilememesi	 teşebbüsün	 kurucu	 unsurunu	
oluşturmaktadır.	Buna	göre	 icra	hareketlerinin	tamamlanmaması	veya	
neticenin	 gerçekleşmemesi	 failin	 elinde	 olan	 sebeplerden	 kaynaklan-
mışsa	 teşebbüsten	 söz	edilmeyecektir.	Gönüllü	vazgeçme	olarak	nite-
lenen	bu	durum	TCK’nun	36.	maddesinde	düzenlenmiştir»	(Mahmut	
Koca-	İlhan	Üzülmez,	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	Seçkin	Ya-
yınevi,	6.	Bası,	Ankara	2013,	s.412),

	 “Fail,	 sonucu	 gerçekleştirebilme	 ve	 icra	 hareketlerini	 devam	 etti-
rebilme	olanağına	sahip	olduğu	halde,	bunu	ettirmemiş	 ise,	vazgeçme	
gönüllüdür.	Ancak,	istediği	halde,	buna	olanak	bulunmadığı	için	hare-
ketlerini	devam	ettirmemiş	ise,	vazgeçme	gönüllü	değildir”	(Nur	Centel	
–	Hamide	Zafer	–	Özlem	Çakmut,	Türk	Ceza	Hukukuna	Giriş,	Beta	Ya-
yınevi,	3.	Baskı,	İstanbul	2005,	s.	478)	şeklindeki	açıklamalarla	gönüllü	
vazgeçmenin	saptanmasında	gözönüne	alınacak	kriterler	ortaya	konul-
muştur.		

	 Yargısal	 kararlarda	da,	 suç	 yolunda	 (iter	 criminis)	 ilerleyen	 sanık	
daha	fazla	 ilerleme	imkanına	ve	kanaatine	sahip	olduğu	halde,	suç	yo-
lunda	 ilerlemeyerek	 icrayı	 yarıda	 bırakmışsa	 ya	 da	 icra	 hareketleri	 ta-
mamlandıktan	sonra	kendi	çabası	 ile	sonucun	meydana	gelmesini	ön-
lemişse	vazgeçmenin	gönüllü	olduğu,	buna	karşılık	fail	icraya	başlarken	
gözönünde	tuttuğu	ve	hesaba	kattığı	risklerden	başka	bir	 faktör	nede-
niyle	 icra	hareketlerine	devam	etmemişse	ya	da	 sonuca	ulaşamamışsa	
vazgeçmenin	gönüllü	olmadığı,	bu	halde	icra	hareketleri	failin	elinde	ol-
mayan	engelleyici	nedenlerle	bitirilemediğinden	ya	da	sonuç	failin	elin-
de	olmayan	nedenlerle	meydana	gelmediğinden	teşebbüsün	sözkonusu	
olduğu	vurgulanmıştır.

	 Gerek	öğreti	gerekse	yerleşmiş	yargısal	kararlarda	yer	alan	bu	ka-
bullere	göre	gönüllü	vazgeçmenin	varlığı	 için	aranan	şartlar	şu	şekilde	
sıralanabilir:

	 1-	Öncelikle	kasıtlı	bir	suçun	işlenmesine	yönelik	olarak	icra	hare-
ketlerine	başlanmalı,
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	 2-	Suç	tamamlanmadan	önce	vazgeçme	gerçekleşmeli,	

	 3-	Vazgeçmenin	konusu;	icra	hareketinin	devamına,	suçun	tamam-
lanmasına	ya	da	sonucun	gerçekleşmesine	yönelik	bulunmalı	yani	sanık	
ya	suçun	icra	hareketlerinden	vazgeçmeli	ya	da	kendi	çabalarıyla	suçun	
tamamlanmasını	veya	sonucun	gerçekleşmesini	önlemeli,	

	 4-	Vazgeçme	gönüllü	olmalı	yani	fail	suçun	icra	hareketlerini	isteye-
rek	terketmeli	ya	da	suçun	tamamlanmasını	veya	sonucun	gerçekleşme-
sini	isteyerek	önlemeli,

	 5-	Suçun	tamamlanmasının	önlenmesi	veya	sonucun	gerçekleşme-
sinin	engellenmesi,	failin	çabalarıyla	meydana	gelmelidir.	Sonuç	başka	
bir	nedenle	önlenmiş	ise	kural	olarak	gönüllü	vazgeçme	oluşmayacak	ve	
fail	5237	sayılı	TCK’nun	36.	maddesinden	yararlanamayacaktır.	

	 Uyuşmazlık	 konusunun	 çözümüne	 yönelik	 olarak	 TCK’nun	 36.	
maddesinde	 düzenlenen	 gönüllü	 vazgeçmenin	 ikinci	 şeklinin	 yani	
«kendi	çabalarıyla	suçun	tamamlanmasını	veya	neticenin	gerçekleşme-
sini	önlemek»	biçiminin	ayrıca	değerlendirilmesi	gerekmektedir.	

	 Suçun	 icra	hareketlerinden	gönüllü	vazgeçme	halinden	 farklı	ola-
rak,	sonucu	gerçekleştirmeye	elverişli	ve	yeterli	icra	hareketinin	gerçek-
leştirilmesinden	sonra	gönüllü	de	olsa	sadece	icra	hareketlerine	devam	
edilmemesi	 yeterli	 olmayıp	 bunun	 yanında	 5237	 sayılı	 TCK’nun	 36.	
maddesine	göre	 fail,	 “kendi	çabasıyla	suçun	tamamlanmasını	veya	ne-
ticenin	gerçekleşmesini”	önlemelidir.	Bunun	için	failin	sonucun	gerçek-
leşmesini	önleyecek	şekilde	gönüllülüğe	dayanan	aktif	faaliyette	bulun-
ması	gereklidir.	

	 Buna	göre	;

	 a-)	Fail	sonucu	önlemeye	yönelik	aktif	davranışlarda	bulunmalı	ve	
bunun	için	ciddi	çaba	sarfetmelidir.		Ancak	aktif	davranış,	failin	mutlaka	
kendisinin	müdahalede	bulunmak	zorunda	olması	şeklinde	anlaşılma-
malıdır.	Failin	iradesine	dayanan	ve	sonucu	önlemeye	yönelik	bulunan	
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her	türlü	çaba	bu	kapsamda	olup	üçüncü	kişinin	hareketi	de,	bu	hareke-
tin	yapılmasına	fail	tarafından	neden	olunduğu	sürece	yeterli	kabul	edil-
melidir.	 Nitekim	 belirli	 bazı	 durumlarda	 sadece	 failin	 müdahalesinin	
sonucun	 gerçekleşmesine	 engel	 olmayacağı	 açıktır;	 bu	 kapsamda,	 fail	
tarafından	ilk	yardım	ekibinin	veya	itfaiyenin	çağrılması	gibi	neticenin	
meydana	gelmesini	engelleyen	davranışların	yapılması	yeterli	görülebi-
lecektir.

	 Ciddi	bir	çabanın	varlığından	söz	edebilmek	için	de	failin	içinde	bu-
lunduğu	şartlarda	 sonucun	gerçekleşmesini	önlemeye	yönelik	mevcut	
olan	bütün	imkanlarını	seferber	etmesi	gereklidir.

	 b-)	Suçun	tamamlanması,	söz	konusu	aktif	davranışlar	ve	çabalarla	
önlenmelidir.	Böylece,	icra	hareketlerini	tamamlayan	failin,	çaba	göste-
rerek	neticenin	gerçekleşmesini	önlemesi	durumunda	gönüllü	vazgeç-
me	gerçekleşecektir.

	 Görüldüğü	 gibi,	 icra	 hareketlerinin	 bitmesinden	 sonra	 gönüllü	
vazgeçmenin	kabulü	için,	vazgeçenin	suçun	tamamlanmasını	önlemek	
bakımından	ciddi	bir	çaba	göstermesi	ve	sonucun	bu	nedenle	meydana	
gelmemesi	şart	olarak	aranmıştır.	

	 İcra	hareketlerinin	terkedilmesi	ya	da	suçun	tamamlanmasının	ön-
lenmesi	 şeklinde	gelişen	her	 iki	haldeki	gönüllü	vazgeçmede	de,	 failin	
işlemekte	 olduğu	 suça	 ilişkin	 hareketleri	 teşebbüs	 aşamasında	 kaldığı	
halde,	TCK’nun	36.	maddesi	uyarınca	bu	suçtan	dolayı	ceza	verileme-
yecek,	işlemeyi	kastettiği	suça	yönelik	olarak	vazgeçme	ânına	kadar	icra	
ettiği	 hareketlerinin	bir	 başka	 suçu	oluşturması	 durumunda,	 o	 suçtan	
dolayı	cezalandırılacaktır.	Başka	bir	anlatımla	gönüllü	vazgeçmenin	aynı	
zamanda	tamamlanmış	olan	suçlara	etkisi	bulunmamaktadır.	Vazgeçme	
sadece	 icra	 hareketlerine	 başlarken	 işlenmesi	 kastolunan	 suçu	 kapsa-
makta	ve	bu	suça	teşebbüsten	cezalandırılmama	sonucunu	doğurmakta,	
ancak	aynı	zamanda	tamamlanan	başka	bir	suçun	cezalandırılmasını	en-
gellememektedir.

	 Bu	açıklamalar	ışığında	somut	olay	değerlendirildiğinde;
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	 Sanığın	olay	günü	yalnız	yaşadığını	bildiği	komşusu	katılanın	kapısı-
nı	çaldığı,	katılan	kapıyı	açınca	elinde	eldiven	olduğu	halde	üzerinden	çı-
kardığı	kesici	kısmı	19	cm	sap	kısmı	13	cm	uzunluğundaki	mutfak	bıçağı	
ile	yaşlı	olup	hareket	zorluğu	çeken	katılana	vurmaya	başladığı,	katılanın	
bu	şekilde	bıçakla	ikisi	sırtta,	birisi	sol	omuzda,	birisi	batında,	birisi	sağ	
aksiller	bölgede,	diğerleri	ise	baş	ve	boyun	bölgesinde	olmak	üzere	çok	
sayıda	yerinden	yaralandığı,	bunlardan	sol	alt	kadranda	karın	boşluğuna	
geçerek	 jejunum	 lezyonlarına	 ve	 jejunumun	 80	 cm’lik	 bölümün	 alın-
masına	neden	olan	yaralanma	ile	sağ	aksiller	bölgede	göğüs	boşluğuna	
geçen	yaralanmanın	hayati	tehlikeye	sebebiyet	verecek	nitelikte	olduğu,	
sanığın	eylemleri	sonucunda	katılanın	ağır	yaralı	vaziyette	yere	düştü-
ğü,	sanığın	mutfakta	aldığı	başka	bir	bıçağı	bükerek	mağdurenin	yanına	
bıraktığı,	kendi	getirdiği	suçta	kullandığı	bıçağı	ise	görünmeyecek	şekil-
de	odadaki	TV	sehpasının	altına	altığı,	eldivenleri	de	çıkartıp	mutfak-
taki	 sebzeliğin	arkasına	sakladığı,	yerde	yatan	katılanın	yanına	gelerek	
«Makbule	teyze	öldün	mü?»	diye	sorduğu,	katılan»Ölmedim»	deyin-
ce	bu	kez	«Beni	 şikayet	edecek	misin?»	diye	 sorduğu,	katılan»Yok»	
diye	cevap	verince	katılanı	o	halde	bırakıp	kapıyı	kapatarak	evden	ayrıl-
dığı	ve	kendi	evine	gittiği,	evine	geldiğinde	ellerinde	ve	yüzünde	kan	ol-
duğunu	gören	annesi	ve	ağabeyine	«Makbule	teyzeye	bir	şey	oldu,	gidin	
bakın»	dediği,	bunun	üzerine	annesi	Fatma’nın	katılanın	kapısını	çaldı-
ğı,	katılanın	sürünerek	kapıyı	açtığı,		sanığın	ağabeyi	tarafından	çağrılan	
ambulansla	hastaneye	kaldırılan	katılanın	acil	 ameliyata	alınıp	hayatta		
kaldığı	olayda;	sanığın suçta kullandığı bıçağı ve eldiveni saklayarak 
savunması doğrultusunda katılanın bıçak üstüne düştüğü algısını 
uyandırmak için mutfaktan aldığı başka bir bıçağı büküp mağdu-
renin yanına bırakması, sonra mağdurenin ölüp ölmediğini kont-
rol edip mağdureye “Benden şikayetçi olacak mısın” diye sorması, 
ancak katılanın şikayetçi olmayacağını söylemesi üzerine eylemine 
son vermesi,  yaşlı ve ağır yaralı katılanı evde yalnız bırakıp kapı-
yı kapatması, ellerinde ve yüzünde kan olduğunu gören ağabeyi ve 
annesine mağdureye bir şeyler olduğunu söylemek dışında neti-
cenin meydana gelmesini engellemek için hiçbir ciddi çaba içeri-
sinde bulunmaması karşında, sanığın davranışlarının gönüllülüğe 
dayanmadığı gibi neticenin gerçekleşmesini önlemek bakımından 
ciddi bir çaba niteliğinde de olmadığından gönüllü vazgeçmenin 
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şartlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.	 Bu	 nedenle	 yerel	
mahkeme	direnme	kararında	bir	isabetsizlik	bulunmamaktadır.

	 Bu	itibarla,	usul	ve	kanuna	uygun	bulunan	yerel	mahkeme	direnme	
hükmünün	onanmasına	karar	verilmelidir.

	 Çoğunluk	görüşüne	katılmayan	on	dört	Kurul	Üyesi;	“yerel	mah-
keme	direnme	hükmünün	bozulması	 gerektiği”	 düşüncesiyle	 karşı	 oy	
kullanmışlardır.

 SONUÇ:

	 Açıklanan	nedenlerle;

 1- Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinin usul ve kanuna uygun bu-
lunan 28.02.2012 gün ve 298-39 sayılı direnme hükmünün ONAN-
MASINA,

	 2-	Dosyanın,	mahalline	gönderilmek	üzere	Yargıtay	C.	Başsavcılı-
ğına	TEVDİİNE,	17.06.2014	günü	yapılan	 ilk	müzakerede	yeterli	 ço-
ğunluk	sağlanamadığından,	11.07.2014	günü	yapılan	ikinci	müzakerede	
oyçokluğuyla	karar	verildi.

Gönderen: Av.	Fatih	KARAMERCAN
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MAĞDURDAN KAYNAKLANAN VE DOĞRUDAN SANIĞA YÖ-
NELEN HERHANGİ BİR HAKSIZ HAREKET BULUNMADI-
ĞINDAN YEREL MAHKEMECE SANIK HAKKINDA HAKSIZ 
TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASINDA VE BU 
KARARIN ÖZEL DAİRECE ONANMASINDA HERHANGİ BİR 
İSABETSİZLİK BULUNMAMAKTADIR. 

T.C. 
YARGITAY
Ceza Genel Kurulu

ESAS NO : 2014/1-158
KARAR NO : 2014/345

Y A R G I T A Y   K A R A R I

	 Kasten	 öldürme	 suçuna	 teşebbüsten	 sanık	 Sebahattin	 E.’in	 5237	
sayılı	TCK’nun	81/1,	35/2	ve	62.	maddeleri	uyarınca	10	yıl	hapis	ce-
zasıyla	cezalandırılmasına	ilişkin,	Bakırköy	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesince	
verilen	10.10.2012	gün	ve	154-371	sayılı	hükmün	Cumhuriyet	savcısı	
ve	sanık	müdafii	tarafından	temyiz	edilmesi	üzerine	dosyayı	 inceleyen	
Yargıtay	1.	Ceza	Dairesince	18.12.2013	gün	ve	4937-7889	sayı	ile;	

	 “Oluşa,	dosya	içindeki	delillere	ve	mahkemenin	gerekçesine	göre,	
sanık	 Sabahattin	hakkında	haksız	 tahrik	 hükümlerinin	uygulanmama-
sında	bir	isabetsizlik	görülmediğinden,	tebliğnamedeki	tahrik	hükümle-
rinin	uygulanması	gerektiğinden	bahisle	bozma	öneren	düşünce	benim-
senmemiştir”	açıklamasıyla	hükmün	onanmasına	karar	verilmiştir.

	 Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcılığı	ise	03.02.2014	gün	ve	23141	sayı	
ile;	

	 “16.08.1993	doğumlu	Sevim	A.’ın	sanık	Sabahattin	E.’in	abisi	Ha-
san	E.	ile	nişanlı	olduğu,	16.04.2012	tarihinde	de	evlendikleri,	mağdur	
Tayfun	T.’un	ise	sanık	Sabahatin’in	yengesi	Sevim	A.’ı	telefonla	araya-
rak	arkadaşlık	teklif	ettiği,	birkaç	kez	aramak	ve	mesaj	atmak	suretiyle	
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rahatsız	ettiği,		bu	konuda	ısrar	ettiği,	mağdurun,	bu	ısrarlı	aramalarına	
ve	tacizlerine	dayanamayan	Sevim’in,	durumu	nişanlısı	Hasan’a	anlat-
tığı,	olayın,	Hasan’ın	nişanlısından	ayrılmak	 isteme	boyutuna	varması	
nedeni	ile	sanık	Sabahattin’in	olaydan	haberdar	olduğu,	Hasan	E.’in	Se-
vim	A.’a	mağdur	Tayfun’u	belli	bir	yerde	buluşma	konusunda	telkinde	
bulunmaya	yönelttiği,	Sevim	A.’ın	29.01.2011	tarihli	mesaj	tespit	tuta-
nağında	da	görüldüğü	üzere	birçok	kez	Tayfun	T.’u	olay	yeri	olan	Bağ-
cılar	Merkez	mah.	25.sk	üzerinde	pastanede	buluşmaya	ikna	ettiği,	bu	
aşamada	Hasan	E.’in	kardeşi	olan	sanık	Sebahattin	E.’in	buluşma	yerine	
giderek	sürekli	olarak	yapılan	telefon	iletişim	yoluyla	buluşma	noktasın-
da	mağdur	Tayfun	T.	ile	karşılaştığı	ve	tabancayla	mağdura	eteş	ederek	
öldürmeye	teşebbüs	ettiği	olayda;

	 Somut	olaydaki	sorun;

	 Mağdur	 Tayfun	 T.’un,	 sanık	 Sabahatin	 Erin	 abisi	 	 Hasan	 E.’in	
nişanlı	 ve	16.04.2012	 tarihinde	de	 evlenerek	 yengesi	olan	 	 Sevim	A.’ı		
telefonla	arayarak	arkadaşlık	teklif	etmesi,	birkaç	kez	aramak	ve	mesaj	
atmak	suretiyle	rahatsız	ederek	tacizde	bulunması	eylemi,	sanık	hakkıı-
nada	haksız	tahrik	hükümlerinin	uygulanması	gerekip	gerekmediği			ko-
nusuna		ilişkindir.

	 5237	sayılı	TCK	sistematiğine	baktığımızda;

	 Kasten	öldürme	suçunun	düzenleyen	81.	maddesi;	

	 ‘(1)	Bir	insanı	kasten	öldüren	kişi,	müebbet	hapis	cezası	ile	cezalan-
dırılır’,

Haksız	tahrik	hükmünü	düzenleyen	29.	maddesi;	

	 ‘Haksız	bir	fiilin	meydana	getirdiği	hiddet	veya	şiddetli	elemin	et-
kisi	altında	suç	işleyen	kimseye,	ağırlaştırılmış	müebbet	hapis	cezası	ye-
rine	onsekiz	yıldan	yirmidört	yıla	ve	müebbet	hapis	cezası	yerine	oniki	
yıldan	onsekiz	yıla	kadar	hapis	cezası	verilir.	Diğer	hâllerde	verilecek	ce-
zanın	dörtte	birinden	dörtte	üçüne	kadarı	indirilir’,
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Ceza	Genel	Kurulunun	14.02.2012	gün	ve	564/35	sayılı	kararında	be-
lirtiği	gibi;	haksız	tahrik,	5237	sayılı	TCY’nın	29.	maddesinde;	‹Haksız	
bir	fiilin	meydana	getirdiği	hiddet	veya	şiddetli	elemin	etkisi	altında	suç	
işleyen	kimseye,	ağırlaştırılmış	müebbet	hapis	cezası	yerine	onsekiz	yıl-
dan	yirmidört	yıla	ve	müebbet	hapis	cezası	yerine	oniki	yıldan	onsekiz	
yıla	kadar	hapis	cezası	verilir,	diğer	hâllerde	verilecek	cezanın	dörtte	bi-
rinden	dörtte	üçüne	kadarı	indirilir’	şeklinde,	ceza	sorumluluğunu	azal-
tan	bir	neden	olarak	düzenlenmiştir.

	 Haksız	 tahrik,	 failin	 haksız	 bir	 fiilin	 yarattığı	 hiddet	 veya	 şiddetli	
elemin	etkisi	altında	hareket	ederek	bir	suç	işlemesini	ifade	eder	ki,	bu	
durumda	fail	suç	işleme	yönünde	önceden	bir	karar	vermeksizin,	dışa-
rıdan	gelen	etkinin	ruhsal	yapısında	yarattığı	karışıklığın	sonucu	olarak	
suç	işlemeye	yönelmektedir.

	 Haksız	tahrik	hükümlerinin	uygulanabilmesi	için;

	 a)	Tahriki	oluşturan	bir	fiil	olmalı,

	 b)	Bu	fiil	haksız	bulunmalı,

	 c)	Fail	öfke	veya	şiddetli	elemin	etkisi	altında	kalmalı,

	 d)	Failin	işlediği	suç	bu	ruhi	durumun	tepkisi	olmalı,

	 f)	Haksız	tahrik	teşkil	eden	eylem,	mağdurdan	sadır	olmalıdır.

	 5237	sayılı	Yasada,	765	sayılı	TCY’nda	yer	alan	ağır	tahrik-hafif	tah-
rik	ayırımına	son	verilmiş	ve	tahriki	oluşturan	fiilin,	somut	olayın	özel-
liklerine	göre	hakim	tarafından	değerlendirilmesi	yapılıp,	sanığın	irade-
sine	olan	etkisi	göz	önüne	alınarak	maddede	gösterilen	iki	sınır	arasında	
belirlenen	oranda	indirim	yapılması	şeklinde	bir	düzenlemeye	yer	veril-
miştir.

	 Yerleşmiş	yargısal	kararlarda	kabul	edildiği	üzere,	gerek	fail	gerekse	
mağdurun	karşılıklı	haksız	davranışlarda	bulunması	halinde,	tahrik	uy-
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gulamasında	kural	olarak,	haksız	bir	eylem	ile	mağduru	tahrik	eden	fail,	
karşılaştığı	tepkiden	dolayı	tahrik	altında	kaldığını	ileri	süremez.	Ancak	
maruz	 kaldığı	 tepki,	 kendi	 gerçekleştirdiği	 eylemle	 karşılaştırıldığında	
aşırı	bir	hal	almışsa,	başka	bir	deyişle	tepkide	açık	bir	oransızlık	varsa,	
bu	tepkinin	artık	başlı	başına	haksız	bir	nitelik	alması	nedeniyle	fail	ba-
kımından	haksız	tahrik	oluşturduğu	kabul	edilmelidir.

	 Bu	açıklamalar	ışığında	somut	olay	değerlendirildiğinde;
 
	 Mağdurun,	sanık	Sabahatin’in	yengesi	Sevim	A.’ı	telefonla	arayarak	
arkadaşlık	 teklif	ettiği,	birkaç	kez	aramak	ve	mesaj	atmak	suretiyle	 ra-
hatsız	ettiği,		bu	konuda	ısrar	ettiği,		mağdurun,	bu	ısrarlı	aramalarına	ve	
tacizlerine	dayanamayan	Sevim’in,	bu	durumu	nişanlısı	Hasan’a	anlattı-
ğı,	olayın,	Hasan’ın	nişanlısından	ayrılmak	isteme	boyutuna	varması	ne-
deni	ile	mağduru	tanımayan,	vurulmasını	gerektirecek	başka	bir	sebebin	
olmaması	dikkate	alındığında,	sanığın	bu	olaylar	nedeni	ile	tabancayla	
mağdura	eteş	ederek	öldürmeye	teşebbüs	ettiği	anlaşılmakla;

	 Sanık	ile	mağdurun	birbirlerini	tanımamaları,	öldürmeye	teşebbüs	
eylemini	gerektirecek	başkaca	bir	sebebin	olmaması	göz	önünde	bulun-
durularak	TCK’nun	29.	maddesi		gereğince	asgari	hadden	indirim	yapıl-
ması	gerektiği	düşünülmemesi	usul	ve	yasaya	aykırıdır»	görüşüyle	itiraz	
kanun	yoluna	başvurarak,	Özel	Daire	onama	kararının	kaldırılmasına	ve	
yerel	mahkeme	hükmünün	bozulmasına	karar	verilmesi	 talebinde	bu-
lunmuştur.	

	 CMK’nun	308.	maddesi	uyarınca	inceleme	yapan	Yargıtay	1.	Ceza	
Dairesince	26.02.2014	gün	ve	987-1165	sayı	ile;	itiraz	nedenlerinin	ye-
rinde	görülmediğinden	bahisle	Yargıtay	Birinci	Başkanlığına	gönderilen	
dosya,	Ceza	Genel	Kurulunca	değerlendirilmiş	ve	açıklanan	gerekçeler-
le	karara	bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI

	 İtirazın	 kapsamına	 göre	 inceleme,	 sanık	 Sabahattin	 E.	 hakkında	
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kasten	öldürme	suçuna	teşebbüsten	kurulan	hükümle	sınırlı	olarak	ya-
pılmıştır.

	 Eylemin	 gerçekleşme	 şekli,	 suçun	 sübutu	 yönünden	 uyuşmazlık	
bulunmayan	ve	bu	kabulde	dosya	kapsamı	 itibari	 ile	herhangi	bir	 isa-
betsizlik	olmayan	somut	olayda,	Özel	Daire	 ile	Yargıtay	Cumhuriyet	
Başsavcılığı	arasında	oluşan	ve	Ceza	Genel	Kurulunca	çözümlenmesi	
gereken	uyuşmazlık,	sanık	hakkında	haksız	tahrik	hükümlerinin	uy-
gulanma	şartlarının	bulunup	bulunmadığının	belirlenmesine	ilişkin-
dir.

	 İncelenen	dosya	kapsamından;	

	 Haklarında	verilen	beraat	hükümleri	kesinleşen	sanıklar	Hasan	E.	
ile	Sevim	A.’ın	nişanlı	oldukları,	tanık	Adem	Z.’nun	arkadaşı	olan	mağ-
dur	Tayfun	T.’a	evlenmek	için	uygun	biri	olduğunu	söylediği	Sevim’in	
telefon	numarasını	verdiği,	bu	şekilde	Sevim’in	telefon	numarasını	 te-
min	 eden	 mağdurun	 olaydan	 bir	 gün	 önce	 Sevim’i	 arayıp	 arkadaşlık	
teklif	 ettiği,	 Sevim’in	bu	 teklifi	 kesin	bir	 dille	 ret	 etmediği,	mağdurun	
ısrarla	buluşmak	ve	görüşmek	istemesi	üzerine	sözlü	olduğunu	söyledi-
ği,	mağdur	 ile	 telefonla	görüşmesinden	dolayı	 telefonu	sürekli	meşgul	
olan	 Sevim’e	 nişanlısı	Hasan’ın	 kızdığı	 ve	 telefonunun	 neden	meşgul	
olduğunu	sorduğu,	bunun	üzerine	Sevim’in	mağdurun	kendisini	rahat-
sız	ettiğini	söylediği,	bu	duruma	sinirlenen	Hasan’ın	Sevim’e	mağdurun	
buluşma	teklifini	kabul	etmesini	ve	buluşma	yerini	kendine	bildirmesini	
istediği,	Hasan’ın	 talebi	 üzerine	Sevim’in	mağdurun	buluşma	 teklifini	
kabul	ettiği,	bu	arada	Sevim’in	mağdurdan	fotoğrafını	isteği,	mağdurun	
bu	fotoğrafını	Hasan’a	gönderdiği,	Hasan’ın	da	yaşanan	olayları	karde-
şi	sanık	Sabahattin’e	anlattığı,	Hasan	ve	sanığın	buluşma	yerine	birlik-
te	gitmeye	karar	verdikleri,	Sevim’in	olay	günü	saat	08.00	den	itibaren	
mağdurla	yeniden	iletişime	geçtiği,	mağduru	buluşma	yerine	yönlendir-
diği,	Hasan’ın	olay	günü	iş	yerinden	izin	alamadığı	için	buluşma	yerine	
gidemediği,	ancak	sanığın	buluşma	yerine	gittiği	ve	burada	mağdur	ile	
karşılaştığı,	 sanığın	mağdura	sorgulayıcı	sorular	sorması	üzerine	arala-
rında	tartışma	çıktığı,	tartışma	sırasında	sanığın	üzerinde	taşımış	olduğu	
ruhsatsız	silahı	çıkartarak	mağdura	doğru	üç	el	ateş	ettiği,	bu	atışlar	so-
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nucu	mağdurun	karın	bölgesinden	yaralandığı,	

	 Bakırköy	Adli	Tıp	Şube	Müdürlüğü	raporuna	göre,	mağdurda	mey-
dana	gelen	ince	ve	kalın	bağırsakta	delinmeye	neden	olan	mermi	çekir-
deği	yaralanmasının,	mağdurun	yaşamını	tehlikeye	soktuğu,

	 Telefon	mesaj	 tutanaklarına	 göre;	 olaydan	 bir	 gün	 önce	mağdur	
Tayfun’un	Sevim	ile	mesajlaşmaya	başladığı	ve	tanışmak	istediğini	ifade	
ettiği,	Sevim’in	bu	isteği	reddetmeyerek	görüşmeye	devam	ettiği,	mesaj	
iletişimi	sırasında	Sevim’in	sözlü	olduğunu	ifade	ettiği	ancak	mağdurun	
bu	durumu	inandırıcı	bulmadığı	ve	tanışma	konusunda	ısrarcı	olduğu,	
belli	bir	aşamadan	sonra	Sevim’in	tanışmayı	kabul	ettiği,	bu	kez	buluş-
ma	konusunda	Sevim’in	daha	ısrarcı	olduğu,	görüşme	sonucunda	olay	
günü	sabah	saatlerinde	buluşmak	üzere	sözleştikleri,	olay	günü	de	sabah	
08.00	 sıralarında	 tekrar	mesajlaşmaya	 başladıkları,	 Sevim’in	mağdura	
buluşma	yerine	gelmesi	için	telkinde	bulunduğu,		

	 HTS	kayıtlarına	göre;	mağdur	ile	Sevim	arasında	olaydan	bir	gün	
önce	24.01.2011	günü	saat	13.04’te	başlayıp,	gece	00.01’e	kadar	devam	
eden,	25.01.2011	günü	ise	saat	07.57’de	başlayıp,	olayın	meydana	geldi-
ği	09.47	sıralarına	kadar	devam	eden	yoğun	bir	görüşme	ve	mesaj	trafi-
ğinin	olduğu,

	 Olay	yeri	tespit	tutanağına	göre;	olay	mahallinde	üç	adet,	7.65	mm.	
boş	kovanın	bulunduğu,	silahın	ele	geçmediği,

	 Anlaşılmaktadır.

	 Mağdur	 aşamalarda	 özetle;	 arkadaşı	 Adem	 Z.’nun	 tanıdığını	 ve	
bekar	 olduğunu	 söylediği	 Sevim’in	 telefon	 numarasını	 tanışması	 için	
kendisine	verdiğini,	bunun	üzerine	Sevim’i	aradığını,	Sevim	ile	telefonla	
görüştüğünü,	görüşmeler	sonrasında	ertesi	gün	buluşmaya	karar	verdik-
lerini,	 buluşma	 yerine	 gittiğinde	 Sevim’i	 göremediğini,	 bir	 süre	 sonra	
Sevim’in	kendisini	başka	bir	yere	yönlendirdiğini,	burada	beklerken	sa-
nığın	yanına	yaklaştığını	ve	«kime	bakıyorsun»	diye	bağırdığını,	kendi-
sinde	«sana	ne»	diye	cevap	vermesi	üzerine	sanığın	üzerinden	çıkardığı	
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silahla	kendisine	üç	el	ateş	ettiğini	ifade	etmiş,	

	 Beraat	 eden	 sanık	Sevim	A.	 aşamalarda	özetle;	beraat	 eden	diğer	
sanık	Hasan	ile	nişanlı	olduğunu,	olaydan	bir	gün	önce	mağdurun	ken-
disini	aradığını,	kendisine	arkadaşlık	teklif	ettiğini,	bu	teklifi	kabul	etme-
mesine	rağmen	şahsın	defalarca	telefon	edip,	mesaj	çekerek	buluşmak	
istediğini	ifade	etmesi	üzerine	durumdan	nişanlısı	Hasan’ı	haberdar	et-
tiğini,	Hasan’ın	kendisine	mağdurun	buluşma	teklifini	kabul	etmesini	ve	
mağdurdan	 fotoğraf	 istemesini	 söylediğini,	Hasan’ın	bu	 isteği	üzerine	
mağdurun	buluşma	teklifini	kabul	ettiğini,	mağdurdan	fotoğraf	istediği-
ni,	bu	fotoğrafı	nişanlısı	Hasan’a	gönderdiğini,	buluşmak	üzere	kararlaş-
tırdıkları	yeri	de	Hasan’a	bildirdiğini,	kesinlikle	olay	yerine	gitmediğini,	
sanığı	inceleme	konusu	suçu	işlemesi	için	azmettirmediğini	söylemiş,	

	 Beraat	 eden	 sanık	Hasan	E.	 aşamalarda	özetle;	beraat	 eden	diğer	
sanık	Sevim’in	nişanlısı	olduğunu,	olaydan	önceki	gün	Sevim’i	gün	boyu	
aradığını,	telefonunun	sürekli	meşgul	olması	nedeniyle	durumdan	rahat-
sız	olduğunu	ve	ona	kızdığını,	bunun	üzerine	Sevim’in	mağdurun	ken-
disini	arayarak	arkadaşlık	teklif	ettiğini	söylediğini,	bu	durumu	da	kızıp	
Sevim’den	mağduru	aramasını	ve	randevu	almasını	istediğini,	Sevim’in	
mağdurun	fotoğrafını	göndererek	buluşma	yerini	kendisine	bildirdiği-
ni,	bu	arada	kardeşi	olan	sanığın	yanına	geldiğini,	nişanlısı	ile	arasında	
geçen	konuşmalardan	haberdar	olduğunu,	hatta	mağdurun	fotoğrafına	
baktığını	ve	tanımadığını	söylediğini,	ertesi	gün	çalıştığı	iş	yerinden	izin	
alamadığı	için	buluşma	yerine	gidemediğini,	ancak	kardeşinin	buluşma	
yerini	bildiği	için	kendisinin	bilgisi	dışına	buluşma	yerine	gittiğini,	suç-
lamayı	kabul	etmediğini,	sanığı	inceleme	konusu	suçu	işlemesi	için	az-
mettirmediğini	beyan	etmiş,	

	 Sanık	savunmasında	özetle;	askerden	yeni	geldiğini,	olay	günü	harç-
lık	almak	için	ağabeyi	Hasan	E.’in	yanına	gittiğinde	Hasan’ın	telefonda	
nişanlısı	Sevim	ile	tartıştığını	gördüğünü,	telefon	görüşmesi	bittiğinde	
Hasan’a	ne	olduğunu	sorduğunu,	Hasan’ın	nişanlısını	bir	şahsın	rahat-
sız	ettiğini,	bu	şahısla	görüşmeye	gideceğini	söylediğini,	bunun	üzerine	
Hasan’a	 randevu	yerine	birlikte	gitmeyi	 teklif	ettiğini,	 ancak	Hasan’ın	
bu	teklifi	kabul	etmediği,	bu	arada	Sevim’i	rahatsız	eden	kişinin	fotoğra-
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fını	kendisine	gösterdiğini,	randevu	yerine	Hasan’dan	önce	gitmek	için	
yanından	ayrıldığını,	 randevu	yerine	geldiğinde	mağdurun	yanında	üç	
kişinin	daha	bulunduğu	halde	beklediğini,	görür	görmez	üzerine	yürü-
düğünü	bu	sırada	mağdurun	elinde	silah	gördüğünü,	mağdurun	elindeki	
silahı	almaya	çalışırken	silahın	patladığını	ve	yaralandığını,	karşılıklı	mü-
cadele	devam	ederken	silahın	tekrar	patladığını,	bu	sırada	silahı	alarak	
olay	 yerinden	uzaklaştığını,	 silahı	 bir	 çöp	konteynırına	 attığını	 savun-
muştur.

	 Haksız	tahrik	5237	sayılı	TCK’nun	29.	maddesinde;	“Haksız	bir	fi-
ilin	meydana	getirdiği	hiddet	veya	şiddetli	elemin	etkisi	altında	suç	işle-
yen	kimseye,	ağırlaştırılmış	müebbet	hapis	cezası	yerine	onsekiz	yıldan	
yirmidört	yıla	ve	müebbet	hapis	cezası	yerine	oniki	yıldan	onsekiz	yıla	
kadar	hapis	cezası	verilir.	Diğer	hâllerde	verilecek	cezanın	dörtte	birin-
den	dörtte	üçüne	kadarı	indirilir”	şeklinde	ceza	sorumluluğunu	azaltan	
bir	neden	olarak	düzenlenmek	suretiyle,	kişiye	haksız	fiilin	etkisi	altında	
işlediği	suçtan	ötürü	verilecek	cezadan	belli	bir	oranda	indirim	yapılma-
sı	öngörülmüştür.

	 5237	sayılı	TCK’nun	29.	maddesinde	yer	alan	haksız	tahrik	hüküm-
lerinin	uygulanabilmesi	 için	şu	şartların	birlikte	gerçekleşmesi	gerekli-
dir:

	 a)	Tahriki	oluşturan	bir	fiil	bulunmalı,

	 b)	Bu	fiil	haksız	olmalı,

	 c)	Fail	öfke	veya	şiddetli	elemin	etkisi	altında	kalmalı,

	 d)	Failin	işlediği	suç,	bu	ruhi	durumun	tepkisi	olmalı,

	 e)	Haksız	tahrik	teşkil	eden	eylem	mağdurdan	sadır	olmalıdır.
Ceza	sorumluluğunu	azaltan	bir	neden	olarak	düzenlenen	haksız	tahrik,	
failin	haksız	bir	tahrikin	yarattığı	hiddet	veya	şiddetli	elemin	etkisi	altın-
da	hareket	ederek	bir	suç	işlemesini	ifade	eder.	Bu	halde	fail,	haksız	tah-
rikin	doğurduğu	öfke	veya	elemin,	ruhsal	yapısında	yarattığı	karışıklığın	
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sonucu	olarak	suç	işlemeye	yönelmektedir.

	 5237	sayılı	Kanunda,	haksız	tahrikle	ilgili	olarak,	765	sayılı	TCK’nda	
yer	alan	ağır	tahrik-hafif	tahrik	ayırımına	son	verilmiş	ve	tahriki	oluştu-
ran	fiilin,	somut	olayın	özelliklerine	göre	hâkim	tarafından	değerlendi-
rilmesi	yapılıp,	sanığın	iradesine	olan	etkisi	göz	önüne	alınarak	maddede	
gösterilen	iki	sınır	arasında	belirlenen	oranda	indirim	yapılması	şeklinde	
bir	düzenlemeye	yer	verilmiştir.

	 Haksız	tahrik,	haksız	bir	fiilden	etkilenen	failin	ruhsal	durumundan	
dolayı	kusurunun	azaldığı	görüşüne	dayanmaktadır.	Buna	göre,	yalnızca	
şahsında	bu	şartlar	gerçekleşen	fail	bakımından	uygulanabilir.	Başka	bir	
deyişle	haksız	tahrik,	kusuru	azaltan	kişisel	bir	nedendir.	Haksız	tahrikin	
suça	iştirak	edenlere	(müşterek	fail	veya	diğer	şeriklere)	de	uygulanabil-
mesi	 için,	 tahrike	 ilişkin	şartların	 tüm	şerikler	hakkında	geçerli	olması	
zorunludur.	Bu	nedenle	müşterek	fail	veya	iştirak	edenlerden	bir	kısmı	
hakkında	 tahrik	 şartları	 gerçekleşmiş,	diğerleri	hakkında	gerçekleşme-
miş	ise,	29.	madde	yalnızca	haksız	tahrik	şartları	gerçekleşen	kişiler	hak-
kında	uygulanabilecektir.	

	 Bu	bilgiler	ışığında	somut	olay	değerlendirildiğinde;	

	 Mağdurun,	bir	arkadaşının	tavsiyesi	üzerine	Sevim	A.	ile	tanışmaya	
karar	verdiği,	olaydan	bir	gün	önce	arkadaşından	temin	ettiği	Sevim’in	
telefon	numarasını	aradığı,	Sevim	ile	yaptığı	telefon	görüşmesinde	ken-
disiyle	 tanışmak	 istediğini	 ifade	 ettiği,	 bu	 görüşmeden	 sonra	 Sevim’e	
aynı	içerikli	mesajlar	gönderdiği,	Sevim’in	sözlü	olduğunu	ifade	etmek-
le	 birlikte	mağdur	 ile	 görüşmeye	devam	ettiği,	mağdurun	mesajlarına	
cevap	verdiği,	bu	durum	karşısında	mağdurun	Sevim’in	sözlü	olduğu-
na	inanmayıp	görüşme	ve	tanışma	konusunda	ısrarcı	olduğu,	Sevim’in	
bu	aşamada	nişanlısı	Hasan	E.’i	durumdan	haberdar	ettiği,	bu	duruma	
sinirlenen	Hasan’ın	 isteği	üzerine	Sevim’in	mağdurun	buluşma	teklifi-
ni	 kabul	 ettiği,	 bilahare	mağdurdan	 fotoğrafını	 istediği,	mağdurun	 da	
Sevim’e	fotoğrafını	gönderdiği,	Sevim’in	de	bu	fotoğrafı	Hasan’a	ilettiği,	
devam	eden	görüşmeler	sonrasında	mağdur	ve	Sevim’in	ertesi	gün	sabah	
saatlerinde	olayın	meydana	geldiği	bölgede	buluşmaya	karar	verdikleri,	
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Sevim’in	tüm	gelişmeleri	Hasan’a	aktardığı,	Hasan’ın	da	yaşanan	olayla-
rı	kardeşi	sanık	Sabahattin’e	anlattığı,	mağdurla	görüşmek	için	Hasan	ile	
sanığın	buluşma	yerine	birlikte	gitmeye	karar	verdikleri,	olay	günü	mağ-
durun	buluşma	yerine	 gittiği,	 Sevim’in	olaydan	hemen	önce	buluşma	
yerini	değiştirmek	suretiyle	mağduru	Bağcılar’da	bulunan	bir	börekçiye	
yönlendirdiği,	mağdurun	söz	konusu	börekçinin	karşısında	Sevim’i	bek-
lemeye	başladığı,	Hasan’ın	iş	yerinden	izin	alamaması	nedeniyle	buluş-
ma	yerine	gidemediği,	sanığın	ise	buluşma	yerine	giderek	olay	yerinde	
Sevim’i	 beklemekte	 olan	mağdura	 yaklaşarak	 “kime	 bakıyorsun”	 diye	
sorduğu,	mağdurun	“sana	ne”	şeklinde	karşılık	vermesi	üzerine	sanığın	
üzerinden	çıkardığı	ruhsatsız	tabanca	ile	mağdura	doğru	üç	el	ateş	ettiği,	
atışlardan	birinin	karın	bölgesine	isabet	ederek	mağdurun	yaşamını	teh-
likeye	sokacak	nitelikte	yaralanmasına	neden	olduğu	anlaşılan	olayda,	
mağdurdan kaynaklanan ve doğrudan sanığa yönelen herhangi bir 
haksız hareket bulunmadığından yerel mahkemece sanık hakkında 
haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasında ve bu kararın Özel 
Dairece onanmasında herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır. 

	 Bu	itibarla,	Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcılığı	itirazının	reddine	ka-
rar	verilmelidir.	

 SONUÇ : 

	 Açıklanan	nedenlerle,	

 1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE, 

	 2-	 Dosyanın,	mahalline	 gönderilmek	 üzere	 Yargıtay	 Cumhuriyet	
Başsavcılığına	 TEVDİİNE,	 02.07.2014	 günü	 yapılan	müzakerede	 oy-
birliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Fatih	KARAMERCAN
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ÖZET: Maktul Ramazan’ın olay günü eşi ile evlerinin bahçesinde 
kızlarının kaçması ile ilgili tartıştıkları, maktulün kızının kaçması 
ile ilgili olarak aynı zamanda kayınbiraderi olan sanığı ve ailesini 
sorumlu tuttuğu, bu sırada yoldan geçen sanığın tartışmayı duy-
ması üzerine, evinde bulunan av tüfeğini alarak maktule ateş ettiği 
olayda; tahrik uygulamasına ilişkin gerekçenin TCK.nun 29. mad-
desinde tanımlandığı şekilde sanığa yönelik bir haksız fiil oluştur-
madığı kabul edilmelidir.

T.C.
YARGITAY
1. Ceza Dairesi

ESAS NO : 2012/4838
KARAR NO : 2013/718

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Toplanan	deliller	karar	yerinde	incelenip,	sanığın	kasten	öldürme	
suçunun	sübutu	kabul,	oluşa	ve	soruşturma	sonuçlarına	uygun	şekilde	
suç	niteliği	tayin,	takdire	ilişen	cezayı	azaltıcı	sebebin	niteliği	takdir	kı-
lınmış,	savunması	inandırıcı	gerekçelerle	reddedilmiş,	incelenen	dosya-
ya	göre	verilen	hükümde	bozma	nedeni	dışında	isabetsizlik	görülmemiş	
olduğundan,	 sanık	müdafiinin	 sair	 temyiz	 itirazlarının,	katılanlar	veki-
linin	suç	niteliğine	yönelen	ve	yerinde	görülmeyen	temyiz	itirazlarının	
reddine,	

	 Ancak;	

	 Oluşa	ve	dosya	içeriğine	göre;	maktul	Ramazan’ın	olay	günü	eşi	ile	
evlerinin	bahçesinde	kızlarının	kaçması	 ile	 ilgili	 tartıştıkları,	maktulün	
kızının	kaçması	 ile	 ilgili	olarak	aynı	zamanda	kayınbiraderi	olan	sanığı	
ve	ailesini	 sorumlu	 tuttuğu,	bu	sırada	yoldan	geçen	sanığın	 tartışmayı	
duyması	üzerine,	evinde	bulunan	av	tüfeğini	alarak	maktule	ateş	ettiği	
olayda;	tahrik	uygulamasına	ilişkin	gerekçenin	TCK.nun	29.	maddesin-
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de	tanımlandığı	şekilde	sanığa	yönelik	bir	haksız	fiil	oluşturmadığı,	sanık	
savunması	ve	 tanıklar	Aynur,	Nihal	ve	Emine’nin	beyanları	 ayrıca	de-
ğerlendirilerek,	bunların	beyanlarının	hangisinin	hükme	esas	alınacağı	
tartışılmadan	yanlış	gerekçe	 ile	haksız	 tahrik	hükmünün	uygulanması,	
Yasaya	aykırı	olup,	sanık	müdafii	ve	katılanlar	vekilinin	temyiz	itirazları	
bu	nedenle	yerinde	görüldüğünden,	re’sen	de	temyize	tabi	bulunan	hük-
mün	 tebliğnamedeki	 düşünce	 gibi	 (BOZULMASINA),	 30/01/2013	
gününde	oybirliği	ile	karar	verildi.
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ÖZET: Radarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve 
hangi sürelerde yapılacağı” konularında sürücülerin, her şeyden 
önce trafik işaret levhalarıyla bilgilendirilmesi zorunludur. 
Öncelikle kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapıl-
ması gereken trafik denetimlerini, yol kullanıcılarına ceza vermek 
amacıyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasını beklemek, 
trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmadığı gibi araç sürü-
cülerine tuzak kurulması anlamına gelecektir ki bu durum, çağdaş 
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez.

T.C.
YARGITAY
7. Ceza Dairesi

Esas No : 2014/2954
Karar No : 2014/14281

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 2918	sayılı	Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	51/2-b	maddesine	aykırı	
davranmak	eyleminden	dolayı	Fırat	A.	hakkında	Alaşehir	Trafik	Denet-
leme	Birim	Amirliğinin	27/05/2013	 tarihli	 ve	GT-525573	sayılı	 idari	
para	cezası	karar	tutanağı	ile	uygulanan	343,00	Türk	lirası	idari	para	ce-
zasına	yönelik	başvurunun	kabulü	ile	idari	para	cezası	karar	tutanağının	
iptaline	dair	Alaşehir	Sulh	Ceza	Mahkemesinin	05/07/2013	tarihli	ve	
2013/493	değişik	iş	sayılı	kararının	Adalet	Bakanlığınca	kanun	yararına	
bozulmasının	 istenmesi	 üzerine,	 Yargıtay	Cumhuriyet	 Başsavcılığının	
06.01.2014	gün	ve	2013/406441	sayılı	 istem	yazısıyla	Dairemize	gön-
derilen	dosya	incelendi:

	 Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcılığının	 kanun	 yararına	bozma	 talep	
yazısı	şöyledir;

	 “2918	 sayılı	 Karayolları	 Trafik	 Kanunu’nun	 51/2-b	 maddesine	
aykırı	davranmak	eyleminden	dolayı	Fırat	A.	hakkında	Alaşehir	Trafik	
Denetleme	Birim	Amirliğinin	27/05/2013	tarihli	ve	GT-525573	sayı-
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lı	idari	para	cezası	karar	tutanağı	ile	uygulanan	343,00	Türk	lirası	idari	
para	cezasına	yönelik	başvurunun	kabulü	ile	idari	para	cezası	karar	tu-
tanağının	iptaline	dair	Alaşehir	Sulh	Ceza	Mahkemesinin	05/07/2013	
tarihli	ve	2013/493	değişik	iş	sayılı	kararını	kapsayan	dosya	incelendi.
Alaşehir	Sulh	Ceza	Mahkemesince,	radar	kontrolü	yapılan	yerde	radar	
işaretinin	bulunmadığı,	gerekli	yasal	uyarılar	usulüne	uygun	şekilde	ya-
pılmadan	kesilen	para	cezalarının	hukuki	mesnedinin	bulunmadığı	ge-
rekçesiyle	muteriz	hakkındaki	idari	para	cezasının	iptaline	karar	verilmiş	
ise	de;

	 “2918	sayılı	Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	“Hız	sınırları”	başlıklı	50.	
maddesinin	3	ve	4.	fıkralarında	yer	alan,	“	(3)	En	çok	ve	en	az	hız	sınırlarını	
gösteren	işaret	levhaları,	gerekli	görülen	yerlere,	ilgili	kuruluşlarca	konulur.	
(4)	Bu	Kanunla	yetki	verilen	kuruluşlar	tarafından	yönetmelikte	belirtilen	
hız	sınırları	yol	ve	trafik	durumuna	göre	azaltılabilir	veya	çoğaltılabilir.	Bu	
hallerde	durum	trafik	işaretleri	ile	belirtilir	ve	uygun	vasıtalarla	duyurulur.”	
şeklindeki	ve	aynı	Kanun’un	“Hız	sınırlarına	uyma”	başlıklı	51.	maddesinin	
1	ve	2.	fıkralarında	yer	alan,	“(1)	Sürücüler,	aksine	bir	karar	alınıp	işaret-
lenmemişse	yönetmelikte	belirtilen	hız	sınırlarını	aşmamak	zorundadırlar.	
(2)	(Değişik	fıkra:	08/01/2003	-	4785	S.K./4.	md.)	Hız	ölçen	teknik	cihaz	
veya	çeşitli	 teknik	usullerle	yapılan	 tespit	 sonucu	hız	 sınırlarını	yüzde	on-
dan	yüzde	otuza	(otuz	dahil)	kadar	aşan	sürücülere	64	700	000	lira,	yüzde	
otuzdan	fazla	aşan	sürücülere	131	900	000	lira	para	cezası	uygulanır.”	şek-
lindeki	düzenlemeler	ile	yine	bu	Kanun’a	dayanılarak	çıkarılan	Karayolları	
Trafik	Yönetmeliğinin	“Hız	sınırları”	başlıklı	100.	maddesinin	1.	fıkrasında	
yer	alan,	“(Değişik	madde:01.09.2010	-	27689	S.R.G.	Yön./ll.mad)	

	 Karayolları	Trafik	Kanununda	ve	bu	Yönetmelikte	yazılı	kayıt	ve	şart-
lar	dışında	ve	aksine	bir	işaret	bulunmadıkça	yol	durumlarına	göre	römork-
suz	araç	cinsleri	için	saatteki	asgari	ve	azami	hız	sınırları	aşağıda	gösteril-
miştir.”	biçimindeki	düzenleme	ve	aynı	Yönetmeliğin	“Hız	sınırlarına	uyma	
ve	hızın	gerekli	şartlara	uygunluğunu	sağlama”	başlıklı	101.	maddesinin	1,	
2	ve	6.	fıkralarında	yer	alan,	“(1)	Sürücüler	aksine	bir	karar	alınıp	işaret-
lenmemişse	bu	Yönetmeliğin	100	üncü	maddesinde	belirtilen	hız	sınırlarını	
aşmamak	zorundadırlar.	 (2)	Araç	 sürülürken	yapılan	hız,	 radar	ve	ben-
zeri	 teknik	 cihazlarla	 ölçülebileceği	 gibi	 kronometre	 veya	değişik	usullerle	
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de	ölçülerek	 tespit	 edilebilir.	(6)	Hız	 tahdidini	belirleyen	aksine	bir	 işaret	
bulunmayan	yerleşim	birimleri	içinden	veya	civarından	geçen	şehirdışı	ka-
rayollarının	bu	kesimlerinde,	can	ve	mal	güvenliği	açısmdan,	karşıdan	kar-
şıya	geçişler	bir	fiziki	engelle	yasaklanmış	veya	alt	ve	üst	geçitlerle	belirlenmiş	
ise	ve	hız	yapmak	yaya	ve	taşıt	trafiği	açısından	bir	engel	teşkil	etmiyorsa,	
taşıt	sürücüleri	yol	ve	trafik	durumunu	dikkate	alarak	yönetmeliğin	kendi-
lerine	tayin	etmiş	olduğu	azami	hız	sınırları	içerisinde	seyredeb’ilirler.”	şek-
lindeki	düzenleme	dikkate	alındığında,	ne	2918	 sayılı	Karayolları	Trafik	
Kânunu’nda	ne	de	Karayolları	Trafik	Yönetmeliği’nde	radarla	hız	deneti-
mi	yapılacak	 yerlerde	denetim	yapıldığına	dair	 ikaz	 levhası	 ve	 işaretleme	
bulundurulmasına	ilişkin	herhangi	bir	hüküm	bulunmadığı,	yukarıda	izah	
edilmeye	 çalışıldığı	 üzere	 aksine	 bir	 karar	 alınıp	 işaretleme	 yapılmadıkça	
sürücülerin	yönetmelikle	belirlenen	hız	sınırlarını	aşmamak	zorunda	olduk-
ları,	 somut	olayda	muterizin	yerleşim	yeri	 içerisinde	otomobil	araçlar	 için	
belirlenmiş	olan	50	km/saat	hız	sınırını	%10	dan	daha	fazla	aşmak	sure-
tiyle	71	km/saat	hızla	gittiğinin	radar	cihazı	ile	tespit	edilmiş	olunması	kar-
şısında,	itirazın	reddi	yerine,	yazılı	gerekçeyle	kabulüne	karar	verilmesinde	
isabet	görülmemiştir.

	 5271	 sayılı	 Ceza	Muhakemesi	 Kanunu’nun	 309.	 maddesi	 uyarınca	
Alaşehir	Sulh	Ceza	Mahkemesinin	05/07/2013	tarihli	ve	2013/493	deği-
şik	iş	sayılı	kararının	bozulmasının	istenilmesi	arz	ve	dosya	birlikte	takdim	
olunur.”

 I- Olay :

	 Alaşehir	 İlçesi	 Süleyman	 Demirel	 Caddesi	 üzerinde	 görevlilerce	
27.05.2013	tarihinde	radar	aletiyle	yapılan	hız	kontrolünde	saat	14.54	
de	 kabahatli	 Fırat	A.’nın	 hız	 limitini	 aştığı	 tespit	 edilmiş	 ve	 hakkında	
aynı	tarihte	525573	seri	nolu	tutanak	ile	343.00	Tl	idari	para	cezası	uy-
gulanmıştır.	Kabahatli	Fırat	bu	idari	para	cezasının	iptali	için		aynı	gün	
Alaşehir	Sulh	Ceza	Mahkemesine	başvuruda	bulunmuştur.	Sulh	Ceza	
Mahkemesince,	yapılan	inceleme	sonucunda	“Muteriz	hakkında	hız	ih-
lali	sebebiyle	idari	para	cezası	verildiği,	ancak	radar	kontrolü	yapılan	yer-
de	radar	işaretinin	bulunmadığı,	gerekli	yasal	uyarılar	usulüne	uygun	bir	
şekilde	yapılmadan	kesilen	para	cezalarının	hukuki	mesnedinin	bulun-
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mayacağı	gözetilerek	yapılan	 itirazın	haklı	olduğu	kanaatine	varılarak,	
usul	ve	yasaya	aykırı	idari	yaptırım	kararının	5326	sayılı	yasanın	28/8-
b	 fıkrası	uyarınca	kaldırılmasına	dair	aşağıdaki	şekilde	hüküm	kurmak	
gerekmiştir.”	Şeklindeki	gerekçeyle	başvuru	haklı	bulunarak	idari	para	
cezası	 tutanağının	 iptaline	 karar	 verilmiştir.	 Bu	 karara	 karşı,	 Emniyet	
Genel	Müdürlüğünün,	mahkemenin	gerekçesinin	kanuna	aykırı	oldu-
ğuna	ilişkin	müracaatı	üzerine	kanun	yararına	bozma	talebinde	bulunul-
muştur.	

 II- Kanun Yararına Bozma Talebine İlişkin Uyuşmazlığın Kap-
samı:

	 2918	sayılı	Karayolları	Trafik	Kânunu’nda	ne	de	Karayolları	Trafik	
Yönetmeliğinde	radarla	hız	denetimi	yapılacak	yerlerde,	bu	denetimin	
yapıldığına	dair	 ikaz	 levhası	ve	 işaretleme	bulundurulması	konusunda	
herhangi	bir	hüküm	yer	almadığı	halde	“radar	işaretinin	bulunmadığı	ve	
gerekli	yasal	uyarıların	usulüne	uygun	yapılmadığı”	gerekçesiyle	“idari	
yaptırım	kararının	kaldırılması”	yönündeki	Mahkeme	hükmünün	kanu-
na	aykırı	olduğuna	ilişkindir.	

 III- Hukuksal değerlendirme :

	 Anayasamızın	 2’nci	 maddesi	 hükmüne	 göre	 “Türkiye	 Cumhuri-
yeti,	toplumun	huzuru,	milli	dayanışma	ve	adalet	anlayışı	içinde,	insan	
haklarına	 saygılı,	 Atatürk	 milliyetçiliğine	 bağlı,	 başlangıçta	 belirtilen	
temel	 ilkelere	 dayanan,	 demokratik,	 laik	 ve	 sosyal	 bir	 hukuk	 Devle-
tidir.”	 Anayasa	 Mahkemesinin	 yerleşmiş	 içtihatlarına	 göre	 (örneğin	
27.03.1986-E:85/31-K:86/111,	08.11.1991-E:91/9-K:91/36	tarihli	ve	
sayılı	kararlar)	 “Hukuk	devleti	her	eylem	ve	 işlemi	hukuka	uygun,	 in-
san	haklarına	saygı	gösteren,	her	alanda	adaletli	bir	düzeni	kurup	bunu	
geliştirerek	sürdüren,	Anayasaya	aykırı	durum	ve	tutumlardan	kaçınan,	
hukuku	tüm	devlet	organlarına	hakim	kılan,	Anayasa	ve	hukukun	üstün	
kurallarıyla	kendini	bağlı	sayıp	yargı	denetimine	açık	olan,	yasaların	üs-
tünde	yasa	koyucunun	da	bozamayacağı	 temel	hukuk	 ilkeleri	ve	Ana-
yasa	bulunduğu	bilincinden	uzaklaştığında	geçersiz	kalacağını	bilen	bir	
devlettir.”		
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	 Kısaca,	hukuk	devleti	“faaliyetlerinde	hukuk	kurallarına	bağlı	olan,	
vatandaşlarına	hukukî	güvenlik	sağlayan	devlet”	demektir.

	 Hukuk	devleti,	hukuka	bağlı	olan	devlet	demek	olduğuna	göre,	dev-
letin	üç	erkinden	biri	olan	yürütme	organının	da	hukuk	kurallarıyla	bağlı	
bulunduğu	kuşkusuzdur.	

	 Yürütme	organı	bakımından,	 idarî	 faaliyetlerinin	belirliliği	 ve	ön-
ceden	 bilinebilirliği	 zorunludur.	Hukuk	 devletinde	 idarenin	 eylem	 ve	
işlemlerinin	idare	edilenler	tarafından	önceden	tahmin	edilebilir	olması	
gerekir.	İdari	işlem	ve	eylemlerde	idare	bu	yetkisini	tüzük	ve	yönetmelik	
gibi	genel	kurallarla	düzenlemek	ve	bu	düzenlemelere	uymak	zorunda-
dır.	Buna	“düzenli	idare	ilkesi”	denir.	Keza,	yine	idarî	faaliyetlerin	belir-
liliği	ilkesi	nedeniyle	idarenin,	istikrar	kazanmış	uygulamalarından	vaz-
geçmemesi	gerekir.	

	 Yine	hukuk	devleti	ilkesi,	devletin	“kişi	hak	ve	özgürlüklerini,	kamu	
düzen	ve	güvenliğini,	kamu	sağlığını	ve	çevreyi,	ekonomik	düzeni,	top-
lum	 barışını	 ve	 düzenini,	 genel	 ahlâka	 ilişkin	 kuralları	 ihlal	 eden	 ey-
lemleri	yani	suç	ve	kabahatleri,	ulusal	ve	evrensel	hukuk	çerçevesinde,	
ödetme	görev	ve	yükümlülüğü	bulunmaktadır.	Ancak	Devletin,	esasen	
ve	öncelikle	bu	kuralların	ihlalini	önleme	görevi	bulunduğunun	kabulü	
gerekir.	Başka	bir	deyişle,	hukuk	devletinin	bir	erki	olan	idarenin	görevi,	
öncelikle	 bireylerin	 kuralları	 ihlal	 etmesini	 bekleyip	 cezalandırma	 yo-
luna	gitmesi	değil,	kurallara	uygun	davranma	düzeyini	ve	alışkanlığını	
geliştirmek	olmalıdır.	Bu	husus	 “iyi	 idare	 ilkelerinin”	de	bir	 gereğidir.	
Keza	idarenin	(Yürütmenin)	iyi	idare	ilkeleriyle	bağlı	olması	da	hukuk	
devletinin	 bir	 gereğidir.	 Nitekim	 ülkemizin	 de	 üyesi	 olduğu	 Avrupa	
Konseyinin	Bakanlar	Komitesinin	20	Haziran	2007	tarihli	ve	999	sayı-
lı	Bakan	Temsilcileri	toplantısında,	“İYİ	İDARE	KONUSUNDA	ÜYE	
DEVLETLERE	CM/REC(2007)7	SAYILI	TAVSİYE	KARARI”	kabul	
edilmiştir.	

	 Mezkur	Tavsiye	Kararının	“Açıklık	İlkesi”	başlıklı	10	uncu	madde-
sinde;
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	 “1.	İdare	açıklık	ilkesine	uygun	faaliyette	bulunur.

	 2.	İdare,	karar	ve	işlemlerinden	özel	kişileri,	resmi	belgelerin	yayınlan-
ması	da	dahil	olabilecek	şekilde	uygun	araçlarla	haberdar	eder.	

	 3.	Kişisel	verilerin	korumasına	ilişkin	kurallara	uygun	olarak	resmi	bel-
gelere	erişim	hakkını	tanır.

	 4.	Açıklık	ilkesi,	yasayla	korunmuş	gizliliğe	zarar	veremez.”

	 Hükmü	bulunmaktadır.

	 Bu	 arada	 Avrupa	Konseyinin	 Bakanlar	 Komitesi	 kararlarının	 hu-
kuki	niteliğini	de	izah	etme	gereği	bulunmaktadır:	Avrupa	Konseyinin	
hukuksal	etkinliği,	sözleşmeler	ve	tavsiye	kararları	biçiminde	ortaya	çık-
maktadır.	 “Bakanlar	 Komitesi	 Tavsiye	 Kararı”	 Bakanlar	 Komitesinin,	
Avrupa	Konseyi	Statüsünün	15/b	hükmüne	dayanan,	ulusal	yasa	koyu-
culara	ve	idarelere	ölçü	getiren,	üye	devletlerin	hükümetlerine	yönelik	
kararıdır.

	 Bağlayıcı	 olmamakla	 birlikte,	 kararların	 uzlaşma	 ile	 alınması	 ve	
Komite’nin	hükümetleri	“tavsiyeler	doğrultusunda	karar	alıp	almadık-
larını	bildirmeye”	davet	etmesi	yöntemi	tavsiyelerin	dikkate	alınmasını	
sağlamaktadır.	Zaman	zaman	Danıştay,	Avrupa	Konseyi	Bakanlar	Ko-
mitesi	tavsiyelerini,	kararlarında	gerekçeyi	desteklemek	için	kullanmak-
tadır.	Örneğin,	bir	gazetecinin	sarı	basın	kartı	istemi	idarece	gerekçesiz	
bir	 işlemle	 reddedilmiştir.	Danıştay,	 ret	kararının	gerekçeli	olması	 zo-
runluluğunu	 kabul	 ederken	 diğer	 nedenlerle	 birlikte	 Avrupa	 Konseyi	
Bakanlar	 Komitesinin	 tavsiye	 kararına	 da	 atıf	 yapmıştır.	 (DİDDGK,	
E:1995/769-K:1997/525,	17.10.1997,	DD,	95,	1998,	 s.87).	(Kaynak:	
Onur	KARAHANOĞLULLARI,	İdarenin	Hukukla	Kavranması:	Yasal-
lık	ve	İdari	İşlemler,	2.	Bası,	Ankara	2012,	Turhan	Kitabevi,	s.107,	395)	

	 Konumuza	ilişkin	iç	hukuk	düzenlemesi	şöyledir:

	 3152	sayılı	İçişleri	Bakanlığı	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkında	Kanu-
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nun	2	nci	maddesinin	birinci	fıkrasının	(c)	bendi	hükmüyle	“Karayol-
larında	trafik	düzenini	sağlamak	ve	denetlemek”	görevi	İçişleri	Bakanlığı-
na	 tevdi	 edilmiştir.	Aynı	Kanunun	33	üncü	maddesi	hükmüyle	de	 İçişleri	
Bakanlığı“	kanunla	yerine	getirmekle	yükümlü	oldukları	hizmetleri;	tüzük,	
yönetmelik,	tebliğ,	genelge	ve	diğer	idari	metinlerle	düzenlemek”	ile	görevli	
ve	yetkili	kılınmıştır.	

	 İçişleri	 Bakanlığının	 bu	 “düzenleme	 görev	 ve	 yetkisi”	 dahilinde,	
Trafik	Denetimlerinde	ve	Trafik	Kazalarında	Alınacak	Önlemlere	İliş-
kin	Yönerge	hazırlanarak	31.10.2011	 tarihli	Bakan	onayıyla	yürürlüğe	
konulmuştur.	“Trafik	denetimlerinde;	denetim	öncesi,	denetim	anı	ve	
sonrasında,	trafik	kazalarında	ise;	kaza	mahalline	intikal	ve	sonrasında	
yapılacak	iş	ve	işlemlerin	usul	ve	esasları	ile	trafiği	yönetme	ve	düzenle-
me	hareketlerini	belirlemek”	amacıyla	çıkarılmıştır.

	 Yönergenin;

	 “Radarla	hız	denetiminde	dikkat	edilecek	hususlar”	başlıklı	34.	mad-
desinin	1.	fıkrasının	(ç)	bendinde	şu	kurala	yer	verilmiştir,

	 “Sabit	denetim	yapılması	durumunda	radar	aracı,	karayolunun	her	iki	
yönünden	kolayca	görülebilecek	ve	trafiği	tehlikeye	düşürmeyecek	şekilde	ko-
nuşlandırılır.”

	 “Yol	 kullanıcılarının	 bilgilendirilmesi”	 başlıklı	 47	nci	maddesi	 aynen	
aşağıdaki	şekildedir:

	 “(1)	 Trafik	 kurallarına	 uyma	 düzeyini	 arttırmak,	 trafik	 güvenliğini	
sağlamak	ve	yol	kullanıcılarını	bilgilendirip,	bilinçlendirmek	amacıyla,	de-
netimin	karayolunun	hangi	kesimlerinde,	hangi	sürelerde	yapılacağı	ve	han-
gi	konularda	yoğunlaştırılacağı	ve	bunlarla	ilgili	risk	bilgileri,	neden-sonuç	
ilişkileri	ve	denetim	sonuçlarının	açıklanmasında	ulusal	ve	yerel	medya	ile	
diğer	iletişim	araçlarından	azami	ölçüde	faydalanılır.”

	 Görüldüğü	gibi	İçişleri	Bakanlığı	bu	Yönerge	hükmüyle	“trafik	ku-
rallarına	 uyma	 düzeyini	 arttırmak,	 trafik	 güvenliğini	 sağlamak	 ve	 yol	
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kullanıcılarını	bilgilendirip,	bilinçlendirmek”	amacıyla	trafik	denetimle-
rinin;

	 -	Karayolunun	hangi	kesimlerinde	ve	hangi	sürelerde	yapılacağı,

	 -	Hangi	konularda	yoğunlaştırılacağı,

	 Hususlarında	ulusal	ve	yerel	medya	 ile	diğer	 iletişim	araçlarından	
azami	ölçüde	faydalanılmasını	öngörmüştür.

	 Böylece,	İçişleri	Bakanlığı	tarafından	tesis	edilmiş	olan	bir	düzenle-
yici	idari	işlemle	“trafik	denetimlerinin	karayolunun	hangi	kesimlerinde,	
hangi	sürelerde	yapılacağı	ve	hangi	konularda	yoğunlaştırılacağı	husus-
larında	ulusal	ve	yerel	medya	ile	diğer	iletişim	araçlarından	da	azami	öl-
çüde	faydalanılmak	suretiyle	yol	kullanıcılarının	(özellikle	sürücülerin)	
bilgilendirilmesine”	ilişkin	bir	düzenleme	ihdas	ettiği	görülmektedir.	

	 Sözü	edilen	bu	düzenlemelerin,	Avrupa	Konseyinin	Bakanlar	Ko-
mitesinin	Bakan	Temsilcileri	toplantısında	kabul	ettiği	yukarıda	gün	ve	
sayısı	yazılı	“iyi	idare	konusundaki”	tavsiye	kararının	10.	maddesinin	1.	
ve	2.	fıkra	hükümlerine	uygun	bulunmaktadır.	

	 Yönergenin	3152	sayılı	Kanunun	29	uncu	maddesi	hükmüne	göre	
İçişleri	Bakanlığının	bağlı	kuruluşları	olan	ve	mahsus	kanunları	uyarınca	
da	bu	Bakanlığın	sevk	ve	idaresi	altında	bulunan	genel	kolluk	kuvvetleri	
içinde	yer	alan	trafik	zabıtasını	bağladığı	da	tartışmasızdır.

	 Bu	açıklamalar	ışığında	somut	olayın	değerlendirilmesine	gelince:

	 Yönergenin	34/1-ç	ve	47	nci	maddesi	hükümleri	karşısında	“radar-
la	hız	denetiminin	karayolunun	hangi	kesiminde	ve	hangi	sürelerde	ya-
pılacağı”	hususunda	yol	kullanıcılarının	bilgilendirilmesi	gerektiği	kabul	
edilmelidir.	Bu	husus	aynı	zamanda	Avrupa	Konseyinin	Bakanlar	Komi-
tesinin	Bakan	Temsilcileri	tarafından	kabul	edilen	tavsiye	kararının	iyi	
idare	ilkelerinden	olarak	kabul	edilen	“açıklık	ve	uygun	araçlarla	haber-
dar	etme”	ilkelerinin	de	bir	gereğidir.

Yargıtay	Ceza	Daire	Kararları



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • 425

	 Yönergenin	47	nci	maddesi	hükmüne	göre,	idare	bu	bilgilendirme	
faaliyetinde		“ulusal	ve	yerel	medya	ile	diğer	iletişim	araçlarından”	azami	
ölçüde	 faydalanacaktır.	 İdarenin	 “yol	 kullanıcılarını	 her	 koşulda	bilgi-
lendirmek”	ile	yükümlü	tutulduğu,	bu	amaçla	“ulusal	ve	yerel	medya	ile	
diğer	 iletişim	araçlarında	da	azami	ölçüde	yararlanma	cihetine	gidebi-
leceği	 sonucuna	varılması	gerekmektedir.	 İdare	öncelikle	kendi	mutat	
vasıta	 ve	 yöntemleriyle	 bilgilendirme	 yapacaktır.	 	 Zira	 “karayolundan	
yararlananlara,	 yol,	 trafik	durumu	ve	yakın	 çevre	 ile	 ilgili	 gerekli	bilgileri	
vermek,	yasaklama	ve	kısıtlamaları	bildirmek	suretiyle	trafik	düzen	ve	gü-
venliğini	 sağlamak	 amacına	 yönelik	 olarak	 karayollarında	 uygulanacak	
trafik	 işaretlerinin,	standart,	anlam,	nicelik	ve	nitelikleri	 ile	diğer	esaslar”,	
19.06.1985	 tarihli	 ve	18789	 sayılı	Resmi	Gazetede	yayımlanan	Trafik	
İşaretleri	Hakkında	Yönetmelik	 ile	düzenlenmiştir.	Dolayısıyla,	Trafik	
Denetimlerinde	ve	Trafik	Kazalarında	Alınacak	Önlemlere	İlişkin	Yö-
nergenin	47	nci	kapsamındaki	bilgilendirmenin,	bu	Yönetmelikteki	usul	
ve	esaslara	göre	konulacak	 “trafik	 işaret	 levhaları”	 ile	yapılması	gerek-
mektedir.	Bu	yöntem	dışında	gerekiyorsa	medya	ve	diğer	iletişim	araçla-
rından	da	yararlanacaktır.	Dolayısıyla,	bahse	konu	Yönerge	hükmü	uya-
rınca,	“radarla	hız	denetiminin	karayolunun	hangi	kesiminde	ve	hangi	
sürelerde	 yapılacağı”	 konularında	 sürücülerin,	 her	 şeyden	 önce	 trafik	
işaret	levhalarıyla	bilgilendirilmesi	zorunludur.	

	 Öncelikle	 kişilerin	 can	 ve	mal	 güvenliğini	 sağlamak	 amacıyla	 ya-
pılması	 gereken	 trafik	 denetimlerini,	 yol	 kullanıcılarına	 ceza	 vermek	
amacıyla	bilgilendirme	yapmadan	kural	ihlali	yapmasını	beklemek,	tra-
fik	kurallarının	konuluş	amacına	uygun	olmadığı	gibi	araç	sürücülerine	
tuzak	kurulması	anlamına	gelecektir	ki	bu	durum,	çağdaş	hukuk	devleti	
ilkeleriyle	bağdaşmaz	ve	kabul	edilemez.

 IV- Sonuç ve karar :

 Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cılığının kanun yararına bozma isteği yerinde görülmediğinden 
REDDİNE	08.07.2014	günü	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Talih	UYAR
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DANIŞTAY KARARLARI
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DANIŞTAY DAİRE
KARARLARI
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ÖZET: Serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyetinde bu-
lunan ve 2007 yılında hizmet verdiği mükelleflerce yapılan ödeme-
lerden gelir vergisi kesintisi yaparak bu kesinti tutarını 2007 yılı 
kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup konusu yapan davacı 
şirket adına faaliyetini şirket olarak yürütmesi nedeniyle ticari ka-
zanç hükümlerine tabi olduğu, kendisine yapılan ödemelerin sto-
paja tabi olmadığı ileri sürülerek re’sen alınan vergi ziyaı cezalı ku-
rumlar vergisinin kaldırılması hükmü hukuka uygundur.

T.C.
DANIŞTAY
ÜÇÜNCÜ DAİRE

ESAS NO : 2012/4410
KARAR NO : 2014/339

 İstemin Özeti: Serbest	 muhasebecilik	 ve	 mali	 müşavirlik	 faali-
yetinde	bulunan	ve	2007	yılında	hizmet	verdiği	mükelleflerce	yapılan	
ödemelerden	 gelir	 vergisi	 kesintisi	 yaparak	 bu	 kesinti	 tutarını	 2007	
yılı	 kurumlar	 vergisi	 beyannamesinde	 mahsup	 konusu	 yapan	 davacı	
şirket	 adına	 faaliyetini	 şirket	olarak	 yürütmesi	nedeniyle	 ticari	 kazanç	
hükümlerine	tabi	olduğu,	kendisine	yapılan	ödemelerin	stopaja	tabi	ol-
madığı	ileri	sürülerek	re’sen	alınan	vergi	ziyaı	cezalı	kurumlar	vergisini	
kaldıran	İzmir	2.	Vergi	Mahkemesinin	28.1.2009	gün	ve	E:2008/1161,	
K:2009/83	sayılı	kararına	yöneltilen	temyiz	istemini	aynı	hukuksal	ne-
denler	 ve	 gerekçeyle	 reddeden	Danıştay	Üçüncü	Dairesinin	 8.3.2012	
gün	ve	E:2009/2571,	K:2012/600	sayılı	kararının;	serbest	meslek	faa-
liyeti	şirket	olarak	yürütüldüğünden,	elde	edilen	kazancın	ticari	kazanç	
hükümlerine	göre	vergilendirilmesi	gerektiği,	kurumlar	vergisi	mükel-
leflerine	 serbest	meslek	 faaliyetinden	dolayı	 yapılan	ödemeler	üzerin-
den	tevkifat	yapılacağına	 ilişkin	bir	yasal	düzenleme	bulunmadığı	 ileri	
sürülerek	düzeltilmesi	istenmiştir.

Danıştay		Daire	Kararları
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Savunmanın Özeti:		Kararın	düzeltilmesi	isteminin	reddi	gerektiği	sa-
vunulmuştur.

Tetkik Hakimi:	S.K.

Düşüncesi:	Kararın	düzeltilmesine	ilişkin	dilekçede	ileri	sürülen	iddia-
lar,	Dairemiz	kararının	düzeltilmesini	gerektirir	nitelikte	görülmediğin-
den	isteminin	reddi	gerektiği	düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

	 Hüküm		veren	Danıştay		Üçüncü	Dairesince	işin	gereği	görüşülüp	
düşünüldü:

	 Danıştay	dava	daireleri	ve	İdari	veya	Vergi	Dava	Daireleri	Kurulları	
tarafından	verilen	kararların	düzeltilebilmesi,	2577	sayılı	İdari	Yargıla-
ma	Usulü	Kanununun	54’üncü	maddesinde	yazılı	sebeplerden	birinin	
bulunması	halinde	mümkün	olup	kararın	düzeltilmesi	 istemine	 ilişkin	
dilekçede	ileri	sürülen	sebepler	bunlardan	hiçbirine	uymadığından	iste-
min	reddine,	3.2.2014	gününde	oyçokluğuyla	karar	verildi.

K A R Ş I    O Y

	 Serbest	 muhasebecilik	 ve	 mali	 müşavirlik	 faaliyetinde	 bulunan	
davacı	 şirketin	hizmet	 verdiği	mükellefler	 tarafından	davacıya	 yapılan	
ödemelerin	 tevkifata	 tabi	 olmaması	 nedeniyle	 tevkif	 edilen	 vergilerin	
kurumlar	vergisinden	mahsup	edilemeyeceği	ileri	sürülerek	adına	2008	
yılı	için	salınan	vergi	ziyaı	cezalı	kurumlar	vergisi	ve	Ekim-Aralık	döne-
mi	aslı	aranmayan	geçici	vergi	üzerinden	kesilen	vergi	ziyaı	cezasını	kal-
dıran	Vergi	Mahkemesi	kararı	temyiz	edilmiştir.

	 193	sayılı	Gelir	Vergisi	Kanunu’nun	65’inci	maddesinde	her	türlü	
serbest	meslek	faaliyetinden	doğan	kazançların	serbest	meslek	kazancı	
olduğu,	 serbest	meslek	 faaliyetinin;	 sermayeden	 ziyade	 şahsi	mesaiye	

Danıştay		Daire	Kararları
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ilmi	veya	mesleki	bilgiye	veya	ihtisasa	dayanan	ve	ticari	mahiyette	olma-
yan	işlerin	iş	verene	tabi	olmaksızın	şahsi	sorumluluk	altında	kendi	nam	
ve	hesabına	yapılması	olduğu,	kollektif,	adi	komandit	ve	adi	şirketler	ta-
rafından	yapılan	serbest	meslek	faaliyeti	neticesinde	doğan	kazançların	
da,	serbest	meslek	kazancı	olduğu	hükme	bağlanmıştır.

	 Aynı	Kanunun	94’üncü	maddesinin	2’nci	fıkrasında	yaptıkları	ser-
best	meslek	işleri	dolayısıyla	bu	işleri	icra	edenlere	yapılan	ödemelerden	
tevkifat	yapılacağı	belirtilmiştir.

	 5520	sayılı	Kurumlar	Vergisi	Kanunu’nun	1’nci	maddesinde	serma-
ye	şirketlerinin	kazançlarının	kurumlar	vergisine	tabi	olduğu,	aynı	Ka-
nunun	2’nci	maddesinde	 ise,	Türk	Ticaret	Kanunu	hükümlerine	göre	
kurulmuş	olan	anonim,	limited	ve	sermayesi	paylara	bölünmüş	limited	
şirketler	ile	benzer	nitelikteki	yabancı	kurumların	sermaye	şirketleri	ol-
duğu	hüküm	altına	alınmıştır.

	 Yukarıda	yer	alan	mevzuat	hükümlerinin	birlikte	değerlendirilme-
sinden;	193	sayılı	Kanunun	65’inci	maddesinde,	elde	ettiği	kazancı	ser-
best	meslek	kazancı	olarak	kabul	edilen	şirketler	arasında	limited	şirket-
lerin	yer	almadığı,	5520	sayılı	Kanunun	2’nci	maddesi	uyarınca	limited	
şirketin	 sermaye	 şirketi	 olduğu	 ve	 sermaye	 şirketlerinin	 kazançlarının	
kurumlar	vergisine	tabi	olup,	limited	şirketlerin	elde	ettiği	kazancın	ser-
best	meslek	kazancı	sayılamayacağı	sonucuna	varılmaktadır.

	 Bu	durumda	serbest	meslek	kazancı	sayılmayan	ödemelerden	gelir	
vergisi	 tevkifatı	 	yapılması	ve	 tevkif	edilen	verginin	kurumlar	vergisin-
den	indirilmesine	imkan	bulunmadığından,	davacı	tarafından	kurumlar	
vergisi	beyannamesinde	indirim	konusu	yapılan	gelir	(stopaj)	vergisinin	
indiriminin	kabul	 edilmemesi	 suretiyle	 adına	yapılan	 tarhiyatta	huku-
ka	aykırılık	görülmediğinden		kararın	düzeltilmesi	isteminin	kabulü	ile	
Daire	kararı	kaldırıldıktan	sonra	temyiz	istemine	konu	vergi	mahkemesi	
kararının	bozulması	gerektiği	görüşüyle	karara	karşıyım.																
																																																								 	 		 	 	 	Üye	
                                                             M.A.S.

Danıştay		Daire	Kararları
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ÖZET: Davacı adına 2006 ve 2007 yılı hesaplarının incelenmesi 
üzerine 10.12.2009 tarih ve 370/38 ve 370/39 sayılı vergi inceleme 
raporlarına göre ihbarnameler düzenlendikten sonra ihtiyati haciz 
ve ihtiyati tahakkuk kararlarının alındığı anlaşılmış olup, yukarı-
da yer alan yasal düzenlemeye göre ihbarname düzenlenmesinden 
sonra ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk kararı alınamayacağından, 
bu işleme karşı açılan davayı yazılı gerekçeyle kabul eden vergi 
mahkemesi kararında sonucu itibarıyla isabetsizlik bulunmamış-
tır.

T.C.
DANIŞTAY
DOKUZUNCU DAİRE

ESAS NO : 2011/3737
KARAR NO : 2014/4258

	 İstemin	Özeti : Davacı	 adına	 tesis	 edilen	 ihtiyati	haciz	 ve	 ihtiyati	
tahakkuk	işlemlerinin	iptali	istemiyle	açılan	davayı	kabul	eden	İzmir	2.	
Vergi	Mahkemesi’nin	30/12/2010	tarih	ve	E:2010/1762,	K:2010/2288	
sayılı	kararının;	dilekçede	ileri	sürülen	sebeplerle	bozulması	istenilmek-
tedir.

 Cevabın Özeti : Cevap	verilmemiştir.	

 Tetkik Hakimi M.B.’nın	Düşüncesi: İleri	 sürülen	 iddialar	 usule	
ve	hukuka	uygun	Vergi	Mahkemesi	kararının	bozulmasını	gerektirecek	
nitelikte	bulunmadığından	temyiz	isteminin	reddi	gerekeceği	düşünül-
mektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

	 Hüküm	veren	Danıştay	Dokuzuncu	Dairesince	işin	gereği	görüşül-

Danıştay		Daire	Kararları
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dü:

	 Davacı	adına	tesis	edilen	ihtiyati	haciz	ve	ihtiyati	tahakkuk	işlemle-
rinin	iptali	istemiyle	açılan	davada;	söz	konusu	işlemlerin	dayanağı	ce-
zalı	tarhiyatlara	karşı	dava	açıldığı,	açılan	davaların	kabul	edilerek	cezalı	
tarhiyatların	terkin	edildiği,	bu	durumda	dayanağı	kalmayan		ihtiyati	ha-
ciz	ve	ihtiyati	tahakkuk	işlemlerinin	de	iptali	gerektiği	gerekçesiyle	kabul	
eden	Vergi	Mahkemesi	kararının	bozulması	istenilmektedir.

	 6183	sayılı	Amme	Alacaklarının	Tahsil	Usulü	Hakkında	Kanunun	
13.	maddesinin	(1)	işaretli	bendinde;	9.	madde	gereğince	teminat	isten-
mesini	mucip	haller	mevcut	ise	ihtiyati	haczin,	hiçbir	müddetle	mukay-
yet	olmaksızın	alacaklı	amme	idaresinin	mahalli	en	büyük	memurunun	
kararıyla,	haczin	ne	suretle	yapılacağına	dair	olan	hükümlere	göre	derhal	
uygulanacağı	düzenlemesi	yer	almış,	aynı	Kanunun	9.	maddesinde	de;	
213	sayılı	Vergi	Usul	Kanununun	344.	maddesi	uyarınca	ceza	kesilme-
sini	gerektiren	haller	ile	359.	maddesinde	sayılan	hallere	temas	eden	bir	
amme	alacağının	salınması	 için	gerekli	muamelelere	başlanılmış	oldu-
ğu	takdirde	vergi	incelemesine	yetkili	memurlarca	yapılan	ilk	hesaplara	
göre	belirtilen	miktar	üzerinden	tahsil	dairelerince	teminat	istenileceği	
öngörülmüştür.

	 6183	sayılı	Kanunun	kamu	alacağının	korunması	 ile	 ilgili	hüküm-
lerini	kapsayan	Birinci	Kısmının	İkinci	Bölümünde	yer	alan	teminat	is-
tenilmesi,	ihtiyati	haciz	ve	ihtiyati	tahakkuk	müesseseleri,	henüz	kamu	
alacağı	olma	niteliği	kazanmamış	vergi	ve	cezaların,	 tahakkuk	ettikleri	
tarihte	karşılaşılabilecek	tahsil	imkansızlığına	bir	önlem	olarak	öngörül-
müştür.	Dolayısıyla	özel	kanunlara	göre	henüz	tahakkuk	etmemiş	vergi	
ve	 cezalar	hakkında,	 kamu	alacağının	güvenceye	bağlanması	 amacıyla	
öngörülen	 teminat	 isteme,	 ihtiyati	 haciz	 ve	 ihtiyati	 tahakkuk	kararları	
alınarak	uygulanması	mümkündür.	Tarh	ve	tebliği	üzerine	dava	konusu	
edilmekle	tahsili	duran	vergi	ve	cezalar	hakkında	bu	yola	başvurulması	
Kanun	hükümlerine	uygun	bulunmamaktadır.

	 Bu	durumda	davacı	adına	2006	ve	2007	yılı	hesaplarının	 incelen-

Danıştay		Daire	Kararları



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2014 •436

mesi	üzerine	10.12.2009	tarih	ve	370/38	ve	370/39	sayılı	vergi	incele-
me	raporlarına	göre	 ihbarnameler	düzenlendikten	sonra	 ihtiyati	haciz	
ve	 ihtiyati	 tahakkuk	kararlarının	 alındığı	 anlaşılmış	olup,	 yukarıda	 yer	
alan	yasal	düzenlemeye	göre	ihbarname	düzenlenmesinden	sonra	ihti-
yati	haciz	ve	ihtiyati	tahakkuk	kararı	alınamayacağından,	bu	işleme	karşı	
açılan	davayı	 yazılı	 gerekçeyle	 kabul	 eden	 vergi	mahkemesi	 kararında	
sonucu	itibarıyla	isabetsizlik	bulunmamıştır.

	 Açıklanan	nedenlerle,	 	temyiz	isteminin	reddine	ve	İzmir	2.	Vergi	
Mahkemesi’nin	30/12/2010	 tarih	 ve	E:2010/1762,	K:2010/2288	 sa-
yılı	kararının ONANMASINA, bu	kararın	tebliğ	tarihini	izleyen	15	gün	
içinde	kararın	düzeltilmesi	yolu	açık	olmak	üzere,			16/06/2014	tarihin-
de	oybirliğiyle	karar	verildi.

Danıştay		Daire	Kararları
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ÖZET: Adli Tıp Kurumunca, zamanında otopsi yapılarak iç organ 
değişimleri araştırılmamış olduğundan mevcut bulgulara göre ki-
şinin ölüm sebebinin belirlenemeyeceğini belirtmiş olması, aynı 
olay nedeniyle sağlık personeliyle ilgili açılan ceza davasında Yük-
sek Sağlık Şurasınca düzenlenen raporda Yüksek Sağlık Şurası ra-
poru uyarınca, davacıların murisi beklenen bir hasta olduğundan, 
bu hastanın yoğun bakım ünitesine yatırılması ve transfüzyon ya-
pılması gerektiği, ancak hastayla ilgilenilmediği, uzmanlara da-
nışılmadığı ve zamanında müdahale edilmediği ve bunların ölüm 
üzerinde etkili olduğu yönündeki tespitlerin birlikte değerlendiril-
mesinden, davacıların murisinin ölümünde doğrudan etkisi olup 
olmadığı tespit edilemeyen bu eksikliklerin davacı murislerinde 
oluşturduğu elem ve üzüntünün bir manevi zarara yol açtığının 
kabulü gerekirken; manevi tazminat isteminin reddine karar veril-
mesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONBEŞİNCİ DAİRE

ESAS NO : 2013/4312
KARAR NO : 2014/1436

	 İstemin	Özeti : İzmir	2.	İdare	Mahkemesi’nin	27/04/2011	günlü,	
E:2007/487;		K:2011/605	sayılı	kararın,	davacı	tarafından	hukuka	aykı-
rı	olduğu	ileri	sürülüp	temyizen	incelenerek	bozulması	istenilmektedir.

 Cevabın Özeti : Temyiz	talebinin	reddine	karar	verilmesi	istenil-
mektedir.

 Danıştay Tetkik Hakimi: H.H.

 Düşüncesi: Mahkeme	 kararının,	 manevi	 tazminat	 isteminin	 kıs-
men	 reddine	 yönelik	 kısmının	 bozulması,	 diğer	 kısımlarının	 onaması	

Danıştay		Daire	Kararları
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gerektiği	düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

	 Hüküm	veren	Danıştay	Onbeşinci	Dairesi’nce	gereği	görüşüldü:

	 Dava,	davacıların	murisi	Birsen	E.’in	vefatında	davalı	idarenin	hiz-
met	kusurunun	bulunduğundan	bahisle	uğranıldığı	ileri	sürülen,	50.000	
TL	maddi,	50.000	TL	manevi	olmak	üzere	toplam	100.000	TL	zararın,		
vefat	tarihinden	itibaren	işleyecek	yasal	faiziyle	birlikte	tazmini	istemiy-
le	açılmıştır.

	 İzmir	 2.	 İdare	 Mahkemesi’nce;	 davacıların	 murisine	 uygulanan	
tedavide,	 davalı	 idarenin	 hizmet	 kusurunun	 bulunup	 bulunmadığının	
saptanabilmesi	 için	 dosyanın	 Adli	 Tıp	 Kurumuna	 gönderilmesi	 üze-
rine,	Adli	Tıp	Kurumu	1.	 İhtisas	Kurulu	 tarafından	hazırlanan	 rapor-
da	özetle;	Ödemiş	Devlet	Hastanesinde	davacıların	murisinin	 tanısını	
“anemi”	olarak	belirlendiği	ve	acilen	İzmir	Atatürk	Eğitim	ve	Araştırma	
Hastanesine	sevk	edildiği,	burada	kanama-kitle	nedeniyle	yatış	verildi-
ği	sırada,	jeneralize	tonik	klonik	nöbet	görüldüğü	ve	hastaya	müdahele	
edildiği,	tedaviye	cevap	vermeyen	hastanın	ex	kabul	edildiği,	davacıların	
murisinin	ölüm	izin	kağıdında,	“ölüm	sebebinin:	DİC,	TTP,	Serpis	ve	
ölüm		tespit	eden	kurumun	İzmir	Atatürk	Eğitim	ve	Araştırma	Hastane-
si	olarak	belirtildiği”	açıklamalarına	yer	verildikten	sonra,	sonuç	olarak,	
1-	Zamanında	otopsi	yapılarak	iç	organ	değişimleri	araştırılmamış	oldu-
ğundan	mevcut	bulgulara	 göre	kişinin	ölüm	 sebebinin	belirlenemedi-
ği,	2-	Tanı	konulma	aşamasında,	ölümde,	doktor	uygulamalarında	bir	
eksiklik	olup	olmadığının	 	belirlenemediği	 yönünde	görüş	belirtildiği,	
öte	 yandan,	 İzmir	 Cumhuriyet	 Başsavcılığının	 2005/97354	 soruştur-
ma	dosyası	ile	olay	hakkında	açılan	soruşturma	sonucu	04.04.2006	ta-
rihli	 iddianame	ile	“taksirle	ölüme	sebebiyet	vermek”	suçundan,	İzmir	
20.	Asliye	Ceza	Mahkemesinin	2006/249	Esas	sayılı	dosyasında	açılan	
davada,	Mahkemenin	25.12.2009	günlü,	K:2009/1338	sayılı	kararıyla,	
Yüksek	 Sağlık	 Şurasının	 26-29.05.2009	 tarihli	 raporu	 doğrultusunda	
sanıkların	beraatine	karar	verildiği,	kamu	idarelerinin	idari	işlem	ve	ey-
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lemlerinden	dolayı	tazminle	sorumlu	tutulabilmeleri	için,	bu	eylem	ve	
işlemlerinde	hizmet	kusurunun	bulunması	gerektiği,	hizmet	kusurunun	
ise,	hizmetin	hiç	işlememesi,	kötü	işlemesi	veya	geç	işlemesi	hallerinde	
söz	konusu	olduğu,	gerek	hizmet	kusuru	sayılan	hallerde,	gerekse	kusur-
suz	sorumluluk	hallerinde	meydana	gelen	zararlardan	idarenin	sorumlu	
tutulabilmesi	için,	meydana	gelen	zararla	idari	eylem	ve	işlem	arasında	
nedensellik	bağının	kurulabilir	olmasının	arandığı,	nedensellik	bağı	ku-
rulamayan	hallerde	idarenin	meydana	gelen	zarardan	sorumlu	tutulma-
sına	imkan	bulunmadığı,	otopsi	yapılmadığı	ve	kesin	ölüm	nedeni	bel-
li	olmadığı	ve	ayrıca	mevcut	tabloda	hastaya	gerekli	şekilde	müdahale	
edilse	bile	kurtarılamama	ihtimali	de	olduğu,	bu	kusurların	ölüm	üzerin-
deki	etkisinin	kesin	olarak	tespit	edilemediği,	davacıları	zarara	uğratan	
fiille	 idarenin	eylemi	 arasında	 tazminata	hükmetmek	 için	gerekli	olan	
illiyet	bağı	bulunmadığı,	gerekçesiyle	maddi	ve	manevi	tazminat	istemli	
davanın	reddine	karar	verilmiştir.

	 Davacılar	tarafından	ileri	sürülen	temyiz	nedenleri,	Mahkeme	kara-
rının	maddi	tazminat	isteminin	reddine	ilişkin	bölümünün	bozulmasını	
gerektirecek	 nitelikte	 bulunmadığından,	 kararın	 bu	 kısmında	 hukuka	
aykırılık	bulunmamaktadır.

	 İdare	Mahkemesi	kararının,	davacıların	manevi	tazminat	isteminin	
reddine	ilişkin	kısmının	incelenmesinde:

	 Manevi	zarar,	kişinin	fizik	yapısını	zedeleyen,	yaşama	gücünü	azal-
tan	olaylar	nedeniyle	duyulan	acıyı,	ıstırabı	veya	kişilik	haklarının	zede-
lenmesi	nedeniyle	şeref	ve	haysiyetin	rencide	edilmesini	ifade	ettiği	gibi;	
günlük	yaşamı	zorlaştıran	belli	ağırlıktaki	her	 türlü	üzüntü	ve	sıkıntıyı	
da	kapsamaktadır.	Ancak	kişinin	kendi	tutum	ve	davranışları	nedeniyle	
duyduğu	üzüntü	ve	acı	nedeniyle	idarece	tazmini	gereken	manevi	zara-
rın	doğduğundan	söz	edilemeyeceği	de	açıktır.

	 İdarenin	hukuki	sorumluluğu,	kamusal	faaliyetler	sonucunda,	idare	
ile	yönetilenler	arasında	yönetilenler	zararına	bozulan	ekonomik	den-
genin	 yeniden	 kurulmasını,	 idari	 etkinliklerden	 dolayı	 bireylerin	 uğ-
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radığı	maddi	 ve	manevi	 zararların	 idarece	 tazmin	 edilmesini	 sağlayan	
bir	hukuksal	kurumdur.	Bu	anlamda,	 tam	yargı	davalarında	yargı	yeri,	
hem	olayın	maddi	yönünü,	yani	zararı	doğuran	fiilleri,	hem	de	bundan	
çıkması	muhtemel	hukuki	sonuçları	tespit	etmelidir.	Tam	yargı	davala-
rında	yargı	yerlerinin,	araştırma,	inceleme	ve	hüküm	verme	yetkisi,	bu	
yönüyle	iptal	davasına	göre	çok	daha	geniştir.

	 Dava	dosyasının	 incelenmesinden,	davacıların	murisi	Birsen	E.’in	
12.06.2005	tarihinde	rahatsızlanması	üzerine	Ödemiş	Devlet	Hastane-
sine	başvurduğu,	burada	durumu	değerlendirildikten	sonra	13.06.2005	
günü	İzmir	Atatürk	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesine	acilen	sevk	edildi-
ği	ve	3.	Dahiliye	bölümüne	yatış	verildiği	ancak	gerekli	tetkik	ve	tahliller	
yapılır	iken	davacılar	murisinin	vefat	ettiği,Adli	Tıp	Kurumu	1.	İhtisas	
Kurulu	tarafından	hazırlanan	01.09.2010	tarihli	raporda	özetle;	Ödemiş	
Devlet	Hastanesinde	davacılar	murisinin	 tanısının	 “anemi”	olarak	be-
lirtildiği	ve	acilen	İzmir	Atatürk	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesine	sevk	
edildiği,	burada	kanama-kitle	nedeniyle	yatış	verildiği	sırada	jeneralize	
tonik	klonik	nöbet	görüldüğü	ve	hastaya	müdahele	edildiği,	tedaviye	ce-
vap	vermeyen	hastanın	ex	kabul	edildiği,	davacılar	murisinin	ölümüne	
ilişkin	düzenlenen	belgede,	“ölüm	sebebinin:	DİC,	TTP,	Serpis	ve	Ölüm	
tespit	eden	kurumun	İzmir	Atatürk	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi	ola-
rak	belirtildiği”	yolundaki	açıklamalara	yer	verildikten	sonra,	Sonuç	ola-
rak;	1-	Zamanında	otopsi	yapılarak	iç	organ	değişimleri	araştırılmamış	
olduğundan	mevcut	bulgulara	göre	kişinin	ölüm	sebebinin	belirleneme-
diği,	2-	Tanı	konulma	aşamasında	ölümde	doktor	uygulamalarında	bir	
eksiklik	olup	olmadığının		belirlenemediği	yönünde	görüş	belirtilmiş	ise	
de;	Yüksek	Sağlık	Şurasının	26-29.05.2009	tarihli	raporunda,	davacıla-
rın	murisinin,	beklenen	bir	hasta	olduğundan	bu	hastanın	yoğun	bakım	
ünitesine	yatırılması	ve	transfüzyon	yapılması	gerektiği,	ancak	hastayla	
ilgilenilmediği,	uzmanlara	danışılmadığı	ve	zamanında	müdahale	edil-
mediği	ve	bunlar	ölüm	üzerinde	etkili	olduğundan	doktorların	kusurlu	
olduklarının	belirtildiği	görülmektedir.

	 Sağlık	hizmetlerinin	bünyesinde	risk	taşıyan	bölümü	tedavi	hizmet-
leri	olup;	teşhis	ve	tedavide	hizmetin	niteliği	gereği	doğal	kabul	edilebi-
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lecek	hatalar	dışında	tedavinin	tıbbi	gereklere	uygun	olmadığına	ilişkin	
açık	ve	belirgin	kusurlar	idarenin	tazmin	sorumluluğunu	gerektirecektir.

	 Bu	durumda,	Adli	Tıp	Kurumunca,	zamanında	otopsi	yapılarak	iç	
organ	 değişimleri	 araştırılmamış	 olduğundan	 mevcut	 bulgulara	 göre	
kişinin	ölüm	sebebinin	belirlenemeyeceğini	belirtmiş	olması,	aynı	olay	
nedeniyle	sağlık	personeliyle	ilgili	açılan	ceza	davasında	Yüksek	Sağlık	
Şurasınca	 düzenlenen	 raporda	 Yüksek	 Sağlık	 Şurası	 raporu	 uyarınca,	
davacıların	murisi	beklenen	bir	hasta	olduğundan,	bu	hastanın	yoğun	
bakım	 ünitesine	 yatırılması	 ve	 transfüzyon	 yapılması	 gerektiği,	 ancak	
hastayla	ilgilenilmediği,	uzmanlara	danışılmadığı	ve	zamanında	müda-
hale	edilmediği	ve	bunların	ölüm	üzerinde	etkili	olduğu	yönündeki	tes-
pitlerin	birlikte	değerlendirilmesinden,	davacıların	murisinin	ölümünde	
doğrudan	etkisi	olup	olmadığı	tespit	edilemeyen	bu	eksikliklerin	dava-
cı	murislerinde	oluşturduğu	elem	ve	üzüntünün	bir	manevi	zarara	yol	
açtığının	kabulü	gerekirken;	manevi	 tazminat	 isteminin	 reddine	karar	
verilmesinde	hukuki	isabet	bulunmamaktadır.	

	 Açıklanan	 nedenlerle,	 2577	 sayılı	 İdari	 Yargılama	 Usulü	
Kanunu’nun	49.	Maddesi	uyarınca	davacılar	vekilinin	temyiz	isteminin	
kısmen	 kabulüyle,	 İzmir	 2.	 İdare	Mahkemesi’nin	 27/04/2011	 günlü,	
E:2007/487;	K:2011/605	sayılı	 kararının,	manevi	 tazminatın	 reddine	
ilişkin	 kısmının	 BOZULMASINA,	 maddi	 tazminatın	 reddine	 ilişkin	
kısmının	ONANMASINA,	 bozulan	kısım	hakkında	yeniden	bir	karar	
verilmek	üzere	dosyanın	anılan	Mahkemeye	gönderilmesine,	2577	sayı-
lı	Kanunun	54.	maddesinin	1.	fıkrası	uyarınca	bu	kararın	tebliğ	tarihini	
izleyen	günden	itibaren	onbeş	gün	içinde	karar	düzeltme	yolu	açık	ol-
mak	üzere,	05/03/2014	tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.

Gönderen:	Av.	Süleyman	COŞKUN
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