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CEZA HUKUKU

DEVLETİ TAHKİR VE TEZYİF SUÇLARI

Ali Rıza ÖNDER (*)

P L Â N  :

1. Yasada Boşluk mu?
2. Devleti Tahkir ve Tezyif
3. Cumhuriyet =  Devlet
4. Yargıtay’dan Örnekler
5. Sonuç

1. Yasada Boşluk mu?

Türk Ceza Yasası'nın 159. maddesi, “ Devletin Kişiliğine Karşı Cü
rümler" başlığı altındaki bölümün "Devlet Kuvvetleri Aleyhine Cü
rümler" kesiminde yer almıştır. Burada, "Türklüğü, Cumhuriyeti, Bü
yük Millet Meclisin’i hükümetin manevî şahsiyetini, bakanlıkları, dev
letin askerî veya emniyeti muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin ma
nevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif" eylemleri cezalandırılmak
tadır. Bu sayılanlar arasında "devlet" sözcüğü yer almamıştır. Du
rum böyle olunca, Mk bakışta, yasada bir eksiklik mi var, sorusu ile 
karşılaşabiliyoruz.

Böyle bir duraksamaya düşmekte büsbütün haksız sayılamayız. 
Çünkü "devlet", kamu tüzelkişiliklerinin en başında gelenidir. Bir gö
rüşe göre daha da ileri düşünebiliriz: “ Gerçekte, hukukî manada 
hükmî şahsiyeti haiz olan teşekkül, ancak devlettir." (1946 yılındaki 
hükümet gerekçesi). Maddede sayılan öteki kamu kuruluşları devlet 
yapısının çeşitli öğelerini oluşturur. Yasa koyucu, Büyük Millet Mecli- 
si’ni, hükümeti, bakanlıkları, orduyu, güvenlik güçlerini ve yargı ku
ruluşlarını korumak istemiş de, bu arada devleti korumayı unutmuş 
olabilir mi? Bu soruya, daha başlangıçta "hayır” dememiz gerekiyor.

(•) Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi.
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Yasama organının devleti unutmasına olanak yoktur. Yasada, devlet 
tüzelkişiliğinin "tahkir ve tezyif edilmesinin”  cezasız bırakılması da 
düşünülemez.

Kaynak yasa olarak baş vurduğumuz eski İtalyan Ceza Kanunu’- 
nun 122. maddesi, kralın tahkirimi cezalandırmıştır. 123. maddesi ise 
Ayan ve Mebusan Meclislerini alenen tahkir ve tezyif edenleri kap
samına almıştır. Bu maddenin ikinci fıkrasında, tahkir ve tezyifin, anı
lan meclislerin birlikte toplantı durumunda bulundukları zaman işlen
mesi halinde verilecek cezaların daha çok olması öngrülmüştür. 126. 
maddede ayrıca, devletin meşrutiyet müesseselerini alenen tahkir ve 
tezyif edenlerin cezalandırıldığını görüyoruz.

Türk Ceza Yasası’nın 159. maddesinin aslı olan 123 ve 126. mad
delerde bizdeki kadar ayrıntılara yer verilmemiş ve korunmak istenen 
devlet kuruluşları açıklanmamıştır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, ne 
kaynak yasada, ne de bizim yasada bu konu düzenlenirken "devlet”  
terimine yer verilmemiştir. Adları geçen kamu kuruluşlarının (devlet 
kuvvetlerinin) korunması ile devletin de korunmuş olacağı düşünül
müştür. Bu amaçla düzenlenen 159. madde bugüne dek dört kez de
ğiştirilmiştir (3038, 3531, 4956 ve 235 s. yasalarla).

Bu konuda rahmetli hocamız Prof. Baha Kantar şöyle bir ayırım 
yapmıştır: "Ceza Kanununmuza göre siyasî suçlar ikiye ayrılır: Biri, 
devletin arsıulusal şa'hsiyetine karşı cürümler. Diğeri, devlet kuvvet
leri aleyhine cürümler. Lâkin kanunumuz ceza noktasından siyasi 
suçlar ile adî suçlar arasında hiçbir fark kabul etmemiştir. Bu hal ga
yet doğrudur (...) Hatta kanunumuz, memleketimizin varlığı için bü
yük tehlike teşkil eden ağır siyasi suçlarla mahkûm olanlar hakkında 
ceza müruruzamanını da kabul etmemiştir (TCK. m. 118).” (Ceza Hu
kuku, Başlangıç, Ankara, 1942, Sf. 164-165).

Bu ayırım üzerinde durduğumuz zaman şu gerçeği görüyoruz: 
TCK. nun 125-145. maddelerini kapsayan kesimde, devletin arsıulu
sal kişiliğinin korunduğu anlaşılmaktadır. Başka bir deyimle, devle
tin bağımsızlığı korunmaktadır. Bağımsızlık, devlet varlığının dış ül
keler karşısındaki özgürlüğünü anlatan bir kavramdır. Bu duruma gö
re, anılan maddeler arasında 'belirlenen suçların, doğrudan doğruya 
devletin varlığı, 'bağımsızlığı ve yaşaması ile ilgili olduğunu düşün
mek zorundayız. Böyle olunca, “ devlet" dediğimiz tüzel kişiliğe, kendi 
yurttaşlarından gelen bir tahkir ve tezyifin bu kesimde yaptırıma bağ
lanması beklenemezdi. Böyle bir aşağılama ve kötüleme eyleminin, 
olsa olsa, devlet kuvvetlerine karşı cürümler kesiminde yer alması 
doğru olurdu.
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Yasanın düzenlenmesinde ikinci faslın başlığına, "Devlet ve kuv
vetleri aleyhinde cürümler”  denmeyip "Devlet Kuvvetleri Aleyhinde 
Cürümler" denmekle yetinilmiş olması ile güdülen amaç devlet kav
ramını bu kurallar dışında tutmak olmasa gerektir. Olsa olsa, devle
tin, çeşitli güçlerin toplamı olarak düşünülmeni sonucunda böyle bir 
ad kullanılmıştır. Devlet uyruğu olan kişilerin, doğrudan doğruya dev
leti amaçlayarak bu suçu işlemeleri olasılığına inanılmadığı sanıla- 
bilir. Devlete saldırmak isteyenler, bu kavramın daha soyut nitelikte 
bulunması karşısında, daha somut bir görünümde olan çeşitli devlet 
güçlerini karşılarına alıp, tahkir ve tezyif suçunu işlemeyi düşünmüş 
olacaklardır. Bu nedenlerle doğrudan doğruya devlete yönelik bir sal
dırı, yasa koyucunun görüşüne egemen olmamıştır.

Türk Ceza Yasası üzerindeki incelemelerde bu görüşümüzü doğ
rulayan örnekler yok değ ild ir: Nejat Özütürk bu konuda şöyle de
mektedir : "Madde metni, devleti zikretmemiş olmakla beraber, dev
let bütünlüğünü teşkil eden manevi varlığı ve müesseselerin manevi 
şahsiyetlerini himaye maksadına matuf olarak vazedilmiştir. Bu iti
barla hükmi şahsiyetlere vaki tecavüzler, manevi şahsiyetler ile ka
rıştırılmamalıdır." (Türk Ceza Kanunu Şerhi Ve Tatbikatı, C : I, Sf. 
473).

Burada, tüze! kişilikle tinsel kişilik arasındaki ince ayırıma da de
ğinilmiş oluyor. Gerçekten, tinsel kişilik daha geniş bir kavramdır.

Konuya biraz daha açıkluk getirmek amacıyle 1946’daki yasa de
ğişikliği sırasında düzenlenen gerekçeden yararlanmamız gerekiyor:

"Maddede, hükümetin manevi şahsiyeti ifadesi kullanılmıştır. Buna göre halli 
lâzım gelen mesele, kanun koyucunun bu tabirle neyi kasteylediği keyfiyetidir. Esas 
Teşkilât Hukuku bakımından devlet, muayyen bir ülkeye yerleşmiş olan muayyen 
bir insan topluluğunun müşterek ve siyasi nizamını bir merkezde toplayan ve temsil 
eden şahsiyete ve hakimiyete malik teşkilat halinde görünüşüdür. Bu hüviyetle dev
let, hem, muayyen bir ülke içinde kullanılan ve devlet iradesine bağlı olan en yüksek 
iktidar ve selâhiyet, suretinde ifade edebileceğimiz, hâkimiyet hakkını haizdir. Hem 
de, hukuki manada bir hükmi şahsiyete maliktir. Fakat hükmi şahsiyeti haiz olan 
devlet, haiz bulunduğu bu kudret ve salâhiyetleri, icra organını temsil eden hükümet, 
teşri uzvu olan parlamento-Meclis ve muhtelif derecelerdeki kaza teşkilâtı vasıtasıy- 
le istimal edebilir. Bu itibarla hükümet, yani memleketin yüksek idaresini ellerinde 
tutanlar, devletin kendisi değil, sadece uzuvlarından biridir, yürütme organıdır. Şu 
halde, metinde yazılı, hükümetin manevi şahsiyeti, tabiri doğru mudur? Gerçekte 
hukuki manada hükmi şahsiyeti haiz olan teşekkül, ancak devlettir. Binaenaleyh 
hükümetin manevi şahsiyetinin bahis mevzuu edilmemesi iktiza eder. Ancak kanun 
koyucu, kendi hizmetinde bulunmak üzere iktidara getirilmiş, memleketi idare va
zife ve mes'uliyeti omuzlarına yüklenmiş olan, bu itibarla devletin en yüksek idari 
ve siyasi organı mevkiinde bulunan hükümetin, kül halinde prestijini, otoritesini, onu 
teşkil eden hakiki şahıslarınkinden tamamen ayrı ve müstakil olarak vukubulacak 
tecavüz ve hakaretlere karşı korumayı lâzım ve zaruri görmüştür. Böylece kanun
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koyucu, gerçekte hükümetin hukuken hükmi şahsiyete malik bulunmadığını bilerek 
bu tabiri kullanmış ve tesis eylediği ceza müeyyidesi ile hükümetin şeref ve hay
siyetini, suiniyetle ve kastı mahsusla yapılacak olan tahkir ve tezyif fiillerine karşı 
korumak gayesini istihdaf etmiştir. İşte kanunumuzun 159. maddesinde, hükümetin 
manevi şahsiyeti, ibaresinin kullanılmasının sebep ve hikmeti ve bununla korunmak 
istenen hukuki menfaat budur (...). Lügat manasında tahkir, hakaret etmek, aşağı 
görmek, aşağılamak, demektir. Tezyif ise, sahte ve kalp nazariyle bakmak, çürüt
mek, eğlenmek, maskaraya almak, manasını ifade eder. (Ş. Sami, Kamus-u Türki, 
Sf. 404). Görülüyor ki, tezyif terimi, mana ve medlûlü itibariyle tahkirden daha ağır 
ve daha çok fazla haysiyet kırıcı bir vasıf ve mahiyet taşımaktadır. Maddedeki bu 
iki terim, yekdiğerini tamamlayan kelimeler suretinde kullanılmıştır.”  (Hükümetin 
71/628, 6/2104 sayılı gerekçesi, Muhtar Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu, C : I, Sf. 
488-494’ten alınmıştır.)

Görülüyor ki, devlet tüzelkişiliğini bu çeşit saldırılardan korumak 
konusunda yasada biçimsel bir boşluktan söz edilse bile, gerçekte 
boşluk bulunduğu ileri sürülemez.

2. Devleti Tahkir ve Tezyif :

Devlete karşı işlenen tahkir ve tezyif eylemlerinin suç sayılmamış 
olabileceği söz konusu bulunmadığına göre şöyle bir soru ile karşı
laşmamız zorunludur: O halde yasa, devlete hakaret suçlarını hangi 
maddesiyle cezalandırmıştır? Bunun için başka bir madde aramak, 
bizce gereksizdir. Devlete hakaret suçlarını da anılan 159. maddenin 
içinde bulabiliyoruz. Şu var ki burada "devlet" sözcüğüne yer veril
meksizin bu amaç sağlanmak istenmiştir.

Burada iki türlü yorum akla ge liyor: Birincisi, mademki madde
de sayılan kuruluşların hepsi de devletin belli başlı öğeleri ve ana 
kurumlandır, o halde bunlara karşı işlenecek hakaret suçları, aynı 
zamanda ve sonuç olarak devlete karşı işlenmiş demektir. Onun için 
ayrıca devlete yönelik hakaretten söz edilmemiştir.

İkinci yorum ise şöyle olabilir : Maddenin başında yer alan, “ Türk
lüğü ve Cumhuriyeti”  sözleriyle devlet amaçlanmıştır. Bunlardan bi
rincisi, tüzel olmaktan çok, tinsel ve ulusal' olarak düşünülebilir. Çün
kü "Türklük” , bugün var olan "Türklük" gerçeği olmaktan dcrha ge
niş ve daha ileri bir anlam taşır. Türklük, yalnız bugünkü varlığı ile 
değil, geçmişteki varlığı ile de düşünülmelidir. Bundan i-ki bin yıl ön
cesindeki Hun Türklerinden örnek vererek "Türklerin karakter yapı
sında bozukluk vardır, bu ulus barbardır, şöyledir, böyledir..” gibi söz
lerle işlenen bir hakaret eylemi bu açıdan suç sayıliır. Bunda kuşku
muz yoktur. Ne var iki, böyle bir uygulamada, hakarete uğrayanın, bu
gün yaşayan Türk Devleti olduğu konusu tartışılabilir.
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Cumhuriyet’e yönelik saldırılarda ise böyle bir tartışmaya, bizce 
yer yoktur. Gerçi, buradaki "Cumhuriyet" sözcüğünü dar on lamda 
düşünenler çoktur. Örneğin, rahmetli meslektaşımız Selâmi Akdağ 
şöyle dem iştir: '‘Cumhuriyet, devletin yönetim şeklidir. Ulusa ve ‘kut
sal anlamı vardır.”  (Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara, 1976, Sf. 246).

Rahmetli Nejat Özütürk de yukarıda anılan kitabının 47(1. sayfa
sında şu satırlara yer verm iştir: "Mer’i Ceza Kanununda ve hükümet 
teklifinde olmadığı halde, devletin şekli olan Cumhuriyet’i tahkir et
menin de bu maddede yazılı cürümler arasında bulunması uygun gö
rülmüş ve maddeye cumhuriyet kelimesi de ilâve edilmiştir."

Sayın A. Pulat Gözübüyük de, "Cumhuriyet, devletin şeklini an
latır” demekle yetinmiş ve bu sözcüğün anlamını, genel sözlük anla
mı sınırları içinde düşünmüştür. (Türk Ceza Kanunu Açılaması, C : I, 
Sf. 620).

3. Cumhuriyet =  Devlet :

Bizim anlayışımıza göre, yasa maddesindeki "Cumıhuriyet" söz
cüğü genel sözlük anlamında kullanılmış değildir. Gerçekten, bu söz
cüğün anlamı, "Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim biçimi" olarak 
özetlenebilir. Nitekim “ Türkçe Sözlük"te, sonuç olarak, "devlet şekli" 
diye tanımlanmıştır. Yasada yer alan "Cumhuriyet" ise, Anayasa Tü
zesinde yerleşmiş bir ana terimdir. Bu terimin anlamı ise "Türkiye 
Devleti” dir. Yani buradaki Cumıhuriyet, Türk Devleti, Türkiye Devleti 
kavramlarını karşılar. Bu duruma göre, yasada ayrıca devlete haka
retten söz edilmemiş olmasını bir eksiklik olarak düşünmek doğru 
değildir.

Bu düşüncemizi kanıtlamak için Anayasa’dan ve Türk Ceza Ya- 
sası’ndan örnekler vermekle yetineceğiz : Devletimizin ana kuruluş 
yasasının adı, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”dır. Bu ad, "Türkiye 
Anayasası” , daha doğrusu, "Türkiye Devleti Anayasası” kavramını 
yansıtmaktadır. Kısacası "Anayasa", "Devlet Yasası’ demktir. Görü
lüyor ki, Anayasa’mızın adında bile "Cumhuriyet” , devlet anlamına 
kullanılmıştır. Bunun, düncel (tarihi) nedenlerini açıklamaya kalkar
sak -konu dışına taşmış ve sözü uzatmış oluruz. Şu kadarını belirte
lim ki, daha önceki devletimiz, ulus egemenliğine değil, aile egemen
liğine (padişahlığa) dayalı idi. Cumhuriyetin ilânı ile bu özelliği de
ğiştiren yeni devlet yapımızda "cumhuriyet" sözü, en büyük önemi 
kazanmıştır. Yeni Türk Devriminin ilk adımı ve Atatürk ilkelerinin ilk 
uygulaması, rejim değişikliği alanında gerçekleşmiştir. Bu önem ne
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deniyledir ki, ‘ 'cumhuriyet" sözcüğü, genel anlamı dışında, daha kap
samlı bir tüze terimi olarak yasalarımızda yerleşmiştir.

Anayasa’nın başlangıcındaki son satırlarda ve ikinci maddesinde 
geçen "Türkiye Cumhuriyeti" sözleri de Türkiye Devleti anlamında
dır. Anayasa’nın birinci maddesi, bu görüşümüzü daha kısa yoldan 
kanıtlar. Burada, "Türkiye Cumhuriyetinin şekli cumhuriyettir" den
memiş, doğrudan doğruya "Türkiye devleti bir cumhuriyettir" den
miştir. Yani, "Türkiye Devleti =  Cumhuriyet” , gerçeği ortaya kon
muştur. Türkiye Devletinin kısa adının (T.C.) harfleriyle belirtilmiş ol
ması da bu görüşü doğrular niteliktedir.

Türk Ceza Yasası’nın 159. maddesinde yer alan ‘‘cumhuriyet" 
sözcüğü de hiç ıkuşkusuz bugünkü Türk Devleti anlamınadır. Anılan 
maddenin üçüncü fıkrası ile 160. maddenin birinci fıkrasındaki “ Tür
kiye Cumhuriyeti Kanunlarına sövme" sözlerinde dahi bu sözcük, 
"devlet" anlamını taşır. Türkiye Devleti’nin başkanına "Cumhurbaş
kanı", bu devletin yargılıklardaki (mahkemelerdeki) sözcülerine de 
“ Cumhuriyet Savcısı" denmesi, belirttiğimiz gerekçe ile açıklanabilir.

Yasalarımızda “ devlet" yerine "cumhuriyet" denmesinin nedeni 
bizce şudur: Kapsamı daha geniş olarak anlaşılabilecek olan "dev
let" sözcüğüne sımsıkı bağlı kalınsa idi, bugün yaşamayan Eski Türk 
Devletleri’ni de içerecek biçimde bir anlam genişletilmesi söz konu
su olabilirdi. Oysa, yasama organı, bugün yaşayan ve cumhuriyet yö
netimine dayanan Türkiye devletini korumak amacını gütmüştür.

Buna karşın, "devlet” sözcüğü de yasalarımızda büsbütün bıra
kılmış değildir. Gerek Anayasa’da, gerek Türk Ceza Yasası ile öteki 
birçok yasalarımızda yer yer "devlet”  terimi de kullanılmıştır.

Türk Ceza Yasası’nın İkinci Kitabının birinci bölümü, "Devletin 
Şahsiyetine Karşı Cürümler" başlığını taşır. Bunun ilk kesiminde ise, 
“ Devletin Arsıulusal Şahsiyetine Karşı Cürümler” başlığı uygun bu
lunmuştur. İkinci kesimine de “ Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürüm
ler” adı verilmiştir. Yasada, tekil olarak "devlet"ten söz edilmeyip 
"devlet kuvvetleri" denmiş olmasından yararlanmak isteyen bir kişi 
ortaya çıkıp, doğrudan doğruya "devlet” sözünü kullanarak tahkir ve 
tezyife kalkışırsa ne olacaktır? Elbette bu maddeye göre ceza göre
cektir. Ancak, verilecek ceza, devlet güçlerinden birisine hakaret için 
belirlenen cezadan ibaret kalacaktır. Sanık, 'bütün devlet güçlerini de 
kapsayacak biçimde “ devlet"i tek sözle tahkir ve tezyif etmiş ise, 
kastının böyle olduğu anlaşılırsa, maddedeki cezanın aşağı sınırı ile 
yetinilmemesi, takdir hakkı kullanılarak bu sınırın üstüne çıkılması,
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adalet ilkelerine uygun olur kanısındayız. Ama, maddede mutlaka 
"devlet" anlamına gelen bir öge aranmak isteniyorsa o zaman, "dev
let" sözünü kullanmak suretiyle suç işleyen kişinin eylemi, "cumhu
riyet” sözünden güç alınarak cezalandırılır.

4. Yargıtay’dan Örnekler :

a) İnebolu Ağır Ceza Mohkemesi'nden verilen 5.4.1977 günlü bir 
hükmün incelenmesi sonunda, Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesinden 
çıkan 1.6.1977 gün ve 2025/1952 sayılı bozma kararında aynen şu sa
tırlar yer alm ıştır:

"‘Sanığın, kanunun da, devletin de, devletin başındakilerin de, ip tutanların da 
a. ına koyayım” dediği iddia edilmiş ve mahkemece de böyle kabul edilmiştir. Uy
gulanan Türk Ceza Kanunu'mun 159. maddesinde, diğer devlet kuruluşlarıyle birlik
te, cumhuriyete, hükümete ve kanunlara hakaret suç sayılmıştır. Cumhuriyet, dev
letimizin şeklidir. Anayasamıza göre hiçbir suretle değiştirilemez. Bu nedenle dev
letimizin sembolü olarak kabulü zorunludur. Maddede müstakil olarak devletten söz 
edilmemesi, onun manevi şahsiyetine tecavüzün bu madde kapsamı dışında kaldığı 
anlamına gelmez. Burada cumhuriyetten bahsedilmekle Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
kastedilmiştir. Bu itibarla, hükümetin devlet içinde bir kuruluş olduğu düşünülerek 
Adalet Bakanlığı'ndan, devlete hakaret suçundan izin istemek gerekli iken sadece 
hükümete hakaretten dolayı verilen izne dayanılarak devletin manevî şahsiyetini 
alenen tahkir ve tezyif etmekten hüküm kurulması yasaya aykırıdır” (Yargıtay Ka
rarları Dergisi, C : I, Sf : 1494-1495).

b) Tunceli Ağır Ceza Maiıkemesi’nden verilen 28.10.1977 günlü 
bir hükmün incelenmesi sonunda, aynı dairece verilen 21.2.1978 gün 
ve 671/743 sayılı onama kararında ise şöyle denmektedir:

“ T.C. Anayasası'na göre hiçbir surette değiştirilemiyecek olan cumhuriyet, dev
letimizin idare şekli ve sembolü olup TCK. nun 159. maddesinde de müstakil olarak 
devletten söz edilmemesinin, onun bu madde kapsamı dışında kaldığı anlamına gel- 
miyeceğinden, sarhoş olan sanığın hükümet binası arkasına gitmesine jandarma- 
larca mani olunması sarhoşluk suçu için tahfif sebebi teşkil etmiyeceğinden teb- 
liğnamedeki bozma isteyen görüşlere iştirak edilmemiştir.

5. Sonuç :

Devleti tahkir ve tezyif suçları, “devlet” sözü kullanılmak sure
tiyle işlenirse TCK. nun 159. maddesine göre ceza belirlenir. Bu mad
dede “ devlet” terimi geçmiyor diye düşünülmesi sonucu, anılan ey
lem cezasız bırakılamaz. Maddede dayanak olacak bir sözcük aran
ması zorunlu görülüyorsa, bunu, "cumhuriyet" sözcüğünde bulabiliriz. 
Bir olayda, hem devletin, hem de maddede sayılan öteki devlet kuru
luşlarının (devlet güçlerinin) adları belirtilerek tahkir ve tezyif suçları 
işlenmiş olursa, amaçlanan her kuruluş için ayrı ayrı suçların oluşa
cağı bilinmelidir. Ama, yalnız "devlet” sözü kullanılarak işlenen bir
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tahkir ve tezyif suçunda sanık için tek eyleminden ötürü ceza veril
mesi zorunludur. Ne var M, tek sözü kullanılırken devletin diğer ku
ruluşlarına da gölge düşürecek biçimde davranılmış ise, olayın ağır 
nitelikte görülmesi ve aşağı sınırı aşan 'bir ceza takdir olunması uy
gun olur. Devlet tüzelkişiliğini alenen tahkir ve tezyif suçlarında da, 
160. maddeye göre Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni alınması 
gerekir.
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G İ R İ Ş

İnsanların toplum halinde yaşaması kaçınılmaz bir olgudur. İn
sanların toplum halinde yaşamaları, o toplum içinde düzenin ve gü
venliğin sağlanmasıyla mümkündür. Devletin en önemli görevlerinden 
biride toplum içinde düzen ve güvenliğin sağlanmasıdır. Biz bu dü
zene genellikle kamu düzeni adını vermekteyiz. Kamu düzeninin sağ
lanmasında savcılık ve zabıta çok önemli iki organdırlar. Savcılık ve 
zabıta arasındaki ilişkiler konusunda, gerek yasal yönü ile ve gerek
se tatbikatta açıklık ve uyum sağlanamadığı takdirde kamu düzenini 
bozmaya yönelik suçlar ile etkin bir mücadele mümkün değildir. Bu 
konuda yaptığımız araştırmanın aktüel bir niteliğide mevcuttur.

Yapılan araştırmada savcılık ve zabıta makamlarının ayrı ayrı gö
revleri ele alınmış ve aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Birinci bö
lümde savcılık ve zabıta makamları kuruluş olarak ve görevlerini ince
lenmiştir.

İkinci bölümde savcılık ve zabıta makamlarının hazırlık soruştur
ması ve ayrıca ceza ve tevkif evlerinin korunması ve idaresi alanla
rındaki ilişkileri ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde adlî zabıta konusu ele alınarak tatbikattaki du
rum tetkik edilmiş ve adlî zabıtanın önemi üzerinde durulmuştur. So
nuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılmıştır.

I — BİRİNCİ BÖLÜM

A — SAVCILIK VE ZABITA

a — Savcılık Ve Görevleri :

Savcılık, kamu davasının başlamasından önceki devrelerden iti
baren ve infazın sonuna kadar, bir takım muhakeme hukuku mua
melelerinde bulunan bir muhakeme makamı olarak göze çarpmakta
dır (1).

Suçlar, toplumdaki düzeni bozarlar. Toplum düzenini bozmağa yö
nelen suçu ve suçluyu kamı adına Cumhuriyet Savcısı takip eder ve 
suçluyu cezalandırılmak üzere ilgili mahkemeye sevkeder (2).

(1) Keyman, Selahattin. Ceza Muhakemesinde Savcılık. Ankara, 1973 s. 1
(2) Çağlayan, Muhtar. Hazırlık Soruşturması. C. Savcısının Zabıta İle İlişkileri Üze

rinde İnceleme. Adalet Dergisi Sayı : 5 (Mayıs 1971) s. 254.



M. ÜNAL BAŞOĞLU 15

Savcılık kamu davasının açılmasından önce ve mahkemece tak
dir edilen cezanın infazının son bulmasına değin, muhakeme hukuku 
muamelelerini yürüten muhakeme makamıdır. Savcılık muhakeme gö
revlerinden olan iddia görevini yürüten toplumsal bir iddia makamıdır. 
Savcı ceza iddiası görevini yerine getirirken devlet adına hareket et
mektedir. Ceza iddiası, uyuşmazlığı yargılama makamı önüne getirme 
ve orada tutma görevidir. Ceza muhakemesinde koğuşturma, iddia 
makamının şüphesinin kuvvetlenerek zan halini alması ve bu durum
da sanığın belli olmasıyla başlayan, ortaya çıkan şüpheli durumun 
yenilmesi ile son bulan, bir iddia faaliyetidir (3).

Savcılar kamu davası açmaya lüzum olup olmadığını ortaya çıka
rabilmek için soruşturma yaparlar. Savcıların görevlerini dört bölüm 
halinde sıralayabiliriz.

1. Hazırlık soruşturması yapmak,
2. Kamu davasını açarak takip etmek,

3. Verilen cezaların infazını sağlamak,

4. Savcılığı ilgilendiren hukuk davalarını açmak ve yürütmek.

Uygulamada kamu davasının açılmasına gerek olup olmadığı ön- 
soruşturmanın, başlangıç soruşturması olarak adlandırdığımız devre
sinde araştırılır.

b — Zabıta Ve Görevleri :

Balşangıç soruşturmasında zabıtamnda önemli görevleri vardır. 
Zabıta terimi polis ve jandarmayıda birilikte ifade eder. Ülkemizde 
Cumhuriyet döneminde zabıta (hizmetleri 1932 tarihli ve 2049 sayılı 
Polis Teşkilât Kanunu ve bu kanunu değiştiren 1937 tarihli ve 3201 
sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu ve 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Va
zife Ve Selâhiyet Kanunu ile Polis Teşkilâtı ve hizmetleri düzenlen
miştir. Jandarma teşkilâtı ve görevleride 1930 tarihli ve 1706 sayılı 
kanun ve jandarma teşkilat ve vazifesi tüzüğü ile düzenlenmiştir (4).

Zabıtanın görevleri adlî ve İdarî olmak üzere iki bölüme ayrılmış
tır. Konumuzu ilgilendiren adlî zabıtanın görevi suçları koğuşturma, 
suçluları ve suç delillerini bularak adlî makamlara teslim etmektir. 
Adlî zabıta ve idari zabıta sadece görev bakımından ayrılmıştır. Ku
ruluş ve personel bakımından aralarında kesin bir ayırım yapılma
mıştır. İdarî zabıta ve adlî zabıtanın çalışmaları birbirine bağlıdır. İda-

(3) Kunter, Nurullah, Ceza Muhakemesi Hukuku. İkinci Bası, İstanbul 1964. s. 129.
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rî zabıtanın etkili çalışması suçları azaltır. Adlî zabıtanın suç ve suç
luların takibi ve başarısıda, 'kamu düzeninin sağlanmasında görevli 
olan idari zabıtanın işini kolaylaştırır. Adlî polis asgari tam teşekküllü 
bir polis karakolu bulunan yerlerde, adlî işlerle uğraşmak üzere Em
niyet Genel Müdürlüğü’nce kadrodan ayrılan bir kısımdır. Tam teşek
küllü bir karakoldan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin ta
mamı veya bir bölümü adlî polis olarak ayrılabilir. Adlî polis, adlî so
ruşturma ödevleri dışındaki hizmetlerde üstlerinin emrindedir. Polis 
örgütü bulunmayan yerde adlî polis görevleri diğer zabıta tarafından 
yerine getirilir.

İdari polis, adlî zabıta görevine giren 'herhangi bir durumla kar
şılaştığı zaman, bir taraftan adlî zabıta görevini yapmakla beraber, 
diğer taraftan adlî zabıtayı haberdar eder ve adlî işlerde savcının 
emirlerini yerine getirmekle mükellef olan adlî zabıtaya işi devreder.

Jandarma, görev alanı şehir ve kasaba dışında olan bir zabıta 
kuruluşudur. Polis örgütü bulunmayan yerlerde de zabıta hizmetini 
jandarma yürütür. 1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanunu, jan
darmayı şöyle tanımlamıştır. "Türkiye Cumhuriyeti Jandarması umumi 
emniyet ve aşayişi korumağa kanun ve nizamlar hükümlerinin icra
sını temine ve bunlara müstenit hükümet emirlerini ifaya memur, mü- 
sellâh ve askerî bir inzibat kuvvetidir” . Jandarma teşkilâtının başında 
Jandarma Genel Komutanı bulunur. Jandarma örgütü görev ve hiz
met itibarı ile İçişleri Bakanlığı’na, askerî talim ve terbiye hususunda 
Genel1 Kurmay Başkanlığı'na, silâh, mühimmat, teçhizat yönünden 
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlıdır (5).

Polis ve jandarmanın iki ayrı teşkilat halinde çalışmasının mas
raflı olduğu ve iki başlı bir hüviyet taşıdığı, zabıtanın birleştirilmesi 
gerektiği zaman zaman ileri sürülmüştür. Ancak böyle bir birleştir
menin bugün için gerçekleşmesi güçtür. Özellikle kırsal alanlarda 
jandarmanın İyi -hizmet gördüğü, teşkilatın askeri yapısıyla hareket ve 
atılganlık isteyen zabıta hizmetinde genç jandarma erlerinden daha 
iyi hizmet elde edildiği ve ülkenin ekonomik durumu göz önüne alı
nırsa bu gün için zabıta hizmetinin jandarma vasıtasıyla daha ucuza 
sağlandığıda bri gerçektir. Bu gün cezaevlerinin dış korunması gö- 
revide jandarma teşkilâtına verilmiştir.

(4) Kıratlı, Metin. Koruyucu idar ÎHizmetler. TODAİE Yayını. Sevinç Matbaası, An
kara 1973. s. 31

(5) Kıratlı, Metin. Koruyucu İdari Hizmetler TODAİE Yayını, Sevinç Matbaası Anka
ra 1973. s. 48.
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i! — İKİNCİ BÖLÜM 

B — SAVCILIK VE ZABITA İLİŞKİLERİ 

a >— Hazırlık Soruşturmasında Savcılık Ve Zabıta 
İlişkileri:

"Kazaî bir ceza muhakemesinin ilk şartı, muhakeme makamları
nın (İddia - müdafaa - karar) gerçekten de belirgin ve birbirınaen ayrı 
olmasıdır. İşbirliğine dayanan modern ceza muhakemesinin kaza'i sa- 
yılabilmesi için, karar makamının (Yargıcın) bir yönden müdafaadan, 
diğer yöndende aynı kesinlikle iddia makamından (Savcıdan) ayrı 
ve farklı olması gerekmektedir. Bu ayırımda bir tarafta, görevin ta
rafsız bir şekilde suçluluğu veya suçsuzluğu tesbit etmek oian ve 
suç kolluğu, savcı ve yargıçtan müteşekkil Devlet kudreti, diğer ta- 
raftada gerçeğin bulunmasını sabote ettiği düşünülen ve geniş öl
çüde kötü gözle bakılan müdafaa makamı yer almaktadır. Böylece 
de ceza muhakemesi kazai olmaktan, hükümde kollektif olmaktan 
çıkmaktadır. Bunun yerine artık suç kolluğu, savcı ve yargıçtan 
meydana gelen ve müdafaa makamı ile mücadele halinde bulunan 
adlî otoritenin iradesinin ne şekilde teşekkül edeceğini düzenleyen 
bir ceza muhakemesi söz konusu olmaktadır (6).

Savcı kamu davası açılıncaya kadar olan gerekli muameleleri 
kaide olarak bizzat kendisi veyahut adlî polis vasıtasıyla yapacak
tır. Savcı davayı açma ve yürütme için adlî zabıtanın suçları araş
tırma görevinide idare eder. Araştırma görevi başlangıç soruştur
masının en önemli ıkısımlarmdandır. Adlî zabıtanın yürüttüğü araş
tırma görevi, teknik bir mahiyet taşıdığından, bu görev aynı zamanda 
bir ihtisas işidir.

Genellikle adlî zabıta, adlî işlere ait araştırma ve soruşturma 
muamelelerini savcılığın nezareti altında yürütür. Cumhuriyet savcısı 
bir suçun işlendiğini herhangi bir şekilde haber alır almaz, kamu da
vasını açmağa mahal olup olmadığına karar vermek üzere, soruştur
ma yapar ve işin mahiyetini öğrenmeye çalışır; CMUK. nun 153/1. mad
de; aynı maddeye göre, cumhuriyet savcısı kamu davası açmaya yer 
olup olmadığına karar vermek için bütün memurlardan bilgi isteyebi
lir (7). Cumhuriyet Savcısı zabıta makamlarına emir vererek soruş-

(6) Keyman, Selahattin. Ceza Muhakemesinde Savcılık, s. 45.
( 7) Çağlayan, Muhtar. Hazırlık Soruşturması. Adalet Dergisi. Sayı : 5 (Mayıs 1971) 

s. 255.
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turma yaptırabilir. CMUK. nun 154. maddesinde, cumhuriyet savcısı
nın zabıta amir, memur ve makamlarıyla ilişkilerini belirlemektedir. 
Bu maddeye göre cumhuriyet savcısı önemli ve acele hallerde za
bıta makam ve memurlarına sözlü ve bunun dışındaki durumlarda 
zabıta amirlerine yazılı emir verir. Zabıta makam ve memurlarına 
sözlü emir verilmesi halinde cumhuriyet savcısı, zabıta amirinide ha
berdar eder. Başlangıç soruşturmasında adlî zabıtanın yürüttüğü so
ruşturmayı savcı idare eder, ve bütün zabıta makam ve memurları 
savcının adi iyeye taallûk eden emirlerini yapmaya mecburdur. Zabıta 
amirlerine emirler, cumhuriyet savcısı tarafından yazılı olarak verilir, 
Uygulamada genellikle cumhuriyet savcıları önemli olmayan bazı hal
lerde soruşturmayı yaptırmak için adlî zabıtaya ilgili evrakı gönder
mektedirler. Bu durumda ilk zamanlar, savcının isterse hazırlık soruş
turmasını kolluğa (Adlî Polis) yaptırabileceği kabul edilmiştir ki, bi
zim kanunumuzda meseleyi bu şekilde halletmiş bulunmaktadır (8).

Adlî zabıta savcının emri ve evrakları havalesinden sonra soruş
turmayı yapmakta ve düzenlenen soruşturma evrakını savcılığa iade 
etmektedir. Savcılar kendilerine gelen evrak üzerinde, soruşturmayı 
yeterli görürlerse ya evrak hakkında takipsizlik, yetkisizlik kararları 
vermekte veyahut ilgili mahkemeye kamu davasını açmaktadırlar. 
Savcılığın genel zabıta içinde asıl işbirliği yaptığı ve emir verdiği kı
sım, adlî zabıtadır. Adlî zabıta, Emniyet Teşkilât Kanununa göre ge
nel zabıtanın Adlî işlerle uğraşmak için genel müdürlükçe ayrılmış 
olan kısımdır. Adlî zabıta bütün araştırma ve soruşturma işlemlerini 
Adli makamların nezareti altında yürütür. Her ne kadar adlî işlerle 
adlî polis görevlendirilmişse de, cumhuriyet savcısının isteği üzerine 
veya kendiliğinden İdarî poliste, adlî polise yardım etmekle görevlidir. 
Her yerde polis teşkilatı kurulamadığı için küçük yerleşme ünitelerin
de ve kırsal alanlarda polisin görevini jandarma yürütür. Bütün zabı
ta amirleri ve memurlar görevleri sırasında olsun veya olmasın bir 
suçun işlendiğini öğrenir öğrenmez, gerekiyorsa acele tedbirleri al
dıktan sonra tanzim edecekleri evrakı derhal savcılığa gönderirler, 
uygulamada genellikle düzenlenen bu evraka fezleke adı verilmekte
dir. Başlangıç soruşturmasında, sonuç çıkarma görevi cumhuriyet 
savcılığına aittir. Cumhuriyet savcıları uygulamada hazırlık soruştur
masını bizzat idare etmekte, soruşturmayı yürütme işini zabıtaya dev
retmektedirler. Buna da işlerin çokluğu sebep olmaktadır. Aynı za
manda bazı suçlarda araştırma görevi teknik bir mahiyet göstermek
te ve dedektifi gerektirmektedir. Başlangıç soruşturması sırasında

(8) Keyman, Selahâttin. Ceza Muhakemesinde Savcılık, s. 106.
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işlenen suçla ilgili beyan, belge ve izler araştırılır ve tesbit edilmeye 
çalışılır. Bu devrede adlî zabıta ilerde delil olabilecek şeyleri elde et
meye çalışır.

Meşhut suçlarla ilgili 3005 sayılı Kanuna göre ise durum deği
şiktir. 3005 sayılı Kanuna göre adlî zabııta ağır cezaıiK işıeıae ışıen- 
miş olan suçların delil ve izlerini muhafaza etmek, kayüoımasım, ae- 
ğiştiriİmesini önlemek için gerekli tedbirleri aıır. Ağır cezaıık olmayan 
işlerde adlî zabıta aynı gün içinde delilleri kendisi topıar ve cumnu- 
riyet savcılığına teslim eder. Başlangıç soruşun masınaa, araştırma 
işlemleri adlî zabıta tarafından yapılmakla beraber savcııaraaa soruş
turmayı idare yetkisi tanınmıştır. Cumhuriyet savcılarının zaoıta ma
kamlarıyla ilişkileri ön soruşturmanın başlangıç soruşturması aevre- 
sinde belirgindir. Savcılık uygulamada genellikle polisle olan ilişkile
rini adlî görev yapmakla vazifelendirilen şube müdürlükleri veya şef
likleriyle sürdürmektedirler. Savcılık, jandarma kuruluşunda ise ilçe 
jandarma komutanlıkları ile iş birliği yapmakta ve görevie ilgili adlî 
emirleri ilçe jandarma komutanlarına vermektedirler. Bu durum Jan
darma Kuruluş Ve Görev Tüzüğü madde 110’da açıkça belirtilmiştir. 
Cumhuriyet savcılarına karşı adlî görevlerde birinci derecede sorum
lu olan adli şube amirleri ve ilçe jandarma birlik komutanlığı görül
mektedir. Jandarma Kuruluş Ve Görev Tüzüğünde İl jandarma alay 
komutanları, jandarma zabıta makamlarından sayılmamıştır. Bu du
rum CMUK. nun 154. maddesine aykırı düşmektedir. Bu maddede bü
tün zabıta makamları ve memurları cumhuriyet savcılarının adliyeye 
taallûk eden işlerde, emirlerini ifa ile mükellefdirler şeklindeki ifade
sine uymamaktadır.

Yine aynı madde açıkça, önemli ve müstaacel durumlarda cum
huriyet savcısı tarafından verilen emirleri umumî zabıta makam ve 
memurlarına sözlü olarak ve bunlardan başka hallerde, zabıta amir
lerine yazılı olarak verileceğim amirdir. Uygulamada bu durum çeliş
kilere sebep olmakta ve kanuna uygun düşmemektedir. Tüzükler ya
sa hükümlerini değiştiremez, ve yasalara aykırı tüzüklerin iptal edil
meleri gerekir. Yasa hükümleri, bu yasalara aykırı tüzüklerle bertaraf 
edilemez. Ülkemizde yasa ve tüzüklerin sebep olduğu kargaşalık or
tamı devam edip gitmektedir. Yetki ve sorumluluklar ayrıntılarıyla be- 
lirtilmiyerek ve yeni çıkarılan kanun ve tüzükler birbirinin hükümleri
ni bertaraf etmek temayülündedirler. Bu durumda en kısa zamanda 
bir çözüm bulunması zorunludur. CMUK. nun 154. maddesine göre, 
kanun dairesinde kendilerine verilen veya kendilerinden istenen ad
liyeye müteallik vazife veya işlerde suistimal veyahut ihmal ve tera- 
hileri görülen devlet memurları ile, cumhuriyet savcılığının sözlü ve
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ya yazılı talep ve emirlerini yapmakta suistimal veya terapileri görü
len zabıta amir ve memurları hakkında, cumhuriyet savcılarınca doğ
rudan doğruya takibatta bulunulur. Ancak zabıta amirleri hakkında 
hâkimlerin vazifelerinden dolayı tabi oldukları muhakeme usulü ta t
bik olunur. Genel zabıta mensubu olsun veya olmasın adlî görevini 
savsayan, yapmayan, geciktiren veya kötüye kullanan zabıta amirle
ri hakkında cumhuriyet savcılığınca doğrudan koğuşturma yapılabil
mesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir.

Uygulamada bu durum bazı aksaklıklara ve uzun yazışmalara 
sebep olmaktadır. Bu aksaklığı göz önünde bulunduran Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Kuruluş Ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanu
nun 17. maddesine göre, bu madde hükmüne aykırı hareket eden 
zabıta amir ve mensupları hakkında doğrudan doğruya soruşturma 
ve koğuşturma yapılacağı sarahaten belirtilmişti. Zabıta amir ve ma
kamları, Jandarma Kuruluş Ve Görev Tüzüğünün 109. maddesinde 
İlçe jandarma birlik komutanı, ilçe jandarma karakol komutanı, bu
cak jandarma komutanı ile karakol komutanı olarak sayılmıştır. Em
niyet kuruluşunda ise İl emniyet müdürleri, ilçe emniyet amirleri ve
ya emniyet komiserleri ile bucak iskele ve istasyonlarda bağımsız 
görev yapan 'komiser sınıfından olan amirler sayılabilir. Bu kimsele
rin bulunmadıkları durumlarda yetkili organlarca geçici olarak görev
lendirilen vekilleride, görevleri süresince zabıta amiri statüsüne bağ
lı tutulurlar. Bu durum Emniyet Teşkilât Kanununun 7. maddesinde 
açıkça belirtilmektedir. Bucak müdürleri de İl İdaresi Kanununun 45. 
maddesine göre yaptıkları adli işlemlerde zabıta amirlerinin tabi ol
dukları usul hükümlerine bağlıdırlar. Zabıta memur ve makamları ön 
soruşturma sırasımda cumhuriyet savcısının yardımcısı sıfatiyle so
ruşturma yapmaya ve suçüstü usulüne bağlı olmayan durumlarda ta
nık ve sanıkları sorgulamaya, arama yapmaya, geçici olarak yaka
lamaya, görgü ve tesbit tutanağı düzenlemeye ve eikoyma işlemi 
yapmağa yetkilidir. Ancak arama yetkisi sadece gecikmesinde sakın
ca bulunan hallerde cumhuriyet savcıları ve onların yardımcısı sıfa
tıyla zabıtaya tanınmıştır.

CMUK. nun ek madde 1 ve ek madde 3 kapsamına göre Anaya- 
sa'da yer alan temel hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla, Devle
tin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din 
ve mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasa’da belirtilen 
Cumhuriyet’i ortadan kaldırmak maksadiyle işlenen suçlarla bunlara 
murtabit suçları ve TCK. nun 179, 180, birinci, ikinci, üçüncü ve dör
düncü fıkraları ayrı olmak üzere 188, 201, 254, 255, 256, 257 ve 264. 
maddelerinde veya 6136 sayılı Ateşli Silâhlar Ve Bıçaklar Hakkındaki
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Kanunun değişik 12. yahut aynı Kanunun ek maddesinin birinci ben
dinde yazılı suçları işleyenler hakkında soruşturma yapma yetkisi 
doğrudan cumhuriyet savcılarına aittir. Bu suçlar hakkında soruş
turma yapma yetkisi zabıta makamlarına bırakılamaz, soruşturmayı 
bizzat cumhuriyet savcıları veya yardımcıları veya bunların bulun
madıkları hallerde sulh veya sorgu hâkimleri tarafından yapılır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun getirdiği yeni bazı hükümlerle 
cumhuriyet savcıları ile zabıta makamları arasında bazı yanlış an
lamalara sebep olarak adlî işlerin görülmesinde kargaşalıklara se
bep olmuştur. Bu durumda Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasında 
bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre hazırlık soruşturması sı
rasında cumhuriyet savcıları ile meşhut suçlarla, tehirinde zarar 
umulan hallerde sulh ve sorgu hâkimleri soruşturma ile ilgili gereken 
tedbirleri alırlar. Sarhoşluk, yaralama, müessir fiil, ırza geçme, yaş, 
farik ve temyiz kudretinin tesbiti konularında mağdur ve sanığın der
hal doktora şevkleriyle muayenelerinin yapılması, kesin ve geçici 
raporlarının alınması konularında zabıtadan talepte bulunabilirler (9).

Ancak cumhuriyet savcılarının hazırlık soruşturmaları sırasında 
şahitleri alelâde bir müzekkereyle getirtmek istemeleri kanuna uy
gun değildir.

Zor kullanmayı gerektiren itizar müzakkerelerinin ihzaran celp 
edilecek her şatıit ve sanık için ayrı ve matbu ihzar müzekkereleri
nin doldurulması gerekmektedir. İşin tutukluya taalluk eylediğinden 
bahisle, tek bir kağıt üzerinde bir çok kimsenin isminin liste halinde 
yazılarak zabıtadan isimleri yazılı kişileri getirmesini istemek kanun 
ve tüzük hükümlerine aykırıdır (10).

CMUK. ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Nizamname
sinin ilgili hükümlerine göre; sanık ve tanıkların usulüne uygun şe
kilde hazırlanmış olan davetiyeyle getirtilmesi ve ancak tebligata 
rağmen, davete icabet eylemiyenler için sulh hâkiminden karar alı
narak ihzar müzekkeresiyle celplerinin temini ve itizarların, matbu 
örnek kağıdına, her bir şahsın kimliği açıkça anlaşılacak bir şekilde 
yazılarak zabıtaya gönderilmesi gerekmektedir. İşin tutukluya taallü- 
künden bahsederek tek bir kağıda, bir çok şahsın ismi yazılarak za
bıtadan bu emrin ifasını istemek uygun değildir. Zabıta makamları iş
lenen suçlara iki şekilde elkoyarlar. Ya cumhuriyet savcısı bizzat el-

(9) Çağlayan, Muhtar. Hazırlık Soruşturması. Adalet Dergisi. Sayı : 5 (Mayıs 1971) 
s. 256

(10) Çağlayan, Muhtar. Hazırlık Soruşturması. Adalet Dergisi. Sayı: 5 (Mayıs 1971) 
s. 256
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koyduğu bir suça ait bazı soruşturma muamelelerinim yapılmasını 
zabıtadan ister veyahut da zabıta, cumhuriyet savcısından önce bir 
suçun işlendiğini öğrenmiş olabilir.

CMUK. nun 156. maddesine göre zabıta, düzenliyeceği evrakı 
cumhuriyet savcılığına önderirken acil tedbirleride alması gerekir. 
Asıl soruşturma yetkisine cumhuriyet savcısı haiz olduğundan, za
bıta sadece acele tedbirleri alır ve suçla ilgili delillerin kaybolmama
sı ve değiştirilmemesi için gerekli muhafaza tedbirlerini alacaktır. 
Zabıta tanzim ettiği evrakta işlenen suçu, suçun faillerini ve sübut 
delillerini göstermek zorundadır. Zabıta düzenlediği evrakı en kısa 
zamanda cumhuriyet savcılığına gönderir. Zabıta hazırlık soruştur
masını uzatmamalı kendi başına başka soruşturma muamelelerine 
girişmemelidir. Ancak cumhuriyet savcısı zabıtanın gönderdiği evra
kı, incelenmesinden sonra soruşturmanın genişletilmesi istemiyle za
bıtayı tekrar görevlendirebilir. Ağır cezalı olmıyan meşhut suçlarda, 
suçun tesbiti ile tanzim edeceği tutanak ve elde edilen sübut delil
leriyle birlikte, aynı ıgün cumhuriyet savcısına teslim eder (3005 s. 
Kanun m. 4/1) (11).

Ağır cezalı meşhut suçlarda işlenen suçun sübut delillerinin tes
biti görevi sadece cumhuriyet savcısına aittir (3005 s. Kanun m. 4/5).

Zabıta ağır cezalık meşhut bir suçun işlendiğini öğrenir öğren
mez, bu durumu derhal cumhuriyet savcısına bildirirken olay ye
rinde delillerin muhafazasını sağlayacak acele tedbirleri alacaktır. 
Sanığın olay yerinden uzaklaşmasını zabıta önleyecek ve olay yerin
deki durumu aynen muhafazasını sağlayacaktır. Cumhuriyet savcı- 
sıda olayı öğrenir öğrenmez, derhal olay yerine gelerek soruşturma
yı bizzat yürütecektir (12).

b —- Ceza Ve Tutuk Evlerinin İdare Ve Korunmasında Savcılık 
Ve Zabıta İlişkileri :

Cezaevlerinin ve tutuk evlerinin bu günkü yönetim ve koruma 
görevide cumhuriyet savcılığı ve jandarma teşkilatının işbirliğini ge- 
rektirmketedir. Cezaevlerinde İkili ıbir durum görünmektedir. Ceza 
evlerinin içinde Adalet Bakanlığı yetkilidir. Cezaevleri mahallî cum
huriyet savcılarının denetimleri altındadır. Cezaevleri müdür, memur 
ve gardiyanları Adalet Bakanlığı’na mensupturlar. Cezaevlerinin dış

(11) Çağlayan, Muhtar. Hazırlık Soruşturması. Adalet Dergisi. Sayı :5  (Mayıs 1971) 
s. 261

(12) Çağlayan, Muhtar. Adalet Dergisi. Sayı : 5, s. 261
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emniyetleri ise mahallî jandarma teşkilâtının sorumluluğunda bulun
maktadır. Bu durum çeşitli sakıncalar yaratmaktadır. Ceza ve tevkif 
evlerinin korunması yanında tutukluların cezaevlerinden ve tutukev
lerinden soruşturma ve duruşmaya götürülmeleri, mahkum ve tutuk- 
luların sevkleride jandarmanın görevlerindendir. Jandarma erleri sevk 
işinde sorumludurlar, ve jandarma erlerinin ufak bir ihmali, yakalan
ması için büyük çabalar harcanan bir suçlunun kaçmasına sebep 
olmaktadır. Kanunu bilmemek mazeret sayılamıyacağından jandarma 
erleri sık sık sorumlu duruma düşmektedirler. Hükümlü ve tutuklu- 
ların cezaevi idaresi tarafından soruşturma ve diğer nedenlerden 
ötürü savcılık, sorgu hâkimi ve son soruşturma mercilerine götürül
meleri, bu arada mahkum ve tutukluların devir ve teslimleri çeşitli 
sürtüşmelere sebep olmaktadır. Uzun zamandan beri Adalet Bakan
lığına bağlı yeni bir cezaevi korunma zabıtası kurulması önerilmek
te isede büyük masrafı gerektireceği ileri sürülerek böyle bir zabıta
nın kurulmasını, Maliye Bakanlığı şimdilik ekonomik düşüncelerle 
uygun görmemekte ve bir çok sakıncası ile bu ikili durum bu güne 
değin sürdürülmeğe devam etmektedir. Her halde cezaevlerinin bu 
günkü durumu öncelikle ele almayı gerektirir niteliktedir.

III — ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

C — ADLÎ ZABITA VE ÖNEMİ

Adlî hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve suçla ilgili soruşturma
nın daha iyi yapılabilmesi için genel zabıtadan ayrı bir teşkilât ha
linde adli zabıtanın kurulmasının lüzumu üzerinde durulmaktadır. Ba
zı hukukçular genel zabıtanın, adlî zabıtanın tamamen ayrılmasına 
karşı çıkmakta, bazrları ise -özellikle tatbikatçılıar. cumhuriyet sav
cısının emrinde ayrı bir zabıta örgütünün mevcudiyetinin suç ve suç
lularla etkili bir mücadele için kaçınılmaz olduğunu ile sürmektedir
ler. Konu cumhuriyet savcılığı ve zabıta ilişkileri konusunda bir dü
ğüm noktası teşkil etmektedir. Bu nedenle konuyu bütün yönleriyle 
incelemekte fayda vardır. Genellikle idarî zabıta koruma, adlî zabıta 
araştırma görevlerini yürütmektedir. Bu şekilde görev ayrımının ne
deni zabıta hizmetlerinin daha etkin ve iyi bir şekilde düzenlenmesi 
ve uzmanlaşmanın teminidir. Esasen iki görev birbirini tamamlar ve 
kesin bir ayrım güdülmesi zordur. Adlî zabıtanın asıl görevi olan 
araştırma, ilerde delil olabilecek, belge, iz ve beyanların bulunması 
ve tesbiti işlemidir. Adli zabıtanın yaptığı araştırma işi uzmanlık ve



24 SAVCILIK VE ZABITA İLİŞK İLER İ

dedektiflik işidir. Bu nedenle adlî zabıtanın elemanlarında görevle il
gili özel bir takım vasıfların bulunması gerekir. Adlî zabıta mensup
larının suç ve suçlular hakkında geniş bilgisi, cesaret hareket kabi
liyeti, sebat, israr, seziş kabiliyeti bulunmalıdır (13).

Ancak bütün bu saydığımız vasıflara sahip bir zabıta araştırma 
konusunda cumhuriyet savcısına gerçekten yardımcı olabilir. Ge
rekli vasıflara sahip elemanların yetişmesi özel bir eğitim ve uzun 
bir tecrübe dönemine ihtiyaç gösterir. Cumhuriyet savcılarına bağlı 
ve genel zabıtadan ayrı bir adlî zabıtaya lüzum olmadığı fikrini savu
nanlar, genellikle savcıların ortaya bir sanık çıkacak kadar, durum 
aydınlığa kavuştuktan sonra, soruşturmanın nasıl tamamlanacağı 
konusunda karar verdiklerini ileri sürerler. İşlenen suçlar hakkında 
da dedektiflik yapmalarına lüzum olmadığı savunulmaktadır. Bugün 
adlî zabıtanın suç ve suçlularla mücadele konusunda yeteri kadar 
gelişemediği, uzmanlaşamadığı yetersiz kaldığı doğrudur. Adlî zabı
tanın daha ziyade eğitim, zihniyet, ve 'bu konuda gerekli paranın ay
rılmaması nedeniyle gelişemediği ortadadır. Bazı düşünürler Adlî za
bıtanın savcılara bağlanması halinde, suç işleyen polisler hakkında 
tarafsız soruşturma yapmanın zorlaşacağını ve savcıların tamamen 
kendi elemanları olan polisleri koruyacağı iddiası ileri sürülmektedir. 
Bu fikre karşı olanlar suç işleyen adlî teşkilât memurları hakkında 
işlem yapıldığını, bunun doğru olmadığını ileri sürmektedirler. Bu dü
şünürler Adlî zabıtanın özlük işlerinde genel zabıtanın etkisinde kal
dığı, oysaki görev itibariyle adlî zabıta mensupları savcılardan emir 
aldıkları için, bunların çalışmasını ancak savcının değerlendirebile
ceğini iddia etmişlerdir. Ayrı bir adlî zabıta teşkilatının kurulmasına 
karşı olanlar bu durumu gerçekten haklı bulmuşlarsada adlî zabıta 
mensuplarının özlük işleri konusunda savcılarada yetki verilebileceği 
ve ayrı bir teşkilat kurulmadan da bu olumsuz durumun düzeltilebi
leceğini söylemişlerdir.

Gerçekten adlî zabıtanın cumhuriyet savcılarının denetimi altın
da çalışması toplum için bir teminatdır.

1953 Rcma Ceza Hukuku Milletlerarası Kongresi’nde, adlî zabı
tanın sadece adalet makamlarından emir alması temenni edilmiştir. 
Adlî zabıtanın ayrı bir teşkilat halinde savcılıklara bağlanmasının 
fayda sağlamıyacağını ileri sürenlere karşı, bugün suç ve suçlularla 
etkili bir mücadelemin bir türlü sağlanamadığı, suçluların daha so
ruşturmanın başlangıcında delilleri ortadan kaldırdıkları ileri sürül-

(13) Kunter, Nur.ullah. Ceza Adalet Reformu İlkeleri Sempozyumu. İstanbul 1972,
s. 79.
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inektedir. Bugünkü adlî zabıta ile adlî makamlar arasında yakın bir 
iş birliğinin sağlanamadığını ve bu boşluktanda suçluların yararlanıp, 
toplumun ve devletin zarar gördüğü açıktır. Savcıların dedektiflik ko
nusunda yeterli bilgilere sahip olmadıkları ve örgütlenmiş suçlular 
karşısında savcıların yıldırıl ab i I e cek I e r i n i ileri sürenler, bu nedenlede 
ayrı bir teşkilat halinde adlî zabıtanın savcılara bağlanmasını doğru 
bulmamaktadırlar. Bu konudada savcıların bizzat dedektiflik yapma
larına esasen lüzum olmadığı, savcının aynı zamanda bir üst yöne
tici olduğu, hiçbir üst yöneticinin çevresindeki uzmanların, kendi alan
larındaki tüm uzmanlık bilgilerine sahip olmaları gerekmediği ileri 
sürülebilir. Savcı kendisine bağlı uzmanların fikirlerinden yararlana
cak, eşgüdümü sağlıyacak ve toplanan delillerle hukuki neticeyi çı
karacaktır. Savcı ile onun emirlerini yerine getirecek olan adlî zabı
ta arasındaki görev ilişkileri belirli esaslara bağlanmadıkça, adlî hiz
metlerin etkili bir şekilde yürütülmesi mümkün değildir. Bugün tama
men savcıların verdiği görevleri yürüten zabıta mensuplarının çalış
malarını, ancak savcı değerlendirebilir.

Bu konuda zabıta mensuplarının terfi ferinde ve disiplin cezala
rının verilmesi konusunda cumhuriyet savcılarına yetki tanımamak, 
adeta suç ve suçlularla etkili ve süratli bir mücadeleyi istememek 
demektir.

IV — SONUÇ

Bugün dünyada adlî makamlar ve zabıta ilişkileri konusunda bir 
yeknesaklık görülmemektedir. Bu konuda her ülke kendi şartlarına 
göre bir uygulama içine girmiştir. Ancak bütün ülkeler suçlulukla et
kili bir mücadele için araştırmalara devam etmekte ve bu konuda 
çaba harcamaktadırlar. Ancak, her geçen gün dünyada işlenen suç 
ve suçlu sayısı artmakta, etkili tedbirler alınmamakta. Akademik tar
tışmalarla vakit geçirilmektedir. Alınacak radikal tedbirlerle, gerçekçi 
araştırmalar yapılması zorunludur. Avrupa ülkelerinin bazılarında, 
özellikle Belçika’da adlî zabıtanın, genel zabıtadan tamamen ayrıl
ması ve savcılara bağlanması sağlanmıştır. Ancak gerçek bir ayrım 
bugün için sadece Belçika’da -mevcuttur. Bu konuda çeşitli uygula
malar içinde bulunan devletlerdeki durum, yerinde incelenmeli ve 
gerçekçi bir değerlendirme yapılmalıdır. Bugün için tartışmasız ka
bul edilen hususlar mevcuttur. Bunlarda, adlî zabıtanın uzmanlaşma
sı ve adlî zabıta konusunda savcıların yetkilerinin genişletilmesi ve 
belirgin hale getirilmesi konularıdır. Bunların yanında adlî zabıtanın
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ayrı bir teşkilât halinde düzenlenerek savcılıklara bağlanması ise, ay
rı bir durum yaratmaktadır. Bu durumda da devletin malî imkan la
nda önemli rol oynar. Ülkemizin özellikle kırsal kesimlerinde hâla, 
Ordunun bir parçası olan jandarma teşkilâtından istifade edilmekte
dir. Bu gün şehirlerde sanayileşme ve göçler nedeniyle nüfus artmış, 
suçlular takip edilemez bir hal almış, bu durumda organize suç ör
gütlerinin yayılmasına se;bep olmuştur. Bilimsel araştırmalara dayalı 
ve gerçekçi tedbirler alınırken, bu konuda hizmet görecek kamu ör
gütlerinin çağdaş yönetim ilkelerine göre örgütlenmiş ve modern yö
netim tekniklerini uygulayan örgütler halinde geliştirilmeleri kaçınıl
maz bir zorunluk halini almıştır.
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i — GİRİŞ

Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sosyal ve ekonomik 
gelişmeler, sanayileşme, kırsal bölgelerden kentlere akın, turizm, in
san ve eşya naklinde, ticarette, pazarlamada, sürat ve kolaylık ara
mak, nüfusun çoğalması gibi sebepler, ulaşım ©istemini etkilemiş, 
evveice Yurt gerçeklerine ve üretimine uygun olarak planlanıp ele 
alınan demiryolu ulaşım sistemi, adeta bir yana bırakılarak dışa bağlı 
bir ulaşım sistemi olan karayollarının yapımına hız verilmiş ve yurtta 
otomotiv sanayiinin kurulması, dış kaynaklardan elde edilen krediler 
ve motorlu araçların serbest ithali ve diğer bir kısım etkenler sonucu 
karayolları gelişmiş ve araç sayısı da hızla artmıştır.

Ulaşım sisteminin teknik ve bilimsel açıdan bütünü ile ele alınma
sı ve bu sektörde hizmet gören kuruluşların hedef ve stratejilerinin 
belirtilmesi ve yurt ekonomisi ve millî kalkınma planlarına göre ula
şım modellerinin, kâr ve maliyet hesaplarına göre, tesbiti genel ula
şımda koordinasyon gereği üzerinde durulmamış ve yukarda da de
ğindiğimiz gibi karayolu taşımacılığı kolaylığı, kapıdan kapıya nakil, 
rekabet nedeniyle fiat düşüklüğü ve diğer ulaşım sistemlerinin İste
nilen şekilde çalıştırılamaması sonucu demiryolu, havayolu, denizyo
lu ulaşım sistemleri aleyhine, gelişmiş ve bizi bugün içinde bulundu
ğumuz trafik dar boğazına, dar yoluna sokmuştur.

(*) Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi.
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Trafik problemi arsıulusal niteliktedir. Bildiğimiz kadarıyle Batı 
ülkelerinde ve Amerika’da ulaşım sistemleri bütünyle ele alınmış, 
memleket ekonomisine ve planına uygun bir şekilde koordine edilmiş, 
karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolları ulaşım hizmetlerinde 
istenilen ahenk temin edilmiştir. 1974 ve 1975 senelerinde, Yargıtay 
adına gönderildiğimiz İsviçre'de Trafik Hukukunu incelediğimiz sıra
da, trafiğin memleketin ekonomik şartları gözönünde tutularak dü
zenlendiği, hidro-elektrik santrallerinin temin ettiği ucuz elektriğe da
yalı demiryolu ve tramvay ulaşımının her bakımdan yeterli ve cazip 
hale getirilmiş olduğu görülmüştür.

Bu memleketlerde dolmuş sistemi yoktur. Şehir içi ve şehir dışı 
yolların mükemmel oluşu, halkın trafik kurallarına bilinçli olarak uy
ması ve herkesin bu hususta adeta birbirini denetlemesi, yasa ve 
kural dışı gördüğü her hareketi yetkili mercie haber vermesi saye
sinde trafik bir düzen içinde cereyan etmiş kazalar da mühim bir nis- 
bette azalmış ve trafik kurallarına uyma zorunluğu kafalara ve vic
danlara yerleştirilmiştir.

Esasen karayolundan faydalananlarda trafik bilinci ve ahlâkı ol
madıkça, şoförler kendilerinin ve başkalarının hayatlarını hiçe say
dıkça, gerçekte ehliyetsiz kimselere ehliyetnameler verildikçe, araç 
kullananlar kendilerine ve başkalarına karşı saygılı ve hukukunu bilir 
olmadıkça en mükemmel trafik yasası ile bile bugünkü trafik prob
leminin çözümüne imkân yoktur.

Eskilerin deyimi ile ‘ 'Kötü kanun iyi ellerde iyi olur, iyi kanun kö
tü ellerde kötü olur” bu itibarla Trafik Yasasının uygulamada en iyi 
şekilde hareket etmek bugünün verdiği imkânlar nisbetinde çalışmak, 
herkesin görevi olmalıdır. Şoförde lâubalilik, yolcuda umursamazlık, 
görevlide bıkkınlık oldukça en iyi yasanın dahi gereği gibi uygulan
madığı görülecektir.

Trafiği memleket koşullarına uygun yasa, tüzük ve kararname
lerle bir disiplin altına almak ve böylece trafik karışıklığına ve on yıl
da 6C000 nüfuslu bir kent halkının yok olması eşdeğerinde olan 
ölümlere, yaralanmalara ve sakat kalmalara ve milyarlara ulaşan 
zararlara bir son vermek lâzımdır.

!! — TRAFİK YASASI

Ülkemizde trafiğin bir düzen içine sakilimsi çalışmaları 1930 se
nesinde başlamıştır. Evvela mahallî idare ve belediyeler trafikle ilgi
lenmişler, ehliyetname verilmesi, yolların işaretlenmesi, araçların tra
fiğe uygunluğu üzerine kurallar konmuş ve aykırı hraeket edenler için
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cezalar tertip edilmiştir. 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediyeler Yasa
sının 15. maddesinde, belediyelere trafiği düzenleme yetkisi de veril
miştir. TOK. nda yer alan klasik suçlar dışında kalan trafik suçları 
belediyelerce çıkartılan kararnamelerle düzene sokulmak istenmiş, 
2559 sayılı Polis Vazife Ve Selâhiyet Yasasının 19. maddesinde, Sey- 
risefer Talimatnamesinde gösterilen vasıflara uygun olmayan araç
ları trafikten alıkoymak yetki ve görevi polise verilmiştir.

Trafiğin uygar milletlerce kabul edilen kurallara uygun olarak tek 
bir düzen içine alınması ihtiyacı karşısında 11.5.1953 gün ve 6085 sa
yılı Karayolları Trafik Yasası çıkarılmış ve yasa 1.3.1958 tarihinde bü
tün yurtta uygulanmaya başlanmıştır. Yasanın 27. maddesi 5.1.1961 
gün ve 232 sayılı yasa ile değiştirilmiş ve 5.5.1961 tarihinde de Kara
yolları Trafik Tüzüğü yayımlanmıştır.

5.5.1949 tarihinde Londra’da imzalanan ve 3.8.1949 tarihinde yü
rürlüğe giren (Trafik suçlarının cezalandırılması hususundaki Avrupa 
sözleşmesine devletimiz de katılmıştır.

Karayolları Trafik Kanunu 10 bölümden ibaret olup, birinci bö
lümde umumî hükümler, ikinci bölümde teşkilât vazife ve selâhiyet, 
üçüncü bölümde malî hükümler (bu bölüm 197 sayılı Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisi Yasasının 18. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır) 
dördüncü bölümde yol emniyeti ve trafik esasları, beşinci bölümde 
kayıt, tescil ve muayene, altıncı bölümde şöfor ve sürücü ehliyetna
meleri, yedinci bölümde trafik esasları, sekizinci bölümde kazalar, do
kuzuncu bölümde hukukî mesuliyet ve sigorta, onuncu bölümde de 
cezalar teşkilât ve tatbikata ait hükümlere yer verilmiştir.

5961 gün ve 232 sayılı Yasa ile Trafik Yasasının 2, 6, 7, 8, 9, 17, 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 
64, 70, 72. maddeleri değiştirilmiş ve 13.5.1964 gün ve 471 sayılı Yasa 
ile de ek bir madde ilâve edilmiş ve 866 sayılı Yasa iie de 26. mad
denin (a) fıkrası değiştirilmiştir. Trafik tüzüğünün bazı maddeleri 
1965 senesinde değiştirilmiş bazı maddeleri de kaldırılmıştır. İmtihan 
yönetmeliği 24.5.1960 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Görüldüğü gibi yasada trafikle ilgili kurallar evvelâ sıralanmış, 
onuncu bölümde 56, 57, 58. maddelerde, bu kurallara aykırı hareket
lerin cezaları gösterilmiş, 51. maddenin (a, b, c) bentlerinde de fer’i 
cezalar kaydedilmiştir. Bu düzenlemede Amerika Birleşik Devletleri
nin Trafik Yasası’ndan esinlendiği görülmektedir.

Fransa, İtalya ve İngiltere Trafik Yasalarında ise kurallar ve ce
zaları aynı maddelerde gösterilmiştir.

İsviçre'de trafiğin ana kuralları yasa, tali kuralları tüzük ve gü
nün şartlarına göre değişen kurallar ise kararname ve emirnamelerle
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düzen altına alınmıştır. Bizde klâsik ceza sorumluluğu ilkesinden ha
reketle her türlü yasak eylemler yasa bünyesinde toplanmış ve bun
ların müeyyideleri ayrı maddelerle gösterilmiştir. Değişen teknolojik, 
ekonomik ve kültürel koşullar ve hızla artan nüfus ve araç sayısının 
ortaya çıkardığı sorunlar nazara alınmamıştır. Yasanın bu yönden ele 
alınması gereklidir. Uluslararası nitelikte değişmez ana kuralları her
kesin anlıyacağı biçimde, yasak ve ceza aynı maddede gösterilmek 
suretiyle yasanın içinde toplamak, değişen koşullara göre değişecek 
kurallarıda tüzük ve kararnamelerde belirtmek yerinde olacaktır.

Trafik kazasına karışan şöför ve sürücünün kaçması, sigorta 
yaptırmadan aracı trafiğe sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ehliyeti 
alındığı halde araç kullanmağa devam etmek, fizik yapısı müsait ol
madığı halde araç kullanmak, uyuşturucu maddenin etkisi altında ve 
alkollü olarak araç kullanmak gibi eylemler cezaları 'ile birlikte anla
şılır bir şekilde bir madde içinde toplanmalı, kayıt ve tescil, plaka ve 
geçici ruhsat, çalışma karnesi, ruhsatname, fenni muayene, sürat 
hadleri, ses cihazları kullanılması, donatım, istiab haddi, yayalar, 
hayvanlarla ilgili kurallar da keza cezaları ile birlikte tüzük, kararna
me hatta emirnamelerle bir düzen altına alınmalıdır.

Yasada yer yer alan trafik suçları dışında TCK. nu-n 392, 455, 459. 
maddelerinde, trafik kazası sonucu ölüme ve yaralamaya sebebiyet 
cürümleri ve 565. maddesinde tehlikeli vasıta kullanmak kabahati da 
vardır. Bunlar üzerinde konu dışı olduğundan durulmayacaktır. Ancak 
tehlikeli vasıta kullanma kabahatinin niteliği bakımından Trafik Ya
sası içinde gösterilmesi doğru olacaktır. Bundan başka yasanın 60/E 
maddesinin trafik ve trafik sebebiyle ölüme ve yaralamaya sebebiyet 
verme suçlarında uygulaması, trafikle alâkası olmayan diğer suçlarda 
bu fer’i cezanın uygulanmaması düşüncesi üzerinde de durulmalıdır. 
Cezaların asgari ve azami hadlerinin artırılması, asgari sigorta had
lerinin çoğaltılması ve paranın bugünkü satın alma gücü de gözönün- 
de tutularak caydırıcı nitelikte cezaların getirilmesi, etkin tedbirler 
alınması, trafik kontrolünde mahallî idarelere ve tüm zabıta kuvvet
lerine yetki ve daha afzla ceza kesme olanağı verilmesi doğru ola
caktır.

Periyodik muayenelerin ve araçta yapılacak tamir ve bakımların 
da bir deftere kaydı yerinde olacaktır. Yasanın 26. maddesindeki yaş 
hadlerinin yeniden ele alınması, sürücü ve traktör ehliyetnamesi ala
cakların, en azından ilkokul mezunu, şöfor ehliyeti alacakların ise or
taokul mezunu olmaları ve ehliyet için müracaat edenlerin sıhhi mua
yenelerinde trafik konusunda bilinçli olup olmadıkları, ruhsal durum
ları, sinirsel bozuklukları bulunup bulunmadığı gibi hususlar üzerinde 
de durulmalıdır.
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Ehliyetname almak için başvuranların, evvelâ bir şoför okulun
dan veya kursundan geçmiş olması şartı aranmalıdır. Hız limitini 
aşanlara, aşılan hızla orantılı bir ceza tertibi etkin olaçaktır. Bugün
kü sosyal yaşantıya göre az miktarda alkol alana değil alkolün etkisi 
altında araç kullanana ceza verilmelidir.

Trafik Yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerinin kaldırılması ve bu -kanunla geçici dört madde eklenmesi hak- 
kındaki kanun tasarısında bir kısım yeni önlemler getirilmiştir.

Trafik işinde sorumlu İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlık
ları ile belediyelerin bu işlerle görevli bölümlerinin tek bir kuruluş al
tında toplanması gereklidir. Sigorta mevzuatı da günün koşullarına 
göre düzenlenmeli ve genel trafik eğitiminin de bir program altında 
uygulanması lâzımdır.

Kazaları önleyecek nitelikte etkin ve devamlı kontrol sistemi ve 
planı üzerinde ayrıca durulmalıdır. Yeter miktarda trafik Mahkemele
rinin kurulması, suçların süratle kovuşturulması, zabıtanın yetkileri
nin artırılması, kontrol ekiplerinin modern araç ve gereçlerle donatıl
ması elzemdir. Kontrolda, hareket halindeki trafiğin takibiyle yolsuz
luğun anında tesbiti amacı güdüimelidir.

TEDBİRSİZLİK VEYA DİKKATSİZLİK VEYA MESLEK VE SANAT
TA ACEMİLİK VEYA NİZAMAT VE EVAMIR VE TALİMATA RİAYET
SİZLİK İLE BİR VEYA BİRKAÇ KİMSENİN ÖLÜMÜNE VE YARALAN
MASINA SEBEBİYET VERME SUÇLARINA AİT HÜKÜMLERİN KAZAÎ 
MURAKEBESİNDE TRAFİK KAZALARINA ENÇOK NEDEN OLAN HAL 
VE EYLEMLER ÜZERİNDE AYRICA DURULMUŞTUR .

Şöforlerin sürat tahditlerine aldırış etmemeleri, araçlarının süra
tini yol, trafik ve hava durumuna göre ayarlamamaları ekseriya ölüm
le sonuçlanan ve maddi hasara yol açan kazalara neden olmaktadır. 
Bir çok trafik kazaları tedbirsiz sollama ve karşı şeritten gelen araç
la çarpışma sonucu meydana gelmektedir. Uykusuzluk ve yorgunlu
ğun insan takatim aştığı anda aracın kontrolü şöforün elinden çık
makta ve çoğunlukla uçuruma yuvarlanma veya karşı şeride sapıp 
çarpma olayları meydana gelmektedir. Değişik hızlardaki araçların 
birbirlerini yakından takip etmeleri, yolda bir ölüm tuzağı gibi kural
lara aykırı olarak bırakılan araçlar, fazla yolcu ve yükde kazalara ne
den olmaktadır. Kazaların en çok olduğu bozuk ve yetersiz yollar ay
rıca ele alınmalı, örneğin Edirne - İstanbul ve İstanbul - Ankara yolu 
otoban haline getirilmelidir. Bu takdirde mesafede kısalacak ve her- 
gün rastlanan ölüm ve yaralanma olayları da kısmen önlenecektir. 
Bundan başka geceleyin karşılaşmada, şöforlerin araçlarının uzun far
larını söndürmemeleri, hayvan sürülerinin tedbirsiz olarak yoldan ge
çirilmesi, insanların ve hayvanların aniden araç önüne çıkması, yol



32 TRA FİK  SORUNU KARAYOLLARI T R A FİK  YASASININ

banketinde giden sürüleri veya insanları gören şöforlerin araçlarının 
hızını azaltıp, icabında durabilecek şekilde ayarlamamaları, dönüşler
de ve sollamalarda vaktinde işaret verilmemesi, dur işaretlerine ve 
sapma yasaklarına uyulmaması, traktörlerin yasa ve kural dışı eşya 
ve insan naklinde kullanılması, araçların bakımsız halleri, emniyet 
kemerlerinin takılmaması, çocukların yol üzerinde oynaması, yaya
ların dikkatsiz ve yersiz geçişleri tren yolundaki geçitlerden tedbir
siz geçmeler ve açık hemzemin geçitler, park yasaklarına riayet edil
memesi, ağır TIR araçlarına ayrı yol tahsis edilmemesi, trafik bilinçi 
olmayan ve tedbir almadan süratle araç sürmeyi bir cesaret ve açık 
gözlülük sayan bir kısım şöforlerin pervasız, saygısız ve laubali dav
ranışları gibi, Trafik Yasasına aykırı hal ve hareketler kazalara neden 
olmaktadır.

III — SONUÇ
Ulaşım sistemi bir bütün olarak ele alınmalı ve memleketin eko

nomik koşullarına göre her ulaşımsisteminin insan ve eşya taşımacı
lığındaki hizmet oranı tesbit edilmeli ve karayol undaki sağlıksız ge
lişme böylece bir düzen altına alınmalıdır. Bunun için de özellikle De
miryolu ve denizyolu ulaşım sistemlerinin düzeltilmesi, toplu taşıma 
sisteminin geliştirilmesi gereklidir. Bir çok batı ülkeleri, özellikle Fran- 
sızlar demiryolları ile haklı olarak öğünmektedirler. Sürat, dakikası 
dakikasına varış ve temin edilen konfor ve rahatlık bu ulaşım araç
larını cazip halegetirmiştir.

Moskova, Londra ve Paris Metroları bu ülkeler için keza bir öğün
ce vesilesi olmuştur. Münih'te 1970’den sonra hizmete giren metro, 
trafiği bir hayli rahatla İtmiştir. Elektrikle ilşeyen trenler metro ve 
tramvaylar sağladıkları petrol tasarrufu sebebiyle bu memleketler 
ekonomisine yararlı olmuştur.

Bizde demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım sistemleri yanında 
ve kendi hizmet plânı içinde karayolu ulaşımının kül halinde merkezî 
bir teşkilâta bağlanması yerinde olacaktır.

Herşeyden evvel yasaların titizlikle uygulanması ve kontrol sis
teminin yeniden düzenlenmesi ve etkin bir hale getirilmesi, yasanın 
her zaman her yerde, hatta sürücü karayolunda tek başına kaldığı 
zamanda dahi uygulanacağı fikrinin kafalara yerleştirilmesi, trafik 
kurallarına aykırı hareketi görülenlerin görevlilerce ve yetkili mercii- 
lerce müsamahasız cezalandırılmaları, ve Devletin yetemediği yerde 
halkın malî ve manevi desteğine başvurulması ve bunun içinde fahri 
müfettişlik müessesesimin yeniden ihdası zorunludur.

Trafik kurallarına harfi harfine uymanın bir eğitim ve kültür me
selesi olduğunun unutulmaması lâzımdır. Aksi halde trafik keşmeke
şinin doğurduğu vahim sonuçlardan yasalar değil, yasalara uymakla 
yükümlü halk sorumlu olacaktır.
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6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değişen 2. mad
desine konu uygulamanın, yani yasanın orman saydığı bir alanın, 
maddenin ilk fıkrasının belirlediği koşulların varlığının saptanması ha
linde, nitelik kaybı sebebiyle bugünki maliki (İlk orman sınırlaması iti
razsız kesinleşmiş ise ve yer de tapuluysa hukuki değerini tahdidin 
kesinleşmesiyle kaybetmiş tapunun maliki) lehine, yararına orman 
sınırları dışına çıkarılması iş ve işleminin idarî (yönetsel) bir işlem 
olduğunu, Anayasa'nm 114. maddesinin “ İdarenin her türlü eylem ve
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işlemine karşı yargı yolunun açıklığı" hükmü nedeniyle, değindiğimiz 
bu, nitelik kaybından ötürü orman sınırları dışına çıkarma veya çıkar
mama iş ve işlemini beğenmeyenlerin İdarî yargı yerine başvurarak 
işlemin iptalini isteyebileceklerini müteaddit yazılarımda dile getirme
ye çalışmıştım (*).

Konu anlaşılıncaya kadarki ilk günlerin bazı uygulamaları hariç, 
adlî yargı ile görüş ayrılığımız olmadı. Adlî yargı, aegişik 2. madde 
uygulamasının doğurduğu çekişmelerin mülkiyet çekişmesi olmadığı
nı, yerin niteliğine (vasvına) dönük bulunduğunu, nitelikten ötürü ya
pılan sınır düzeltmesinin Orman Kanunu'nun orman kadastrosunu 
(sınırlamasını) düzenleyen 7-12. maddelerinde hükme bağlanan orman 
kadastrosu (sınırlaması) değil, önceden yapılmış ve kes.nıeşmiş orman 
sınırlaması içinde kalan veya ilk defa yapılmakta olan orman kadast
rosunda yasanın orman saydığı yerler olarak sınırlama görmüş orman 
alanı içinde bulunan bir yerin bundan sonra nitelik kaybı nedeniyle, 
sınırlamada belirlenen maliki (Devlet, tüzel kişiliği haiz kamu kuru
luşu veya özel kişi olabilir) lehine ve yararına orman vasfını kaldıra
rak orman sınırı dışına çıkarma olduğunu kesinlikle kabul etmiştir.

Orman Hukuku Dergisi’nin Mart/1978 tarihli 5. sayısında konuya 
ilişkin Yargıtay kararı ile karşı görüşü belirten Danıştay Sekizinci 
Dairesi'nin 15/2/1978 gün ve 1978/143 esas sayılı kararı birlikte ya
yınlanmış ve bu Danıştay kararına niçin katılmadığımız 78. sayfada 
açıklanmaya çalışılmıştı.

Danıştay’ın bu görevsizlik kararı üzerine, Uyuşmazlık Mahkeme- 
si’ne gidebilmek için konu adlî yargıya intikal ettirilmiş (Danıştay'ca 
görevsizlik kararı verildi, mahkemenize başvuruyoruz ancak, mahke
meniz de görevli değildir, bunu biliyoruz, Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurabilmek için huzurunuza geldik, görevsizlik kararı veriniz, da
vamızı bu yönden reddediniz) denilmek zorunda kalınmış, adlî yar
gıdan da böylece alınan görevsizlik kararı üzerine Uyuşmazlık Mah- 
kemesi'ne gidilmişti.

Bu yüksek mahkemenin kesin kararı 26/12/1978 gün ve 16500 
sayılı Resmî Gazete'nin 14. sayfasında yayınlanmıştır.

Anlaşılmıştır ki, görevli yargı yeri İdarî yargıdır, Danıştay’dır.

Bu Uyuşmazlık Mahkemesi kararını sevinçle karşılıyor ve karar
da karşı oy olarak beliren, belirlenen görüşün, konunun biraz daha 
açıklığa kavuşmasında yarar olduğu düşüncesiyle eleştirisini yapmak 
istiyorum. Konunun gerek kararda, gerekse ayrışık oyda oldukça de
rinliğine ele alınmış olması sevindiricidir.
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A — 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN DEĞİŞİK 2. MADDESİNİN : 

a) 2. Fıkrası Yönünden :

I. Bölümünde yeni yasal düzenlemenin 1744 sayılı Yasa ile oldu
ğu, değiştirilen bu hükümlere göre orman kaüastrosunun ısınırıama- 
sının) yapılması görevinin orman kadastro komisyonlarına vernaıği 
belirlendikten sonra, bu komisyonların ayrıca görevli oldukları aeyı- 
şik 2. maddenin 2. ve 3. fıkralarına ve Orman Bakanlığı nın görevine 
ilişkin 4. fıkraya göre yapılacak uygulamalara değiniımekteaır. lıg.li 
tüzüğün uygulamaya dönük hükümlerine de yollamada bulunulmak
tadır. Hemen belirtelim bu yollamaları tüzük, tekrarlamaiarüan ka
çındığı için yapmıştır. Bu tüzük orman kadastrosu-sınırlaması tüzü
ğü değildir, değişik 2. maddenin uygulama tüzüğüdür, orman kadast
rosu ile karıştırılmamalıdır. Orman kadastrosunun tüzüğü yoktur; Or
man Kanunu’nun 12. maddesinin son fıkrası hükmü gereğince bu iş 
ve ilşem (kadastro-sınırlama) Bakanlar Kurulunca onaylanacak Yö
netmeliğe bırakılmıştır, bu yönetmelik de yürürlüktedir. Genellikle or
man kadastrosu tüzüğü deyimlerine tanık oluyoruz, bu yanlıştır. Tü
zük, değişik 2. maddenin son fıkrası hükmü gereğidir, bu maddenin 
uygulanmasına ilişkindir, orman kadastrosuna dönük hükümler taşı
yamaz.

Bu bölümün (a) bendinde, sınırlaması (kadastrosu) evvelce ya
pılmış ve kesinleşmiş ormanlardaki, yani mülkiyet çekişmesi son bul
muş, kalmamış ormanlardaki nitelik kaybı sebebiyle orman sınırları 
dışına çıkarma uygulamasına değinilip, Tüzüğün 31. maddesinin "Sı
nırlaması kesinleşmiş ormanlarda düzeltme işlemi, 6831 sayılı Orman 
Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca yapılan orman kadastrosu niteliğin
de değildir.” kuralını da getirdiği belirlenmektedir.

Bu uygulama maddenin 2. fıkrasıyle ilgilidir. Kesinleşmiş sınırla
ma araziye aplike edilecek, orman alanı bulunacak ve içinde madde
nin koşullarını belirttiği şekilde nitelik kaybına uğrayan yerler sapta
nırsa kamu mülkü niteliğini kaybeden bu yerler özel mülkiyete konu 
yerler haline dönüştüğü için sınır düzeltilecek, bir nevi ifraz işi ger
çekleşecektir. Yer çekişmesiz olarak Devletindir yine Devletin özel 
mülkü olacaktır. Ancak, fıkranın son cümlesindeki durum varsa, yani 
nitelik kaybına uğrayan alan "İlk sınırlaması itirazsız kesinleşmiş ta
pulu arazi ise" Devlet burayı devleştirerek veya kamulaştırarak ele 
geçirmediği, malik ilk sınırlamaya itiraz davası açsaydı tapulu mülkü
nü orman, devlet ormanı olmaktan kurtaracağı için, hak düşürücü
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süre sebebiyle bu imkânı kaybettiği için, şayet orman sınırları dışına 
çıkarılırsa, kanun gereği olarak eski mülkiyet hakkı tekrar sağlık ka
zanacaktır.

b — 3. Fıkrası Yönünden :

(b) Bendinde, orman kadastrosu ilk defa yapılacak yerlerde tü
züğün 24-30. maddelerinin istediği işlemlerin yapılacağına, yani ka
dastro ekiplerinin önce 6831 sayılı Yasa'nın 1. ormanın tanımı mad
desine göre orman sayılan yerlerin tümünü kapsayan bir sınırlamayı 
Orman Kanununun 12. maddesinin son fıkrasında değinilen Kadastro 
Yönetmeliğine uygun şekilde yaparak bunu tutanakla saptayacakla
rına hatırlatma olarak değinilmekte ve bu orman olarak sınırlanmış 
alanın içinde kalan ve değişik 2. maddeye göre sadece orman nite
liği (vasfı) değişecek, değişerek orman sınırları dışına çıkarılacak, 
mülkiyeti zerrece etkilemeyerek bir nevi vasıf (nitelik) ifrazı görecek 
yerlerin ayrıca sınırlarını belirteceklerine ve bu ikinci işlemi, asıl bu 
tüzüğe konu işlemi ayrı bir tutanakla tesbit edeceklerine değinmek
tedir.

Nitelik kaybeden yerler dış poligonun dışında bırakılarak orman 
kadastrosu (sınırlaması) yapılsaydı, evvelce orman olup da niteliğini 
kaybetmiş yerler ilk ormln sınırlaması içinde gösterilmeseydi, bu yer
ler kapanın elinde kalırdı ve Hâzinenin eski orman alanlarını nitelik 
değiştirdi diye tekrar Hâzineye iade olasılığı kalmazdı. Değişik 2. mad
denin asıl esprisi eski orman alanını bırakıvermek değil, asıl malikine 
vasıf değişikliğiyle dönüştürmektir.

İşte yasaların Arazi Kanunnamesinden bu yana orman saydığı 
özel mülkiyete konu olamayacak, kazandırıcı zamanaşımıyle mülk edin 
me olasılığının dışındaki orman alanı dış çerçeve, poligonla belirle
necek, bundan sonra bu poligonun içinde orman kadastro komisyon
larının o yerde çalışmaları sırasında, konuyu en iyi bilen merci ola
rak ikinci bir idari iş ve işlem şeklindeki çalışmayla değişik 2. mad
denin 3. fıkrasının uygulanması yapılacaktır.

Dış çerçeveyi çizmeye, ormanın sınırlamasını yapmaya dönük ilk 
çalışma Orman Kanununun 1. maddesiyle tanımlanan ormanları ve 
orman alanlarını 7-12. maddelerine göre sınırlamadır ve 11. madde 
sınırlamaya itirazı mülkiyete dönük bir çekişme olduğu için genel ta
pulamalarda olduğu gibi görevli ve yetkili adliye mahkemelerine yol
lamaktadır. Bu dış hudutlar içindeki nitelik kaybı sebebiyle orman sı
nırları dışına çıkarma iş ve işlemi idari iş ve işlem olduğundan dene
tim yeri idari yargıdır; çünkü orman sınırlaması değildir.
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Orman sınırlaması yapıldı, bu dış çerçeve, poligon içinde orman 
niteliğini Yasanın değişik 2. maddesinde belirlenen şekilde kaybetmiş 
bulunan yerler de saptandı ve ikinci bir İdarî (yönetsel) iş ve işlemle 
bu sınır, kendisine bu yetki verilen orman kadastro komisyonunca dü
zeltildi ve orman sınırları dışına çıkarıldı; uygulamada dava olarak 
neler görürüz.

Sınırlanan Orman Devlet Ormanı İse : Orman Genel Müdürlüğü bu 
dış çerçeve dışında ayrı bir orman sınırı olduğu inancında olabilir ve 
orman sınırı burasıydı, komisyon daha içerden geçirdi diye mahke
meye başvurabilir. Bu, sınırlamaya itiraz davasıdır; 11. madde uygu
lama görecektir. Adlî yargının görevi içindedir. Dava konusu yerde 
değişik 2. madde uygulaması olasılığı yoktur, komisyon burayı esa
sen orman saymadığı için nitelik kaybı hakkında bir karar vermemiş
tir, bir işlem tesis etmemiştir. Orman Genel Müdürlüğü sınırı mahke
meye düzelttirebilirse, haklı çıkarsa o yerde değişik 2. madde uy
gulaması yukarıda değinilen 2. fıkradaki usulle mümkündür. Sınırla
ması kesinleşmiş yer durumuna gelmiştir. Davayı kaybederse esasen 
değişik 2. maddenin uygulama konusu kalmaz.

Vatandaş, dış sınır, Arazi Kanunnamesinden bu yana yasaların 
orman saymadığı yerimi, mülkümü de orman, Devlet ormanı zannıyle 
içine alarak geçirilmiştir; mülkümün orman sınırı dışında kalacak şe
kilde sınırlamanın mahkemece düzeltilmesini istiyorum diye dava aça
caktır. Davaya konu yer, aslı Devlet ormanı diye kısmen veya tama
men ayrıca değişik 2. madde uygulanarak Hazine lehine orman sı
nırları dışına çıkarılmış yer ise, vatandaş adlî yargıda sınırlamaya - 
tahdide itiraz dlvasını kazanır ve burasının orman kadastrosu-sınırla- 
ması dışında 'bırakılması kararını alırsa mahkeme orman sınırını ona 
göre düzelttiğinden, davaya konu yerin Devletormanı olmadığı subu- 
ta erdiğinden, orman kadastro komisyonunun değişik 2. madde uy
gulaması ve Hazine yararına orman sınırı dışına çıkarması iş ve iş
lemi de yasal dayanağını kaybederek kendiliğinden yok sayılacaktır. 
Çünkü orman değilmiş ki nitelik kaybına uğrasın... Vatandaş sınırla
maya itiraz davasını kaybetmiş ve dış sınır, yani Devlet ormanı sınırı 
kesinleşmişse dava konusu yer artık Devlet ormanıdır. Burada de
ğişik 2. madde uygulaması yapılmışsa bu da kesinlik kazanmış olur 
ve sadece hazine adına orman sınırları dışına çıkmış bulunur. Or
man sınırı yasaya dayanan bir uygulamayla düzelmiş, düzeltilmiş olur.

Bu İlk Sınırlaması Yapılan Yer Devlet Ormanı Değilse: Bütün or
manların gözetimi Devlete ait olduğundan gerek 4785 sayılı Yasanın
2. maddesinin son fıkrası hükmü, gerekse 6831 sayılı Yasanın 47, 49 
ve 52. maddeleri hükümleri gereğince, değişik 2. madde uygulaması
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da, bu ormanlarda yasalara uygun yapılmamışsa 6831 sayılı Orman 
Kanunu'unun 6. ve 3204 sayılı Kanun gereğince Orman Genel Müdür
lüğü bu İdarî işlemin iptali için Danıştay nezdinde dava açabilecek
tir. Burada kendi işlemine karşı kendisinin davasından bahsedilmesin. 
İş ve işlemi orman kadastro komisyonu Orman Bakanlığı adına yap
maktadır. Ayrıca asıl orman sınırlamasına bir itirazı varsa bu takdir
de bunun değiştirilmesi için açacağı davayı sınırlamaya İtiraz davası 
olarak adlî yargı yerinde açması gerekecektir. Son hal mülkiyeti et
kilemektedir, ilk hal ise yerin orman vasfını (niteliğini) korumaya dö
nüktür.

c) 4. Fıkrası Yönünden:

Henüz kadastrosu-sınırlaması yapılmamış ve ne zaman sıra ge
lip yapılacağı da belli olmayan yerlerdeki uygulama (c) bendinde İn
celenmektedir. Şunu hemen belirtelim, Orman Bakanlığı istediği yer
de, istediği zaman bu uygulamaya giremez. Yargı merciine intikal et
miş bir çekişme nedeniyle mahkeme Orman Kanununun değişik ge
çici 1. maddesi uyarınca, o yerin orman sayılan yerlerden olup ol
madığı hakkında bakanlıktan gerekçeli mütalâa istemedikçe değişik
2. maddenin 4. fıkrasının uygulanması söz konusu değildir. Zira bu 
görev aslında orman kadastro 'komisyonlarının yapabileceği, ancak 
onlara gördürülebilecek, özel bilgi ve hassasiyeti gerektiren bir gö
revdir. Ancak, münferit ve yargı merciine intikal etmiş, ayrıca eski 
devletleşme tapusuyla veya kesinleşmiş bir mahkeme ilamıyle 'kesin
likle Devlet ormanı olduğu bilinen yerlerde, ormanlarda uygulanabi
lecektir.

Kanımızca burada "yetkinin gerekçeli mütalâa" olduğu görüşün
de yanılgı vardır. Bu yanılgı tüzükden gelmektedir.

Değişik 2. maddenin 4. fıkrası, Orman Bakanlığına, nitelik kaybı 
sebebiyle çıkarma yetkisini açıkça tanımıştır. Bu yetki mütalâaya dö
nüştürülmez. 39. maddesiyle bunu böyle yorumlayan tüzük bu yö
nüyle yasaya aykırıdır. Yasa aynen : "Geçici 1 .maddeye göre bildi
rilecek gerekçeli mütalâalarda, bu maddede yazılı hükümleri uygula
maya Orman Bakanlığı yetkilidir", demektedir. Verilen yetki mütalâa 
değil uygulama yetkisidir. Çözüm için ne zaman uygulayacak soru
sunu yanıtlamak gerekir. Bunun yanıtı şudur : Geçici 1. maddeye gö
re mahkemelere gerekçeli mütalâa bildirirken uygulayacaktır.

Önce, şu veya bu gerekçelerle orman sayılan yerlerden olduğu, 
bunun tapu veya kesinleşmiş mahkeme ilâmıyle de kanıtlandığı mü
talâası açıklanacak, ondan sonra da bu gibi yerler için kanunun ver
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diği yetkimi kullandım ve orman sınırları dışına Hazine adına çıkar
dım, artık ormancılık uğraşısına konu bir yer değildir diyecektir. Bu
rada yasanın iki ayrı hükmü uygulandığı halde birbirine karıştırılmak
tadır. Birincisi ve önde geleni değişik geçici 1. madde hükmüdür ve 
Bakanlık mahkemeye gerekçeli mütalâa vermekle yükümlüdür, ne za
man, orman sayılan yer mi değil mi hususu sorulduğunda... İşte bu sa
dece mütalâadır ve mahkemeleri bağlamaz. Yasanın bir başka hük
mü, değişik 2. maddesinin 4. fıkrası ayrı bir hüküm getiriyor ve di- 
yo rk i: Geçici 1. maddeye göre gerekçeli mütalâa bildirirken sana 
yerin orman niteliği yönünden orman sınırları dışına çıkarılması hak
kında bir yetki tanıdım, sadece bu durumda, geçici 1. maddeye göre 
mütalâa bildirirken bu yetkini kullanabileceksin. Bunu mütalâaya dö
nüştürmek yasaya aykırıdır. Kaldıki, bunu mütalâa olarak bildirse mah
keme mi orman sınırı dışına çıkaracaktır? Yasa mahkemeye bu yet
kiyi vermemiştir. Bu yöne dönük mütalâanını işlevi ne olacaktır?

Yer Devlet Ormanı İse : Adlî yargıdaki bir çekişmede mahkeme de 
Devlet ormanı olduğu görüşüne varmışsa, Orman Bakanlıığı’nın çıkar
maya ait İdarî uygulama işlemi kesinlik kazanacak, Orman Genel Mü- 
dürlüğü’nün davadaki yerini ona halef olan, gerçek malik Hazine ola
cak, Orman Genel Müdürlüğü’nün davayı takip yetki ve taraf olabil
me ehliyeti sona erecek (çünkü orman iken takip edebilir) ve karar, 
tapu veya kesinleşmiş mahkeme ilamıyle Devlet ormanı olduğu esa
sen sabit bulunduğundan Hazine lehine sadır olacaktır.

Yer Devlet Ormanı Değüse : Tapu veya mahkeme ilamıyle yerin 
mülkiyeti bilinir durumda bulunduğundan, orman sınırları dışına çı
karma uygulaması, Bakanlığın bu İdarî iş ve işlemi, işlevini bu defa 
yerin maliki, ormanın maliki olan tüzel kişiliği haiz kamu kuruluşu 
veya gerçek kişiler yararına gösterecektir.

Mahkemeler sadece, gerekçeli mütalâadaki (orman sayılan yer
lerdendir veya değildir) yönüyle bu gerekçeli mütalâayla bağlı değil
dirler. Yoksa, yer orman ise değişik 2. maddenin 4. fıkrasıyle Orman 
Bakanlığına verilen uygulama, orman sınırları dışına çıkarma, orman 
niteliğini kaldırma hükmüyle elbette bağlıdırlar. Aksi takdirde bu hü
küm de Geçici 1. maddede yer alırdı. Yineliyorum, bu işlem Danış
tay’ca iptal edilmiş olmadıkça mahkemeler için bağlayıcıdır, çünkü 
gerekçeli mütalâanın tamamen dışında bir uygulamadır, onunla aynı 
zamanda kullanılması bunu da gerekçeli mütalâa yapmaz. Mahkeme 
orman sayılan yerlerden olduğuna veya olmadığına karar verebilir, 
çıkarma görev alanı dışındadır, ikonu orman sınırlaması değildir, 2. 
madde uygulamasıdır.
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B — 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN DEĞİŞİK 11. MADDESİ 
YÖNÜNDEN:

Ayrışık oyun II. bölümünde 6831 sayılı Orman Kanununun değişik
11. maddesinin 2. fıkrası tekrarlamaktadır. Sınırlamaya itiraz davası 
için yasanın görevli ve yetkili adliye mahkemelerinden söz ettiğine 
değinilmektedir. Ayrılmıyoruz, gerçekten bu hüküm, ormanların sınır
landırılmasına yani yasanın orman saydığı yerlere göre dış poligonun 
çevrilmesine itiraz davası içindir, eski deyimle tahdide itiraz davası 
içindir. Fıkrada Tebligat Kanunundan da söz ediliyor. İlk fıkra kimler 
için tebligatı bu Kanuna uygun şekilde istiyor? Cevaplayalım : "Ekip
lerin sınırlama çalışmaları sırasında, sahibi, kanunî mümessili veya 
vekili hazır bulunmayan taşınmaz mallar sınırlama tutanağında orman 
sınırları içinde gösterilmiş ve komisyon başkanlığına da 30 günlük 
süre içinde itiraz edilmemiş ise, bu gibi taşınmaz malların bilirkişi be
yanına göre tutanağa adı yazılan ilgililerine mahkemeye müracaatla 
itiraz davası açabilecekleri, komisyon başkanlığınca Tebligat Kanu
nunda belirtilen esaslar dahilinde tebliğ olunur.”

Demekki, li. bölümde değinilen Tebligat Kanununa göre tebligat 
ancak, 7-12. maddeye dönük orman kadastrosu-sınırlaması çalışma
ları için mümkündür. Sahipli yerlerin bilirkişi beyanına göre orman 
sınırlama tutanağına geçen ilgilileri için söz konusudur. Orman sınır
lamasında ekipler orman sınırı, dış sınırı içinde göstermişler ve ko
misyon nezdinde de 30 gün içinde bu orman sınırlamasına itiraz vaki 
olmamışsa yapılır. Mahkemeye (adlî mahkemeye) itiraz davası açarak, 
orman sınırlamasını mahkemeye düzelttirmeleri talebine imkân ver
mek için getirilmiş bir hükümdür.

Ekip kararlarının askı suretiyle ilanı, ilgililere şahsen yapılan teb
liğ hükmündedir. Bu tebliğ üzerine ilgili kişi komisyon nezdinde yine 
orman sınırlamasına (sınırlamayle ilgili olmayan 2. maddeye göre dü
zeltme işlemine değil) 30 gün içinde itirazda bulunmuş ve bu itiraz 
reddedilmişse o kimse komisyonun ikinci askı tarihinden itibaren ad
liye mahkemesinden orman sınırlamasının denetlenmesini ve karar 
verilmesini yine itiraz davası açarak isteyebilecektir.

Buradaki itiraz davasını, değişik 2. maddedeki itiraz ve İdarî da
va ile karıştırmamak gerekir.

a) 2. Madde Uygulamasının Orman Sınırlaması Olmadığı:

Bütün bu maddelerden yine değişik 11. maddeye dönelim. Bu 
maddedeki düzenlemeler, madde metninde geçen orman sınırları de
yimi, sınırlama çalışmaları deyimi ve bu maddenin orman sınırlama
sına ait bir madde oluşu, mahkemeye müracaatla sınırlamaya karşı
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dava açabilmeleri sözü ve sürenin idarî işlemin iptaliyle bağdaşma
yacak bir süre, BİR YIL olarak gösterilmesi bu maddenin orman sı- 
mrlamasıyle-kadastrosuyle ilgili bulunduğunun çok açık kanıtıdır.

Bu maddenin yer aldığı orman kadastrosu faslının dışındaki ve 
daha önde bir fasılda yer alan değişik 2. madde, orman sınırlaması 
ile ilgisi olmayan ve tamamen ormanın niteliği (vasfı) ile ilgili bir mad
dedir. Değişiklik görmeden evvelki şekliyle dahi Bakanlar Kurulu Ka- 
rarıyle yine orman sınırları dışına çıkarma idarî işlemine konu idi. 
Böyle olunca bu madde, orman kadastrosuyle-sınırlamasıyle ve bu
na dönük hüküm getiren 11. madde ile irtibatlandırılamaz. İşlevi ni
teliğe göre sınır düzeltmedir ve mülkiyetle, orman sınırlamasıyle ilgisi 
yoktur.

II — SONUÇ :
ıBu açıklamalardan sonra ayrışık oyun görüşünün belirlendiği III. 

bölüme geçiyorum.
1 —  Yasanın 2., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 19., 34. ve geçici 1. mad

delerinin bir tek yasa ile ve birlikte değiştirilmiş olması değişik 2. 
madde ile 11. madde arasında, başka bir deyimle nitelik kaybı sebe
biyle orman sınırları dışına çıkarma ile orman kadastrosu-sınırlaması 
arasında bağlantı için neden sayılamaz.

Kanun koyucu 2. maddeyi sınırlama kabul etseydi, sınırlama ile 
ilgili fasılda yer verirdi. Bakanlığın bu madde hükmünü uyguiama yet
kisini geçici 1. maddedeki mütalâa olarak kabul etseydi bu hükme 
geçici 1. maddede yer verirdi. Değişik 2. madde için yargı yeri be
lirtmek ve adliye mahkemelerine yollamak isteseydi doğrudan 2. mad
dede bunu düzenlerdi. Kaldı ki bu mümkün de değildi; bu yola git
mek, kesinleşmiş orman sınırlamalarını değişik 2. madde ile düzelt
me yoluyle yeniden adlî yargının denetimine bırakmak, tahdidin-sınır- 
lamanın-kadastronun evvelce kesinleşme vakıasını ortadan kaldırmak 
olurdu. Mülkiyete dönük yeni itiraz davaları açma yolunun olasılığı 
belirirdi.

2 — Geçici 1. maddenin verilen bir önergeyle ele alınması, be
lirtmenin mütalâaya dönüştürülmesi ve bunun sonucu olarak da mah
kemeleri bağlayıcı yönünün kaldırılmasına dönüktür. Geçici 1. mad
denin değişmesi Orman Bakanlığı’na ayrı bir yetki veren 2. maddeyi 
etkilemez. Değişik 2. madde Orman Baıkanlığı’na bu son düzenlemey
le verilmiş bir yetkidir. Ancak bu çıkarma yetkisini dilediğin zaman ve 
yerde kullanamazsın, sadece gerekçeli mütalâa verirken, bu sırada, 
bu işle birlikte kullanabilirsin demiştir.

3 — 11. maddede ön görülen hüküm orman sınırlaması içindir. 
Eğer değişik 2. maddeye de orman sınırlaması diyorsak, idarî işlem
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dir diyemeyiz. Nitelik kaybı sebebiyle bir orman alanını orman sınır
ları dışına çıkarma iş ve işlemi ya idarî işlemdir, denetlenmesi İdarî 
yargı yerine aittir; ya orman sınırlamasıdır, mülkiyeti yeniden etkiler 
adli yargı tarafından denetlenebilir. Yapılmış, kesinleşmiş sınırlama
daki mülkiyet etkilenmediğine ve idarî işlem olduğuna göre yargı ye
ri idarî yargıdır.

4 —  "Gerçi bir orman parçasının orman rejimi dışına çıkarılma
sı işlemi idarî bir işlemdir" denilince, bu idarî işlem için yasanın or
man sınırlamasına ilişkin 11. maddesinin, bu işleme karşı hangi yargı 
organınca denetim yapılacağını belli etmiştir demek, orman sınırla
ması ile bu sınırlama içinde kalan bir yerde nitelik kaybı sebebiyle 
idarî işlemle orman sınırının düzeltilmesini karıştırma olur. 11. madde 
orman sınırlaması işlemine karşı sınırlamaya itiraz davası için gidile
cek yargı yerini belli etmiştir.

5 — İdarî işlemlerde genel kural (aksine açık bir hüküm yoksa) 
idarî yargıya yönelmelidir. Kanun koyucu özellikle aksini istese de
ğişik 2. maddede bunu belirlerdi. Kaldıki 2. maddenin 4. fıkrasının 
uygulanmasında, Orman Bakanlığı’nın bu madde hükümlerini gerek
çeli mütalâa verirken uyguluyor ve çıkarıyorum demesi iş ve işlemine 
karşı 11. madde ile bağlantı olasılığı da düşünülemez.

6 — Mülkiyete dönük olmayan bir sınır düzeltmesi sadece yerin 
niteliğiyle ilgili bulununca yargısal denetim bu idarî işlemin iptaliyle 
ilgili olabilir. Mahkemeler sadece iptal etmez olması gerekeni de sap
tar ve ona göre karar verir. Çıkarma iş ve işlemi hakkında mahke
meler karar veremeyeceğine göre bu yön de yargı yerinin idarî yargı 
olduğunu kanıtlar. : ' ! : •! ! rı -h ’ T"'|

Orman kadastrosu-sınırPaması olmadığı kabul edilince, mülkiyete 
ilişkin değildir denilince, orman kadastrosu için Yasanın getirdiği 
itiraz davası usulü, yargı yeri ve müddeti genişletilerek, konuyla ilgisi 
olmayan değişik 2. madde için uygulanamaz.
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I — GİRİŞ :

Medenî Kanunda genel olarak eşitlik ilkesine ağırlık verilmiş ol
makla beraber az da olsa erkeğe üstünlük tanınmış ve özellikle erkek 
ailenin reisi kabul edildiği için, bunun sonucu olarak da kadın
lar aleyhinde bir kısım düzenlemelere yer verilmiştir. Bunlardan bir 
kısmının hemen Medenî Kanundan çıkartılması zorunludur. Bu yolda 
yapılacak değişiklik kanunun genel yapısını ve esprisini bozmaz. An
cak eşitlik ilkesine de olduğundan çok özen gösterildiği takdirde çe
şitli uyuşmazlıkların doğumuna yol açılmış olur. Onun için orta yolun 
bulunması şarttır.

II — İKAMETGÂH :

Kocanın ikametgâhı, karının da ikametgâhıdır (MK. m. 21). Bu ku
ral, zaman zaman kadınlarla sözleşme ilişkisinde bulunan üçüncü ki
şileri güç duruma düşürdüğü gibi, kanunun bu hükmünden, daha çok 
kadınların kendileri tedirgin olmuşlardır. Çünkü boşanma davası, da
vacının ikametgâhı mahkemesinde açılır (MK. m. 136). İşte bu yüzden 
kadınlar boşanma davası açmak için yıllar yılı kocalarının yerleşim 
yerine (ikametgâhına) gitmek ya da orada bir vekil aracılığı ile dava 
açtırıp takip ettirmek zorunda kalmışlardır. Bu, birçok ve haklı yakın
ma ve sızlanmaya yol açmış, nihayet 1711 sayılı Kanunla, HUMK. nun 
9. maddesine bir fıkra eklenmiş ve eşlerin davadan önce son defa 
birlikte 6 ay oturdukları yer mahkemesinde de boşanma davası aç
malarına imkân verilmiş, böylece yakınmaların önü alınmıştır (1).

Bu değişikliğin bir başka yararı da, delillerin kolaylıkla toplan
masını sağlamak olmuştur. Çünkü erkeklerin her halde ikametgâh
larında oturmaları şart değildir. Uzun ya da kısa süreli olmak üzere 
ve geçici olarak yerleşim yerlerinin (ikametgâhlarının) dışında otura
bilirler. Medenî Kanuna göre kadın, kocasının ikametgâhına gitmeye 
zorlanmakta ve deliller ise oturma yerinde istinabe yolu ile toplan
dığı için ispat imkânları azalıp kısıtlanmakta idi. İşte usuide yapılan 
değişiklikle ispat kolaylığı sağlanmıştır.

(1) 1711 sayılı Kanun 8.6.1973'te yürürlüğe girmiş, altı yıldan bu yana kadınların 
huzursuzluğu sona ermiştir; Y.2.H.D. nin 19.12.1978 günlü ve 8704/8902 sayılı 
kararı.
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1 — Seçimlik Hak :

Medenî Kanunun 136. maddesindeki ana ilkeye dokunulmadığı 
ve usulün 9. maddesi ile başka bir yetkili Mahkeme de kabul olun
duğu için, davacıya "seçimlik hak" verilmiş bulunmaktadır. İkametgâh 
veya oturma yerinde dava açmak hususundaki seçme hakkı dava 
açana ait olduğundan, kadın kendisi için uygun bulduğu yerde dava
sını açmak hakkını kazanmış bulunmaktadır.

Öteki seçme 'haklarında da olduğu gibi (2) davacı seçimlik hak
kını kullanmadığı takdirde bu hak davalıya geçer (3). Söz ge lim i: Ka
rı-Koca Bursa’da bir yıl oturmuşlar, uyumsuzluk yüzünden birliği ey
lemli olarak (fiilen) tatil etmişlerdir. Kocanın ikametgâhının da İstan
bul olduğunu varsayalım. Kadın ise ailesinin oturduğu Ankara’ya gel
miştir. Şu durumda kural olarak boşanma davasını Bursa veya İstan
bul'da açması gerekir. Ama buna rağmen o, Ankara’da boşanma da
vası açmış böylece seçme hakkını kullanmamıştır. Bu taktirde koca 
yetki 'itirazında bulunarak ve seçme hakkının kendisine geçtiğini de 
gözeterek yetkili Mahkemenin, ikametgâhı olan İstanbul veya eşi ile 
birlikte oturdukları Bursa Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu ileri sü
rebilir.

2 —  Son Defa Oturma :

Son defa oturma yerine yetki verilmiş olması isabetli olmuştur. 
Çünkü memur olarak yurdun çeşitli yerlerinde 6 aydan çok oturan bir 
koca, karısını veya bir kadın, kocasını tedirgin etmek için 6 aylık otur
ma süresine dayanarak en elverişsiz yeri seçebilirdi. İşte bu tür art 
düşüncelerin önlenmesi amacı ile, davadan önce son defa oturulan 
yer Mahkemesi yetkili kılınmış bu suretle muhtemel huzursuzluklar 
önlenmiştir.

Eğer 1711 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmamış olsaydı Medenî 
Kanunun 21, ve 136. maddeleri karşısında kadınların çileleri halâ de
vam edegelecekti. İşte kanun koyucu, 21. madde ile kadını kocası
na bağımlı kıldığı için meydana gelen aksaklığı, (hattâ bazılarına gö
re haksızlığı) kısmende olsa bu yolla gidermiş bulunmaktadır.

(2) Esat Şener, Miras Hukuku, 1977 Cilt : l, Sh : 596-597 MK. nun 506 maddesi 
Y.2.H.D.’nin 21.10.1976 günlü ve 6758/7226 sayılı kararı.

(3) Y.2.H.D.’nin 6.11.1978 günlü ve 7743/7859 sayılı kararı.
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III ı— EVLENME İZNİ :

Olağan üstü durumlarda ve pek önemli sebeplerin varlığı halin
de 15 yaşını dolduran bir erkeğin veya 14 yaşını bitirmiş olan bir ka
dının evlenmesine, Hâkim izin verebilir (MK. m. 88/2). Bu hüküm ilk 
bakışta kadın yararına görülmektedir. Çünkü, evlenmekle kadın pek 
erken reşit olur (MK. m. 11). Ayrıca 15 yaşını doldurmamış olmakla 
beraber, reşit olduğu için (4) vasiyette bulunmak hakkını kazanır. 
(MK. m. 449). Ne varki gerek bunlar, gerekse öteki yararlarına kar
şılık erken evlenmekten dolayı kadının ruhî ve bedenî yönden tehli
kelerle karşı karşıya kalacağı söz götürmez. Onun için hüküm ger
çekte kadının yararına değil zara rinadır. Oysa kaynak İsviçre Kanu- 
nu'nda 17 yaşını bitiren kadın veya 18 yaşını dolduran erkek, Hâki
min izniyle evlenebilir. Şüphesiz 17 yaşı bitirmiş bir kızın bedenî ve 
ruhî yapısı evlenmeye engel değildir.

Medenî Kanunun 88. maddesi iyi düşüncelerle ve toplumun ihti
yaçları gözetilerek yaş sınırını çok alt sınırda tutmuştur. Oysa uygu
lamada düzmece sebeplerle hâttâ farkına varılmadan alınmış onur 
kırıcı raporlarla, sözgelimi kızın seks hezeyanı içinde olduğu ileri sü
rülerek izin istenmektedir. Bize göre gerek toplumun sağlıklı olması, 
gerekse kadınların saygınlığını korumak amacı ile 88. madde kaldı
rılmalı ya da yaş sınırı yükseltilmelidir. Aksi halde bu kötü uygula
manın sonunu almak mümkün değildir.

IV —. EVLENMENİN FESHİ :

İyi niyetle evlenen kadın, feshedilmiş olsa bile, evlenme ile ka
zandığı durumunu korur (MK. m. 126/1). Bunun en belirgin örneği, 
kazanılan vatandaşlık hakkı ve reşit olmak hakkıdır. İşte kadın evlen
mekle elde ettiği bu durumları fesih halinde yitirmez. Öte yandan ev
lenmekle elde ettiği sıhrî hısımlık ilişkilerini de korur (MK. m. 18). Ka
nun metnine bakarsak yâni lafzî (söze göre) yorum yaparsak evlen
menin feshi halinde erkeğin elde ettiği sıhrî hısımlık, reşit olmak gibi 
haklarını yitirmesi gerekir. Başka bir anlatımla evlenme feshedilirse 
rüşt sona erer ve yine erkek velâyet ya da vesayet altına girer. Sıhrî 
akrabalıkları ortadan kalkar. Oysa kanun koyucunun böyle bir amaç 
güttüğü asla söylenemez. Onun için metin ne olursa olsun, rüşt ve 
hısımlık konusunda erkekler de kadınlar gibi, evlenmekle elde ettik
leri haklarını korurlar. ( I

(4) Şener Age. Cilt : I, Sh : 336; Prof. Kemal Oğuzman, Miras Hukuku Dersleri, 
1972 Sh : 102; Prof. Zahit İmre, Türk Miras Hukuku, 1968, Sh : 104.
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V — BOŞANMA

Boşanan kadın, evlenme ile kazandığı hakları korur (MK. m. 141/1). 
Fesihte olduğu gibi boşanmada da kadın evlenmekle elde ettiği va
tandaşlık haikkını, hısımlığı ve rüşte erme imkânını korur. Metin ye
tersiz olmakla beraber erkek te, vatandaşlık hariç öteki haklarını bo
şanmakla yitirmez.

Nedense Kanun koyucu gerek fesihte, gerekse boşanmada sa
dece kadının durumunu düzenlemekle yetinmiştir. Ancak denebilirki 
erkeklerin durumunu, tartışılmaz bulduğu için özel hüküm koymak 
gereğini duymamıştır.

VI — ERKEĞİN EV SEÇME HAKKI :

Evin seçimi kocaya a ittir (MK. m. 152). Bütün hakların kullanıl
masında olduğu gibi, iyi niyet "dürüstlük" kuralına uyulmadan kulla
nılan haklar hukukî sonuç doğurmazlar (MK. m. 2). Bu kural, eşler 
arasında anlaşmazlık ve uyumsuzluk bulunmayan hallerde hiç bir çe
kişmeye yol açmaz. Onun için 152. maddenin düzenleme biçimi mutlu 
ya da yuvanın çökmemesine özen gösteren eşler arasında anlaşmaz
lık doğurmaz ise de, araları açılmış ve yıkılma tehlikesi belirmiş aile
lerde, özellikle terk sebebine dayanarak dava açmak isteyen eşler 
bakımından veya nafaka davasının söz konusu olduğu hallerde bü
yük önem kazanmaktadır (5).

VII — BAĞIMSIZLIK :

A — Manevî Bağımsızlık :

Koca, eşi için sosyal seviyesine uygun ve her yönü ile bağımsız bir 
ev hazırlamakla yükümlüdür. Bunun tabiî sonucu olarakta kadın, kay 
nana-kayınbaba-görümce-reşit olan üvey çocuklar ve daha başkaları 
ile oturmak zorunda değildir. Bu kuralın tek istisnası müşterek reşit 
çocuklardır. Çünkü bir kadının, aralarında ciddî bir husumet bulunma
dıkça, öz çocuğu ile birlikte oturmaktan kaçınması, hakkın kötüye 
kullanılması olurki bunu, kanun korumaz (MK. m. 2). Ancak bunun da 
ayrık bir hali mevcut olup o da, öz çocuğun evli olmasıdır. Zira ko
ca, karısını, gelini veya damadı ile oturmaya zorlayamaz. İşte uygu-

(5) Y.2.H.D.'nin 5.12.1978 günlü ve 8312/8509 sayılı karar; Y.2.H.D.’nin 21.4.1972 
günlü ve 2549/2506 sayılı kararı; Y.2.H.D.'nin 26.10.1972 günlü ve 6424/6135 sa
yılı kararı; Y.2.H.D.'nin 18.12.1978 günlü ve 8580/8808 sayılı kararı.
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lamada bu kuralı, manevî bağımsızlık olarak nitelemekte ve bu ilkeye 
tam bir özen göstermekteyiz. Bu yüzden de, manevî bağımsızlığı ol- 
mıyan bir ev sözkonusu olunca yapılan ihtarı (MK. m. 132) geçersiz 
saymakta, geçimsizliğe dayalı davalarda bu durumu koca için bir ih
malcilik kabul edip, kusur kıyaslamasında bunu da değerlendirmeye 
tâbi tutmakta, tedbir nafakası isteklerinde ise mutlak bir kusur şek
linde görmekteyiz (6).

B — Maddî Bağımsızlık :

Kocanın hazırladığı evin, bir ailenin insanca yaşaması için as
garî şartları taşıyacak yapı ve nitelikte olması zorunludur. Elbette bu 
konuda kesin bir ölçü konamaz. Tarafların malî ve sosyal durumları 
gözetilerek ihtiyaca yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi gere
kir. Sözgelimi köylerde helâ, genellikle binanın içinde değil, dışında 
ve bahçededir. Köy evleri bu biçimdedir. Onun için helânın bahçede 
olduğuna bakılarak hazırlanan evin elverişsiz olduğu söylenemez.

Köylerde genellikle bir bahçe içinde birbirinden bağımsız bölme
ler bulunmaktadır. Tuvalet yine bahçede olup bazılarında ortak, ba
zılarında ise ayrı ayrıdır. Su ihtiyacı da çoğunlukla bahçedeki bir ku
yu veya musluktan karşılanmaktadır. Bu gibi hallerde su veya tuva
let ya da her ikisi ortaklaşa kullanıldığı için evi yapı itibariyle bağım
sız saymamak yanlış olur. Ama buna karşılık il ya da ilçe’de apart
manların çoğunluk halinde bulunduğu bir semtte, az önce belirtilen 
nitelikte bir evin hazırlanması, seçmenin iyi yapılmadığını gösterir. 
Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak, kural koymak uygun olur. 
Koca, sosyal seviyesine uygun ve kendisi gibilerin oturabileceği nite
likte bir ev seçmek yükümü altındadır.

1 — Kadının Evi :

Evin seçimi kocaya ait olduğu için, koca karısına ait evde otur
mak zorunda değildir. Kocanın başlangıçta karısına ait evde otur
makta iken, evi terk etmesi ve yeni bir ev hazırlaması onun kanundan 
doğan hakkıdır. Malî durumunun iyi olmaması fiilî durumun devamını 
gerektirmez (7). Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi’nin bir kararında (8) 
belirtildiği gibi “ ... koca, mülkiyeti kadına ait evden çıkıp ayrı bir ev

(6) Y.2.H.D.’nin 5.12.1978 günlü ve 8312/8509 sayılı kararı; Y.2.H.D.’nin 18.12.1978 
gün ve 8695/8840 sayılı kararı; Y.2.H.D.'nin 20.9.1977 gün ve 5409/6286 sayılı 
kararı.

(7) Y.2.H.D. nin 6.4.1972 gün ve 1227/2098 sayılı kararı.
(8) Y.2.H.D. nin 4.6.1974 gün ve 3130/3610 sayılı kararı.
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hazırlıyarak eşini oraya çağırabilir. Zira koca, bağımlı duruma düş
mekten kaçınmak hakkına sahiptir. Kocanın özgürlüğünü, maddî ya
rarına üstün tutması ve huzur araması tabiî hakkıdır. Aksi takdirde 
evi seçme hakkı karıya devredilmiş o!ur.” Onun için kocanın iç güve- 
yisi olarak kadının ailesi ile birlikte yaşamayı (kabul etmesi ve bir sü
re bu şekilde oturmaya razı olması Medenî Kanunun 152. maddesin
deki seçme hakkından vazgeçme niteliğinde kabul edilemez (9).

Bu kuralın tersi de sözkonusu olabilir. Şöyleki : Koca, başlan
gıçta karısının evinde kalmayı 'kabul etmiş olsa, kadın bu eylemli du
ruma her zaman son vererek, kocasından kendisi için bir ev hazırla
masını isteyebilir. Koca devam edegelen yaşantı biçimini ileri sürerek 
ev hazırlamak yükümünden kurtulamaz (10).

2 — Evin Yeri :

Seçilen evin, başka bir deyimle kadının çağırıldığı meskenin, yer 
itibariyle uygun olması da zorunludur. Şöyleki : Kadın berberi olarak 
Çankaya’da çalışan bir erkek, yine o çevrede bir Markette çalışan 
karısını, Mamak veya Keçiören'in daha ilerisinde bulunan Bağlum'da 
hazırladığı bir eve çağırırsa, seçme hakkını kötüye kullanmış olur. 
Çünkü kadının işine gidiş gelişi günde en az 3-4 saat gibi zamanını 
alır. Bu hem fazla yol parası ödeme, hem yorgunluk, hem de ev iş
lerinin aksamasına yol açabilir. İşte koca, davranışı ile karısını te
dirgin etmek amacı taşıdığı için, bu art düşüncesinden ötürü iyi ni
yetli kabul olunamaz. Her ne kadar kendisi de karısı gibi aynı sıkın
tılara katlanacak ise de, buna kendi iradesi ile yol açtığı için, davra
nışını yine de dürüstlük kuralı kapsamı içinde görmek mümkün de
ğildir.

Koca irs yolu ile ya da mülk edinmek suretiyle Mamak veya 
Bağlum daki bir eve de eşini çağıramaz. Yapacağı iş, iyi niyetini gös
terip sonradan edindiği evi mümkünse satarak yerine Çankaya'ya 
kolaylıkla gidip gelebilecekleri bir çevrede ev satın almak, bu müm
kün değilse, evini kiraya verip kendisi ve karısının iş yerine yakın bir 
yerde kiralık bir mesken sağlamaktan ibarettir. Buna yanaşmamış 
olması dürüstlük kuralına aykırı olduğu için seçme hakkının kötüye 
kullanılması sayılır. Bunun bir ayrık hali (istisnası) vardır. O da eşler 
birlikte Mamak’ta oturmuş ve yıllar yılı Çankaya'daki iş yerlerine gi
dip gelmiş, bu suretle ortak irade ile ev temin edilmiş iken, sonradan 
vine Mamakta başka bir evin hazırlanmasına kadının karşı koyması,

(9) Y.2.H.D. nin 21.4.1972 gün ve 2549/2506 sayılı kararı.
(10) Y.2.H.D. nin 26.10.1972 gün ve 6424/6135 sayılı kararı.
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onun kötü niyetini gösterir. Böyle bir durumda artık seçme hakkının 
iyiye kullanılmadığından söz ediiemez.

Koca, evi seçerken çevrenin özelliklerine de özen göstermek zo
rundadır. Sözgelimi bir kimse, "batakhane” olarak bilinen bir sokak
ta veya randevu evlerinin yoğun bulunduğu bir yörede (10a) ev ha
zırlayıp oturmak için eşini oraya çağırdığı takdirde, seçme hakkını 
jcöîüye kullanmış olur. Bu sebeple, yapacağı ihtar geçersiz olacağı 
gibi, eşin açacağı nafaka davasında da nafaka ödemek yükümü al
tına girer.

Kalp hastası ve astımlı olup işinin gereği her gün sokağa çıkmak 
zorunda olan karısını asansörsüz bir apartmanın 6. katında kiraladığı 
veya satın aldığı dairede oturmaya zorlayan koca, seçme hakkını kö
tüye kullanmış sayılır.

VIII — KOCANIN REİSLİĞİ VE GEÇİNDİRME BORCU :

Koca, karı ve çocuklarını uygun şekilde geçindirmekle yükümlü
dür (MK. m. 152). Bu, aile reisi olmanın bir çeşit tavizi (öaunü)aür. 
Başka bir anlatımla kanun koyucu, evin reisliğini kocaya veımekie 
ona ev içinde birinci derecede söz sahibi olmak imkânı vermiş, ama 
buna karşılık karının ve çocukların geçiminden doğrudan doğruya 
onu sorumlu ve yükümlü tutmuş, böylece adil bir denge meydana 
getirmek (istemiştir. Bu düzenleme, kendi mantığı içinde tutarlıdır.

Koca böylesine bir yük altına girmiş diye, kadının aileye hiçbir 
katkıda bulunmamasını düşünmek mümkün değildir. Nitekim kcnun 
koyucu da bu doğrultuda hükümler koymuştur. Şöyleki : Karı koca 
biribirine sadakat ve müzaheret (yardım) ile yükümlü tutulmuştur 
(MK. m. 151/3). Öte yandan koca, karısının aile masraflarına uygun 
oran ve biçimde katılmasını isteyebilir. Kadın buna yanaşmazsa koca 
Hâkime başvurabilir (MK. m. 190). İşte bu iki hüküm karşısında ka
dım, şahsi geliri ile ailenin ihtiyaçları için gerekli yardımda bulunmak 
zorundadır (11). Hâttâ koca, geçim sıkıntısına kendi eylemi ile sebep 
olmuyorsa, yâni, geliri bütün çabasına rağmen geçim sağlamaya yet
miyorsa, karısından nafaka bile isteyebilir (12). Bu, Medenî Kanunun 
151. maddesindeki yardım kuralının kaçınılmaz sonucudur.

(10a) Y.2.H.D. nin 25.12.1978 günlü ve 8942/9033 sayılı kararı.
(11) Y.2.H.D. nin 29.3.1973 gün ve 1920/1944 sayılı kararı; Y.2.H.D.’nin 17.1.1972

gün ve 12/206 sayılı kararı; Y.2.H.D.'nin 19.12.1978 gün ve 8658/8885 sayılı
kararı.

(12) Y.2.H.D. nin 29.3.1973 gün ve 1920/1944 sayılı kararı; Y.2.H.D.'nin 15.3.1976
gün ve 1996/2214 sayılı kararı.
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IX — KADININ İSMİ : ,*

Karı, 'kocasının aile ismini taşır (MK. m. 153/1). Bu hükmün ama
cı, kocanın soyadının kadın tarafından kullanılmasını sağlamaktır. 
Koca herhangi bir sebeple soyadını değiştirirse kadının soyadı da 
kendiliğinden (otomatikman) değişmiş olur. Bu hüküm, kadının isim 
üzerindeki kişilik hakkının kısıtlanmasıdır. Bir kısım hukukçular kadı
na, kendi soyadı ile birlikte kocasının soyadını kullanmak imkânı ve
rilmesini savunmaktadırlarki Medenî Kanunda yapılacak bir değişik
likle evli kadına bu imkânın verilmesini biz de uygun buluyoruz. Esa
sen Alman Medenî Kanunu’nun 1355. maddesine göre (13) kadın, di
lerse şahsî hal memuruna başvurarak kızlık soyadının da kocasının 
soyadına eklenmesini isteyebilir. Yeni İsviçre Tasarısının 160. mad
desi kadın veya erkeğin soyadının ortak soyadı olarak kullanılması 
için kendilerine bir seçme hakkı vermiş bulunmaktadır (14). Sovyet- 
ler Birliği’nde 1927 tarihli Aile kararnamesinin 7. maddesine göre (15) 
eşler, evlenmenin tescili sırasında kocanın veya karının soyadını ta
şıyacaklarını ya da evlenmeden önceki soyadlarını muhafaza ede
ceklerini beyan edebilirler. Bu hükmün 1. bölümü, yâni ortak soyadı
nı seçme konusunda eşlere seçimlik hak tanınmasına ilişkin kısmı, 
az önce belirttiğimiz İsviçre tasarısının 160. maddesinin benzeridir.

Her ne kadar kadın, kocasının soyadını taşımak zorunda ise de, 
bu yüzden şöhreti tehlikeye düştüğü takdirde Medenî Kanunun 26. 
maddesindeki genel ve mutlak hükme dayanarak bu makul sebep 
karşısında, soyadının değiştirilmesini isteyebilmelidir. Nitekim İsviçre 
federal mahkemesi 1974 tarihli bir kararında bunu kabul etmiş bulun
maktadır (16). Medenî Kanunun 162. maddesinde kadın’a belli şart
ların gerçekleşmesi halinde nasıl ayrı mesken edinmek için Hâkim
den izin isteme hakkı verilmişse, soyadı konusunda böyle bir hakla 
teçhiz edilmesine (donatılmasına) da engel yoktur.

X — KADININ VATANDAŞLIĞI : t

Medenî Kanunun 153/1. maddesinde, kadının evlenmekle kocası
nın soyadını alacağı ifade edilmişken vatandaşlık bakımından olumlu 
veya olumsuz bir hüküm konmamıştır. Oysa kaynak İsviçre Medenî

(13) Prof. Selahattin Sulhi Tekinay, Türk Aile Hukuku 1978, 3. bası sh. 312.
(14) Tekinay, Age. Sh. 312.
(15) Tekinay, Age. Sh. 312 Dipnot 2.
(16) Tekinay, Age. Sh. 312 Dipnot2 a.
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Kanunu’nun 161. maddesinde evlenmekle karının, kocasının vatan
daşlığını (tâbiiyetini) alacağı açıkça ifade edilmiştir. Türk Medenî 
Kanunu’nda açıklık bulunmadığı için 22.2.1964 günlü ve 403 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanununa göre işlem yapılması gerekmektedir. 
Sözü edilen Kanunun 5 ve 42. maddeleri gereğince evlendirmeye yet
kili Türk makamları önünde bir Türk Vatandaşı ile evlenen yabancı 
uyruklu kadın, nikâh sırasında sözlü olarak evlendirme memuruna, 
yabancı mercilerde evlenen kadın ise nikâhtan itibaren bir ay içinde 
yetkili Türk makamlarına yazı ile Türk Vatandaşlığına geçmek istedi
ğini bildirdiği takdirde, Türk Vatandaşlığını kazanır. Aksi halde Türk 
Vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanmaz. Nevanki, şartlarını ger
çekleştirerek sonradan genel hükümler çerçevesinde (403 sayılı Va
tandaşlık Kanunu, madde 6, 10, 11 ve devamı) Türk Vatandaşı ola
bilir (17).

XI — VERGİ HUKUKU :

Medenî Kanun, aile reisi olarak kocayı kabul etmiş ve böylece 
kadını erkeğe bağımlı duruma düşürmüştür. Buna paralel olarak ge
lir vergisi kanunu da vergi yükümlüsü olarak kocayı kabul etmiştir. 
Oysa Medenî Kanunda kural mal ayrılığı rejimidir. Buna rağmen ver
gi hukuikunda mal birliği esası benimsenmiş, gelirler için koca, aile 
adına beyanname düzenlemek ve vergi ödemekle yükümlü tutulmuş
tur (18).

Vergi hukukundaki bu uygulama Türkiye’ye özgü değildir. İsviç
re’de de aynı uygulama vardır (19). Görülüyorki koca aile reisi olma
nın cezasını vergi yükümlüsü olarak çekmektedir.

XII —  TEMSİL : 

1 ı— Kocanın Temsil Yetkisi :

Aile birliğini koca temsil eder. Malların idaresi bakımından eşler 
hangi usulü kabul etmiş olursa olsunlar koca, tasarruflarından şah
sen sorumludur (MK. m. 154) Maddenin yazılış biçiminden, aile birliği-

(17) Prof. Ergin Nomer. Vatandaşlık Hukuku Dersleri, 1971, Sh : 45-48; Tekinay 
Age. Sh : 313.

U8) Prof. A. Egger İsviçre Medenî Kanunu Şerhi, Aile Hukuku Tahir Çağa Çeviri
si Cilt : I, 1943, Sh ; 303.

(19) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 93,
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nin bir tüzel kişi olarak kabul edildiği izlenimi uyanmakta ise de, böy
le bir durumun söz konusu olmadığı apaçıktır. Burada güdülen amaç, 
kocanın 3. kişilerle yaptığı hukukî işlemlerden doğan sorumlulukdan 
ötürü kadının bir yük altına girmemiş olduğunu, yani kadına bir so
rumluluğun düşmeyeceğini ifade etmekten ibarettir (20). Şu halde ko
canın temsil yetkisi birliğin devam ettiği sürece ve ortak (ihtiyaçlar 
için yapılan hukukî işlemler de sözkonusudur. Bir mesken kiralanma
sı, evin döşenmesi (tefriş edilmesi) ve benzeri işlemler doğrudan doğ
ruya ihtiyaç kapsamına girmektedir.

2 — Kadının Temsili Yetkisi : i

Evin sürekli ihtiyaçları için koca gibi kadın da birliği temsil et
mek hakkına sahiptir. Kadının 3. kişiler tarafından bilinebilecek şe
kilde yetkisini aşmıyan tasarruflarından, koca sorumludur (MK. 155). 
Hüküm makuldür. Aksi halde kadınların yapacakları hukukî işlemler 
yönünden kocanın sorumluluğunun bulunmaması 3. kişileri zarara 
sokabilir ve bu yüzden çeşitli uyuşmazlıklar doğabileceği gibi kadınla
3. kişiler arasındaki ilişkilerde kadının onurunu kırıcı durumlar mey
dana gelebilirdi. Burada önemli olan "evin daimî ihtiyaçları” kavra
mının kapsamını tesbit etmektir. Bu konuda kesin hatlariyle bir ta
nım yapmak ya da ihtiyaçları sayıp dökmek mümkün değildir. Ancak 
satın alınan normal yiyecek ve yakıt maddeleri ile giyim eşyası, te
mizleme araçları, çocukların öğrenim giderleri (21), küçük gezi ve 
tedavi giderleri, aydınlatma-ısıtma harcamaları, düğün ve benzeri tö
renlerde yaptırılan çiçekler, alınan hediyeler için sarfedilen paralar 
maddenin sınırı içinde sayılır. Daimî ihtiyaçlar için ödünç para almak 
da bu hükmün kapsamına girer (22).

Kadının yetkisini aşması halindeki problemler mevcuttur. Ne varki 
yazının sınırını genişletmemek için gerek bu, gerekse temsil yetkisi
nin nez’i (MK. m. 156), yetkinin iadesi (MK. m. 157) ve yetkinin ge
nişletilmesi (MK. m. 158) gibi konulara sadece işaret etmekle yetiniyo- 
ruZ;

(20) Yeni İsviçre tasarısında, eşlerden herbirinin ailenin günlük ihtiyaçları için 
evlilik birliğini temsil edeceği ifade edilmiştir (Tasarı Madde 168/1). Yine aynı 
maddede, eşlerin herbirinin kendi eylemi ile borç altına girmesi halinde, 3. ki
şiler yetki aşımı bulunduğunu anlamamış iseler, öbür eş müteselsil sorumlu 
olarak kabul edilmiştir (Tekinay Age. Sh. 280 dipnot 8/a).

(21) Tekinay Age. Sh : 282-283 ve ayrıca dipnot 11; A. Eger. Age. Sh : 316 No : 7-8

(22) A. Egger, Age. Sh : 316 No : 8



ESAT ŞENER 55

XIII —1 KADININ ÇALIŞMASI 

1 —  Kanun Hükmü :

Karı koca, mallarının idaresi için hangi usulü kabul etmiş olur
larsa olsunlar, kadın kocanın açıkça veya üstükapalı olarak (zımnen) 
izni olmadıkça bir iş tutamaz ve bir sanatla uğraşamaz (MK. m. 
159/1).

Kocanın izin vermekten kaçınması halinde karı, kendisinin bir iş 
tutmasının ya da sanatı ile uğraşmasının, ai!e biriliğinin yararına ol
duğunu ispat ederse, Hâkim tarafından çalışmasına izin verilebilir 
(MK. m. 159/2).

Koca, karısını bir iş veya sanat ile uğraşmaktan yasakladığı tak
dirde durum, noter aracılığı ile ilân edilmedikçe, iyi niyet sahibi 3. ki
şilere 'karşı bu yasaklama, hüküm ifade etmez (MK. m. 159/3).

2 — Anayasaya Aykırılık :

Hemen belirtelimki Medenî Kanunun bu hükmü. Anayasanın 12 
ve 40. maddeleri ile uyumsuzluk halindedir. Ne varki gerçekten orta
da Anayasaya aykırılık bulunup bulunmadığının tartışmasına şimdilik 
girmek istemiyoruz. Bununla beraber, hükmün Anayasa’ya aykırılığını 
ileri sürenler vardır (23).

3 — Mal Rejimi Açısından Düşünceler :

Türkiye’de mal ayrılığı rejimi kabul edilmiş bulunduğundan (MK. 
m. 170) kocanın, karısının bir iş tutmasını veya sanatının gereğini ye
rine getirmesini yasaklamış olması, üçüncü kişiler açısından herhangi 
bir hukukî sonuç doğurmaz. Bu hüküm, sözleşmeyle mal birliği veya 
mal ortaklığı rejiminin kabul edilmesi halinde birtakım anlaşmazlık
lara yol açabilir. Ancak Memleketimizde sözleşme ile rejim değişik
liğini kabul edenler öylesine azdırki, Medenî Kanunun 159/3. madde
si bir çeşit ölü hüküm niteliği taşımaktadır.

4 — Ortak Hayat Devam Ederken Çalışma İzni İstenmesi :

Ortak hayat eylemli olarak (fiilen) tatil edilmemiş olan hallerde 
kadının izin için Hâkime başvurması söz konusu olmamaktadır. Çün
kü eşler, enine boyuna konuyu birlikte ele almakta ve bir sonuca var-

(23) Tekinay kesin bir ifade kullanmamakla beraber, Anayasa’ya aykırılığı benim
ser görünmektedir (Tekinay Age. Sh. 204-205).
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maktadırlar. Aksi 'halde anlaşmazlık derinleşmekte, giderek geçimsiz
liğe yol açmakta, sonuçta da kadın birlikten uzaklaşıp Hâkime baş 
vurmaktadır.

5 — Eşlerin Ayrı Yaşadığı Sırada Çalışma İzni İstenmesi :

Eşlerin ayrı yaşadıkları sırada kadınların çalışma izni istemeleri
ne kocaları, genellikle karşı çıkmakta. Mahkemece takdir edilen na
faka ile geçimini sağlaması gerektiğini ileri sürmektedir. Oysa böyle 
bir savunma aslında başkasını zarara sokan bir hakkın kullanılması 
niteliğinde bulunduğu (MK. m. 2) için geçerli olamaz. Öte yandan 
Türkiye’nin genel ekonomik seviyesi ve geçim şartları karşısında, ko
caların eşlerine verdiği nafakaların, onların ihtiyaçlarını gereği gibi 
karşılayamadığı bir gerçektir. Bu bakımdan kadının aldığı nafaka ile 
yetinmesini beklemek haksızlık olur. Nitekim Yargıtay Kararlarında, 
kadın ayrı yaşamakta haklı bulunduğuna ve aile birliği fiilen tatil 
edildiğine, bugünkü geçim şartları karşısında kocanın verdiği nafaka 
ile kadının yeterince geçimini sağlıyamıyacağı açık bulunduğuna ve 
özellikle ortak hayat eylemli olarak sona erdiği için, kadının çalış
masının, kocanın ev hizmetlerini aksatacağı da düşünülemiyeceğine 
göre kadına çalışma izni verilmesi zorunlu görülmektedir (24).

Aslında kadının çalışması koca için zarar değil aksine yarar do
ğurmaktadır. Çünkü koca Mahkemeye başvurarak, kadının gelirinin 
gözönünde tutulmasını ve takdir edilen nafakadan indirim yapılma
sını isteyebilir.

Kadınlar bazen mesleklerinde ilerleme ve yücelme sağlamak için 
Hâkimden çalışma izni istemektedirler. Sözgelimi prof., avukat, mü
hendis, mimar veya doktor olan hanımlar sadece para kazanmak 
amacı ile değil mesleklerinde arzuladıkları bir noktaya gelmek için 
izin istemektedirler. Bu isteklerin haklılığı söz götürmez.

6 — İzin Vermede Ölçü ve Gerekçe :

Kadınlara çalışma izni verilirken ölçü, her zaman günlük ihtiyaç
ların karşılanması değildir. Onların da, erkekler gibi geleceklerini ga
ranti altına almak istemeleri tabiî ve kanunî haklarıdır. Onun için ko
canın yeterince nafaka vermesi veya vermeye razı olması halinde 
bile, kadınların çalışmak için izin istemelerini haklı bulmak zorunlu
dur. Şöyeki bazen kadın çalışmakta iken evlenmek sebebi ile işin-

(24) Y.2.H.D.'nin 26.2.1973 gün ve 100/1337 sayılı kararı, Yargıtay 2.H.D. nin 
27/11/1978 gün ve 8041/8220 sayılı kararı.
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den ayrılmış olup geçmiş hizmetlerini değerlendirmek ve ileride emek
li aylığı alabilmek için yeni bir iş tutmak istemektedir ki bu istek pek 
tabiîdir. Çünkü, evlilik hayatının nerede ve ne zaman biteceği biline- 
miyeceği gibi, kocanın ölmesi veya boşanmaları halinde kadının na
sıl bir malî imkân içinde bulunacağı, sağlık şartlarının ve yaşının ça
lışmasına ne ölçüde elverişli olacağı bilinemez. Bu bakımdan gele
ceğine güvenle bakmasını sağlamak için çalışma arzusunu olağan 
kabul etmek gerekir.

Evvelce hizmeti olmayan kişilerin de kendilerine gelecek için bir 
imkân hazırlamaları yine tabiî, ve makul sayılmalıdır. Özellikle Ana- 
yasa’nın 40. maddesi, "herkese dilediği alanda çalışma”  hak ve öz
gürlüğünü vermiş iken bunun Medenî Kanunun 159. maddesi ile sı
nırlandırılması doğru olmaz.

7 ı— Hakkın Kötüye Kullanılması :

Aslında ortak hayat devam ederken kadının çalışmasına erkeğin 
engel olması da haksızlık olur. Az önce belirttiğimiz gibi, bu birliğin 
nerede nasıl ve hangi ekonomik potansiyel içinde sona ereceği belli 
değildir. Kadının iş bulma imkânını yitirdiği çağda, ölüm ya da bo
şanma sebebi ile birlik ortadan kalkabilir. Bu takdirde telâfisi (gide
rilmesi) güç durum meydana gelir. Onun için karı kocanın el birliği 
ile tedbir alması şarttır. Bu bakımdan, ortak hayat devam edegelir- 
ken kocanın eşine bu imkânı sağlaması gerekir. Çünkü eşlerin biri- 
birine yardım etmekle yükümlü olduğu konusundaki kural (MK. m. 
151), uzak geleceği de kapsayacak biçimde yorumlanmalıdır. Hemen 
belirteiimki kadının çalışması, aile birliğinde düzensizlik yaratıyorsa, 
çocukların bakımını ve yetiştirilmesini engelliyorsa “ bu günü yarına 
feda etmek” doğru olmaz. Bu gibi hallerde kadının çalışmakta diren
mesi hoş karşılanamaz.

İşte az önce belirttiğimiz sakıncalar gözetilerek ve özellikle ka
dın erkek eşitliği gözönünde tutularak Almanya’da 17 Haziran 1957’- 
de; Fransa’da ise 13 Haziran 1965’te yürürlüğe giren kanunlarla ka- 
aınların çalışmaları kendi arzularına bırakılmış (25), kocanın izin ver
me şartı ortadan kaldırılmıştır. Bizde de bu yolda bir kanun değişik
liği çok uygun olur.

(25) Tekinay Age. Sh : 203-204.
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XIV KOCA YARARINA BORÇ ALTINA GİRME : 

1 — Genel Bakış :

Karı koca arasında her çeşit hukukî işlem geçerlidir (MK. m. 
169/1).

Koca yararına olarak karı tarafından üçüncü kişilere karşı borç 
altına girmeyi gerektiren hukukî işlemlerin geçerli olması için Sulh 
Hâkiminin bunu onaması şarttır (MK. m. 1-2).

Bu hüküm, kadının korunması amacına yöneliktir. Ancak karı ko
ca arasındaki her çeşit hukukî işleme geçerlik tanınırken, koca ya
rarına üçüncü kişiye karşı borç altına girmenin onama şartına bağlı 
tutulması gereksiz ve anlamsız olduğu kadar, kadını bir çeşit “sınırlı 
ehliyetli (mahdut ehliyetli)” durumuna düşürdüğü için onur kırıcı ni
telik taşımaktadır.

Memleketimizde kanunî rejim mal ayrılığı (MK. m. 170) olduğun
dan, Medenî Kanunun 169. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan 
hükmün uygulama alanı yok gibidir. Çünkü sözleşme ile mal ayrılığı 
veya mal ortaklığını kabul edenler öylesine azdır ki, bu hükmün mem
leketimizde uygulanması hemen hemen söz konusu olmamaktadır. 
Onun için bu, ölü bir kuraldan ibarettir. Buna karşılık bütün mal re
jimlerini içine alan Medenî Kanunun 169/2. maddesi geniş ölçüde 
uygulama alanı bulmaktadır. Bu itibarla sözü edilen hüküm üzerinde 
durulması gerekmektedir.

2 — Metinlerin Karşılaştırılması :

Türk Medenî Kanununun metni ile, kaynak İsviçre Medenî Kanu- 
nu'nda bu maddenin karşılığı olan 177. maddesi arasında açık fark 
vardır. Şöyleki : Türk Medenî Kanunu’nda işlemin geçerliği sulh hâ
kiminin onayına bağlı tutulmuşken, kaynak kanunda vesayet maka
mının muvafakati yeterli görülmüştür.

3 — Yorum ve Uygulama :

Herne kadar kanun metninde tasdik "onaylama” dan söz edilmiş 
ise de, kaynak kanundaki "muvafakat” esasının benimsenmesinde 
sakınca yoktur. Aksine yarar da vardır. Çünkü, kocası yararına üçün
cü kişiye karşı borç altına giren ya da başka bir taahhütte bulunan 
kadının bu işleminin, ilerde Hâkim tarafından onaylanıp onaylanmı- 
yacağı şüphesi karşısında işlemi yapanlar, çekingen davranacakları 
gibi, yapılan işlemin sonradan onaylanmamış olması sebebi ile de bir
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takım zararlar doğabilir. Onun için uygulamada, tapu idareleri sulh 
hâkiminin peşin "onamı”  nı istemekte, bir çeşit muvafakat biçiminde 
ki uygun cevapları idareye bildirildikten sonra ipotek ve benzeri işler 
yapılmaktadır. Bize göre, Sulh Hâkiminin muvafakati yeterlidir. Zaten 
“ Onaylanma” nin az önce belirttiğimiz sakıncaları yüzünden kaynak 
kanunda muvafakat şartı öngörülmüştür.

Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinin oldukça eski bir kararında (26), 
Medenî Kanunun 169. maddesindeki tasdik ile, ipotek işleminden önce 
Hâkimden izin alınması işlemlerinin hukukî nitelikçe biribirine benze
mediği ifade edilmiş ve muvafakati yeterli görülmemiş iken, Yargıtay 
Ticaret Dairesi (27), metinde tasdik deyiminin kullanılmasına rağmen, 
sulh hâkiminin muvafakatinin yeterli olduğunu kabul etmiştir. Nite
kim sonradan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi bu doğrultuda karar ver
miş, direnme kararını inceleyen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’da (28) 
bu bozmayı benimsemiş, bu suretle uygulama birliği meydana gelmiş- 
tir.

4 — Hâkime Başvurma Hakkı Olanlar :

Muvafakat ve onayın kim tarafından istenip alınacağı konusu tar
tışmalıdır. Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi bir kararında (29), Medenî 
Kanunun 169. maddesi gereğince koca yararına kadının 3. kişilere 
karşı borç altına girmesine ilişkin sözleşmenin onanmasını ancak ta
rafların isteyebileceği, işlemin tarafı olmayan tapu sicil muhafazının 
böyle bir istekte bulunamıyacağı belirtilmişken, Yargıtay Birinci Hu
kuk Dairesi, bunu daha da dar tutarak alacaklıya, yâni 3. kişiye bu 
hakkı vermemiştir (30). Bilim alanında ise, 3. kişiye başvurma hakkı 
tanıyanlar vardır (31). Bize göre maddenin kapsamını geniş tutmak 
uygun ve haklı olur. Zira onaylama eksikliğinden dolayı ileride zarar 
görecek olan 3. kişiler olacağına göre, bunların kendi durumlarını 
garantiye almak için onaylama ve muvafakat konusunda Hâkime baş
vurma haklarının varlığını kabul etmek isabetli olur.

(26) Y.2.H.D. nin 12.6.1951 gün ve 3106/4476 sayılı kararı.
(27) Y. Tic. D. nin 12.6.1959 gün ve 1459/1725 sayılı kararı.
(28) Y.H.G.K. nun 16.4.1969 gün ve 576/514 sayılı kararı.
(29) Y.2.H.D. nin 25.9.1869 gün ve 4425/4195 sayılı kararı.
(30) Y.1.H.D. nin 10.2.1940 gün ve 2359/272 sayılı kararı (Tekinay Age. Sh. 309

dipnot 25).
(31) A. Egger Age. Sh : 387. No : 28.
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5 — Kadının Bilgisine Başvurma :

Hâkime kim başvurursa vursun, kadının fikri alınmadan bir mu
vafakat ya da onaylamanın söz konusu olmıyacağı tabiîdir (32). 
Zira kanun koyucu kadını korumak için böyle bir işlemi gerekli bul
muştur. O halde onun bilgisi dışında, işleme geçerlik tanımak mümkün 
değildir. Öte yandan kadın, hukukî sonuçlarına katlanmak şartı ile 
onama veya muvafakat anına kadar sözleşmeden dönebileceğine gö
re, fikrine başvurulmadan Hâkimin işlemi onaylaması veya uygun 
bulması, yâni muvafakat etmesi mümkün olamaz.

6 — İşlemin Geçerlik Zamanı :

Bir görüşe göre Hâkimin muvafakat veya onayı, işlemin geçerlik 
şartı olduğu için muvafakat veya onaydan başlıyarak Hukukî işlem 
hükümler doğurur. Bu bakımdan, daha önceki işlemlerden ötürü ka
dın, herhangi bir sebeple sorumlu tutulamaz (33). Bir kısım hukukçu
lara göre ise, muvafakat onayı geriye yürür. Hukukî işlem yapıldığı 
günden itibaren sonuçlar doğurur (34). Biz birinci fikre katılıyoruz. 
Çünkü bir işlemin geçmişe doğru hükümler doğurabilmesi için, ka
nunun buna izin vermesi şarttır (35).

7 — Kadın Veya Üçüncü Kişinin İşlemden Dönmesi :

a — Kadının Dönmesi :

Hâkimin muvafakat ve onayından önce kadın sözleşmeden dön
müş ve yaptığı işlem, 3. kişinin zarara uğramasına sebep olmuşsa, 
Borçlar Kanununun 41 ve Medenî Kanunun 395/2. maddelerine göre 
sorumlu olmasını tabîi kabul etmek gerekir (36).

b — Üçüncü Kişinin Dönmesi :

Üçüncü kişi açısından Hâkimin onayı veya muvafakati talikî şart 
niteliğinde (BK. m. 149) olduğu için kendiliğinden sözleşmeden dö- 
nemiyeceği gibi, şartın gerçekleşmesine engel olduğu takdirde de 
Borçlar Kanununun 154. maddesi gereğince sorumlu olur. Onun için 
Medenî Kanunun 394. maddesi uyarınca, “ kadına bir mehil tanıyarak, 
vereceği süre içinde Hâkimin onayını sağlamasını, aksi halde sözleş-

(32) A. Egger Age. Sh : 387. No : 28.
(33) Tekinay Age. Sh : 310 Dipnot : 27'de adı geçen Hukukçular.
(34) A. Egger Age. Sh : 387 No : 28, Tekinay Age. Sh. : 310, Dipnot 26.
(35) Tekinay Age. Sh : 310.
(36) Tekinay Age. Sh : 310.
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me ile bağlı kalamıyacağını ihtar edebilir. Çünkü kadının durumu bir 
bakıma mümeyyiz küçük veya mahçur gibidir. Kanunî temsilcinin ica
zeti nasıl işleme geçerlik kazandırırsa (37) hâkimin muvafakat ve 
onayı da kadının sözleşmesini geçerli kılar.

XV — MİRASIN REDDİ :

Karı koca arasında mal biriiği rejimi kabul edilmiş ise, kadın, bir 
mirası ancak kocasının rızası ile red edebilir. Ne varki, koca razı ol
mazsa karı, Sulh Mahkemesine başvurabilir (MK. m. 200).

Bu bir hak kısıtlamasıdır. Kocaya böylesine bir müdahale hakkı 
verilmesi eşitlik ilkesine aykırıdır. Zira kadının rızası aranmaksızın 
kocaya mirası red hakkı tanınmıştır.

Gerçekten bir hakkın başkasını zararlandırma amacı ile kullanıl
masını kanun korumaz (MK. m 2). Kadın, mirası red etmekle sadece 
kendi mal varlığının artmasına engel olmamakta, birliğin (mameleki
nin) çoğalmasını önlemekte ve dolaylı olarak kocanın da durumunu 
etkilemektedir. Haklı sebep yoksa, yâni aktif pasiften çoksa kadının 
mirası red etmesi uygun olmaz ve bir bakıma kocayı zararlandırma 
amacına yönelik nitelik alır. Sanıyoruzki böyle bir durumun meydana 
gelmesini önlemek için kanuna, kocanın önceden rızasının alınması 
şartı konmuştur. Hüküm bu yönü ile mantıkîdir. Ne varki kocanın 
mirası red hakkına kadının müdahalesi kabul edilmemekle eşitlik il
kesi zedelenmiştir. Oysa mal crtokhğında karı koca arasında fark gö
zetilmeksizin her ikisinin de mirası red etmesi, ötekinin rızası şartına 
bağlanmış (MK. m. 214) böylece eşitlik korunmuştur.

Mal birliğinde Sulh Hâkimine başvurma hakkı tanınması, koca
nın “rızası” konusundaki hakkını kötüye kullanmasını önlemekte ve 
kısıtlamanın kısmen de olsa etkisini azaltmakta ise de, eşitlik ilkesine 
aykırılık ayakta durmaktadır.

XVI — VELAYETİN KULLANILMASINDA KOCAYA ÜSTÜNLÜK
TANINMASI :

Evlilik mevcut iken ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. An
laşmazlarsa babanın dediği olur (MK. m. 263). Bu babaya üstünlük 
tanıyan bir hüküm olmayıp, uyuşmazlığa Hâkimin elkoymasmı önle.

(37) Tekinay Age. Sh : 311 ve Dipnot : 32.
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mek, aile içinde düzeni sağlamak için öngörülmüş pratik bir çareden 
(38) ibarettir. Tedbirin mantıki olduğu da sözgötürmez. Çünkü koca, 
aile reisi (MK. m. 152) olduğuna göre, bunun tabiî sonucu olarak, 
babanın reyine (sözüne) ağırlık vermek kaçınılmazdır. Eşlerin (oy)una 
eşitlik tanıyıp Hâkimin araya girmesinin mümkün kılınması, karı ko
canın bir çeşit yarışmaya girerek aile sırlarını ortaya koymalarına, ta
raflar arasındaki husumetin daha da artmasına, onların biri birinden 
kopmasına yol açmış olur. Oysa başlangıçta taraflar, velayet konu
sunda son sözün babada olduğunu bilirlerse, bu şartlanma! içinde, 
zıtlaşmaya gitmeden işi bir çözüme bağlarlar. Kadın, kocasını ikna 
(inandırma) yolunu arar ve az önce açıkladığımız sakıncalar ortadan 
kalkar. Esasen sağlıklı ve mutlu bir ailede böyle bir durum, çekişme
ye sebep olmaz.

Eşler boşandığı takdirde, velayet hangi tarafa verilmiş ise, ço
cuğun yetiştirilmesi ve bu arada dinî terbiyesinin verilmesi de kendisi
ne velayet bırakılana ait olur. Medenî Kanunun 266. maddesinde ana 
babanın birlikte dinî terbiye verecekleri kuralı artık bu durumda söz ko
nusu olmaz. Öte yandan babanın reyi (oyu)nun baskın olacağı yolun
daki hükme (MK. m. 263) dayanarak koca, boşandığı eşi tarafından 
çocuğa verilen dinî terbiyeye müdahale edemez. Hele din üstün
lüğünü ileri sürüp velayetin nez’ini asla isteyemez (39). Böyle bir da
va, vicdan hürriyetine de aykırı olur (Anayasa Mad. 16).

Medenî Kanunun 254. maddesinde, reşit olmayan çocuğun evlâd 
edinilebitonesi ana babasının muvafakatına bağlı tutulmuştur. Anlaşa
mazlarsa Medenî Kanunun 263. maddesinin buyurucu hükmüne bakı
larak babanın sözüne üstünlük tanınmaz. Sözgelimi velayet bo
şanma kararı ile anaya verilmiş ise, babanın çocuk üzerindeki ve- 
lâyeti sona erdiği ve ana yalnız başına velayeti kullanmak hakkını 
kazandığı için, çocuğun başkası tarafından evlâd edinilmesine mu
vafakat etmek konusunda tek söz sahibi anadır (40). Zaten bunun ak
sini düşünmek, kanun metnindeki "ana-baba” deyimine, olduğundan 
başka anlam verilerek boşanmadan sonra bile, ana babanın birlikte 
muvafakatinin şart olduğunu ve Medenî Kanunun 263. maddesindeki 
rey (oy) üstünlüğü kuralının uygulanacağını ileri sürmek, kanunun 
sistemine ve velâyet hakkının niteliğine ters düşer.

(38) Prof. Turgut Akıntürk. Aile Hukuku. 1978 Sh : 295.
(39) Y.2.H.D. nin 27.12.1978 gün ve 8661/9031 sayılı kararı,
(40) Y.2.H.D. nin 1.12.1969 gün ve 5981/5453 sayılı kararı.
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XVII — VASİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Küçüğün veya mahcurun erkek hısımları ile vesayet dairesinin 
bulunduğu çevrede oturan ve Medenî-Siyasî haklardan yoksun olma
yan erkekler, vasilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler (MK. m. 
366).

Kanun koyucu vasiliği, kamu görevi saydığından, bunu kabul et
meyi vatandaşlar için bir yükümlülük olarak kabul etmiş, fakat kadın
ları bundan bağışık (muaf) tutmuştur. Ne varki bu ayrıcalık mutlak 
değildir. Haklı sebep olmadıkça kadın, kocasının kan ve sıhrî hısım
larının vasiliğini kabul etmek zorundadır (MK. m. 364). Akrabalı
ğın zorunlu kaldığı bu ayrık durum dışında ister evli, ister bekâr, is
terse dul veya boşanmış olsunlar, kadınlar, aralarında akrabalık bağı 
olmayan kimselerin vasiliğini kabul etmemek hakkına sahiptirler. Ger
çekten bu, kadını bir yükten kurtardığı için onun yararınadır. Ne ya- 
zıkki, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nun 382. maddesi düzenlenir
ken "kadınların bir çoğunun malların idaresi hususunda yeteri kadar 
işgüzar olmadıkları’' yolundaki bir gerekçe ile (41) bu hizmet onlar
dan esirgenmiş, böylece kadınlık onuru zedelenmiş, hukukî eşitlik 
sebepsiz yere bozulmuştur. Hemen belirtelim ki Medenî Kanunun 
366. maddesi kadının vasilik hakkını kısıtlamış değil, "kabul etme
mek” gibi bir hakla teçhiz etmiş (donatmış) tır. Yani bir maazeret se
bebi öngörmüştür.

Vasi tayinindeki usul kayyımlıkta da uygulanacağı için (MK. m. 
381) kadınlar, aralarında akrabalık bağı olmayan kişilerin kayyımlı
ğını kabul etmekten kaçınabilirler.

XVIII — TARIMSAL TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ :

Terekeye dashil ve ekonomik ıbir bütün halindeki tarımsal işlet
meyi, ölenin oğullarından hiçbiri kabul etmezse, çalıştırmaya mukte
dir olan, yani işletebilecek güç ve yetenekte ıbulunan kızları bunun 
kendilerine tahsisini isteyebilirler (MK. m. 598/3). Böylece ölenin ka
rısı, tahsis isteğinden tamamen yoksun bırakılmışlardır.

(41) Prof. A. Egger. İsviçre Medenî Kanunu Şerhi, Aile Hukuku Vesayet Volf Çer- 
nis Çevirisi, 1952, Cilt : I, Sh : 293.
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XIX — SONUÇ :

Görülüyorki Medenî Kanun, sanıldığı gibi, kadın erkek eşitliğini 
zedeleyen bir çerçeve içinde hükümler koymamış, yerine göre kadının, 
yerine göre ise erkeğin durumunu ve cinsiyet özelliklerini gözeterek 
düzenieme yapmıştır. Ama bununla beraber kadınların çalışmalarıyla 
ilgili 159. maddedeki kısıtlamanın doğurduğu sakınca ve şikâyetlerin 
bir an önce önlenmesi zorunlu bulunduğu gibi, öteki konularda da, 
sızlanma ve eşler arasındaki anlaşmazlıkları önleyici yeni hükümlerin 
yürürlüğe konması uygun olur.
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I —  GİRİŞ
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III —  EVLÂT EDİNMENİN KOŞULLARI

A —  Evlât Edinmenin Esasa İlişkin Koşulları :

1) Evlât edinen yönünden :

a) Yaş Koşulu

b) Evlat edinen ile evlatlık arasında en az 18 yaş farkın bulunması 
koşulu

d) Evlât edinen eşinin rızası koşulu

c) Sahih nesepli alt soy bulunmaması koşulu

2) Evlât alınan yönünden :

a) Evlatlığa alınacak kişinin rızası
b) Ana babanın rızası
c) Hâkim İzni
d) Evlat edinelecek kişinin rızası
e) önceden birine evlat edinilmemiş olmak
f) Evlatlık alınacak çocuğun yararının bulunması

B —  Evlat edinmenin şekil koşulları

a) Evlât edinmeye hakimin izin vermesi
b) Resmî senet ve sözleşme
c) Evlât edinme işleminin nüfusa tescili

(* ) Bu Makale Ankara Barosu Staj Konferansı Olarak Sunulmuştur.
(*•) Ankara Altıncı Sulh Hukuk Hâkimi.
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I — GİRİŞ :

Gelişen teknoloji ve savaşlar, ekonomi yanında sosyal yaşamıda 
etkilemektedir. Savaş sonraları başlayarak ekonomik, sosyal, politik 
göçler, işsizlik, evlilik dışı doğan çocukların doğumu, çözümü güç 
sorunlar yaratmaktadır. Özellikle, İkinci Dünya Savaşı, Kore ve Viet
nam Savaşları ile bölgesel çatışmalar milyonlarca çocuğun ana-ba- 
basız kalmalarına, "harp yetimleri" diye adlandırılan bir kitlenin orta
ya çıkmasına neden olmuştur (1). Çocuk sorunlarının yoğunlaşması 
20. yüzyılda çocuk hukukunun doğmasına böylece yolaçmış ve tüm 
ülkeler ile uluslararası kuruluşları yeni önlemler aramaya itmiştir.

Aranan çözüm yollarında çocuk yararı ön plana alınmıştır. Kim
sesiz çocukların sağlıklı, kültürlü ve sevgi dolu ortamda yetişmiş bi
rer kişi olarak topluma kazandırılmaları amaçlanmıştır (2). Çocuk so
runlarının çözümünde en etkin çarelerin başında evlat edinme olarak 
görülmüş ve bu kurumun geliştirilmesi benimsenmiştir.

Eski Yunan’da ve Roma'da bilinen evlat edinmenin amacı dinî, 
politik, aile yararı ve bazende miras idi. Kadınların evlat edinmeleri 
ile evlât alınmaları her zaman mümkün değildi, yasaktı. Sonraki 
gelişmelerde de çok kısıtlamalarla mümkün hale getirilmişti (3). Bu
gün amaç çocuğun yararı ve refahıdır. Bu nedenle kadın erkek ayrı
mı kaldırılmıştır.

Uluslar bireysel olarak çözüm yolları ararken, uluslararası kuru
luşlarda "yasal birlik”  in sağlanması amacıyla konferanslar düzen
lemektedir. 15 Kasım 1965 tarihinde La Haye Sözleşmesi ile 24 Nisan 
1967 tarihinde "çocukların evlat edinilmesine dair Avrupa sözleşme
si" kabul edilmiştir (4). Türkiye her iki sözleşmeye taraf olmamış ve 
imzalamamıştır.

Uluslararası çalışmalar ve ülkelerindeki sosyal gereksinmeler 
sonucu İsviçre 1972 yılında evlat edinmeye ilişkin medeni kanun hü
kümlerini değiştirmiştir. Türk medeni kanununun kaynağı olan me
deni kanundaki 40 yaş sınırını 35 yaş olarak indirmiş, bazı koşullarla 
21 yaşındaki kişilerinde evlat edinmelerine izin vermiştir. Fransa 1966 
yılında, Almanya 1977 yılında evlat edinmeye ilişkin medeni kanun hü-

(1) Tesal Sh . 256.
(2) Egger Sh. 41; Arat Sh. 117; Tesal Sh. 255; Velidedeoğlu Sh. 272.
(3) Di Marzo Sh. 138-140; Ayiter Sh. 47; Arcak Sh. 11; Berki Ş. Sh. 3;
(4) Arat Sh. 130.
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kümlerini değiştirmiştir (5). Bazı ülkeler da'ha da ileri giderek sahih 
nesepli altsoy bulunma yasaklanmasını kaldırmıştır.

Türkiye'de Uluslararası çalışmalara uygun ve paralel girişim
ler vardır. Sayın H.V. Velidedeoğlu başkanlığında hazırlanan "T ürk 
Medeni Kanunu Ön Tasarısı" nin 253. maddesinde eviat edinen ile 
evlatlık arasındaki 18 yaş farkı 15 e indirilmiş, evlilik dışı doğan ve 
tanınması yasak olan çocukların babaları tarafından evlat edinmek 
istenmesi halinde MK. nun 255. maddesindeki evlat alanın eşinin iz
ninin alınmasına ilişkin kısıtlama kaldırılmıştır.

Ayrıca bugüne kadar Devletler Hususi Hukuku kuralı ve yargı tay 
içtihatları ile yabancıların evlat edinmeleri ya da evlat alınmaları dü
zenlenirken, bu boşluğunda yasal düzenlenmesi girişimleri yapılmış
tır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Mil- 
lerlerarası Münasebetler Enstitüsü “ Milletlerarası Özel Hukuk ve Mil
letlerarası Usûl Hukuku Kanunu Öntasarısı’’ hazırlanmıştır. Bu ön ta
sarının 22-24 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da düzemenen bir sem
pozyumla bilimsel tartışması yapılmıştır. Tasarının 16. maddesi evlat 
edinmeye ilişkindir. Bu madde ile yabancıların evlat edinmelerinde 
veya yabancının evlat alınmasında uygulanacak yasa belirlenmiştir. 
Adalet Bakanlığı'ncada benimsenen tasarı üzerinde çalışmalar bitiril
miş ve ana hatları ile bu tasarı benimsenmiştir. Tasarının yasalaş
ması ile yalnız evlat edinme değil, uluslararası hukukun uygulanma
sında büyük yasal boşluk doldurulmuş olacaktır (6).

Türk hukukunda evlat edinme yeni bir kurumdur. Islâm hukukun
da evlat edinme yoktur. Evlat edinme yerine “ TEBENNİ" vardır. Te- 
benni "Ana babası belli olmayan bir çocuğu evlat alacak şahıs, ço
cuğu, kendi meşru çocuğu olarak nüfusuna kayıt ettirirdi. Çocuğun 
hakiki nesebi belirlenince tebenni ortadan kalkardı”  (7). Evlat edin
me Türk hukukuna medeni kanunun kabulü ile girmiştir. Bu nedenle 
eski nüfus kayıtlarında sık sık görülen “beslemelik", "evladı manevi
lik", "süt evlatlığı" biçimindeki söz ve kayıtların nesep ve miras hu
kuku yönünden hiçbir değeri yoktur. Bunların niteliği tamamen deği
şiktir (8).

(5) Tekinay Sh. 424; Arat Sh. 143.
(6) Milletlerarası özel hukuk ve Milletlerarası usul hukuk kanunu ön tasarısı sem

pozyumu.
(7) Berki Sh. 3; Arcak Sh. 11.
(8) Akıntürk Sh. 276'daki dipnot.
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il — EVLAT EDİNMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE TARİFİ :

Toplumun ve ailenin temeli olan çocuğun değer kazandığı ve bu 
nedenle “ Çocuk hukuku" nun doğduğu 20. yüzyılda evlat edinmenin 
hukuk yapısı ve tarifi üzerinde birlik yoktur.

Evlat edinmenin hukuki yapısı yönünden dört temel görüş var
dır. a) Evlat edinme bir medeni hukuk sözleşmesidir; b) Evıat edinme 
şart tasarrufudur; c) Akdi temele dayanan bir hukuki kurumdur; d) 
Evlat edinme hukuki bir işlemdir (9). Türk hukukunda evlat edinmeyi 
bir sözleşme olarak benimseyen görüş egemendir (10).

Evlat edinmenin tarifine gelince; Türk hukuk lügatına göre "hâ
kimin iznine göre yapılan resmi bir sözleşme" dir (11). Bir başka ta
rif “ iki kişi arasında sözleşme ile nesep bağının kurulmasıdır" (12). 
Sayın Velidedeoğlu "özel şekle tabi medeni hukuk sözleşmesidir" der 
(13). Sayın Çelikel ise "akti yol ile tesis edilen ve tamamlanması am
me otoritesinin müdahalesini gerektiren akdi bir nesep bağı" olarak 
tanımlar (14).

Yargıtay 10.11.1954 günlü 17/24 sayılı içtihadı birleştirme kara
rının gerekçe bölümünde “ aile hukukuna ait özel bir sözleşmeyle ev
lat edinen ile evlatlık arasında ebeveyn ve evlat rabıta ve münase
betinin tesisinden ibaret bir hukuki müessese”  olarak evlat edinmeyi 
tanımlar. Yargıtay’ın bu tanımı Türk doktrininde benimsenin görüş 
ile Türk medeni kanunu ön tasarısında belirlenen görüşe uygundur.

Kanımızca, evlat edinme, hâkimin izni ve iki taraf arasında yapı
lan bir sözleşmeyle sun'i ve sahih nesep bağının doğmasıdır.

III —  EVLAT EDİNMENİN KOŞULLARI :

Evlat edinebilmek veya evlatlık alabilmek hakkı gerçek kişilere 
özgüdür. Tüzel kişiler evlat edinemezler ve evlatlık alınamazlar. Evlat 
edinebilmek için temyiz kudretinin bulunması gerekir. Yargıtay 2. Hu
kuk Dairesi 30.9.1958 tarihli 3819/4306 sayılı kararında, temyiz kud-

(9) Arat Sh. 106.
CIO) Tekinay Sh. 421; Akıntürk Sh. 275; Velidedeoğlu Sh. 273; Tasarı Sh. 220'de 

256. maddenin değişiklik gerekçesi
(11) Türk hukuk lügati Sh. 88
(12) Meydan Larousse, cilt : 4 Sh. 450
(13) Velidedeoğlu Sh. 273; Tasarı, Sh. 220
(14) Çelikel Sh. 218.
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retine sahip olmayanların yani tam ehliyetsizlerin evlat edinme yet
kilerinin bulunmadığını kararlaştırmıştır. Bu kararında evlat edinme
nin münhasıran şahsa bağlı haklardan olduğunu, evlat edinenin biz
zat beyanda bulunmasının gerektiğini, tam ehliyetsizlerin irade be
yanında bulunmalarına imkan olmadığına göre evlat edinemiyecek- 
lerini, ancak mümeyyiz mahcurların, sulh hakimi tarafından verilecek 
izin ve bu iznin MK. nun 406/1 maddesi uyarınca asliye hukuk mah
kemesinin onayı ile mümkün olduğunu kararlaştırmıştır (15).

Evlat edinen ile evlatlığın Türk olmaları kaydıyla evlat edinme
nin koşullarını iki ana gurup içinde inceleyeceğiz.

A —ı Evlat edinmenin esasa ilişkin koşullan : )

1 — Evlat edinen yönünden : \

a) Yaş koşulu : i

MK. nun 253. maddesine göre evlat edinebilmek için en az 40 ya
şında olmak ve evlatlık ile arasında 18 yaş farkı bulunmak gerekir.

Evlat edinebilmek için belirli bir yaşta bulunmak eskidenberi tüm 
hukuk düzenlerinde yer alan bir koşuldur.

Ancak her ülkeye ve zamana göre belirli yaşta olmak ilkesi de
ğişmektedir. Örneğin : Roma devrinde evlat edinebilmek için 60 ya
şında bulunmak zorunlu iken (16), yeni yasalar evlat edinmede daha 
küçük yaşta bulunma ilkesini benimsemiştir (17). İskandinav ülkele
rinde evlat edinme için aranan yaş 25, İsviçre’de 35, Almanya’da 25 
yaşını doldurmuş olmak gerekli olup, bazı koşullarla 21 yaşında ol
makta yeterli görülmüştür (18).

Türk hukukunda evlat edinebilmek için 40 yaşını doldurmuş ol
mak zorunluğu vardır. Yeni tasarı da aynı yaşı benimsemiştir.

Medeni kanunun evlat edinebilmek için 40 yaşında olmak kuralı, 
Türk hukukunda yorumda uyuşmazlığa neden olmaktadır. Bazı hukuk
çular 39 yaşını bitirip 40 yaş içinde olmayı yeterli saymaktadırlar.

(15) Yazıcı/Atasoy Sh. 548.
(16) Koschaker Sh. 332.
(17) Arat Sh. 143.
(18) Tekinay Sh. 424
(19) Yg.2.H.D. 12.9.1969, 4032/3949, Yazıcı/Atasoy Sh. 546, Yg.2.H.D. 11.6.1971, 

3589/3837
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Yargıtay’da birinci görüşü benimseyerek, evlat edinebilmek için 
40 yaşını doldurmuş olmayı aramaktadır (19). Buna karşılık Tekinay 
ise 39 yaşını doldurmuş olanların 40 yaşında kabulü ile bunlar tara
fından evlatlık işlemlerinin geçerli olduğu görüşündedir (20).

Yargıtay’ın son kararlarında yumuşama görülmekte ve evlat edin
mede tarafların ifadeleri ile amaçlarına saygı esası benimsenmekte
dir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 12.12.1977 günlü 1977/8401-8582 sayılı 
kararında "sözleşmenin esas ve şekil şartlarından bir kısmı eksik ol
duğu halde, taraflar buna sağlığında geçerlilik tanıyıp koşullarını ye
rine getirmiş iseler, ölümlerinden sonra mirasçılar buna karşı çıkıp 
iptal isteğinde bulunmaları objektif iyiniyet kuralı ile bağdaşmaz" de
miştir (21). Bu karar ile evlat edinen ile evlatlık arasında gerçek an
lamda evlat ebeveyn ilişkisi kurulmuş ve taraflar evlat edinmeyi be
nimsemişlerse mirasçıların bir kısım şekil ve esas koşulların eksik
liğinden söz ederek evlat edinmenin iptalini isteyemiyecekleri benim
senmiştir. Esas şartlardan biriside 40 yaşında bulunmak koşuludur. 
Kanımızca bu içtihada göre mirasçılar, miras bırakanın evlat edindiği 
tarihte 40 yaşını doldurmadığından ve 39 yaşında bulunduğundan 
söz ederek iptal isteğinde bulunamazlar. Esas ve şekil koşullarının 
eksik olduğu halerde taraflar bu eksikliği dava konusu yapabilirler. 
Ancak bu hak mirasçılara geçmez. Bunu söylerken evlat edinenin ta
sarruf ehliyetinin bulunmaması, esasa ilişkin işlemlerin hiç yapılma
ması nedeniyle açılabilecek davaları ayrık tutuyoruz. Bu durumlarda 
esasen evlat edinme yasal yönden doğmamıştır. Bu gibi hallerde ta
raflarca iptal istenebileceği gibi mirasçılarda dava açabilir ve nüfus 
sicilinde yazılı olan evlat edinmenin iptalini isteyebilirler.

b) Evlat edinen ile evlatlık arasında en az 18 yaş farkının 
bulunması koşulu :

MK. nun 253. maddesi uyarınca evlat edinen ile evlatlık arasın
da 18 yaş farkının bulunması zorunludur. Bu -koşul, evlat edinen ile 
evlatlık arasında gerçeğe yakın bir nesep bağı ile evlat ebeveyn iliş
kisinin kurul'masına yöneliktir. Kanunun aradığı 18 yaş farkı kamu dü- 
zenindendir (22). Ancak, kanunun amacı evlat ve ebeveyn ilişkisinin 
gerçeğe yakın bir biçimde kurulmasına yönelik olduğuna göre, bu 
ilişki 18 yaş farkı bulunmadan da kurulabiliyorsa 18 yaş farkı koşulu

(20) Tekinay Sh. 425
(21) Yargıtay Kararları Dergisi C 4 Yıl 1978 Sayı 9 Sh. 1451.
(22) Egger Sh. 145
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aranmadan da evlat edinme işleminin geçerli sayılmasını benimseyen 
görüşler vardır (23).

Medeni kanun ön tasarısında yaş farkı 15 olarak belirtilmiştir. 
Yargıtay 18 yaş farkına uyulmasını aksi halde evlat edinmenin geçer
siz olduğunu benimsemiştir. 2. hukuk dairesi 26.12.1967 tarihli 5897/ 
5745 sayılı kararında 18 yaş farkı yönünden "akdin muteber olması 
için mutlak şartın tahakkukukuna bağlı” demek suretiyle (24) uyul
ması zorunlu bir kural olarak benimsenmiştir.

c) Sahih Nesepli altsoy bulunmaması :

MK. nun 253. maddesi uyarınca evlat edinebilmek için, sahih ne
sepli altsoy sahibi olmamak gerekir. Bu durumda, tanıma (MK. mad. 
290), yada bütün hukuki sonuçlarıyla babalığa hüküm ile (MK. mad. 
310) çocuk sahibi olan kişi evlat edinebilir. Af yasaları ile sahih ne
sepli olarak nüfusa kayıtlı çocuğu olanlarla, hakim kararı ile nesebi 
düzeltilen (MK. mad. 249) çocuğa sahip olanlar evlat edinemezler. 
Evlat edinmeden sonra yapılan nesep düzeltmeleri ve sonradan çıkan 
af yasaları ile sahih nesepli çocuğa sahip olmak, önceden yapılan 
evlat edinme işlemlerini etkilemez.

Sahih nesepli çocuğu olduğu halde bunun nüfusa kaydettirilme
miş olması da evlât edinmeye engeldir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 
1.11.1976 tarihli 7037/7651 sayılı kararında “ nüfus kaydının başlan
gıçta mevcut olmamasının evlatlık sözleşmesine geçerlik veremiye- 
ceğine” karar vermiştir. Doğru olanda budur. Aksi durumlarda bu 
boşluktan yararlanmak isteyenler çıkacaktır. Çünkü uygulama da çok 
eski evlilerin bile çocuklarını nüfusa kaydettirmedikleri görülmekte
dir.

Altsoy bulunmadığı takdirde evlat edinmenin mümkün olduğu dü
şüncesi, evlat edinme kurumunun temelinde yatan yoksul ve korun
maya muhtaç çocukların refah ve mutluluğu ilkesine dayanarak ter- 
kedilmektedir. Birçok hukukçular altsoyun varlığı halinde dahi evlat 
edinmenin mümkün olmasını önerirken, İsviçre 1972 yılında Medeni 
Kanunu’da yaptığı değişiklikle bunu gerçekleştirmiştir (25). Ancak, 
miras hukukunu etkilemesi ve saklı payları zedelemesi nedeniyle alt
soy bulunmamak, sonradan çocuk sahibi olmak koşulundan vazgeç
menin sakıncllı olduğu kanısındayım.

123) Tekinay Sh. 430, Egger, Sh. 45; Arat Sh. 143.
(24) Yazıcı/Atasoy Sh. 546.
(25) Tekinay Sh. 425.
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d) Rıza koşulu :

MK. nun 255. maddesi uyarınca “ karı kocadan birinin evlat edin
mesi veya evlatlık olması diğerinin rızasına mütevakkıftır".

Evlat edinecek evli kişinin, evlat edinebilmesi için eşin izini gerek
lidir. Sayın Tekinay'ın eserinde belirtilen ve yayımlanmadığı bildirilen 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 4.7.1957 tarihli 3236/4105 sayılı kararı
na göre “ evlat edinen birden fazla kadın ile evli ise bu kadınların tü
münün beyanı ve izni zorunludur (26).

Kanun, evlat edinmede evlat edinenin eşinin iznini istemektedir. 
Bu hüküm evlat edinmede diğer eşin yararını korumaya yöneliktir. 
Ancak, diğer eş iradesini açıklayamıyacak durumda, temyiz kudretin
den yoksun ise durum ne olacaktır. Egger, Alman hukukundln esin
lenerek eşin izninin alınmasından vazgeçilebileceğini belirtmeKtedir 
(27). Buna karşılık Tekinay, diğer eşin izninin saptanmasında, bu 
eşin yararı vardır; temyiz kudretinden yoksun olan eş korunmaya da
ha çok muhtaçtır; bu nedenle beyan ve iznin alınmasından vazgeç
menin uygun olmadığı; vazgeçme yerine, temyiz kudretinden yoksun 
olan eş’e kayyım tayini ve kayyımın dinlenilerek hüküm verilmesinin 
yasanın düzenleme amacına daha uygun olacağı görüşündedir (28). 
Evlat edinme ile aile birliğine yabancı bir kişi girmektedir. Bu yaban
cının girmesi ile temyiz kudretine sahip olmayan eşin haklarının ko
runması gerekir. Kayyım atama ve bunun beyan ve izni ile evlat edin
meye izin verilmesi, temyiz kudretinden yoksun eşin haklarının ko
runmasını sağlar.

Eşin iznini bildirme biçimi kanunda şekle bağlanmamıştır. Bu izin 
işlemi matıekmede mi, yoksa noterde mi yapılacaktır? Yazılı ya da 
sözlü mü olacaktır? Bu konuda açıklık yoktur. Yargıtay 2. Hukuk Dai
resi 6.11.1975 tarihli 6707/8422 sayılı kararında, iznin beyan biçimini 
yasanın düzenlemediğini, iznin "zımnî" yada "icazet" biçiminde ola
bileceğini kararlaştırmıştır. Bu durumda iznin beyan biçimi şekle bağ
lı değildir. Beyan mahkemede, noterde, yazılı veya sözlü olabileceği 
gibi benimseme yoluyla da olabilir.

2 — Evlat alınan yönünden :

Kanun evlat edinilecek yönünden ehliyet ve cinsiyet ayrımı yap
mamıştır. Evlat edinecek kişi ile aralarında 18 yaş farkı bulunmak

(26) Tekinay Sh. 427.
(27) Egger Sh. 48
(28) Tekinay Sh. 428.
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koşulu ile kadın, erkek, sahih ve gayrisatıih nesepli, mümeyyiz veya 
mümeyyiz olmayan zina ve fücur mahsulü çocuklar evlat edinilebilir
ler.

Bir kişi kendi öz kardeşini, kayınbiraderini, baldızını veya yeğe
nini de evlat edinebilir (29).

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1.3.1976 tarihli 1460/1765 sayılı kara
rında "evlat edinme, çocuğu olmayan kişilere ana babalık arzu ve 
sevgisini tatmin için öngörülmüş bir hukuki yoldur”  demekte kardeş 
sevgisi ile ana baba sevgisinin değişik olduğunu, bu nedenle karde
şin evlat edinebileceğini kabul etmiştir.

a) Evlatlığa alınacak kişinin rızası :

Mümeyyiz olan kimse kendi irade ve kabulü dışında bir başka 
şahsa evlatlık olarak verilemez (M.K. mad. 254/1). Kanunun bu hük
mü yalnız mümeyyiz reşitler için olmayıp, mümeyyiz küçükler ve mü
meyyiz mahcurlar içinde geçerlidir. Mümeyyiz küçükler ile mümeyyiz 
mahcurlarında beyanlarının tesbiti ve evlat edinmeye ilişkin kabulle
rinin bulunması gerekir. Mümeyyiz küçükler için ayrıca ana ve ba
banın izni alınmalıdır. Ancak ana biıba kabul etseler bile mümeyyiz 
küçük kabul etmediği takdirde evlat edinmeye izin verilemez.

MK. nun 254/1. maddesi evlat edinilecek küçüğü koruma amacı 
ile konulmuştur. Mümeyyiz küçüğün beyanı saptanmadan evlat edin
meye izin verilmiş ise, bu izin küçüğün yararına olduğu sürece, evlat 
edinen yasanın bu koşulunun yerine getirilmediğinden söz ederek 
evlaltlık sözleşmesinin iptalini isteyemez. Bu sözleşmenin iptalini is
teme hakkı, kanunun korumayı amaçladığı evlat edinilene aittir, Yar
gıtay 2. Hukuk Dairesi 27.6.1963 tarihli 3697/4061 sayılı kararının ge
rekçesinde bu gibi hallerde butlanın nisbi olduğunu ve iptal isteme 
hakkının evlat edinene ait olmadığını benimsemiştir (30).

b) Ana babanın rızası : '

MK. nun 254. maddesi, küçüklerin evlat edinilebilmeleri için ken
di rızaları dışında ana ve babalarının da rızalarının bulunması gerekir 
demiştir. Küçükler mümeyyiz olsalar ve kendileri evlat edinmeyi ka
bul etseler bile ana-babaları kabul etmedikleri taktirde evlatlık alına
mazlar.

(29) Velidedeoğlu Sh. 275.
(30) Yazıcı/Atasoy Sh. 552-553.
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Ana babanın rızalarının alınmasında çocuğun yararı yanında ana 
babanın da vazgeçilmesi ve devri başka biçimde mümkün olmayan, 
ana babanın en doğal ve kutsal velayet haklarının evlat edinene geç
mesiyle de ilgilidir. Yargıtayın 10.11.1954 günlü 17/24 sayılı içtihadı 
birleştirme kararının gerekçe bölümünde "ana baba küçük çocukla
rının evlat alınmasına rıza ve muvafakat etmekle, velayet haklarının 
irade ve ihtiyarlarıyla evlat edinene terk ve bu 'haklarını ıskat ve zayi 
ettiklerinin kabulü gerekir” demektedir.

Burada, ana babanın muvafakatinin mutlak mı yoksa kanuni mü
messil olduğundan mı kaynaklandığı tartışmalıdır. Egger (31) ve Te
kinay (32) ana babanın kanuni mümessil olduğu için muvafakatları- 
nın arandığı görüşündedirler. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1.12.1969 ta
rihli 5981/5453 sayılı kararında velayeti münhasıran babaya verilen 
küçüğün evlat edinilmesinde, veli olan babanın beyanı yeterli görül
müş ve muvafakat etmiyen ananın beyanına itibar olunmamıştır. Biz 
bu kararın incelenmesinde yargıtayın da ana babanın dinlenilmesi ve 
muvafakatini kanuni mümessil oldukları için aradığını görmekteyiz. 
Aksi halde velayet verilmeyen ananın da muvafakatinin aranması ge
rekirdi.

Ana baba muvafakat etme haklarını kötüye kullandıkları takdirde 
durum ne olacaktır?

Hakim olan görüşe göre : Ana babanın muvafakati çocuk yara
rına hareket ettikleri sürece geçerlidir. Çocuk yararına hareket et
medikleri takdirde izin verecek hâkimin MK. nun 370/2. maddesi uya
rınca küçüğe kayyım tayin ettirmesi ve kayyım dinlenerek evlat edin
meye izin verilmesinin doğru olacağı yolundadır, (33) yasanın amacı
na uygun olanı da budur. Aksi halde çocuğun anne ve babası, ço
cuklarının evlat edinilmesine izin verilmesini kendilerine gelir ve ka
zanç kaynağı yapmalarına prim verilmiş ve çocuğun yararı ilkesi ikin
ci plana atılmış olur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1.7.1966 tarihli 3890/3888 sayılı kara
rında doktrinde benimsenen görüşün aksine, “ küçüğün muvafakat ve 
velisinin izni olmadıkça evlat edinilemiyeceğini" belirtmiştir (34).

Biz çocuk yararı ve usul hukuku açısından Yargıtay’ın görüşüne 
katılıyoruz. Yargıtay velayetin nez'i ve vasi tayini yolu ile iznin veri
lebileceğini belirtiyor.

(31) Egger Sh. 46.
(32) Tekinay Sh. 432.
(33) Egger Sh. 46; Velidedeoğlu Sh. 276; Tekinay Sh. 432.
(34) Yazıcı/Atasov Sh. 552.
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Ana ve babanın boşanmaları halinde, velayet hakkı kime verilmiş 
ise yalnız onun dinlenilmesi ve muvafakati yeterli olup ayrıca velayet 
verilmeyen tarafın dinlenilmesine gerek yoktur. Bugünkü uygulama bu 
yoldadır. Ancak, bunun aksine velayeti haiz olmayan tarafından din
lenilmesinin gerektiği görüşünde olanlar vardır (35).

c) Hâkimin izni :

Vesayet altında bulunan küçükler, mümeyyiz küçükler, mahcur
lar ve mümeyyiz mahcurların evlatlık alınabilmeleri için MK. nun 254. 
maddesinde hakimin izni gereklidir. Bu maddede söz konusu izin, ve
sayet dairesi olarak evlatlık alınacak şahsın ikametgahı (MK. mad. 
361) sulh hakiminin iznidir. Ancak sulh hakiminin verdiği iznin geçerli 
olabilmesi için MK. 406/1. maddesi uyarınca asliye hâkimince onay 
görmesi gerekir.

d) Evlat edinilecek kişinin eşinin rızası :

MK. nun 255. maddesinde evlat edinilecek kişinin evli olması ha
linde eşinin rızası gerekir. Ancak t>u rızanın açıklama biçimi yasada 
düzenlenmemiş ve şekle bağlanmamıştır. Rızayı tesbit edecek ma
kamda yasada gösterilmemiş olup, uygulamada bu beyan evlat edin
meye izin isteğinin incelenmesi sırasında mahkemede saptanmakta
dır.

e) Önceden birine evlat edinilmemiş olmak :

Evlat edinen birden çok kimseyi evlat edinebilir. Buna engel bir 
kanun hükmü yoktur. Ancak aynı şahsa evlatlık olanlar toiribirinin 
kardeşi olmazlar. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 13.4.1976 tarihli 2946/3246 
sayılı kararı).

MK. nun 255. maddesinin son cümlesiyle bir kimsenin iki kişi 
tarafından evlat edinmesi yasaklanmıştır. Tek ayrık hal olarak karı 
kocanın beraberce bir şahsı evlatlık almaları kabul edilmiştir. Bu du
rumda evlatlık alınacak şahıs, önceden 'bir başkasının evlatlığı olma
malıdır. Aksi halde başka birisi evlat edinemez.

f) Evlatlık alınacak çocuğun yararının bulunması koşulu :

MK. nun 256. maddesinin ikinci cümlesinde "kanuni şartlar bu
lunmakla beraber evlat edinmek isteyen kimsenin çocuğu görüp gö
zettiği malum veya evlatlığa alınmak için diğer herhangi muhik bir

(35) Egger Sh. 47.
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sebep mevcut olsa bile hakim çocuğun menfaatine mugayir gördükçe 
talep olunan müsaadeyi vermez", denilmiştir. Çocuğun yararının bu
lunması koşulunu, evlat edinmenin şekli koşullarından olan hâkim 
izni bölümünde genişçe inceleyeceğiz.

B ı— Evlat edinmenin şekil koşulları :

Medeni kanunun evlat edinmeye ilişkin 256. maddesinin başlığı 
"şekil" dir. Aynı maddede evlat edinmenin şekil koşulları sıralan
maktadır. Bunlar, hakim izni, sözleşme ve nüfusa tescildir. Bunlardan 
ilk ikisi evlat edinmenin geçerlik koşuludur. Hâkim izni ve sözleşme 
olmadıkça evlat edinme işlemleri geçerlik kazanmaz. Ancak kanunda 
hakim izni alınmakta, sözleşme bundan sonra yapılmaktadır. Dokt
rinde baskın olan görüşe göre önce sözleşmenin yapılması ve bakim 
izninin bundan sonra alınması evlat edinme işlemlerini geçersiz kıl
maz (36). Yargıtay uygulaması da bu yoldadır (2.H.D. 16.12.1948 tarih 
4733/5801).

a) Evlat edinmeye hakimlin izin vermesi :

MK. nun 256. maddesinin 1. cümlesine göre : "evlat edinme, ev
lat edinen kimsenin ikametgahı hakiminin müsaadesi üzerine yapıla
cak resmi bir senetle olur” . Maddedeki hakimden amaç sulh hakimi
dir. H.U.M.K. 1711 sayılı kanun ile değişmeden önce evlat edinmeye 
izin ve evlat edinme sözleşmesinin iptali davalarını görme görevi as- 
iiye hukuk mahkemelerinindi. H.U.M.K. nunda 1711 sayılı kanun ile 
yapılan değişiklikle evlat edinmeye izin verme görevi sulh mahkeme
lerine verildi (H.U.M.K. mad. 8/11-6). Evlat edinmenin iptali istekle
rinde görev eskiden olduğu gibi asliye hukuk mahkemelerinindir.

Evlat edinmeye izin istekleri nizasız kazaya tabi işlerdendir (37).

Davanın hasımlı açılması gerekmez. Evlat edinmeye izin verilme
sine ilişkin kararlar ilam değildir. Usul hükümleri uyarınca kesinleş
mesine de gerek yoktur (38). Ancak hasımsız olarak açılan evlat edin
meye izin davasında evlat edinilecek olan kişi ile bunun kanuni tem
silcisinin taraflar evli ise eşlerinin beyanlarının saptanması gerekir. 
Yargılama basit usule tabidir (HUMK. 507, 176/10).

Evlat edinmeye izin isteklerinde hakim iki yönde inceleme yapa
caktır.

(36) Velidedeoğlu Sh. 277; Egger Sh. 52; Akıntürk Sh. 282.
(37) Kuru Sh. 77.
(38) Yargıtay 2.H.D. sinin 27.6.1963 günlü 3697/4061 sayılı kararı - Yazıcı/Atasoy 

Sh. 553.
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— Evlat edinmede yasal koşulların bulunup bulunmadığının in
celenmesi. Bu koşulları yukarda açıkladığımız için ayrıca incelemiye- 
ceğiz.

— Evlat edinmede çocuğun yararı varımdır?

MK. nun 256. maddesinin 2. cümlesinde “ kanuni şartlar bulun
makla beraber evlat edinmek isteyen kimsenin çocuğu görüp gözet
tiği malum veya evlatlığa alınmak için diğer herhangi bir muhik se
bep mevcut olsa bile hakimin çocuğun menfatine mugayir gördükçe 
talep olunan müsaadeyi veremez”  hükmü vardır.

Evlat edinme, yukarda da belirtildiği gibi sosyal içerikli ve çocuk 
yararına gelişen bir kurumdur. Ancak amaçtan saptırılması da olanak 
içidir. Amaç dışı kullanılacağından kuşku duyulmaktadır (39). Kanun 
koyucu aynı endişeleri benimsemiş olmalı ki evlat edinmede çocuğun 
yararına olmayan ve böylece amaca aykırı durumların varlığı halin
de, hâkim evlat edinmeye izin vermeyecek ve isteği reddedecektir. 
Bu kural emredici nitelikte olup hakime geniş taktir hakkı tanımıştır. 
Ancak hakim keyfi olarak isteği de reddedemiyecektir. Taktirini kul
lanırken Objektif ölçülere göre karar vermek zorundadır. Küçük yaşta 
bulunan bir çocuğun istismarı, yada muhitte fena ahlâklı olarak ta
nınmış, sarhoş ve ayyaş bir kimsenin evlat edinme taleplerinin kabul 
edilmemesi gerekir.

Biz burada mümeyyiz reşitlerle, mümeyyiz mahcurların ve küçük
lerin evlat edinmede yararlarının saptanmasında hâkimin ayrı ayrı öl
çü ve delillerle 'hareket etmesi, küçükler ile mümeyyiz mahcurların 
evlatlık alınmalarında MK. nun 256. maddesinin 2. cümlesindeki ku
ral uyarınca çok hassas davranması gerektiği, ancak mümeyyiz re
şitler için aynı derecede hassas davranmaya gerek olmadığı kanısın
dayız.

Kişi yararını en iyi kendisi taktir eder. Mümeyyiz kişi evlat edi
nilmek isteniyorsa, evlat edinmede mümeyyizin yararının olup olma
dığı yönünden beyanlar dışında delil toplanmasına gerek yoktur. Evlat 
edinilecek reşit ve mümeyyiz kişi kendi yararını yargılamada dinleni
lecek tanıklardan ve diğer delillerden daha iyi taktir eder. Mümeyyiz 
reşitler yönünden evlat edinilecek kişi evlat edinmeyi kabul ediyorsa, 
hakim davayı yarar yoktur diye reddedememelidir (39a).

(39) Egger Sh. 50; Velidedeoğlu Sh. 278; Tekinay Sh. 422; Berki Sh. 3.
(39a) Yargıtay 2.H.D. 27.6.1977 gün ve 5172/5238 sayılı kararında “ Dava, evlat 

edinmeye izin verilmesine ilişkindir. Gerçekten kamu düzenine, ahlak ve 
adaba aykırı amaç güden evlatlık sözleşmelerinin yapılmasına engel olun-
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b) Resmî senet ve sözleşme :

Evlat edinmenin esası bir sözleşmedir. Bu nedenle evlat edinme
nin gerçekleşebilmesi için evlat edinen ile evlatlık arasında bir söz
leşmenin yapılması MK. nun 256. maddesi hükmüdür. Sözleşme ya
pılmadıkça yalnız hakim iznine dayanılarak evlatlık ilişkisi yasal yön
den doğmaz. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 89. maddesi uyarınca 
sözleşmenin düzenleme şeklinde yapılması gerekir.

Evlat edinen küçük veya mahcur ise onun yerine evlat edinile
cek kişinin 'kanuni temsilcisinin sözleşmeyi yapması gerekir. Evlat 
edinen ile evlatlığın noterde yapılan sözleşmeyi bizzat imzalamaları 
gerekmez. Uygulamada özel yetkili vekil tarafından sözleşmenin dü
zenlendiği görülmekte olup bunun aksine bir yargıtay kararı da yok
tur. Ancak Tekinay’ın belirttiğine göre vekaleten sözleşmenin yapı
lamayacağını savunanlar vardır (40).

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 16.12.1974 tarihli 8298/8002 sayılı ka
rarında MK. nun 379. maddesi uyarınca kendisine müşavir tayin olu
nan kişinin evlat edinebileceğini ve sözleşme yapılırken müşavire da
nışmak zorunda olmadığını, müşavire danışmadan yapılan sözleşme
nin geçerli olduğunu belirtmiştir.

c) Evlat edinme işleminin nüfusa tescili :

Evlat edinmede Medeni Kanunun 256. maddesine göre son ko
şul evlat edinme işlemlerinin doğum kütüğüne kayıt olunmasıdır. Do
ğum kütüğüne evlat edinmenin kayıt olunması 1587 sayılı nüfus ka
nununun 29. maddesi uyarınca "ilgililer tarafından mahkeme ilâmı 
ile diğer belgelerin” nüfus idaresine verilmesi koşuluna bağlıdır. Nü
fus Kanununun evlat edinmeye izin verilmesine ilişkin mahkeme ka
rarlarını ilâm niteliğinde benimsemesi hatalıdır. İlâm sözcüğü, öğreti

mak için mahkemenin izin vermesi gerekli bulunmuştur. Bu arada yarar hu
susunun da araştırılması öngörülmüştür. Ne varki olayda mahkeme, yarar 
şartını araştırırken yanlış ölçü kullanmıştır. Şöyleki evlatlık ilişkisinin kurul
masının amacı tek yönlü değildir. Bazan evlat veya ana-babalık sevgisinin 
tatmini ön planda yer alır. Bazan, kendisine manevi destek olacak, ya da 
sıkıntılı zamanlarında onun üzüntülerini içten paylaşacak yakın bir kişiye 
sahip olmak arzulanır.
Davalı reşit olup, evlatlık ilişkisinin kurulmasına razı olduğuna göre, kişinin 
kendi yararını daha iyi düşüneceği ilkesinden hareket edilerek ve özellikle 
ahlaka ve kanuna aykırı bir amacın güdüldüğü de söz konusu olmadığı gö
zetilerek, gerekli izin verilmesi gerekirken isteğin reddedilmesi usul ve ka
nuna aykırıdır" demektedir.

(40) Tekinay Sh. 436.
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ve uygulama ile evlat edinmeye izin verilmesine ilişkin mahkeme ka
rarlarının hukuki niteliğine ve kesin hüküm kuralına terstir. Nüfus 
idaresi evlat edinmeyi, evlat edinen ile evlat edinilenin kütüklerine iş
ler. Evlat edinilenin kaydını, evlat edinenin kütüğüne nakleder. Evlat 
edinmeye izin verilmesine ilişkin mafıkeme kararları, mahkeme tara
fından doğrudan doğruya nüfus idaresine bildirilmez

Yargıtay'ın devamlılık kazanan uygulamasına göre, evlat edinme
nin nüfus kütüğüne kayıt edilmemiş olması evlat edinmeyi geçersiz 
kıimaz. Evlat edinme hakim izni ve sözleşme ile tamamlanır. Nüfusa 
tescil geçerlilik koşulu değildir. Hatta taraflardan birinin ölümünden 
sonrada sözleşmenin nüfusa işlenmesi mümkündür. Hakim izni ve 
sözleşme yapıldıktan sonra bunların nüfusa işlenmemesi, yapılan iş
lemlerin zamanaşımına uğramasını gerektirmez. Zamanaşımı işleme
diği için her zaman nüfusa tescil mümkündür. Yargıtay 6. Hukuk Dai
resinin 3.11.1975 tariıh 5933/6725 sayılı kararı (41), Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nun 28.12.1968 tarih 966/2-830-849 sayılı kararı (42) ve 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 15.3.1976 tarih ve 1976/2057-2222 sayılı 
kararları (43) ile yukarda yazılı ilkeler benimsenmiştir.

(41) Yargıtay Kararlar Deergisi yıl 1976 Sh. 1139.
(42) Yazıcı/Atasoy Sh. 560.
(43) Yargıtay Kararlar Dergisi, yıl 1976, Sh. 1279,
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BORÇLAR HUKUKU

HAKSIZ FİİLLERDE ZAMANAŞIMI (*) 
(BK. m. 60)

Ö. Faruk KARACABEY (•*)

IV — HAKSIZ FİİLLERDE CEZA ZAMANAŞIMININ 
UYGULANMASI

Borçlar Kanununun 60ncı maddesinin ikinci fıkrası haksız fiiller 
için yeni tür bir zamanaşımı getirmektedir. Bu fıkra “Şu kadar ki zarar 
ve ziyan dâvası, ceza kanunları mucibince müddeti daha uzun ve mü
ruru zamana tâbî cezayı müstelzim bir fiilden neşet etmiş olursa şah
sî davayada o müruru zaman tatbik olunur”, demektedir. Bu şekilde 
yasa koyucu birinci fıkradaki zamanaşımı sürelerini uzatmak istemiş
tir.

A — CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI AMACI

Yasa koyucunun, 1 nci fıkradaki zamanaşımı sürelerini uzatmak 
istediğini söylemiştik. Yasa koyucu neden ceza zamanaşımının hak
sız fiillere uygulanmasını istemiştir? Yasa koyucunun bundaki amacı 
nedir? Bu konudaki öğretide ve uygulamadaki temel görüşler şunlar
dır. Haksız eylem aynı zamanda suç ise hem cezai sorumluluk hem 
de hukuki sorumluluk olacaktır. Cezai sorumluluk için ceza zamanaşı
mı, hukuki sorumluluk içinde BK. m. 60/1'deki zamanaşımı uygulana
caktır. Ceza zamanaşımı süresinin, BK. m. 60/1'deki zamanaşımı sü
resinden uzun olması halinde, failin cezai sorumluluğu devam eder
ken, hukuki sorumluluğu sönecektir. Cezai sorumluluk hukuki so
rumluluktan daha ağırdır. Failin daha ağır sorumluluğu sürüp gider
ken, daha hafif olan sorumluluğu sona erecektir. Böylece eylemin Dev
letçe izlendiği sürece, kişilerin tazminat davasının bertaraf edilmesi 
anlamsız olmaktadır. Zarar gören ceza davasına karar verilmeden ön
ce her an davaya müdahil olarak katılabiir ve şahsi hak isteğinde bu-

(*) Bu yazının ilk bölümü Yargıtay Dergisi C : IV, Ekim 1978, S . 4’de yayınlan-

mı?tır- . U ö î
(**) Yargıtay Tetkik Hâkimi.
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iunabiiir. O halde, ceza davasına katılındığı takdirde hukuki sorum
luluğun süidürülmesi söz konusu iken ceza davası dışında hukuki so
rumluluğun sönmesi anlamsız clur. Bütün bu nedenler sonucu yasa 
koyucu zarar görenin, suç failine karşı Medeni hukuk alanındaki ha
reket imkanını genişletmek amacını gütmüş ve eylemin aynı zaman
da suçu gerektirmesi halinde ceza dava zamanaşımının uygulanma
sını gerekli görmüştür (26).

B — CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI 
KOŞULLARI :

1) Kaksız fiilin aynı zamanda suç olması :

Borçlar Kanununun 60 ncı maddesinin ikinci fıkrası eylemin "ce
zayı müstelztm bir fiilden neşet etmiş olursa” tabirini kullanarak, ce
za zamanaşımının uygulanması için öncelikle eylemin suç olması ko
şulunu getiı mistir. Bu konuda ortaya çıkan sorun eylemin suç oldu
ğu bir mahkeme kararıyie, diğer bir deyişle ceza hakiminin kararıyla 
saptandığı takdirde mi ceza zamanaşımı uygulanacaktır? Yoksa ey
lemin suç olup olmadığını hukuk hakimi takdir ederek, cezayı gerek
tiriyor (suç oluyorsa) ise ceza hakiminin kararı olmaksızın ceza za
manaşımını uygulayacakmıdır? Maddenin yazılış şekline göre bir ka
rarla eylemin suç olduğunun saptanmış olmasına gerek yoktur. Ey
lem, objektif (nesnel) olarak cezayı gerektiriyorsa ceza zamanaşımı 
uygulanacaktır. Keza fail aleyhinde ceza verilmiş olması ya da ceza 
soruşturmasına başlanmış olması önemli değildir (27). Yine burada 
ckla gelen soru, eylem suçmudur? olmaktadır; fakat, failin cezai eh
liyeti yoktur. Diğer bir deyişle olayda cezalandırılabilirlik unsuru bu
lunmamaktadır. Bu takdirde de ceza zamanaşımı uygulanacakmıdır? 
Failin cezayı ehliyeti olmasa dahi, nesnel olarak eylem cezayı gerek

26) TUNÇOMAĞ, a.g.e., sh : 321; ARIK K. Fikret : Ceza Zamanaşımının haksız 
fiil zamanaşımına tesiri (m), SBF Der., 1950, V. No ; 1-4, sh : 299 (Kıs. Te
siri); KILİÇOĞLU Ahmet; Haksız Fiillerden Sorumlulukta Ceza Hukuku ile Me
deni Hukuk İlişkisi (m), AÜHF. Der., C : XXIX, 1973, S : 3-4, sh : 209, 
210; TUNCER Sıtkı : Haksız Fiilde Ceza Müruruzamanı (m), AD. 1953, No : 12, 
sh : 1423; FM 6 Aralık 1974, 100 II JdT 1975-1/280, Çev. Şener AKYOL MHA 
Der. Yıl : 10, S : 13,.sh ; 158-164; YİBK., 7.12.1955, E : 55/17 K : 55/26.

27) BELGESAY, a.g.ö., sh : 31; GÜRSOY, Yanşan, sh : 163, 164; KiLIÇOĞLU, 
a.g.m., sh : 211; AR'K, Tesiri, sh : 303, Von TUHR, a.g.e., sh : 414; BECKER, 
a.g.e., sh : 359; TANDOĞAN, a.g.e., sh : 362; FM. 6 Aralık 1974 t. kararı; 
HGK„ 16.6.1976, E : 75/4-797, K : 76/2228; 4HD., 6.1.1976, E : 75/4858, K : 
76/74; 2.2.1976, E : 75/2276, K : 26/1065 (YKD. III/4)



Ö. FARUK KARACABEY 83

tiriyorsa ceza zamanaşımının uygulanacağını, çünkü ceza hükmedil
miş ölmesinin zamanaşımının uygulanması için gerekli olmadığım 
savunan görüş (28) yanında; ceza ehliyeti bulunmuyorsa cezaiandırı- 
iabilirLik olmadığına göre ceza zamanaşımının uygulanmıyacağını sa
vunan görüşe de Taşlanmaktadır (29).

Kanımızca, cezai ehliyeti olmayan fail için ceza zamanaşımının 
uygulanmaması gerekir. Çünkü, ceza zamanaşımının uygulanmasını 
gerekli kılan temel ilke Devletin cezalandırmak hakkı ve dolayısıyle 
failin daha ağır olan cezai sorumluluğu devam ederken, kişinin taz
minat istemek hakkının yani failin hukuki sorumluluğunun sönmesinin 
mantığa, genel hukuk ilkelerine ve doğruluk kurallarına uymamasıdır. 
Cezai ehliyeti olmayan kişinin daha ağır cezai sorumluluğu yoktur, 
dolayısıyle Devletin bir cezalandırma hakkından söz de edilemez, hu
kuki sorumluluğu diğer koşullar varsa bulunsun fakat zamanaşımı 
açısından hukuk zamanaşımı uygulansın, ceza zamanaşımının uygu
lanması için artık geçerli bir dayanak kalmamaktadır. Diğer bir deyiş
le yasa koyucu onun ehliyetsizliğini yaratan nedeni (küçüklük, akıl 
hastalığı) olan durumu değerlendirerek, o kişinin cezaya çarptırılması 
gibi da;ha ağır bir sonucu olan şeyi ortadan kaldırıyor, buna karşın 
hukuk zamanaşımı yerine daha uzun zamanaşımının uygulanması sür
dürülüyor. Bu amaç çelişkisini açıklamak güç olmaktadır. Öyle ise ce
zaî ehliyeti olmıyan ve yasaların ceza vermeyi uygun ve yararlı gör
mediği, bir kişi hakkında da tamamen ceza kuralları dışında hukuki 
sorumluluğunu değerlendirmek daha uygun olur. Nitekim, ceza so
rumluluğunun sona ermesi ile ceza zamanaşımının uygulanmasından 
cayıldığı ve artık hukuk zamanaşımının uygulanmasının gerektiği ka
bul edilen durumlar vardır. İleride görüleceği üzere af nedeniyle ceza 
davasının ortadan kaldırılmasına karar verildiği zaman, olaya ceza 
zamanaşımının uygulanmasına devam edilmemekte, af kanununun yü
rürlük tarihinden ya da afla ortadan kaldırma kararının kesinleşme 
tarihinden itibaren bir yıllık hukuk zamanaşımı uygulanmaktadır. Ke
za, ceza davasının ceza zamanaşımının işlemesi sonucu düşmesin
den sonrada hukuk zamanaşımının uygulanacağı; ceza sorumluluğu 
olmayan diğer tazminle sorumlular hakkında ceza zamanaşımının uy- 
gulanmıyacağı esası, ceza sorumluluğu ile ceza zamanaşımının birlik
te düşünülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bundanda anlaşılıyor- 
ki, ceza sorumluluğunun ortadan kalkması halinde artık ceza zaman
aşımının da uygulanmıyacağıdır. Aynı temel ilkeye dayanarak cezai

28) GÜRSOY, Yarışan, sh : 163, 164; KILIÇOĞLU, a.g.m., sh : 211, FM. 6 Aralık 
1974 t. kararı.

29) ARIK, Tesiri, sh : 306'da anılan FM. 27 Nisan 1918 t. kararı.
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ehliyeti olmadığı için ceza sorumluluğundan söz edilemiyecek kişiler 
hakkında da ceza zamanaşımının uygulanmaması gerektiğini ileri sür
mek mümkündür.

Haksız fiil hakkında hiçbir cezai soruşturma veya kovuşturması 
yapılmamış, ceza mahkemesince karar verilmemiş olduğu takdirde BK. 
m. 60/2’nin uygulanması nasıl olacaktır? Bu durumda hukuk hâkimi, 
serbestçe kendisi eylemin suç olup olmadığını araştırıp, değerlen
dirme yapacaktır. Eylem aynı zamanda suç ise o takdirde, olaya ceza 
zamanaşımını (uzamış zamanaşımını) uygulayacaktır. Eğer, eylem suç 
değilse, BK. m. 60/1'deki zamanaşımı uygulanacaktır. Nitekim Yargı
tay, 13.4.1938 gün ve 3/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında "yurt 
dışına ürün ihracında kullanılmak üzere geçiçi olarak ithal ve bu ne
denle gümrük resmi alınmayan çuvallar için teminat yatıran kişinin, 
bu çuvalları kullanmadığı halde kullanmış gibi teminatı geri çekmesin
de uygulanacak zamanaşımının BK. m. 125 ve 66 ile ilgisi olmadığını, 
bu eylemin suç olduğunu, bu nedenle de BK. m. 60/2'deki ceza za
manaşımının uygulanacağını" belirtiyor.

Eylem hakkında C. Savcılığınca verilen takipsizlik kararı ile sorgu 
hâkiminin muhakemenin men'ine dair kararları teknik anlamda bir 
hüküm olmadığından, hukuk hâkimini bağlamazlar ve eylemin suç 
olup olmadığını belirliyerek, uzamış zamanaşımının uygulanıp uygu- 
lanmıyacağını hukuk hâkimi değerlendirecektir (30).

Olay hakkında ceza mahkemesinde dava açılarak ceza mahke
mesinin karar vermiş bulunması durumunda ise, ceza mahkemesi ka
rarının niteliğine göre bir ayrım yapıp, ona göre konuyu değerlendir
mek gerekir.

Ceza mahkemesinin yargılama sonucu vereceği ka ra rla r:

a) Mahkumiyet kararı
b) Beraat kararı
c) Diğer kararlar olmak üzere üç gurupta toplanmaktadır (31).

Ceza Mahkemesi, mahkumiyet kararı vermişse, artık hukuk hâ
kimini bu mahkumiyet kararı bağlar ve eylemin suç olduğu ceza mah
kemesince saptanmıştır. Olayda ceza zamanaşımı uygulanacaktır. Bu 
yön, gerek öğretide gerekse uygulamada tartışmasız kabul edilmiştir.

30) TANDOĞAN, a.g.e., sh : 363; KILIÇOĞLU, a.g.m., sh : 217, 220; FM. 30 Ocak 
1929 t. kararı (Arık, Tesiri, sh : 307, 308 den naklen); 4HD., 6.1.1976, E : 75/ 
4858, K : 76/74 YKD, III/2; 4HD., 2.2.1976, E : 75/2276, K : 76/1065, YKD. III/4; 
4HD., 14.5.1976, E ; 76/4953, K : 76/4953.

31) EREM Faruk : Ceza Usulü Hukuku, Ankara-1964 sh : 446, 447, 448.
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Ceza mahkemesi beraat kararı vermişse, bu karar hiçbir ön koşul 
olmaksızın hukuk hâkimini bağlıyacakmıdır? Ve ceza zamanaşımı uy- 
gulanmıyacakmıdır? Bu konuda iki görüş yer almaktadır :

Birinci görüş : Ceza mahkemesinin her ne şekilde olursa olsun 
vermiş olduğu beraat kararı hukuk yargıcını bağlar ve tazminat dava
sında ceza zamanaşımı uygulanmaz (32).

İkinci görüş : Ceza mahkemesinin beraat kararının niteliğine gö
re sorun çözüme ulaştırılacaktır. Eğer beraat kararında eylemin suç 
olmadığına karar verilmişse doğal olarak BK. m. 60/2'deki "cezayı 
müstelzim” koşulu bulunmadığından ceza zamanaşımı uygulanmıya- 
caktır. Beraat kararında eylemin yokluğuna karar verilmişse, yine ey
lem olmadığından ceza zamanaşımının uygulanıp uygulanmaması tar
tışmasına gerek kalmıyacaktır. Beraat kararı sanığın söz konusu ey
lemi işlemediğine karar verirse, her şeyden önce sanık (kişi) haksız 
fiilin faili olmadığından yine ceza zamanaşımı uygulanması düşünül- 
miyecektir. Ceza mahkemesi beraat kararını sanığın bu suçu işlediği
ne dair yeterli delil bulamadığından vermişse, bu durumda hukuk hâ
kimi eylemin suç olup olmadığını araştırıp ona göre karar verecek- 
midir (33)?

İki görüş arasındaki ayrılık, delil yetersizliğinden beraat kararı ve
rildiği zaman hukuk hâkiminin yeniden bir değerlendirme yapıp yap- 
mıyacağıdır. Esasen burada BK. m. 53’den değişik bir değerlendirme 
söz konusudur. Hukuk hâkimi, tazminattan sorumluluk için unsurların 
var olup olmadığını değil, eylemin suç olup olmadığını ve failin bu ey
lemin sahibi olup olmadığını değerlendirecektir. Kanımızca ceza mah
kemesi beraat kararı vermişse artık ceza zamanaşımı uygulanmaz. 
Delil yetersizliğinden beraat halinde hukuk yargıcının bağlı olmaması 
durumunda aynı delillerin diğer bir yargıç tarafından tekrar değerlen
dirmesi söz konusu olmaktadır ki, hukuk yargıcının ceza yargıcının 
verdiği kararın aksine bir değerlendirmeye ulaşması halinde, ceza yar
gıcı suç saymıyor, hukuk yargıcı suç sayıyor gibi ters bir durum orta

32) TUNÇOMAĞ, a.g.e., sh : 332; ARSEBÜK ve FUNK (Arık, tesiri, sh : 705 den 
naklen).

33) GÜRSOY, Yarışan, sh : 157, 163, 164; ÇALKIM F. ve TUĞSAVUL M. : (Arık, 
Tesiri, sh : 302'den naklen); Von TUHR, a.g.e., sh : 414’de “ceza m ahkem e
since verilen beraat karan veya ceza davasından feragat fiilin cezayı müs- 
telzim olmadığını tesbit ettiği takdirde, 60/11. ci maddeyi tatbike mahal 
yoktur” demektedir. Ancak delil yetersizliğinden beraat halinde durumun 
ne olacağına ilişkin bir açıklama getirmemektedir. TANDOĞAN, a.g.e., sh : 
363; BECKER, a.g.e., sh : 359; HGK., 30.1.1976, 475/159, YKD. II/9; 4HD., 
16.1.1948, 375/117; 4HD., 19.10.1945, 5869/3714
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ya çıkacaktır (34). Ancak, delil yetersizliğinden beraat kararı verildik
ten sonra, tazminat davası sırasında zarara uğrayanın yeni belge ve 
delilleri bularak hukuk hâkimine sunması halinde hukuk hâkiminin ye
niden değerlendirme yapması düşünülebilir.

Bu konuyla ilgili söyliyeceklerimizi bitirmeden önce eylemin yal
nızca Türk Ceza Kanunu açısından değil diğer ceza kanunları açısın
dan da suç olup olmadığı durumu nazara alınacaktır. Örneğin 1918 
sayılı Kaçakçılık Kanununa veya Orman Kanununa göre suç olması da 
ceza zamanaşımının uygulanması için yeterlidir. Zaten madde met
nindeki "ceza kanunları” tabiri bunu açıkça ortaya koymuştur.

2) Ceza Zamanaşımının Daha Uzun Süreli Olması

Borçlar Kanununun 60 ncı maddesinin II fıkrasında bu yön tered
düde yer bırakmayacak şekilde açık olarak belirtilmiştir. Ceza Zaman
aşımı süresi daha kısa ise uzun olan Hukuk zamanaşımı uygulanacak
tır. Borçlar Kanununun 60 ncı maddesinin 1 inci fıkrasındaki hem bir 
yıllık zamanaşımı süresi için hem de on yıllık zamanaşımı süresi için 
uzun olan ceza zamanaşımı süresi uygulanır. Ceza zamanaşımı süre
si bir yıllık süreden fazla 10 yıllık süreden az ise ceza zamanaşımı yal
nız bir yıllık süreyi etkiler ve onu uzatır. Örneğin ceza zamanaşımı sü
resi 5 yıl ise BK. m. 60/1 deki bir yıllık süre 5 yıllık olarak kabul edi
lir 10 yıllık süre aynı kalır. Ceza zamanaşımı süresi 15 yıl ise her iki 
süre de 15 yıl olarak nazara alınır (35). Eylem, diğer bir kanunda özel 
bir ceza zamanaşımına tabii ise, o yasadaki ceza zamanaşımının sü
resi nazara alınır.

3) Ceza Dava Zamanaşımı Olacaktır.

Ceza Kanunumuzun 102 nci maddesi ceza dava zamanaşımını, 
112 nci maddesi de ceza zamanaşımını kurala bağlamıştır. Haksız fiil
lerde uygulanacak zamanaşımı 102 nci maddedeki ceza dava zaman- 
aşımıdır. 102 nci maddeye göre süreler şöyledir:

1 — Ölüm ve müebbet hapis cezalarını gerektiren cürümlerde 
20 yıl,

2 — Yirmi ve yirmi yıldan fazla muvakkat ağır hapsi gerektiren 
cürümlerde 15 yıl,

34) KİLİÇOĞLU, a.g.m.. sh : 217-220;
35) KİLİÇOĞLU, a.g.m., sh ; 212; GÜRSOY, Yarışan, sh : 163; TANDOĞAN, a.g.e., 

Sh : 361; Von TUHR, a.g.e., sh : 414; BECKER, a.g.e., sh : 359.
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3 — Beş yıldan fazla ve 20 yıldan az ağır hapis veya beş yıldan 
fazia hapis yahut amme hizmetlerinden ömür boyu mahrumiyet ceza
larından birini gerektiren cürümlerde 10 yıl,

4 — Beş seneden fazla olmamak üzere ağır hapis veya hapis ya
hut sürgün (kaldırıldı) veya amme hizmetlerinden geçici mahrumiyet 
ve ağır para cezasını gerektiren cürümlerde 5 yıl,

5 — Bir aydan fazla hafif hapis veya otuz liradan fazla hafif pa
ra cezalarını gerektiren fiillerde iki yıl,

6 — Bir ay ve aydan az hafif hapis veya otuz lira ve otuz liradan 
az hafif para cezasını gerektiren fiillerde 6 aydır.

Ceza dava zamanaşımı, eyleme kişileştirme sonucu verilen ceza 
miktarına göre değil; eylemin uyduğu maddede öngörülen cezanın yu
karı haddine göre belirlenir. Yargıtay 3.6.1342 gün ve E : 1941/33, 
K : 1942/15 sayılı içtihadı birleştirme kararında (Dava zamanaşımı, 
mahkemece belirtilen ve hükmolunan ceza miktarına göre değil, TCK. 
nin 102 nci maddesinin her bendinde sıralandığı üzere cürümlerin ve 
kabahat eylemlerinin gerektirdiği (tavan) cezalara göre hesaplanma
lıdır esasını getirmiştir.

Burada şu konuya da açıklık getirmek gerekmektedir. TCK. nun- 
daki ceza dava zamanaşımı yalnızca süre açısından haksız fiillerde 
uygulanır. Çünkü Borçlar Kanununun 60 ncı maddesinin II fıkrasındaki 
zamanaşımı tamamen hukuka ait bir kurumdur. Yalnızca, süre açısın
dan ceza kanununa tabi tutulmuştur. Bu nedenle zamanaşımını dur
duran ve kesen nedenler gibi konularda TCK. nun 102 nci maddesini 
izliyen maddelerdeki esaslar değil Borçlar Kanununun 125 nci madde
sini izliyen maddelerdeki esaslar tatbik olunur (36). Ancak, BK. m. 
60/2’deki uzamış zamanaşımının başlangıç tarihi, TCK. nun da olduğu 
gibi fiilin işlendiği gündür.

C — KUSURA DAYANMIYAN SORUMLULUKTA CEZA 
ZAMANAŞIMI

Ceza zamanaşımının uygulanması koşullarının başında, haksız 
fiilin aynı zamanda suç olmasının gerektiği açıklanmıştı. Eylem aynı 
zamanda suç ise, ceza zamanaşımı uygulanacaktır. Fail açısından di
ğer bir deyişle suç olan eylemi işliyen açısından ceza zamanaşımının 
uygulanacağı kuşkusuzdur. Ancak, eylem sahibi dışında malca sorum

36) BECKER, a.g.e., sh : 358; KILIÇOĞLÜ, a.g.m., sh : 215, 216; FM. 6 Aralık 1974 
tarihli kararı.
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lu olanların da bulunduğu gözönüne alınırsa ceza zamanaşımının bun
lar için de uygulanıp uygulanmıyacağı sorunu çıkmaktadır.

Bugün için bu konu uygulamada kesinlik kazanmıştır ve bir çok 
Yargıtay Kararları haksız fiilden hukuken sorumlu olanlar hakkında 
ceza zamanaşımının uygulanmıyacağını açıklamıştır. Yargıtay öncele
ri, haksız fiilden, malca sorumlu olanlar içinde yer alan mirasçılar 
hakkında koşulları bulunduğu takdirde, ceza zamanaşımının uygula
nacağı düşüncesinde idi (37). Daha sonra bu düşüncesi değişmiş ve 
bütün malca sorumlu olanlar hakkında ceza zamanaşımının uygulan- 
mıyacağı kararı yerleşmiştir (38).

Öğretide ise, önceleri bir kısım eserlerde malca sorumlu olanlar 
hakkında da ceza zamanaşımının uygulanacağını savunanlar bulun
masına karşı bugün ceza zamanaşımının uygulanmıyacağı görüşü ke
sinlik kazanmış durumdadır (39). Malca sorumlu olanlar hakkında, ce
za zamanaşımının uygulanması görüşünde olanlar bunu mirasçılara 
hasretmişlerdir ve Becker "mirasçılar Medeni Hukuik bakımından mi

37) 4HD., 31.10.1949 gün ve 5642/5611 s. kararı Kılıçoğlu, a.g.m., eh : 214'den 
naklen); 4HD., 20.9.1939, 1963/2431 ve 30.9.1939 t. ve 2421/1863 s. kararları 
(Arık, Tesiri, sh : 311, 312'den naklen).

38) MALCA SORUMLULAR HAKKINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMIYA- 
CAĞİNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER :
1 — 4HD., 21,2.1975, E : 74/9502, K : 75/2243

Ceza zam anaşım ı sadece ey lem i iş leyen le r hakk ında  u y g u la n ır. A dam  
ça lış tıran  hakk ında  ceza zam anaşım ı uygulanm az.

2 — 4HD., 10.2.1977, K : 77/1444
M ira sç ıla ra  ka rş ı açılan  ta zm in a t davasında ceza zam anaşım ı u yg u 
lanm az. B K . m . 6 0 / I ’dek i b ir  y ı l l ık  zam anaşım ı uyg u lan ır.

3 — 4HD., 11.2.1977, E : 76/1533, K : 77/1491.
K u ra l o la ra k  m alen so rum lu  k iş ile re  ceza zam anaşım ının uygu lanm a  
olanağı y o k tu r.

4 _  4HD., 30.6.1977, E : 76/893, K : 77/7606.
M edeni Yasa 320 <nci m addesi hükm üne dayanan ev re is i a leyh ine  
açılan ta zm in a t dava la rında  B K . m. 6 0 / I I ’dek i ceza zam anaşım ı u y - 
g ulanm az.

5 — 15HD., 27.2.1976, E : 75/5617, K : 76/796, YKD. 11/10.
A ra ç  sah ib i hakk ında  ceza zam anaşım ı uygu lanm az.

6 — 15 HD., 4.3.1976, E : 75/5829, K : 76/919, YKD. 111/10.
A ra ç  sah ib i hakkm da  ceza zam anaşım ı uygu lanm az.

39) Malca sorumlu olanlar hakkında ceza zamanaşımı uygulanacağı görüşünde 
olanlar: BECKER, a.g.e., sh : 359, 360; GÖNENSAY Samim : Borçlar Huku
ku C : I, lstanbul-1948, sh : 233 (Arık : Tesiri, sh : 312'den naklen)
Malca sorumlu olanlar hakkında ceza zamanaşımının uygulanmıyacağı görü
şünde olanlar : VON TUHR, a.g.e., sh : 414; ARIK, Tesiri, sh : 313, 314; TAN- 
DOĞAN, a.g.e., sh : 363; TUNÇOMAĞ, a.g.e. sh : 322; GÜRSOY, Yarışan, Sh. 
164; KILIÇOĞLU, a.g.m., sh : 214;
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ras bırakandan daha iyi bir hukuki duruma malik değildirler; onların 
ölümü sebebiyle ceza davası yürütülmezse, Ceza Hukukuna göre uza
mış (daha uzun) olan zamanaşımı süresi, mer’i kalır" demektedir. Ka
nımızca ceza zamanaşımının malca sorumlu olanlara uygulanması 
mümkün değildir. Ceza zamanaşımının tazminat davasında uygulan
masını gerekli kılan temel neden, birkaç kerre tekrarlandığı gibi Dev
letin ceza kovuşturmasını yürüttüğü sürece, kişisel hakkın sönmesi
nin doğruluk, mantık kurallarına ve hayatın olağan akışına uygun ol
mamasıdır. Diğer bir deyişle cezai sorumluluğa paralel olarak ceza 
zamanaşımı uygulanmalıdır. Malca sorumluların cezai sorumlulukları 
olmadığına göre, ceza zamanaşımının uygulanmaması gerekir.

D — AF VE CEZA ZAMANAŞIMI

Zarar verici eylemin aynı zamanda suç olması halinde daha uzun 
süreli zamanaşımının uygulanacağı belirtilmişti. Af çıkması halinde, 
ceza zamanaşımının uygulanıp uygulanmıyacağı sorunu ile karşılaşıl
maktadır. Keza, ceza zamanaşımı uygulanmayıp hukuk zamanaşımı 
uygulanacak ise, hukuk zamanaşımının başlangıç tarihi ne olacaktır? 
Affın genel ya da özel af olmasının bu konudaki etkisi nedir? İşte bu 
sorular artık bugün açıklığa kavuşmuş ve uygulamada kökleşmiştir.

Yargıtay 7.12.1955 gün ve E : 55/17, K : 55/26 sayılı içtihadı bir
leştirme kararı ile cezayı gerektiren (suç olan) haksız fiillerin affa 
uğramaları halinde BK. m. 60/1'in uygulanacağını kabul etmiştir. Ni
tekim daha sonraki bütün Yargıtay kararları da aftan sonra hukuk 
zamanaşımının uygulanacağını belirtmişlerdir. Bu konuda, öğretide 
de görüş birliği vardır (40). Yargıtay sözü edilen içtihadı birleştirme 
kararında "... haksız fiillerin af kanunları ile cezai mahiyet ve vasıf
larını kaybetmeleri halinde artık Devletçe de takip bahse konu olami- 
yacağından, bu gibi haksız fiillerden doğan tazminat davalarında 
ceza zamanaşımının değil BK. m. 60'daki hukuk zamanaşımının tat
biki gerekir.”  demektedir. Ancak burada söz konusu olan genel afmı- 
dır? Yoksa, özel af da ceza zamanaşımının uygulanmasını engeller- 
mi? Bu soruna açıklık getirmek için öncelikle genel af ile özel af ara
sındaki içerik ve nitelik farkını ortaya koymak gerekir. TCK. m. 97'e 
göre genel af, kamu davasını, hükmolunmuş ise mahkumiyetin bütün 
cezai sonuçlarını ortadan kaldırır. Tabiiki eylemi ortadan kaldırması

40) TUNCOMAĞ, a.g.e., sh : 322; ARIK Fikret : Haksız Fiil Zamanaşımına af ha- 
linde ceza zamanaşımı tatbik edilebilirmi? Edilmezse tazminat davasının za
manaşımı ne zaman başlar, (m) (kıs. Af), SBF. Der., 1954 II No : 3, sh : 251- 
254; GÜRSOY, Yarışan, sh : 164; KİLİÇOĞLU, a.g.m., sh : 217-220.



90 HAKSIZ FİİLLER D E ZAMANAŞIMI

düşünülemez, diğer bir deyişle yok kılamaz; ancak, bu eylemin suç 
olma özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Özel af ise, TCK. m. 98’e gö
re, verilmiş bulunan cezayı kaldırır veya azaltır ya da değiştirir. Özel 
affın fer’i ve mütemmin cezalara etkisi ancak özel kuralın varlığı ile 
mümkündür. Bu kısa açıklama genel affın eylemin suç olma özelliğini 
ortadan kaldırıp cezai sorumluluğunu söndürdüğü halde, özel affın 
eylemin cezai niteliğini ortadan kaldırmadığını göstermektedir. Ceza 
zamanaşımının uygulanmasındaki temel amaç cezai sorumluluk sür
düğü sürece hukuki sorumluluğun devam etmesidir. Genel afla, cezai 
sorumluluk, eylemin suç olma özelliği, Devletin cezalandırma hakkı 
ortadan kalkmakta; özel afla ise, bütün bunlar devam etmekte sade
ce ceza kaldırılmakta, indirilmekte veya türü değiştirilmektedir. Buna 
göre ancak genel af, ceza zamanaşımının uygulanmaması sonucunu 
doğurur. Özel af ise, bu etkiyi niteliği itibariyle yapamaz. Bu açıkla
malar sonucu ancak genel af, ceza zamanaşımı yerine hukuk zaman
aşımının uygulanmasını gerektirmektedir. Özel af nedeniyle ceza ta
mamen kaldırılmış olsa dahi ceza zamanaşımı uygulanmaya devam 
edilecektir (41).

Özel af, ceza zamanaşımının uygulanmasının gerekliliği yönünü 
etkiliyememektedir, fakat ceza süresini indirdiğinden, ceza zamanaşı
mının süresi, afla indirmenin sonucu geriye kalan ceza miktarına göre 
mi hesaplanacaktır? Yoksa ilk olarak (af uygulanmasından önce) ve
rilen ceza miktarına göre mi hesaplanacaktır? soruları akla gelebilir. 
Yargıtayın 3.6.1942 gün ve E : 41/36, K : 42/15 sayılı içtihadı birleş
tirme kararında dava zamanaşımının, mahkemece belirtilen ve hük- 
molunan ceza miktarına göre değil, TCK. m. 120'nin her bendinde sı
ralandığı üzere cürümlerin ve kabahat eylemlerinin gerektirdiği tavan 
cezalara göre hesap edilir esası getirilerek bu sorulara yanıt verilmiş 
olmaktadır. Yani suç için ilgili ceza maddesinde belirtilen cezanın üst 
haddi nazara alınacağından mahkemenin verdiği ceza miktarı, afla 
indirilen ceza miktarı gibi durumlar nazara alınmıyacaktır.

Genel af nedeniyle, hukuk zamanaşımının uygulanacağı hallerde 
hukuk zamanaşımı ne zaman başlıyacaktır? Bu soruyu yanıtlarken du
rumu iki açıdan değerlendirmek gerekir. Ceza davasının açılmış ve 
devam etmesi hali ile; eylemin işlenmiş olmasına rağmen henüz kamu 
davası açılmamış veya kovuşturmaya geçilmemiş durumlarına göre 
ayrım yapmak gerekir. Eğer eylem işlenmiş ve bu eylem bir suçu oluş
turuyor ise henüz cezai kovuşturmada başlamamışsa genel af yasa

41) 4HD., 3.3.1976, E : 75/5652, K : 76/2246
Özel a f,  ceza (zamanaşımının uygu lanm asın ı engellemez.
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sının yürürlüğe girdiği tarihte hukuk zamanaşımı işlemeye başlıyacak- 
tır. Cezai kovuşturma ve soruşturma devam ederken, genel af nede
niyle, ceza davasının ortadan kaldırılması kararının kesinleşme tarihi 
hukuk zamanaşımının başlangıç tarihidir (42).

V — HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE DURMASI

A — Genel Olarak

Haksız fiiller için özel zamanaşımı getiren BK. nun 60 ncı madde
sinin 1 nci fıkrasındaki bir yıllık ve on yıllık zamanaşımı BK. nun 125 
nci ve onu izleyen maddelerdeki zamanaşımı düzenleyen genel kural
lardan, yalnızca süre ve zamanaşımının başlangıç günü açısından ay
rılık göstermektedir. Zamanaşımının kesilmesi, durması ve ileri sürül
mesi gibi diğer yönler hakkında 60 ncı madde değişik bir esas getirme
miştir. BK. nun 125 nci maddesi ve onu izleyen maddeleri (BK. 125-140) 
özel kural bulunmayan bütün durumlarda uygulanacağından, BK. nun 
60 ncı maddesindeki zamanaşımı hakkında da özel durma ve kesilme 
nedenleri bulunmadığı için, bu kurallar uygulanacaktır. Ancak, bura
da duraksamaya yer verebilecek tek konu 60 ncı maddenin 2 nci fıkrası 
ile getirilen ceza zamanaşımının kesilmesi ve durması hususunda, ce
za kanunlarının getirdiği esaslar mı uygulanacaktır? Yoksa, Borçlar 
Yasasının getirdiği esaslar mı uygulanacaktır? sorularıdır.

Öğretide ve uygulamada kökleşmiş görüş: haksız fiillerde ceza 
zamanaşımı uygulansa dahi, bu zamanaşımının kesilmesi, durması ve 
ileri sürülmesi gibi esaslar açısından Borçlar Yasasındaki hükümlere 
tabidir şeklindedir. Ceza zamanaşımı haksız fiil zamanaşımını yalnız
ca süre açısından etkilemektedir ve BK. m. 60/ll’deki zamanaşımı ta
mamen hukuka ait kurumdur. Nitekim Yargıtay son zamanlardaki ka
rarlarında "ceza zamanaşımı” tabiri yerine "uzamış zamanaşımı" ta
birini kullanarak, bu noktayı vurgulamaktadır.

B — ZAMANAŞIMINI DURDURAN NEDENLER.

Zamanaşımını durduran nedenler BK. m. 132’de sayılmıştır. 
Zamanaşımını durduran nedenlerin gerçekleşmesi halinde zamanaşı
mı süresi işlediği yerde durmakta ve durduran nedenlerin kalkması ile 
kaldığı yerden devam etmektedir. BK. m. 132'de sayılan durdurma ne
denleri şunlardır:

42) 4HD., 15.6.1865, E : 64/4106, K : 65/3175 ve 7.6.1977, E : 76/10653, K : 77/6608;
15 HD„ 15.5.1975, E : 75/2615, K : 75/2626 ve 4.3.1976, E : 75/5829, K : 76/919.
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1 — Velâyet devam ettiği sürece çocukların baba ve analarına
karşı olan alacaklarında,

2 — Vesayet devam ettiği sürece, vesayet altında bulunanların
vasi, sulh hakimi ve asliye hâkimlerinden olan alacakların
da,

3 — Nikâh devam ettiği sürece karı-kocanın biribirlerinden olan
alacaklarında,

4 — Hizmet sözleşmesi devam ettiği sürece, hizmetçilerin, ken
dilerini çalıştıranlarda olan alacaklarında,

5 — Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece
zamanaşımı işlemez, işlemeye başlamışsa olduğu yerde du
rur.

Yukarıda da açıklandığı gibi durduran nedenin ortadan kalkması 
ile zamanaşımı işlemeye başlar ya da işlemeye başlayan zamanaşımı 
süresi durmuş ise, kaldığı yerden işleyen sürenin üstüne eklenerek 
devam eder.

C — ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER

Zamanaşımını kesen nedenleri iki kategoride Borçlar Kanununun 
133 ncü maddesi, incelemiştir. Bu maddenin 1 nci bendinde borçlunun 
eylem ve işlemlerinden doğan kesilme nedenleri, 2 nci bentde de ala
caklının eylem ve işleminden doğan kesilme nedenleri yer almaktadır. 
Zamanaşımı gerek borçlunun gerekse alacaklının eylem ve işlemleri 
sonucu kesildiği takdirde, o güne dek işlemiş olan zamanaşımı süresi 
ortadan kalkar ve zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Diğer 
bir deyişle zamanaşımı kesilince artık o ana kadar zamanaşımı hiç 
işlememiş olarak kabul edilir.

1) Borçlunun eylemi :

Borçlunun eylemi, borcun borçlu tarafından tanınmasıdır. Yasa 
bunu borcun ikrarı olarak nitelendirmektedir. Yine cümlede ki diğer 
hususlarda tanımaya yönelik işlem ve eylemlerdir. Borcu tanıma açık 
olmalıdır. Bu tanıma sözlü veya yazılı olabilir. Borcu senede bağla
mak, ipotek göstermek, takas teklifinde bulunmak açık şekilde borcun 
tanınması olarak nitelendirilebiNnir. Borcun tanınması yeterli olup, bor
cun miktarının da bildirilmesi veya açıklanması önemli değildir. Tanı
ma tek taraflı hukuki bir işlem olduğundan alacaklının kabulüne bağlı
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değildir. İkrar, faiz ödemek, borca mahsuben bir miktar ödemede bu
lunmak, rehin veya kefil vermek borcu tanıma niteliğinde kabul edi
len eylemlerdir.

2) Alacaklının eylemleri :

Bunlar alacaklının usul yasasının koyduğu esaslar uyarınca dava 
açması, dava def’ilerinde bulunması (takas dermeyanı, BK. m. 81 de
ki akdi icra etmemek dermeyanı, MK. m. 864 deki hapis hakkı) ha
keme başvurması, icraya başvurup takibata geçmesi, iflas masasına 
katılması eylemleridir (43).

Bir yıllık zamanaşımı için, ek süre, kesen nedenler, kesilmeden 
sonra yeniden işlemeye başlama ve benzeri esaslar açısından BK. nun 
133, 134, 135, 136 ve devamı maddeleri uygulanacaktır.

Zamanaşımının kesilmesine ilişkin konulardan özellikle, iki nokta 
üzerinde önemle durmak gerekmektedir. Bunlardan birincisi fail ile 
malca sorumlunun birlikte sorumlu olduğu durumlarda kesilmenin 
kapsamı ve yansıması; diğeri ise uzamış zamanaşımında kesilmeye 
ilişkin noktalardır.

Öğretide fail ile malca sorumlu olanlar arasında ki teselsülün 
niteliği arasında tam bir fikir birliğinin bulunduğunu söylemek güçtür. 
Bu teselsülün tam teselsül olduğunu ileri sürenlerin yanında, eksik 
teselsül olduğunu ileri sürenler de vardır. Yargıtay ise bunu eksik 
teselsül olarak kabul etmiş ve buna ilişkin kararları yerleşmiştir. Mal
ca sorumlu olan ile failin birlikte sorumluluğu tam teselsül olarak ka
bul edilince BK. m. 134/1 uyarınca biri için zamanaşımının kesilmesi 
diğeri içinde zamanaşımını keser. Eksik teselsül halinde ise BK. m. 
134/1 uygulanmaz. Uygulamaya (Yargıtay'a) göre fail ile malca so
rumlu olanın arasındaki sorumluluk ilişkisi eksik teselsül olduğundan 
fail açısından zamanaşımı kesildiği zaman, malca sorumlu için za
manaşımı kesilmiş olmaz.

Olayda, ceza dava zamanaşımının uygulanması halinde, kesilme 
durumunu şu iki açıdan incelemek gerekir. Fail hakkında ceza davası 
söz konusu olmadan, ceza zamanaşımı uygulanıyorsa BK. m. 60 f 
1'deki zamanaşımının kesilme esasları aynen geçerlidir. Ceza davası 
var ise, zarara uğrayan ancak ceza davasına katıldığı ve şahsi hak is-

43) Zamanaşımı durduran, kesin nedenler ve sonuçları hakkında (BK. m. 132, 
133, 134, 135, 136) genel bilgi vermekle yetinilmiştir. Bu konular üzerinde özel
likle duran ÇANDARLI : a.g.e., (dipnot No : 1) ve ERGENEKON Yılmaz : Mü
ruru zamanın Kat'ı Ankara -1960 adlı eserlerde geniş bilgi yer almaktadır.
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teğinde bulunduğu takdirde zamanaşımı kesilmiş olur. Zarara uğra
yanın kamu davasına katılarak tazminat istemesi dava açıp mahke
meye başvurması demek olduğundan BK. m. 133/2 uyarınca, isteni
len tazminat miktarı ile sınırlı olmak üzere katılma günü zamanaşımı 
kesilmiş olur. Keza ceza hakiminin, faili (davalıyı) cezalandırırken, za
rara uğrayanın (davacının) tazminat haklarının saklı tutulmasına (Hu
kuk Mahkemesine başvurmasına) karar vermiş olması, dava devam 
ederken Hâkimin bir hüküm vermesi demek olduğundan BK. m. 136/1 
hükmünce yine zamanaşımı kesilmiş olur ve kesilme gününden baş- 
lıyarak yeni bir süre işlemeye başlar. Burada kesilen ve yeniden iş
lemeye başlıyan süre ceza zamanaşımı süresidir (44).

Ceza davasına katılıp şahsi hak isteme fail için zamanaşımını kes
mesi halinde, yukarıda açıklandığı şekilde malca sorumlu olanlar için 
de zamanaşımını kesmez. Ancak, son Yargıtay kararlarında TCK. m. 
465’e dayanarak zarara uğrayan kişi, fail aleyhine TCK. nun 455 ve 
459 ncu maddelerinde yazılı cürümlerden dolayı açılan ceza davasına 
zarara uğrayan katılarak malca sorumlu hakkında da şahsi hak iste
ğinde bulunabilir. Bu durumda gerek katılma ile gerekse ceza mahke
mesinin şa’hsi hak isteğini saklı tutarak karar vermesi ile zamanaşımı 
malca sorumlu içinde kesilmiş olmaktadır (45).

Ceza davasında, şahsi hak istenmesi mümkündür. Şahsi hakkın, 
faille birlikte malca sorumlu olanlardan da istenebileceğine göre, ce
za davasında da malca sorumlulardan tazminat isteyebilir. Malca so
rumlunun ceza davasına nasıl çağırılacağı gibi konular hakkında Ce
za yargılama yasasında açık hüküm yok isede CMUK. nun 251. mad
desine göre maldan sorumlu (mesulûbilmal) olanlara söz verileceği 
esası TCK. m. 465’de faili çalıştıran "kimse ve şirket" den söz edildi-

44) 4HD., 27.11.1973, E : 73/13993, K : 73/9559; 30.3.1977, E : 76/7413, K : 77/3727 
HGK., 11.5.1977, E : 76/4-3068, K : 77/468 sayılı kararında : “ a ) fa il ,  halcsıs 
eylem  nedeniyle m a lca  sorum lu  o lan la, kanun hükm ünce ve do lay ıs iy le  
değ iş ik  h u k u k i nedenlere göre davacıla ra  ka rş ı so rum lu  o ldu k la rın a  göre  
s o ru m lu lu k la rı tam  teselsül olm adığından, fa ile  ka rş ı kesilm e m alca so
ru m lu y u  e tk ilem ez; b) Badece ceza davasına k a tılm a  şahsi hak is tenm e
mişse zam anaşım m ı kesmez”  düşüncelerine y e r v e rm iş tir .

45) Dipnot 1 deki HGK., 11.5.1977, E : 76/4-3068, K : 77/468 sayılı kararında
şo fö r dava lı A l i  hakk ında  devam eden ceza davasına TCK. nun  465. 

m addesi hükm ünce m üdahale ile  m alca sorum lu  olan ş irk e tte n  k iş ise l hak  
is tenm ed iğ ine yöre , ş irk e t h a k k m d a k i ta zm in a t davası haksız eylem in  
iş lend iğ i 21.11.1968 gününden it ib a re n  T ra f ik  Yasasının 50. maddesinde 
öngörülen ik i  y ı l sonra zam anaşım ına u ğ ra m ış tır .”  d iye rek, ceza davasına  
k a tı la ra k  m alca sorum lu  olandan  fşahsi hak  is tenm esin in  zam anaşım ını 
keseceği v u rg u la n m a k ta d ır.
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ğinden, ceza davasında malca sorumlu olandan tazminat isteyebile
ceği açıktır. Bu nedenle de Yargıtay'ın uygulaması yerindedir (46).

Haksız fiil zamanaşımını kesen nedenler konusuna son vermeden 
önce bir noktaya da dokunmakta yarar vardır. Zararın varlığını öğre
nip, henüz kapsamını öğrenmeden (bu konuda gerek uygulamada ge
rek öğretide kesin görüş belirmediğinden) fazlaya ilişkin istekler saklı 
tutularak dava açılmaktadır. Bu şekilde fazlaya ilişkin isteklerin saklı 
tutulması, bu istekler için zamanaşımının kesilmesini engellemez. Di
ğer bir deyişle, fazlaya ilişkin istek zamanaşımını kesmez (47).

VI — HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ (48)

Zamanaşımı borcu ve bundan doğan hakkı ortadan kaldırmaz. 
Yalnızca borçluya bir def'i (savu) hakkı verir. Bu şekilde zamanaşımı 
alacaklının (zarara uğrayanın) alacağını (uğradığı zararı) dava ede
bilme olanağını ortadan kaldırmaktdır. Böylece alacak eksik borç (ta
bii borç) halinde devam etmektedir.

46) EREM, Usul, sh : 171-176'da ceza davasına katılıp şahsi hak isteme ile orta
ya çıkan özel hukuk ilişkisinin hukuki niteliği ve malca sorumlunun durumu
hakkında geniş bilgi verilmektedir.

47) 4HD., 28.5.1960, E : 60/6750, K : 60/6742; 15.3.1976, E : 76/1170, K : 76/2695;
4.10.1977, E : 77/9566, K : 77/9103;

48; ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER :
1 — HGK., 7.9.1966, E : 6-38, K : 66/230, RKD. 1966/10;

Esasa cevabı kapsayan karşılık dilekçesinde zamanaşımı savunma
sında bulunmayan davalı taraf, 22.3.1962 günlü dilekçesi ile birinci
oturumda bu yönü ileri sürm üş, davacı vekili savunmanın genişletil
mesine rıza göstermemiştir. B ir itirazın bu arada zamanaşımı savun
masının usulün 187 inci maddesinde sayılan ilk itirazlardan olmaması 
onun her zaman ileri sürülebileceği anlamına gelm ez. İlk itirazlar, 
karşı taraf rıza gösterse bile, kanunda belli edilen süreden sonra ileri 
sürülemez. Esasa cevap verirken zamanaşımını ileri sürm eyen dava
lının sonradan bunu ileri sürmesi savunmayı genişletmektir. Karşı 
tarafın muvafakati olmadıkça davalı savunmasını genişletemez. Da
vacı vekili, zamanaşımı itirazının, savunmanın genişletilmesi olduğu
nu bildirdiğine ve buna muvafakat etmediğine göre, mahkeme artık 
bu savunmayı gözönünde tutamaz. TJsulün 202 inci maddesiyle, 187 
ve 188 nci maddelerindeki hükümlerin karşılaştırılmasından çıkan so
nuç budur.

2 — HGK., 4.1.1967, E :: 1966/155., K : 1967/2;
Cevapla birlikte zamanaşımı sav’ı ileri sürülmeyip, daha {sonra ileri 
sürülürse HTJM K.nun 202 (Asliye) ve 1̂ 82 (Sulh) inci maddelerine 
göre diğer tarafın izin ve muvafakatma bağlıdır.
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BK. m. 140 zamanaşımının ancak borçlu tarafından ileri sürüle
bileceğini, ileri sürülmediği takdirde hâkim tarafından kendiliğinden 
gözönünde tutulamıyacağını kurallaştırmıştır (48a). Hak düşürücü sü
re ile zamanaşımının arasındaki en önemli farklılıkta, bu noktada or
taya çıkmaktadır. Hak düşürücü süreyi hâkim kendiliğinden gözönüne 
alacaktır. Dolayısıyle niteliği itibariyle de hak düşürücü süre alacağın 
dava edilebilme durumunu değil hakkın kendini ortadan kaldırmakta
dır. Hâkimin kendiliğinden (doğrudan doğruya) zamanaşımını gözönün
de bulunduramamasının bir sonucu da, zamanaşımının gerçekleştiği
ni hatırlatamamasıdır.

Öncelikle zamanaşımı savunda bulunabilecek kişi 'borçludur.Borç- 
lunun gerçek veya tüzel kişi olmasının önemi yoktur. Birden fazla

3 _  HGK., 25.11.1972, E : 70/4-332, K : 72/950;
D avacı, tapu  s ic ilin in  do ğ ru  tu tu lm a d ığ ın dan  do lay ı 16.2.1965 ta r ih in 
de H az ine  a leyh ine ta z m in a t davası açm ıştır. H a z ine , süresi iç inde  
esasa cevap verm em iş fa k a t  esasa d a ir  cevap larım ız  başlığ ı a ltında  
25.3.1966 ta rih in d e  v e rd iğ i d ilekçe  ile  zam anaşım ı savunm asında bu
lu nm u ş tu r. D avacı b irço k  o tu ru m la r  g e ç tik te n  sonra  27.1.1967 ta r i 
hinde savunm anm  geniş le tilm esine (zam anaşım ı sav’ına  iz in  verm e
d iğ in i i le r i sü rm ü ş tü r. Zam anaşım ı savunm ası, i l k  it ira z la rd a n  o lm a
d ığ ı iç in  ya rg ılam a n ın  her safhasında derm eyan e d ile b ilir . B u  halde 
d iğe r ta ra f  HJJM K. nun 202 in c i m addesi uya rınca  savunm a neden
lerim in gen iş le tilm esine \m uva faka t e tm ed iğ in i b ild ire b ilir .  U su l hu
kuku nd a  Jıer iş lem  b ir  süreye bağ lanm ış tır. S avunm anın g e n iş le til
mesine m u v a fa k a t e tm em ekte, o lu m lu  b ir  süre iç inde yap ılm a lıd ır. 
Savunm anın gen iş le tilm es i n ite liğ i taşıyan zam anaşım ı savını, savun
m anın gen iş le tilm es i o lduğundan sözederek buna m u v a fa k a t e tm ed i
ğ in i i le r i  sürm eyerek b irço k  o tu ru m la ra  g ir ip  ç ıkm a  m u v a fa k a t e t
m iş  say ılır. B u  m u v a fa k a t du rum u g e rçek leş tik ten  sonra savunm a- 
n in  gen iş le tilm esine it ir a z , savunm anın incelenm esine engel te ş k il 
etmez.

4 _  4HD., 22.10.1975, E : 74/10721, K : 75/10928;
D a va lıya  dava d ilekçesi 12.Jf.1972 de te b liğ  ed ilm iş  ve zam anaşım ı 
d e f in i kapsayan cevap d ilekçes in i 15.5.1972 gü n lü  o tu ru m da  ve rm iş 
t i r .  D avacı süresinde o lm ayan bu cevaba ka rş ı savunm anm  geniş le
tilm es ine  m u v a fa k a t e tm ed iğ in i b ild irm iş t ir .  B u  du rum da  zam anaşı
m ı d e f in in  gözetilm esine h u k u k i o lanak y o k tu r. H e r  ne kad a r dava 
dilekçesinde vevap süresi göste rilm em iş ise de H U M K . m . 208 h ü k 
m ünce bu g ib i d u rum la rda  dava d ilekçes in in  te b liğ  gününden it ib a 
ren  on gün  za rfın d a  cevap ve rilm e s i zo ru n lu d u r .

5 —  4HD., 13.11.1959, 6456/6410, (KURU-usul, sh : 219, Dipnot No : 54 den
naklen)
A v u k a t, dava lı adına vekâ le t verm eden i l k  \celseye k a tı la ra k  zam an
aşım ı d e fin d e  bu lunup , ik in c i celseye gelm eyen v e k ilin  (k im sen in ) 
yapm ış o lduğu d e f i  nazara  a lınm az.

48a) 4HD., 6.12.1976, E : 76/1742, K : 76/10598; YKD. C : IV, S : 4
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borçlu varsa, bunlar birlikte veya tek tek zamanaşımı savu’nda bulu
nabilirler. Borçlunun halefleri ve mirasçılarda zamanaşımı savunu ile
ri sürebilirler.

Zamanaşımı savu ne zaman ileri sürülebilir? Bu konu tamamen 
usûl hukukunu ilgilendirmektedir. Usul yasası incelendiği zaman za
manaşımı savunun ilk itirazlardan olmadığı görülmektedir. Bu durum
da borçlu her safhada zamanaşımı savunda bulunabilir. Bu her saf
hada ileri sürme kayıtsız bir ileri sürme değildir. Usûl hukukumuzda 
iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı vardır. 
Bu temel kurala göre, borçlunun zamanaşımı savusunun kabulü için 
ya esasa cevap süresi içinde bulunması ya da daha sonraki safhalar
da bulunduğu takdirde alacaklının, savunmanın genişletilmesi niteli
ğindeki bu zamanaşımı savuna muvafakat etmesi gerekir.

Cevap lâyihası verilmesinin en önemli neticesi, davalının, davacı
nın muvafakati olmaksızın savunmasını genişletememesi ve değişti- 
rememesidir. Böylece davalı cevap dilekçesinde bildirmediği savulan 
sonradan ileri sürerse, bununla savunmasını genişletmiş olur. Cevap 
dilekçesi davalı tarafından, davacının dava dilekçesinin tebliği tari
hinden itibaren on gün içinde verilmelidir. Bu on günlük süre dava di
lekçesinde belirtilmemiş olsa dahi HUMK. m. 195 uyarınca bu süre 
on gündür. Bu süre, hâkim tarafından HUMK. nun kuralları uyarınca 
uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Borçlu zamanaşımı savunu cevap süresi içinde değilde, daha 
sonra ileri sürerse, bununla savunmasını genişletmiş olacağından an
cak davacının muvafakati ile zamanaşımı savu gözönünde bulundu
rulabilir. Davacının muvafakati açık olabileceği gibi, kapalı da olabi
lir. Davacı, davalının zamanaşımı savunun, savunmanın genişletilmesi 
niteliğinde olduğunu açıklamayarak ve buna karşı koymayarak, za
manaşımı savunun esasına ilişkin diyeceklerini açıklamış olması ka
palı (zımni) muvafakat sayılır. Davalı tarafından ileriki oturumlarda 
zamanaşımı savu ileri sürüldüğü takdirde, davacı hemen o oturumda 
zamanaşımı savunun, savunmanın genişletilmesi niteliğinde olduğunu 
ve buna muvafakat etmediğini bildirerek bunun tutanağa işlenmesini 
istemek zorundadır. Eğer, zamanaşımı savunmasını davalı bir dilekçe 
ile ileri sürmüşse, dilekçenin verildiği günden sonraki ilk oturumda 
ya da davalının dilekçesine mahkemece dilekçe ile cevap verilmesi 
için bir süre tayin edilmişse, bu süre içinde davacı muvafakat etme
diğini bildirmek zorundadır (49). Yargıtay safhasında zamanaşımı sa-

49) KURU, Usûl, Sh : 331, 332.
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vunda bulunulamaz. Dosyanın HUMK. m. 409 uyarınca işlemden kal
dırılmasından sonra bu kaldırılma tarihi ile kesilip, yeniden işlemeye 
başlıyan zamanaşımı, davanın yenilenmesi tarihine kadar dolmuşsa 
yenilemeden sonra davalıya zamanaşımı savunda bulunmak olanağı 
doğmaktadır. HUMK. m. 409 uyarınca davanın işlemden kaldırılması 
kararından sonra bir yıl içinde davanın yenilenmesi gerektiğinden, bu
radan başlıyarak süresini dolduracak zamanaşımı, bir yıldan az süreli 
olan zamanaşımı için söz konusu olmaktadır. Yenileme dilekçesine 
davalının, bir dilekçe ile cevap vermesi zorunlu olmadığından yenile
meden sonraki ilk oturumda zamanaşımı savunda bulunması gerekir 
(50). Zamanaşımı savunda bulunmayıp daha sonraki safhalarda za
manaşımı savunda bulunupta, bu davacı tarafından muvafakat edil
mediği için dinlenmediğinden, davalının islâh yoluna başvurma ola
nağı vardır (51).

Zamanaşımı savu, zamanında ve usule uygun şekilde ileri sürül
düğü takdirde öncelikle incelenecektir. Eğer zamanaşımının oluşma
dığına karar verilirse, esas hakkındaki inceleme sürdürülecektir (52). 
Zamanaşımının reddine ilişkin ara kararının tek başına temyizi müm
kün olmadığından, ancak, son karar ile birlikte temyiz edilebilir.

VII —  DAİMİ DEF’İ HAKKI (Mağdurun Def’i Hakkı)

BK. m. 60 /lll’e göre, “ Eğer haksız bir fiil, mutazarrır olan taraf 
aleyhine bir alacak tevlit etmiş olursa, mutazarrır kendisinin tazminat 
talebi müruru zaman ile sâkit olsa bile, o alacağı vermekten imtina 
edebilir."

Bu fıkra, Alman Medeni Kanunundan alınmıştır. Alman Medeni 
Kanununa göre hile ve korkunun varlığı halinde dahi, sözleşmeden 
dolayı başlangıçta geçerli bir alacak doğar. Böylece korku ve hileye 
uğrayan, haksız fiil sonucu bir zarar görmüş olur. Zarar gören kişi, 
hile ve korkuyla kurulmuş sözleşmeden doğan bu borcuna karşılık 
olarak bu haksız fiil sonucu uğradığı zararı ileri sürebilir. Diğer bir de
yişle karşılıklı iki borç vardır. Birincisi hile ve korku ile karşı tarafla 
sözleşme yapan kişinin bu sözleşmeden doğan alacağı, diğeride kor-

50) KURU, Usûl, sh : 641.
51) KURU, Usûl, sh : 609.
52) 4HD., 26.6.1975, E : 74/6640, K : 75/8369;

B ir  davada zam anaşım ının i le r i sü rü lm es i ha linde h â k im in  evvel em irde  
bu konuyu ha lle tm esi, zam anaşım ı idd iasın ı gerçek görürse, davanın esa
sım  incelemeden davayı zam anaşım ından reddetm esi ge rek ir.
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ku ve hileye uğrayanın bu haksız eylemden dolayı uğradığı zarardır. 
Bu zarar, zamanaşımına uğramış dahi olsa, sözleşmeden doğan bor
cunu zarara uğrayan ödemekten çekinebilir.

İsviçre ve Türk Hukukunda ise, korku ve hile sonucu kurulan söz
leşme başlangıçta BK. m. 31 uyarınca geçersizdir. Ancak, bu irade 
fesadı sonucu kurulan sözleşmenin bir yıl içinde kendini bağlamıyaca- 
ğını ileri sürmezse geçerli olur. Başlangıçta, haksız fiile uğrayan kişi, 
sözleşmeden dolayı BK. m. 31'e göre borç altına girmez. Borç altına 
girmeyincede kendisine yöneltilecek bir alacak davası olmayacak ve 
BK. m. 60/111 uyarınca bir savuda bulunmak gereği duymuyacaktır. Bu 
nedenledir ki bu fıkranın uygulanmasına raslanmamaktadır (53).

VIII — SONUÇ

BK. m. 60’da kurallaştırılmış bulunan Haksız Fiillerde Zamanaşı- 
mı’nın uygulamada oldukça yoğun bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Bu
na karşın, henüz çözümlenmemiş konu ve noktalar üzerinde gerek öğ
retide gerekse uygulamada tartışmalar sürmektedir. Bunun yanında, 
bu yönde son yıllarda Borçlar Hukukuna ilişkin genel eserler dışında, 
monoğrafik çalışmaların bulunmadığı görülmektedir. Bu araştırmada 
tartışmalı konular üzerinde daha fazla durularak, yoğunluk bu nokta
lara yöneltilmiştir. Bu tartışmalı konuların önemlilerini şu şekilde sı
ralamak mümkündür :

O  BK. m. 60/l'deki bir yıllık zamanaşımının başlaması için zara
rın varlığını öğrenmek yeteriimidir? Yoksa zararın kapsamını 
(miktarı, oranı, niteliği ve maddi koşullarını) bilmek zorunlulu
ğu varımdır?

9  Tüzel kişilerin zararı ve faili öğrenmelerinde, dava açmaya 
emir vermeye yetkili makam neresidir ve bu makamın öğren
mesi zamanı nasıl saptanacaktır?

#  Cezai ehliyetsizlik gibi eylemin cezalandırılabilirliğini ortadan 
kaldıran nedenlerin varlığı halinde ceza zamanaşımının uygu
lanmasına devam edilecekmidir?

#  Ceza mahkemesinin delil yetersizliğine dayanan beraat kara
rı, ceza zamanaşımının uygulanması açısından Hukuk Hâkimi
ni bağlar mı?

53) VON TUHR, a.g.e., sh : 330; TANDOĞAN, a.g.e., sh : 365; 
KARAHASAN, tazminat, sh : 742; 1876 baskısı sh : 1084.
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9  Zarara uğrayanın ceza davasına katılması ve şahsi hak iste
mesi durumunun, zamanaşımının kesilmesi açısından malca 
sorumluları etkilemesi mümkünmüdür? Ve etkinin kapsamı 
nedir?

$  BK. m. 60/ll'deki ceza zamanaşımına, zamanaşımını durduran 
ve kesen nedenler ile ek süre gibi konuları düzenleyen BK. nun 
133, 134, 135 ve 136 gibi maddeleri uygulanacakmıdır?

Araştırmada gerek öğretideki düşüncelere, gerekse Yargıtay ka
rarlarına dayanılıp, bir kısmı yukarıda belirtilen, sorulara yanıt arana
rak. kanımızı da ortaya koymaya çalıştık.

Bilimsel eserlerin ve Yargıtay Kararlarının taranıp, değerlendiril
mesi yöntemi ile yapılan araştırma da Yargıtay Kararlarına olanakla
rın elverdiği ölçüde ağırlık verilmiştir. Haksız Fiillerde zamanaşımı in
celenirken, diğer hukuk kurumlarıyla yakın ilişkisi bulunduğundan, ko
numuzla dolaylı ilgisi olan eserlere de başvurulmuştur. Yararlanılan 
kaynaklar içine bu eserlerin bir bölümü alınmıştır. Yargıtay Kararları
nın çoğu, ilgili daire karar klâsörlerinin taranması ile sağlanmış oldu
ğundan, yayınlanmış ise yayın yeri gösterilememiştir.

Bu eksikliği gidermek için dipnotlarında, birçok kararın yalnızca 
tarih ve sayısı verilmekle yenitilmeyerek özetleri sergilenmiştir. Bu 
sergilemede de İçtihadı Birleştirme, Genel Kurul ve sonra daire karar
ları yer almıştır. Kararlar da kendi aralarında tarih sırasına konulmuş
tur. Kararların birçoğu Haksız Fiillerde Zamanaşımı'nın içinde yer alan 
diğer konulara da dokunduğu içindir ki aynı karardan birkaç yerde 
sözetmek gereği duyulmuştur. Keza, bir konuya ilişkin aynı düşünceyi 
yansıtan birden çok karara, o konuda içtihadın yerleştiğini vurgula
mak amacıyla yer verilmiştir.



HAKSIZ EYLEMLERDE TAM ZİNCİRLEME SORUMLULUK İLE 
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 

EKSİK ZİNCİRLEME SORUMLULUK (*)
(BK. m. 50-51)

Mustafa Yaşar AYGÜN (**)

B — EKSİK ZİNCİRLEME SORUMLULUK (BK. m. 51)

1 — Genel Olarak :

Tam zincirleme sorumlulukta, birden çok kişinin ortaklaşa kusu
ru ile, ortaklaşa neden oldukları, bir tek ve aynı zararın meydana 
gelmesi söz konusu olduğu halde, eksik zincirleme sorumlulukta bir
den fazla kişinin ortak kusurlarıyla neden olmadıkları aynı zarardan 
sorumlu olmaları söz konusudur.

BK. m. 51’de düzenlendiği ileri sürülen ve tartışmalara neden 
olan, eksik zincirleme sorumlulukta, zarardan sorumlu olanlar ara
sında BK. m. 50 deki koşullar olmaksızın sorumlu olma söz konusu
dur (85a). Bu durumun BK. m. 51 metnine uygun olmadığı da ileri sü
rülmüştür (86). Aynı hakkın birden fazla kişiye karşı ileri sürülebildiği 
eksik zincirlemede, BK. m. 50 aksine olarak davaların telâhuku (da
vaların yarışması) (87), ya da talep haklarının telâhuku (88) adı ve
rildiği de görülmektedir.

Aralarındaki farkın açıklıkla belirlenmesi için İsviçre ve Türk BK. 
m. 51 metinleri aynen alınmıştır (89).

(* ) Bu yazının ilk bölümü, C : IV, Ekim 1978, S : 4’de yayınlanmıştır.
(**) Yargıtay Tetkik Hâkimi.
(85a) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 368, BK. 50/I olmasaydı bile, uygun illiyet 

bağı hakkındaki genel kurallara göre, yasaca belirtilmediği için birlikte zarara 
neden olanların eksik zincirleme sorumlu olacakları belirtiliyor.

(86) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 68.
(87) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 464, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 380 

Akıntürk, a.g.e., sh : 131.
(88) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 68.
(89) Metinler, Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 462 den alınmıştır.
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İsviçre Borçlar Kanunu m. 51

2. Başka başka hukukî sebeplere daynan sorum (Mes'uliyet)

Bir çok kimseler zarara uğrayana karşı başka başka hukukî se
beplerden (haksız eylem, bağıt, veya kanun hükmü sebebiyle) dolayı 
aynı zarardan sorumlu (Mes’u-I) oldukları hallerde, ortaklaşa kusur
ları ile bir zarar meydana getirenler arasındaki rücua ilişkin hüküm
ler kıyas yolu ile uygulanır (Tatbik olunur)

Burada tazminat, kaide olarak, ilk önce kusurundan dolayı hak
sız eylem hükümlerine göre sorumlu olan kimseye ve en sonra da 
kendi kusuru ve bağıta dayanan bir ödevi bulunmaksızın kanun hük
mü uyarınca sorumlu olan kimseye yükletilir.

Türk Borçlar Kanunu m. 51

2. Muhtelif sebeplerin içtimai halinde.

Müteaddit kimseler muhtelif sebeplere (haksız muamele, akit, ka
nun) binaen mes'ul oldukları takdirde haklarında, birlikte bir zarar 
vukuuna sebebiyet veren kimseler hakkındaki hükümlere göre mua
mele olunur.

Kaideten haksız bir fiile ile zarara sebebiyet vermiş olan kimse 
en evvel, tarafından hata vakî olmamış ve üzerine borç almamış ol
duğu halde kanunen mes’ul olan kimse en sonra, zaman ile mükellef 
olur.

Görüldüğü gibi, İsviçre BK. ile Türk BK. m. 51 arasındaki fark 
“ Rücua ilişkin hükümler kıyas yolu ile uygulanır’’ bölümüdür. İsviçre 
öğretisi ve Federal Mahkeme Kararlarında yasa koyucunun sözü ge
çen maddede açıkça zincirlemeden söz etmemiş olmasına karşın, bu 
durumda da zarar verenin zincirleme sorumlu olacağı yönündedir. Bu 
sonuç maddede sorumlu olanlara "rücu hakkının tanınmış olmasın
dan" çıkartılmaktadır. Söz konusu olan zincirlemenin BK. m. 50 deki 
tam zincirleme olmayıp, eksik zincirleme olduğu belirtilmektedir (90).

Türk Hukukunda ise :

Öğretide, BK. m. 51 deki sorumlular arasındaki zincirleme ilişki
sinin varlığı kabul edilmekte ise de bu zincirlemenin niteliği tartış
malıdır (91).

(90) Hirsch, a.g.m., sh : 7491, Akıntürk, a.g.e., sh : 131, ve Aynı sayfa dip n o t: 72 
Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 381, Aynı sayfa dip not : 7 de anılan ya
zarlar. BGE. 81 II 351, Kaneti, a.g.e., C. 2, sh : 95.

(91) Akıntürk, a.g.e., sh : 132.
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Türk Hukukunda tartışmalara neden olan ilk karar olarak belir
lenen 4.HD. 12.4.1941 T. 1037 E, 890 K. Sayılı Kararının aynen alın
ması uygun görülmüştür.

"Dava-Müddeaaleyh kumpanyaya ait vapurun şimendifer idare
sine getirdiği kömürün tahliyesi için liman Şirketi tarafından amele 
olarak müvekkili çalıştırılmakta iken vapurun vinçini kullanan şahsın 
acemiliği ve elhliyetsizliğj dolayısiie ambardan kömür çıkarmağa 
mahsus bulunan kazanın vakitsiz mayna edilmesi üzerine müvekkili 
dokuz ay iş ve gücünden mahrum ve binnetice sakat kalmış olduğun
dan bahsile müvekkilinin ayda vasati kazancı olan 35 liradan dokuz 
aylık eyyamı muttale ücreti olan 315 lira ile çalışma kudretini gaip 
etmiş olması hasebile ayrıca dört bin lira ki cem’an 4315 lira maddî 
tazminat ile 685 lira manevî tazminatın müddeaaleyhden faiz mesa- 
rifi muhakeme ve vekâlet ücretile birlikte tahsilini müddei vekili is
temiş, müddeaaleyh vekili dahi, hadisede müruru zaman mevcut ol
duğundan ve müvekkiline husumet de teveccüh etmiyeceğinden ve 
saireden bahsile davanın reddini talep eylemiştir.

Karar - Tafsilatı zabıtname ve ilamında yazılı olduğu üzere her 
ne kadar celb edilen ceza dosyasında vinçe kumanda eden memurun 
kusuru ve acemiliği tesbit edilmiş ise de, hadisede müddeaaleyh 
kampanya ile alâkası bulunmuyan ve üçüncü şahıs mevkiinde olan 
davacının maruz kaldığı kazadan dolayı mezkûr kumpanyanın malî 
mesuliyeti yani müstahdemin fiilinden istihdam edenin mes’ul olması 
kaziyesi mevzuu bahs olmasına ve her ne kadar fiil ceza hukuku ba
kımından beş senelik müruru zamana tabi ve dava tarihine nazaran 
bu müddet henüz geçmemiş ise de, borçlar kanunun 60 ncı madde
sinde zikri geçen ceza müruru zamanı failler hakkında olup malen 
mes’ul olanlara şümülu bulunmamasına ve davada mukaddema mü
ruru zaman olmadığına dair ittihaz olunan karardan rücu edilerek 
temyiz mahkemesi içtihadı dairesinde vak’a ve tarihlerine nazaran 
bir senelik müddet aeçmiş olmasına binaen bu sebepten davanın red
dine karar verildiğini mutazammındır.

Temyiz Kararı i

Temyiz talebinin müddeti içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dos
yadaki bütün kâatlar okunup esasa girişildi.

Mes’ulbilmal hakkında ceza müruru zamanı tatbik edilemiyece- 
ğinden bu hususa ait itiraz varid değilse de, ceza mahkemesinde asıl 
fail hakkında dava ikame edildiği anlaşılmasına göre bu davada taz
minat talep olunup olunmadığı ve ceza davasının devam edip etme
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diği tahkik olunmak ve talep olunmuş ise borçar kanununun 134 ncü 
maddesi mucibince müruru zaman müteselsilen borçlulardan birine 
karşı kat’edilmiş olunca diğerlerine karşı da Kat’edilmiş olacağına 
mebni mes’ülübilmal hakkındaki tazminat davası müruru zamanı ce
zanın son muamelesinden hesap edilmek lâzım gelirken bu cihet tah 
kik ve tetkik edilmeksizin müruru zaman noktasından davanın reddi
ne karar verilmesi yolsuz olmakla hükmün (BOZULMASINA) ve aşa
ğıda yazılı temyiz masrafının ilerde haksız çıkacak taraftan alınma
sına 12.4.1941 tarihinde ittifakla karar verildi" (92).

Bu karar üzerine bazı hukukçular (93), Yargıtay kararının doğru 
ve BK. m. 51 deki zincirleme sorumluluğun tam zincirleme sorumlu
luk olduğunu, bazıları (94) ise sorumluluğun eksik zincirleme sorum
luluk olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Tartışmalara o kadar geniş hukukçu topluluğu katılmıştır ki; 
JHERING’ın bir zamanın hukukçularının, Korrealitas ve Solidaritas 
biçimindeki Roma Hukukuna özgü iki çeşit zincirleme sorumluluk 
hakkındaki tartışmalarla ilgili "zamanımızın hukukçularını korreal 
borçlar hakkında yazı yazmış olanlar ve olmayanlar şeklinde iki gru
ba ayırabiliriz" biçimindeki lâtifesini (95), 1941-1944 yılları arasındaki 
Türk Hukukçuları için "zincirleme sorumluluk hakkında yazı yazmış 
olanlar ve olmayanlar" biçiminde tekrarlama olanağı vardır.

BK. m. 51 deki sorumluluğun tam zincirleme sorumluluk olduğu
nu ileri sürenler, BK. m. 51 ile İsviçre BK. m. 51 arasındaki ‘‘ rücua 
ilişkin" hüküm ibaresinin "birlikte bir zarar vukuuna sebebiyet veren 
kimseler hakkındaki hükümler" biçiminde alındığını esas alıp, BK. m. 
51 deki sorumluluğun BK. m. 50 deki gibi tam zincirleme sorumluluk 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu arada bazı yazarlar da tam zincirleme 
eknik zincirleme tartışmasına girmeden ve bir ayrım yapmadan ve 
fakat, BK. m. 51 deki sorumluluktan söz ederken "müteselsil" zin
cirleme sorumluluk olarak belirtmişlerdir (96).

(92) Karar metni Hirsch'in a.g.m. sh : 7488-7489 dan alınmıştır. Ancak, başlıkta 
karar tarihi 20.12.1940 olarak gösterildiği halde karar bölümünde ve sonunda 
12.4.1947 olarak gösterilmiştir. Ayrıca, Arslanlı, a.g.m., sh : 966 da karar ta
rihi 20.12.1942, Akıntürk, a.g.e., sh : 132 de 20.12.1940 olarak gösterilmiş. 
Oser/Schönenberger a.g.e., sh : 463 de yılı 1940 olarak gösterilmiş ay ve gü
nü gösterilmemiştir. Doğrusunun karar metninde geçen 12.4.1941 tarihli ol
duğu görüşündeyiz.

(93) Temyizer, a.g.m., sh : 7572, Gönensay, a.g.m., sh : 716, Akıntürk, a.g.e., sh : 
13

(94) Demirelli, a.g.m., sh : 7575, Arslanlı, a.g.m., sh : 990, Hirsch, a.g.m, sh : 749
(95) Akıntürk a.g.e., sh : 47.
(96) Şener, a.g.m., sh : 582, Çemberci, a.g.e., sh : 1062, vd.
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BK. m. 51 deki sorumluluğun tam zincirleme sorumluluk olma
dığı, eksik zincirleme sorumluluk olduğunu ileri sürenlerden Arslanlı, 
"bilindiği gibi 51 nci maddede teselsül kabul edilirse 55-56 ve 58 nci 
maddelerdeki hallerde mes'uliyetin akitten doğduğu haller için de tam 
teselsül kabul etmek icabedecektir. Görülüyor ki tesir itibarıle 51 nci 
madde 50 nci maddeden çok daha geniştir... Teselsüllü kabul için ya 
atfın sarih olması veyahutta teselsül kelimesinin metinde istimali lâ
zımdı... müellifler bu hali tam teselsülden ayırmak için (davaların iç
timai) şeklinde tesmiye etmektedirler” (97) diyerek BK. m. 51 deki 
zincirlemenin eksik zincirleme olduğunu ileri sürmüştür. Aynı kanıda 
olan Hirsch de bir çeviri hatası olmadığını, kaynak yasadaki Fransız
ca metin ile Almanca ve İtalyanca metinler arasındaki farklılığın son
radan Fransızca metnin düzeltilmesiyle giderildiğini ve böylece Fran
sızca metinde "rücua ilişkin hüküm” ibaresinin yer aldığını ve BK. m.
50 de tam zincirleme, BK. m. 51 de eksik zincirleme sorumluluk söz 
konusu olduğunu "bu gibi hallerde (Nâkis) teselsül tesmiye edilen bir 
dava içtimai mevcut olup”  diyerek açıklıkla belirtmiştir (98).

Yargıtay kararları arasında eksik ya da tam zincirleme sorumlu
luk kavramı yönünden farklılıklar saptanmıştır. "Anılan yasanın (BK.)
51 nci mddesi uyarınca davacı zararın tümünü davalılardan isteyebi
leceği gibi ayrı yarı da davalılara karşı istekte bulunabilir. Öyle ki bu
rada müteselsil sorumluluk söz konusudur”  (99). "Davalı istihdam 
eden kamyon sahibi ve olayın faili değil ise de kendisine tevdii edi
len kamyonu şoför ehliyeti bulunmayan yardımcısına verip onu sevk 
ve idare ederek olaya sebebiyet vermesine imkân vermiş olması yö
nünden sorumluluğunun kabulü gerekir. T. Kanununda ve Borçlar Ka
nununun hizmet akdine ilişkin hükümlerine aykırı davranan ve bu iti
barla ihmal suretiyle dahi olsa yardımcısının aracı kullanmasına im
kân vermesi nedeniyle hukuka aykırı surette otobüs sahibinin zarar 
görmesine âmil olan davalı bu zarardan BK. m. 41 ve kamyon sahibi 
ve şoför ylrdımcısı ile birlikte aynı kanunun 50. maddesine göre so
rumludur”  (99a).

2 >— Eksik Zincirleme Sorumluluğun Öğeleri (Unsurları) :

BK. m. 51 de aynı zarardan sorumlu olmada "başka başka hu
kuki nedenlerden” doğmuş bir zarar olması esas tutulup, BK. m. 50

(97) Arslanlı, a.g.m., sh : 990-993.
(98) Hirsch, a.g.m., sh : 7491
(99) 15.HD. 18.4.1975 T. 2053/2191, Sk., Karahasan, a.g.e., sh : 980.

(99a) 11.HD. 18.10.1977 T. 4183/4388 Sk., Kararın aslı, dayandığı belgeler ince
lenmiştir. Daktilo hatası söz konusu olmayıp sözü edilen madde BK. m. 51 
yerine 50. maddedir.



106 HAKSIZ EYLEM LERD E TAM ZİNCİRLEME SORUMLULUK

deki bir çok kimselerin ortaklaşa kusurlariyle zarar meydana getir
miş olmaları durumunun karşıtı olarak düşünülmüştür (100). Ancak; 
BK. m. 51 in anlatım biçiminden ilk bakışta çıkarılan sonuç, birden 
fazla kişilerin aynı zarardan sorumluluklarında, sorumluluğu doğuran 
nedenlerin "değişik nitelikte” olması gerektiği, bu maddenin uygula
nabilmesi için sorumlulukların başka başka nedenlere (haksız eylem, 
bağıt, yasa,) dayanmasının önkoşul olduğu izlenimi uyanmaktadır 
(101). Ne varki, eksik zincirlemede sorumluluğun, sorumluların "de
ğişik hukuki nedenlerden sorumlu oldukları durumlar” , "aynı hukuki 
nedenlerden sorumlu oldukları durumlar” (102) ayrımı yapılabildiği 
gibi "iki eylem", "ik i ayrı bağıt” , "ik i yasal sorumluluk" ta da eksik 
zincirlemenin söz konusu olabileceği (103), aynı zarardan sorumlu 
olmak için zorunlu olarak, değişik hukuki nitelikli nedenlerin varlığı
na gerek olmadığı da ileri sürülmüştür (104).

Bu durumda eksik zincirleme sorumluluğun öğelerini şu biçimde 
belirleme olanağı vardır.

a — Zarar : ( I 1 '
Sorumluluk söz konusu olduğuna göre maddi, manevi (105) ayı

rımı yapılmaksızın bir zararın meydana gelmiş olması gerekir. Bu za
rar haksız eylem, bağıta aykırı davranış ya da yasa gereği sorumlu
luk nedeniyle sorumluluğa konu olur.

b ı— Nedensellik Bağı :

Bir sorumluluk söz konusu olduğuna göre, sorumluluğu kuran 
ilişkinin (haksız eylem, bağıt, yasa) gerektirdiği, her biri için ayrı özel
lik taşıyan ancak, burada ayrıntısına girilmeyecek olan, zararla so
rumlu arasında ilişki kuran nedensellik bağı da bulunmalıdır.

c — Birden Fazla Kişi :

BK. m. 51 in düzenlediği eksik zincirleme sorumluluğun söz ko-

(100) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 464.
(101) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 464, Akıntürk, a.g.e., sh : 136.
(102) Becker II. Fas., sh : 312.
(103) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 464, Becker, II. Fas., sh : 314, Akıntürk,

a.g.e., sh : 135.
(104) Tandoğan Mesuliyet Hukuku, sh : 379.
(105) Gürsoy, Manevi Zarar ve Tazmini, sh : 15, Franka, a.g.e., sh : 157, BGE

88 II 516. Kaneti, a.g.e., sh : 131, 1.CD. 29.6.1976 T. 2256/2431 Sk. Y.K.D. yıl 
1976, sy. 11, sh : 1619.
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nusu olabilmesi için birden fazla özel, tüzel (106) ayrımı yapılmaksı
zın, kişinin bulunması gerekmektedir. Burada bağıt dışı sorumlulukla 
bağıta dayalı sorumluluğun yarışması (telâhuku) durumunu özellikle 
ayırt etmek gerekmektedir.

Bir doktorun hastasının sakat kalması sonucunu doğuran, uğ
raşısı ile ilgili bir kusur işlemesi halinde, zarar görenin, doktora karşı 
vekalet bağıtı, ayrıca haksız eyleme dayanan yarışan iki dava hakkı 
bulunmaktadır. Bu yarışan dava hakkının doğumu için herşeyden ön
ce zarara uğrayan kişi ile sorumlu arasında bağıta dayanan bir ilişki 
bulunmalıdır (107). Zincirleme sorumluluğun niteliği nedeniyle bir kişi
ye karşı birden fazla dava hakkı bulunması durumunda, eğer aynı za
manda o kişiden başka bir sorumlu kişi de bulunmuyorsa BK. m. 51 
uygulanamaz.

Birden fazla kişinin eksik zincirleme sorumluluğu için şu durum
lar söz konusu olabilmektedir:

aa —  Aynr Hukuki Nedenlerle Sorumlu Olma :

aaa — Haksız Eylem :

İki kimse, birbirinden habersiz olarak haksız eylemleri ile aynı 
zarara neden olmuşlar ve zararın doğmasında zarar verenlerin ortak
laşa kusurları mevcut değilse örneğin; bekçinin savsaması sonucu 
sabotajcının bir depoyu havaya uçurması (108), iki kişinin birbirinden 
habersiz olarak, üçüncü bir kişiye ateş etmeleri (109), otomobil şo
förünün ve bisiklet kullanan bir kişinin yaya giden birine zarar ver
meleri (110), gibi durumlarda eksik zincirleme sorumluluk söz konu
sudur.

bbb — Bağıt :

Eksik zincirleme sorumluluk bir Yargıtay kararında (111), "Dava
cı ile M arasında satış aktinden M ile P şirketi arasındaki kredi mü
nasebetinden, P şirketi ile banka arasındaki kredi anlaşmasından,

(106) Öztan, a.g.e., sh : 147, "Tüzel kişinin yanında başka şahıslar da farklı se
beplerden dolayı 3. şahıslara verilen aynı zarardan sorumlu iseler, bu tak
dirde BK. 51. maddesi uygulanır” .

(107) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 529, Tunçomağ, a.g.e., sh : 107, Dieter, 
a.g.m., sh : 218.

(108) Akıntürk, a.g.e., sh : 135, deki 79 nolu dip notta anılan FM. Kararlan
(109) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 464, Akır.türk, a.g.e., sh : 135.
(110) Becker II. Fas. sh : 314.
(111) TD. 20.12.1973 T. 4783/5091 Sk.
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banka ile gümrük arasındaki garanti aktinden doğan hukuki ilişkiler 
ayrı sebeplere dayandığından” , biçiminde belirtildiği gibi, ayrı bağıt
lardan da doğabilir. İki kişinin birbirinden habersiz olarak aynı iş için 
vekalet vermeleri ya da vekalet kabul etmeleri yahut aynı borç için 
kefil olmaları (112), aynı malın iki defa sigorta ettirilmesi (113), gibi 
durumlarda eksik zincirleme sorumluluğun söz konusu olduğu (114), 
Federal Mahkemenin bu yönde kararları olduğu ve bu durumlarda da 
“dava telahuku durumunun" meydana geleceği ileri sürülmüştür (115). 
Nitekim, Federal Mahkeme, "'hasılat kirası sözleşmesi gereğince kira
layan kiracıya nesnenin zilliyetliğini geçiren bir sözleşme, kiralayana 
nesnenin rahat kullanılmasını sağlama borcunu yükler 3. kişi kirala
nan nesne üzerinde kiracının hakkı ile bağdaşmayan bir hak ileri sü
rerek kiracının yararlanmasını bozarsa, kiralayan tazminat borcu al
tına girer. (OR 280/BK. m. 275 gereğince hasılat kirasına da uygu
lanan OR 258/BK. m. 253)... Bu bakımdan bir taşocağını işletmek 
üzere kiraya veren kimse aynı gayrimenkul üzerinde yüksek gerilimli 
bir havai elektrik hattının geçirilmesine izin verirse bunun kiracıya 
verebileceği zararı gidermek borcu altına girer. Bu tazminat borcu 
haksız fiille (OR. 41/BK. 41) değil sözleşmenin yerine getirilmesine 
(OR. 97. vd./BK. 96 vd.) dayanır. Davalı kiralayan, elektrik şirketi ile 
yaptığı sözleşme uyarınca hattın geçirilmesine izin verdiğine göre ku
sursuzluk savurmasında da bulunamaz... Davalılarda elektrik şirketi 
ile diğer davalı kiralayan arasındaki sözleşmeye göre elektrik şirketi 
hattın kurulmasının ve varlığının taşocağını işleten kiracıya vereceği 
zararları tazmin borcu altına girmiştir. Böylece, davalı elektrik şirketi 
OR 112, ll/BK. 111, II anlamında 3. kişi yararına bir edim vaat etmiş
tir. 3. kişi kiracı doğrudan doğruya elektrik şirketinden zararın taz
minini isteyebilir. Hiç kuşkusuz 3. kişi yararına yapılan vaadin anla
mı anlamı budur. Her iki davalının sorumluluğu sözleşmeden ileri 
gelmektedir. Ancak, sorumluluk kaynağı nözleşmeler ayrıdır. Davalı
lar arasında eksik teselsül vardır (OR 51/BK. 51)”  (116), demektedir.

(112) Akıntürk, a.g.e., sh : 135.
(113) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 465, Ataay, a.g.e., sh : 283.
(114) Tandoğan, Bankaların Verdikleri Teminat Mektuplarının Hukuki Mahiyeti, Bil

dirinin sh : 830 da (doktrinde kabul edildiğine göre iki borçludan biri si
gortadan diğeri akdi bir mükellefiyetinden ötürü mesul olursa BK. 51. mad
desi tatbik edilecektir. Maddenin gayesi dolayısıyla hukuki sebeplerin aynı 
olması halinde de -iki tane akdi sebep- yine madde kabili tatbiktir) görüşü 
Reisoğlu Seza tarafından ileri sürülmüş, Tandoğan, Tartışma sh : 831 de ay
nı görüşü paylaşmıştır. Akıntürk, a.g.e., sh : 135.

(115) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 465.
(116) BGE 81 II 351, Kaneti, a.g.e., sh : 95.
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Buna karşın, mimarın ve inşaat müteahhidin inşaat sahibine karşı 
elan sorumluluklarına nakliyat komisyoncusu ile sigorta ortaklığının 
sigortayı yaptıran gönderene karşı sorumlulukları çeşitli sigorta or
taklarının aynı eşyaya karşı yapılan zarardan dolayı sorumlulukları 
gibi durumlarda sözleşme ile düzenleme, tarafların isteklerine kalmış 
olduğundan taraflardan her birinin ancak kendisi (ya da yardımcısı 
olan kişi) tarafından verilen zarardan sorumlu olmasını kural olarak 
kabul etmek gerektiği, buna göre de "hakların telahukukun meydana 
geleceği" ileri sürülmüştür (117).

ccc ı— Yasa :

Eksik zincirleme sorumluluk, değişi'k nitelikte “ iki yasal sorumlu
luktan" da doğabilir. Bunun en belirgin örneği, akıl hastasının bir za
rar vermesi halinde akıl hastasının BK. m. 54, ev reisinin MK. m. 320 
gereğince sorumlu olmalarıdır (118).

bb — Ayrı Hukukî Nedenlerle Sorumlu Olma

Denilebilir ki, BK. m. 51 de sözü edilen eksik zincirleme sorum
luluk en belirgin biçimde değişik hukuki nedenlerle sorumlu olma ha
linde söz konusu olur.

a — Haksık Eylem-Bağıt :

Burada BK. m. 41 de düzenlenen haksız eylemle, BK. nundaki ya 
da diğer yasalardaki bağıtlardan birisine dayanan eksik zincirleme 
sorumluluk söz konusudur. Örneğin, B, eğreti (ariyet) olarak aldığı 
ata, C nin haksız eylemi ile zarar vermesi halinde, mal sahibi A ya 
karşı B ve C nin sorumluluğu eksik zincirleme sorumluluk olup C nin 
ki haksız eyleme B nin sorumluluğu ise bağıta dayanmaktadır (119). 
Sigorta sözleşmelerini haksız eylem-bağıt sorumluluklarının birleş
mesinde tipik örnekler oluşturdukları belirlenmiştir. Sigortalı bir ma
la sigortacı ile ilgisi olmayan bir kişinin haksız eylemi ile zarar ver
mesi halinde zarar veren haksız eylemi sigortacı ise, bağıt gereği ve 
her ikisi BK. m. 51 gereğince eksik zincirleme olarak sorumludurlar 
(120).

(117) Becker, II. Fas. sh : 315.
(118) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 380, Oser/Schönenberger, a.g.e., sh:464

Akıntürk, a.g.e., sh : 135, Özsunay a.g.e. sh : 60.
(119) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 560, Karahasan, a.g.e., sh : 976
(120) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 468, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s h .- 386
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Ancak; Hayat sigortası ile mal sigortasının zincirlemenin işleyişi 
ve özel bölümünde ayrıca belirtileceği gibi dönme (rücu) yönünden 
bazı özellikleri vardır.

bbb — Haksız Eyiem-Yasa :

Burada, BK. m. 41 de düzenlenen haksız eylemle, BK. m. 55, 56, 
58, MK. m. 320 KTK. m. 50 de ve diğer özel yasalarda düzenlenen 
eksik zincirleme sorumluluk söz konusudur. Bu durumlarda zarar ve
ren kişi ile yasa nedeniyle sorumlu olan kişinin özel tüzel ayrımı ya
pılmaksızın sorumluluğu iki biçimde belirmektedir. Birinde, örneğin, 
MK. m. 55 de adam kullananın kusurlu bir hareketi "ek kusur”  ola
rak karşımıza çıktığı gibi diğerinde ise hiç bir kusuru da olmayabil- 
mektedir (121).

ccc — Bağıt-Yasa : ;

Burada söz konusu olan BK. m. 54, 55, 56, 58, MK. m. 320, 656, 
661, KTK. m. 50 ve diğer özel yasalardaki yasa gereği sorumluluk ve 
sigorta gibi bağıta dayanan zincirleme sorumluluk halleridir.

(121) Sirmen, a.g.e., sh : 105, Eren, Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşve
renin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, sh : 126, İmre 
a.g.m., sh : 448, Oser/Schönenberger, a.g.e., Sh : 467, Becker II. Fas sh:312 
“ Davalı noter onansız ve müvekkilin iradesini yansıtmayan eklemenin çalış
tırdığı katibi tarafından yapıldığını kabul etmiştir. Sonuçtan NY. 162 ve BY. 
55 hükmünce sorumludur. Davacının zararı iki ayrı kişinin hukukça nitelik
leri ayrı iki eylemden doğmuştur. Davacının hakkı açıkça BY. nin 51. mad
desine daaynmaktadır" 4.HD. 4.12.1974 T. 1973/3658 E. 1974/16534 K., Y.K.D. 
1975 sy. 3.

"Adam kullanan, kullandığı adamın verdiği zarardan BK. m. 55 e göre yasa 
zararı asıl yapan da BK. m. 41 gereği sorumludur" İ.B.K. 27.3.1957 T. 1.E..3 
Karahasan, a.g.e., sh : 288.

‘ ‘Davacı Vakıflar İdaresi zarara .uğrayan 3. kişiye karşı yasa hükmünce (MK. 
656, 662) ve müteahhitler de haksız eylemi işleyen sıfatıyla sorumlu olduk
larına göre BK. m. 41) her iki tarafın sorumluluğu, BK. m. Elli'nin düzenle
diği tam teselsül ile değil m. 51 de anılan eksik teselsüle dayanmaktadır" 
4.HD. 10.11.1977 T. 11085 E. 10788 K.

(Davalılardan A, haksız eylem nedeniyle ve malca sorumlu olan şirket de 
Kanun hükmünce ve dolayısıyla değişik hukuki nedenlere göre davacılara kar
şı sorumlu olduklarına göre sorumlulukları tam teselsüle değil, BK. nun 51. 
maddesinde düzenlenmiş olan eksik teselsüle dayanmaktadır) HGK. 11.5.1977 
T. 1976/4-3068 E., 1977/468 K.
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Bir zararın meydana gelmesinde yasa ve bağıt gereği sorumlu 
olanlar varsa bunlar arasındaki sorumlulukta, eksik zincirleme so
rumluluk söz konusudur (122).

ddd — Haksız Eylem, Bağıt ve Yasa :

Burada söz konusu olan bir zarardan değişik kişilerin haksız ey- 
iem, bağıt ve yasa gereği sorumlu olmalarıdır.

Böyle durumlarda sorumluluk eksik zincirleme sorumluluktur ve 
denilebilir ki zincirleme sorumluluğun tüm koşullarının, tüm yönleriy
le tartışılabileceği bir görünüm taşımaktadır (123).

3 — Eksik Zincirleme Sorumluluğun Sonuçları :

Bu bölümde, zincirleme sorumlu olanlarla zarar gören arasındaki 
alışılmış deyimiyle "dış ilişki" ve zincirleme sorumlu olanların kendi 
aralarındaki "iç  ilişki" incelenecektir.

a — Zincirleme Sorumluluk (Dış İlişki) :, i

Zincirleme sorumluluk, zincirleme borçluluğun da kaynaklarından 
biridir. BK. m. 50, 51 in uygulama alanı BK. m. 141-147 de bulunmak
tadır. Buna göre; alacaklı durumunu alan zarar görenin, hak ve so
rumluluklarının ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.

aa — Hakları :

BK. m. 142/1 e göre, "alacaklı müteselsil borçluların cümlesinden 
veya birinden borcun tamamen veya kısmen edasını istemekte mu
hayyerdir."

Zarar görenin, alacaklının zincirleme sorumlulara karşı sahip ol
duğu haklar, "doğrudan doğruya zincirleme borçluluğun mahiyetin-

(122) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 467, Becker II. Fas. sh : 312.
"Kazada yaralanan işçiye karşı sözleşme ve kanuna göre zararlı eylemde 
davalılar BK. nun 51. hükmünce müteselsil sorumluluk esasları uyarınca so
rumludurlar. 4.HD. 25.5.1963 T. 2395/5510 Sk., Karahasan, a.g.e., sh : 992.

(123) Bu durumun en belirgin örneği KTK. uygulanmasında görülmektedir. “ Akçalı 
sorumluluk sigortası zorunludur. Zarar görenlerin doğrudan doğruya sigor
tacı hakkında dava açma hakları vardır. (Bağıt), kullanan kişi araç sahibi
nin rızası olmasa bile kullanan olarak kabul edilmiştir (haksız eylem), araç 
sahibinin sorumluluğu kullanmaya izin, onamı olmasa bile devam eder (Ya
sa)” . 11.HD. 2.10.1965 T. 505/2722 Sk„ Karahasan a.g.e., sh : 400. Bağıt, 
Haksız Eylem, Yasa sözcükleri, örnek olması bakımından tırnak içersinde 
tarafımızdan eklenmiştir.
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den ileri gelmektedir". Bir Yargıtay kararında (124), bu husus "olayın 
niteliğine ve davalıların ayrı sebep ve fiilinden doğan zararına göre 
her iki davalı BK. nun 50 ve 51 nci maddesi uyarınca davacıya karşı 
kanunen müteselsil mes'ul durumdadır. Teselsülün tam veya nakıs 
olması yönü davacıyı ilgilendirmez" biçiminde belirtildiği gibi öğre
tide de (124a) aynı görüş savunulmaktadır.

aaa — Zararın Tümünü İsteme Hakkı :

Zincirleme sorumluluğun, borçluluğun belirgin özelliği sorumlu
ların tümünün, zararın tümünden sorumlu olmalarıdır. Bu sorumluluk 
BK. m. 141/11 “ teselsül ancak kanunun tayin ettiği hallerde olur" 
hükmü ile BK. m. 142/1 in birlikte değerlendirilmesi sonucudur (125).

BK. m. 142/1 in açıklığı nedeniyle, zarar gören dilerse zararın tü
münü dilerse bir bölümünü isteyebilecektir. Zarar görenin zararın bir 
bölümünü zincirleme sorumlulardan birine başvurarak istemesi halin
de sorumlunun borcun tümünü ödeyerek, borcu sona erdirme hakkı
nın olduğu da ileri sürülmektedir (126). "Alacaklı müteselsil borçlula
rın cümlesinden veya birinden borcun tamamen veya kısmen edasını 
istemekte muhayyerdir BK. m. 142' fakat, müteselsil borçlulardan 
biri borcun tamamını teklif etmişse alacaklı bu teklifi rededemez 
(127). Ayrıca, zarar görenin bir sorumludan zararın tümünü istemesi 
halinde bu sorumlunun istenen bölümünün kendisinin sorumlu olaca
ğı tutardan fazla olduğunu ileri sürmesi de söz konusu olamaz. Baş
ka bir deyişle, zarar görenin zincirleme sorumlusu ona karşı "taksim 
def’i" ileri süremez. BK. m. 141/1 gereği olarak diğer sorumlular gibi 
zararın tümünden sorumludur (128).

bbb *— Zararı Dilediği Sorumludan İsteme Hakkı :

Zincirleme sorumluluğun özelliklerinden biri de; Zarar görenin 
zararı ödetmek isteyeceği sorumluyu seçme hakkının bulunmasıdır. 
Bu husus BK. m. 142/1 de "alacaklı müteselsil borçluların cümlesin
den veya birinden borcun edasını istemekte muhayyerdir” biçiminde

(124) HGK. 1.2.1967 T., 1966/T-208 E, 29 K., HGK. 12.2.1969 T. 1967/T-26 E., 105 K. 
(124a) Tunçomağ. a.g.e., sh : 606, Akıntürk, a.g.e., sh : 35.
(125) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 72, Akın- 

türk, a.g.e., sh : 152.
(126) Akıntürk, a.g.e., sh : 152.
(127) Arslanlı, a.g.m., sh : 980.
(128) BGE. 89 II 118 Kaneti, a.g.e., sh : 125, Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı

Zarardan Sorumluluğu, sh : 72, Akıntürk, a.g.e., sh : 153, ve ayrıca 4.HD.
29.9.1976 T. 8315/8062 Sk., 4.HD. 1.7.1976 T. 6532/6553 Sk.
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belirtilmiştir. Bu özellik nedeniyle zarar gören, ödeme gücü en yük
sek olan sorumluya başvurabilecektir. Ayrıca, sorumluların tümü hak
kında dava açma hakkı da vardır. Yargıtay kararlarında (129), "Borç
lar Kanununun 142. maddesi hükmüne göre, alacaklı müteselsil borç
lunun cümlesinden veya 'birinden borcu tamamen veya kısmen iste
mekte muhayyerdir" şeklinde belirtilmektedir. Bu haktan dolayı zarar 
gören ‘‘Bir hukuk Paşası" olarak da tanımlanabilmektedir (130).

bb — Sorumlulukları : ;

Zarargören sonuçta bir alacaklı olarak, BK. m. 147/11 "alacaklı 
diğerleri zararına olarak müteselsil borçlulardan birinin vaziyetini iyi
leştirdiği takdirde, bu fiilinin neticelerini şahsen tahammül eder." Bu 
madde ile amaçlanan, zarargörenin zincirleme sorumluların, iç iliş
kilerinde kendi eylem ya da işlemi ile bir değişiklik yapmasını önle
mektir (131). İlke olarak sorumlulardan biri kendi payına düşenden 
fazlasını ödediği tlkdirde bu fazlalık oranında BK. m. 146/1 gereğin
ce diğerlerine dönme hakkını kazanır. Yasa koyucunun amacı, zin
cirleme sorumlulardan birinin diğerlerine karşı satıip olduğu dönme 
hakkını kuvvetlendirmek için, dönme hakkına sahip sorumlulardan 
bu hakkının kapsamı oranında zarargören alacaklının haklarına ardıl 
(halef) olmasını sağlamaktır. BK. m. 147/11 ile zarargörene, alacak
lıya yüklenen sorumluluk onun yapacağı eylem ya da işlemle, so
rumluların dönme hakkını tehlikeye düşürmesini, önlemeye yönelik
tir (132). "Eğer alacaklıyı tatmin eden müşterek borçlu, BK. m. 147/1 
gereğince alacaklının haklarına ardıl (halef) olursa, yine bu madde
nin ikinci fıkrası hükmünce yapılmış olan sulh veya ibra anlaşmaları, 
diğer müşterek borçlulara karşı ileri sürülemez. Zira; alacaklı ken
disinin yabancı olduğu bir ilişki üzerine etki yapamaz. Bunun gibi, so
rumlulardan birisi alacaklı ile yapacağı bir bağıt ile diğer zincirleme 
borçlulara karşı olan borcundan kendini kurtaramaz" (133). Yargıta- 
ya göre de (133a) zincirleme sorumlulardan biri lehine yapılan vaz
geçmeden diğer sorumlular, borçlular da yararlanır.

(129) 4.HD. 16.9.1976 T. 1975/9984 E, 1976/7702 K„ 4.HD. 1.7.1976 T. 6532/6553 
Sk. 4.HD. 8.91976 T. 7004/7267 Sk., 19.10.1976 T. 5441/8853 sk., Ayrıca 10.HD.
3.11.1976 T. 2865/7331 Sk., Çemberci a.g.e., sh : 1063.

(130) Akıntürk, a.g.e., sh : 40.
(131) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 74, Akın- 

türk, a.g.e., sh : 159.
(132) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 74, Akın- 

türk, a.g.e., sh : 160.
(133) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 74, Tan

doğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 392.
(133a) TD. 9.3.1970 T. 4433/922 Sk. Karahasan, a.g.e., sh : 985.
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b ı— Zararı Ödeyenin Diğer Sorumlulara Dönmesi (İç İlişki) : 

aa —  Genel Olarak Dönme (Rücu) :

Eksik zincirlemenin söz konusu olduğu BK. m. 51 incelendiğin
de görüleceği gibi, BK. m. 51/11 ve ayrıca BK. m. 50 ikinci cümle ile 
iki değişik dönme düzenlenmiştir. Sorumluluğun tam ya da eksik zin
cirleme olması söz konusu olmadan, dönmede uygulanacak hüküm 
öncelikle BK. m. 50 deki "... Hakim bunlardan birbiri aleyhinde hakkı 
rücuları olup olmadığını takdir ve icabında bu rücuun derecei şumu- 
yunü tayin eyler..." kuralı ile belirtilmiştir. BK. m. 51/11 “ kaideten 
haksız bir fiili ile zarara sebebiyet vermiş olan kimse, en evvel, tara
fından hata vâki olmamış ve üzerine borç alınmamış olduğu halde 
kanunen mes’ul olan kimse en sonra, zaman ile mükellef olur" kuralı 
ile de diğer rücu (dönme) sırası belirtilmiştir.

Ancak, yargıca BK. m. 50 ile tanınan yetki sınırsız değildir. Hat
ta, BK. m. 55/11, 56/11, 58/11 nin söz konusu olduğu hallerde dönme 
ilişkisinin yasa ile belirlenip bu durumda yargıcın takdir yetkisi olma
dığı da ileri sürülmüştür (134).

Yargıçın geniş yetkileri içinde dönmeyi düzenlerken; BK. m. 141- 
147 deki genel ilkelerden olaya uygunluğu oranında yararlanması, ör- 
nekseme yoluyla uygulaması gerekebilecektir. Bu hususta öğretide 
(135) "kendisine rücu edilebilecek müteaddit şahısların birbirinden 
tahsili mümkün olmayan miktar, BK. md. 146.f.ll kıyasen tatbik edil
mek suretiyle, diğerleri arasında mütesaviyen taksim edilmelidir" gö
rüşü ileri sürülmektedir. Bir Yargıtay kararında da (136) "Borçlar Ya
sasının 50. maddesi zincirleme sorumlulukta tazminatın ne biçimde 
yansıyacağı hususunda bir açıklamayı kapsamadığından uyuşmazlı
ğın çözümlenmesi borçlar yasasının 146-147. maddesine dayanacak
tır" denmektedir.

Bu nedenlerle, inceleme konusu ile ilgili olduğu oranda BK. m. 
141-147 incelenecektir.

Zincirleme sorumlulukta, sorumluluğun niteliği gereği, kendine 
düşenden fazla ödemede bulunan bu fazlalık oranında diğer borçlu
lara dönme yoluyla başvurabilecektir. Bu BK. m. 146/1 de düzenle
nen dönme hakkıdır. Yine BK. m. 147/1 uyarınca "rücu hakkından is
tifade eden müteselsil borçlulardan her biri tediye ettiği miktar nis-

(134) Saymen/Elbir, a.g.e., sh : 515.
(135) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 392.
(136) 4.HD. 29.12.1976 T. 11302/11561 Sk.
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betinde alacaklının haklarına halef olur”  denmektedir. Böyle olunca 
dönme, ardıllık (137) sorunlarının konu ile ilgisi oranında incelenmesi 
gerekmektedir.

Sorumlulardan her birinin, iç ilişki bakımından borçtan ne oran
da sorumlu bulunduklarının, dönme hakkının doğması ve dönme ala
cağının tutarı açısından dönme ilişkisinin belirlenmesi önemlidir.

BK. m. 146/1 de “ borcun mahiyetinden hilafı istidlâl olunmadıkça 
müteselsil borçlulardan her biri alacaklıya yapılan tediyattan birbirine 
müsavi birer hisseyi üzerlerine almağa mecburdur” . Buradaki eşit 
pay karinesi "adi harinedir” (138). Bu karinenin en önemli yasal ay
rık durumu, birden fazla kimselerin ortak kusurlarıyla işledikleri bir 
haksız eylemle bir zararın doğmasına sebebiyet vermeleri halinde 
tam zincirleme BK. m. 50/I ve birden fazla kimselerin değişik neden
lerden dolayı sorumluluklarında, eksik zincirlemede BK. m. 51 de or
taya çıkmaktadır (139).

aaa — Dönme Hakkının Doğuşu :

Bu hakkın doğuş koşulu, BK. m. 146 daki ‘‘hissesinden fazla te- 
diyatta bulunan, fazla ile diğerlerine rücu hakkını haizdir" kuralında 
belirtilmektedir.

Buna göre; dönmenin koşulları şu biçimlerde belirlenebilir:

Alacaklıyı Tatmin Etmiş olmak :

Dönme hakkının doğabilmesi için, alacaklının tatmin edilmiş ol
ması gerekir. Bir zincirleme sorumlu, borçlunun zarargören, alacak
lının ifa isteği ile karşılaşması, aleyhine açılan davada dönmeye hü- 
kümlendirilmesi dönme hakkının doğumu için yeterli değildir. Dönme 
hakkı bu hakkın niteliğinden çıkan bir sonuç olarak “ ancak alacak
lıya ifada bulunulduktan sonra doğabilir" (140).

(137) Uygulama ve öğretiye dönük kaynaklarda, rücu için Tunçomağ "Başvurma" 
Karabasan “ Dönme" sözcüklerini kullanıyor. Rücu kelimesinin kökeni de 
gözönüne alınarak karşılık olarak dönme, hatefiyet için de aynı gerekçeyle 
ardıllık sözcüklerini kullanıyoruz.

(138) Akıntürk, a.g.e., sh : 230.
(139) Becker IV. Fas. sh : 173, Akıntürk, a.g.e., sh : 211.
(140) Becker, IV. Fas. sh : 174, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 392, Gürsoy, 

Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, Sh : 74, Akıntürk, a.g.e., 
sh : 313.
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Paydan Fazla Ödemede Bulunmuş Olmak :

Dönmenin ikinci koşulu, zincirleme sorumlunun iç ilişkide kendi
sine düşen paydan fazla ödemede bulunmuş olmasıdır. Kendi payı 
oranında ödemede bulunmuşsa, doğal olarak bir dönme söz konusu 
olmayacaktır. Burada gözönünde bulundurulması gereken bir husus 
da, dönme hakkı için zararın, tümünün ödenmiş olmasına gerek olma- 
aığıdır. Buradaki ölçü, yaptığı ödemenin iç ilişkide kendisine düşen 
payı aşmış olmasıdır (141). Yargıtay bir kararında (142), “ BK. m. 50- 
51 den söz edilip... ancak tamamını ödeyen müteselsil borçlunun di
ğerine sorumluulğu oranında dönebileceğine" denmektedir. Hemen 
belirtmek gerekir ki, bu kararın "tamamını ödeme” koşuluna katılma 
olanağı yoktur.

Ödemenin Geçerli Olması :

Ödemenin geçerli olmasından amaçlanan, dönme hakkını kulla
nacak olan zincirleme sorumlunun, asıl alacaklı, zarargören ya da 
onun yerine ödemeyi kabule yetkili kimseye geçerli bir biçimde, usu
lüne uygun ödeme yapılmış olmasıdır. Ödemenin alacaklıdan başka
sına yapılması ya da alacaklının ehliyetsiz yahut tasarruf yetkisinin 
kısıtlanmış olması nedeniyle, ödemeyi kabule yetkili bulunmaması 
halinde ödeme geçerli değildir. Bu durumda, dönme hakkı söz konu
su olmayacaktır (143). Öğretide tartışılan bir durumda şudur; sorum
lulardan birinin borcu ödemiş olmasına karşın, bundan haberi olma
yan bir diğer borçlu da ödemede bulunursa, her ikiside dönme hakkı
na sahip olabilecek midir? Genellikle kabul edildiğine göre, ilk ödeme 
ile borç sona erdiğinde ikinci ödeme, "borç olmayan bir şeyin öden
mesi mahiyetini" (144) aldığı için, dönme hakkı ilk ödemede buluna
na aittir. İkinci ödemeyi yapan ancak sebepsiz iktisap nedeniyle ala
caklıya başvurabilir. Fakat, burada önemli olan husus, ilk ödemeyi 
yapanın zincirleme sorumlu olanları ödemeden süresinde haberdar 
etmemesi ve bu nedenle ikinci ödemeye kusuruyla neden olması ha
lidir. Bu koşullar gerçekleşirse, dönme hakkı ilk ödemede bulunana 
değil, ikinci ödemede bulunanındır. Bu çözüm tarzının BK. m. 498 
den örnekseme yoluyla çıkacağı ileri sürülmüştür (145).

(141) Becker, IV. Fas. sh : 174, Akıntürk, a.g.e., sh : 213, Tandoğan Mesuliyet Hu
kuku, sh : 392, Gürsoy, Birden Fazla Kimnelerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, 
sh : 78.

(142) 4.HD. 12.7.1965 T. 5693/3718 sk. I. ve K. Iç.D. 1967 sh : 4460,
(143) Becker, IV. Fas. sh : 174, Akıntürk, a.g.e., sh : 214, te dip not 8,9.
(144) Becker, IV. Fas. sh : 174, Akıntürk, a.g.e., sh : 214, te dip not 10.
(145) Becker IV. Fas,: 174, Akıntürk, a.g.e., s h : 214,
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bbb — Döme Hakkının Kullanılışı: i

K e n d i  payına düşenden fazlasını ödeyen zincirleme sorumlu, di
ğer sorumlulara karşı dönme hakkını ileri sürebilir. Bu hakkı alacak
lısı tarafından ibra edilmiş olan borçluya karşı da ileri sürebilir. Ne
deni, ibranın borçluyu iç ilişkide dönme hakkını taşıyan borçluya kar
şı sorumluluktan kurtaramayacak oluşudur. Bu durum alacaklının, 
borçlular arasındaki ilişkiye etki etme hakkının bulunmaması ilkesi
nin doğal bir sonucudur (146). Hemen belirtilmelidir ki, borçlular ara
sında ki iç ilişkide zincirleme sorumluluk söz konusu değildir. Dön
me hakkı da borçlunun alacaklıyı tatmin ettiği anda doğar ve dönme 
alacağının zaman aşımı bu andan itibaren başlar. Ancak, Federal 
Mahkemenin bir kararında (147), "rücü alacağının müruru zamanının 
da mağdurun rücu edilecek şahsa karşı dış münasebette ki tazminat 
alacağının müruru zamanıyla aynı zamanda işlemeye başlayacağı" 
diğer bir kararında (148) “ rücu alacağının mürüru zamanına rücua 
hakkı olanın tazminatı ödemeye mahkum eden ilanın kesinleştiği ta
rihin mebde teşkil edeceğine "karar verilmiştir. Öğretide baskın gö
rüşe göre (149), "tazminat fiilen ödemedikçe rücu alacağı doğ
maz ki, zaman aşımı cereyan başlayabilsin "denmektedir. Bu görü
şün doğal sonucu olarak, dönme alacağı, dönme hakkı olanın payı
na düşenden fazlasını ödediği tarihten itibaren kendisine dönülenin 
haksız eylemden ya da bağıttan sorumlu olmasına göre bir ya da on 
senelik zaman aşımına bağlı olur (149a).

ccc ı— Dönme Hakkını Kapsamı:

Burada amaçlanan, fazla ödeme nedeni ile dönme hakkını ka
zanan sorumlunun diğerlerine başvurmada asıl borç, faizler ve gider
ler bakımından neleri isteyebileceğidir. Bu hususların ayrı ayrı ince
lenmesi gerekmektedir.

Asıl Borç Bakımından :

Dönme hakına sahip olan borçlunun isteyebileceği miktar, zarar 
göreni yani alacaklıyı tatmin için fiilen, gerçek olarak ödediği tutara 
göre hesaplanır. Borçlu, alacaklıyı asıl borcun değerinden daha dü-

(146) Akıntürk, a.g.e., sh : 215,
(147) BGE. 55 II 123. Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s h : 392, de dip not 51 Becker, 

IV Fas. nh: 174,
(148) BGE. 43 II 418/419. Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, Sh : 392 de dip not 51
(149) Akıntürk, a.g.e., sh : 215, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 51.
(149a) Akıntürk, a.g.e., sh : 215, Tandoğan Mesuliyet Hukuku, sh : 392.
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şük değerde bir ödeme yerini tutan edimle tatmin etmişse, dönmede 
bu değer esas alınacaktır (150).

Faizler Bakımından :

Asıl borca ilişkin, bağıta dayalı-ki BK. m. 51 de bağıta dayalı so
rumluluk söz konusu olabilmektedir-faizler (akdî faizler) dönmenin 
kapsamına girer "rücu ancak esas borçlar ve faiz için ödenen mik
tarlarda olur, yoksa, alacaklıya borçlanılan dava masrafları için değil, 
zira, aksi halde rücu talep eden davayı diğer borçlular adına takip 
etmiş olurdu, mesela, müşterek bir definin tesirlerini denemek" (151) 
biçiminde belirtildiği gibi bu tip faizlerin dönme kapsamına gireceği 
tartışmasızdır, tartışmalı olan temerrüd faizidir. Ancak, niteliği itiba
riyle bu tartışmalara girilmeyecektir.

Giderler Bakımından :

Genel olarak kabul edildiğine göre, borçlu, alacaklının takibine 
uğraması nedeniyle, neden olduğu giderleri diğerlerinden isteyemez 
(152). Ancak, burada da bir ayrım yapılarak, eğer borçlu davayı di
ğerlerine usulen haber vermişse giderlerin dönme kapsamına girece
ği aksi taktirde, bunlara borçlunun katlanması gerektiği ileri sürül
mektedir (153).

ddd — Dönme Hakkının Kaybedilmesi :

Bunun için de iki ayrı durumun ayrı ayrı incelenmesi gerekmek
tedir.

Alacaklının Tatmin Edilmesine Karşın Dönme Hakkının Kaza-
nılmaması:
Dönme hakkının kaybedilmesi sonucunu doğuran haller tümüyle 

de olmasa bir bölümü ile BK.m. 243 te "bütün borçlular arasında 
müşterek olan defileri dermiyan etmediği halde onlara karşı mesul 
olur" biçiminde belirtilmiştir.

Ortaklaşa defiler, borcun nedeni ya da konusundan ileri gelen ya 
borcun doğmamış olduğu veyahhutta sona ermiş bulunduğu husu
suna değgindirler. Bunlar, inceleme konusunun özelliği göz önüne 
alınarak borcun, borçlulardan birisi tarafından ödenmesi yoluyla, bir 
bölümü ya da tümünün sona ermiş olması, tüm borçlular yönünden

(150) Becker, IV. Fas sh : 174, Akıntürk, a.g.e., sh : 216 da dip not 15.
(151) Becker, IV. Fas, sh : 174,
(152) Becker, IV. Gas, s h : 174,
(153) Akıntürk, a.g.e., sh : 217 de dip not 16-19
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zaman aşımına uğramış olması ve bütün borçluların ibra edilmiş ol
ması gibi def ilerdir (154). İlke olarak ortak defileri ileri sürmeır, ş 
olan borçlu sorumlu olacağına göre (155), bunun sonucu dönme hak
kının kaybedilmesidir. Ancak, payından fazlayı ödemiş olan borçlu 
ortak defilerin varlığını bilmiyor, defileri ileri sürmeyişi kusurundan 
ileri gelmiyorsa, onun dönme hakkını yitirmeyeceği de bazı yazarlarca 
kabul edilmektedir (156).

Kişisel defiler, sadece ilgili sorumlu tarafından ileri sürülebilecek 
olan defilerdir. Bu husus, BK. m. 143 te "müteselsil borçlulardan bi
ri alacaklıya karşı onunla kendi arasındaki şahsî münasebetlerden 
veya müteselsil borcun sebep veya mevzuundan tevellüt etmiş olan
lardan maada bir şey dermeyan edemez..." biçimin de belirtilmiştir. 
İnceleme konusunun özelliği nedeniyle kişisel defi olarak ancak, ib
ra, takas, (157) edilme ileri sürülebilecektir. Ayrıca, kişisel defilerin 
ileri sürülmemiş olması ortak defilerden farklı olarak dönme hakkı
nın kaybı sonucunu doğurmaz.

Ödemeden Diğer Borçluların Haberder Edilmemiş Olması:

Zincirleme borçlu, yaptığı ödemeyi diğer borçlulara bildirmemek 
suretiyle onlardan birinin tekrarlanan ödemesine neden olunsa bu 
husus dönme hakim ortadan kaldıran bir neden olarak ileri sürülebil- 
mektedir (158). Ancak, yaptığı ödemeden diğer borçluları haberdar 
etme yükümlülüğü getiren bir yasa hükmü yoktur. MK. m. 2 yardı
mıyla, objektif iyi niyet kurallarından bu sonucun çıktığı da ileri sü
rülmektedir (159).

Buna karşın, davayı diğer borçlulara ihbar edip etmemeye göre 
değişik görüşler ileri sürülmekle birlikte, uzlaştırıcı bir görüşle "da
vayı ihbar etmemiş olan borçlunun rücu hakkını kaybetmeyeceğini, 
fakat davada müşterek defileri kusuruyla dermeyan etmemiş ol
ması halinde dahi rücu hakkını kaybedeceği ileri sürmektedir. Oysa 
borçlu davayı diğer borçlulara ihbar ederse, müşterek defileri ancak 
ağır kusuruyla dermeyan etmediği takdirde rücu hakkını kaybeder’’ 
(160), şeklinde belirtilmektedir.

(154) Becker, IV. Fas, sh : 174, 167, Akıntürk, a.g.e., sh : 165,
(155) von Tuhr C. 2., sh : 857, Funk, a.g.e., sh : 213, Tandoğan, Mesuliyet Huku

ku, sh : 392, 15 HD. 30.6.1975 T. 2127/3357 sk. Y.K.D. 1978 sy. 2.
(156) Funk, a.g.e., sh : 213, ve Tuhr. C. 2 : sh : 857, Akıntürk, a.g.e., sh : 218.
(157) Becker IV Fas. sh : 167,
(158) Tekinay.g.e., s h : 253, Akıntürk, a.g.e., s h : 218, Becker IV. Fas. s h : 174,
(159) Akıntürk, a.g.e., sh : 219,
(160) Tekinay, a.g.e, sh : 255, Akıntürk, a.g.e., sh : 220,
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eee —  Ardıllık (Halefiyet):

Zincirleme sorumlulukta, ardıkilık, alacaklıya ait hakların onu 
tatmin eden bir zincirleme borçluya sahip olduğu dönme hakkı ora
nında geçmesi demektir (161). Bu husus BK. m. 147/1 de "rücu hak
kından istifade eden müteselsil borçlulardan her biri tediye ettiği 
miktar nisbetinde alacaklının haklarına halef olur, “ biçiminde belir
tilm iştir”  Ardıllık için ön koşul, dönme hakkının varlığıdır (162). Bu 
hak var olduğu oranda meydana gelir.

Dönme hakkı olan yerde ardıllığın gereksiz olduğu, her iki mües- 
sesenin de aynı amaca yönelik olduğu bir görüş olarak (163), iler, 
sürülmüş buna karşın diğer ve baskın görüşe göre de ardıllıkta temi
natlar intikal etmekte olduğundan, ardıllığın dönme hakkından daha 
kapsamlı olduğu ileri sürülmüştür. (164). BK. m. 51 de eksik zincir
leme sorumluluk söz konusu olduğundan ve ayrıca, ardıllığı da dü
zenlemediğinden eksik zincirlemede ardıllık söz konusu olmaz (165). 
Tam zincirleme sorumlulukta ise tıaksız eylemler sorumluluğu oluş
turduğundan teminatların intikali de söz konusu olamaz. Aksi dü
şüncede olan yazarların varlığı da ileri sürülmüştür (166).

bb — Bk. m., 50,51 e göre Dönme :

Dönmeye ilişkin genel ilkelerin incelenmesinden sonra, BK. m. 
50,51 yönünden dönmede görülebilecek durumları, şu biçimledre in
celeme olanağı vardır.

aaa — BK. m. 50 ve 51/1 e göre Dönme :

BK. m. 51 yalnız değişik hukuki nedenlerden sorumlu olmayı 
değil aynı zamanda aynı cinsten nedenlerle sorumlu olanlar arasın
daki zincirleme sorumluluğu da düzenlemektedir. BK. m. 51/11 ise ay
nı cinsten nedenlerle sorumlu olanlar hakında dönmeye ilişkin hü
küm taşımamaktadır. Buna rağmen, BK. ım. 51/1 ve m. 50 nin ör- 
nekseme yoluyla aynı nitelikteki nedenlerden dolayı sorumlu olanla
ra uygulanabilecek, buna karşın BK. m. 51/11 ye uygulanamayacak

(161) Becker IV. Fas, sh : 176, Akıntürk, a.g.e., sh : 222,
(162) Becker, IV Fas., sh : 176 de ardıllık için "hakiki müteselsillik”  ile “ ifa, rü-

cuya haklı müteselsil borçlu tarafından yapılmalıdır”  koşullarını ileri s ü rü / jr
(163) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 391 de Yung'un düşüncesi, Akınlür;\. a.g.e.

.sh . 224,
(164) Akıntürk, a.g.e, sh : 224, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, : 391.
(165) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 391.
(166) Oftinger, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 391 de dip not 46 ya göre.
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(167) ve BK. m. 50/I cümle ikiye kıyasen yargıç hakkaniyet kuralları, 
halin gereklerini gözönüne alarak sorumlu kişilerin birbirlerine ne 
oranda döneceklerini belirleyecektir (168). Burada şu ayrımların da 
gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

Aynı Hukuki Nedenlerle Sorumlulukta Dönme :

Birden Fazla Haksız Eylem :

Haksız eylemle zarar veren birden çok kişi arasında eksik zin
cirleme sorumluluk söz konusu olduğunda, yargıç karar verirken ve- 
rar verenlerin kusurlarınına ağırlık oranını gözönüne alıp ona göre 
paylaştırma yapacaktır (169).

Birden Fazla Bağıt:

Bağıta dayalı iki sorumluluğun bir araya gelmesinde, örneğin, 
sigorta ya da kefalete dayanma söz konusu ise ve ayrıca başka bir 
bağıtla sorumlu olan varsa bu bağıta aykırı eylemi kusurlu olan kişi
ye karşı sigortacı ve kefil dönebilecektir (170).

Hukukumuzda (171), TK. m. 1301/1 "sigortacı, sigorta bedelini 
ödedikten sonra hukukan sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta 
ettiren kimsenin vaki zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava 
hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nisbetinde sigortacıya intikal 
eder” borçlarını yerine getiren sigortacı; sigortalının üçüncü şahsa 
tazmin ettirebileceği bir zararı tazmin ettiği takdirde 1256 ve 1258 
nci maddelerin hükümlerine halel gelmeksizin, üçüncü şahsa karşı 
sigortalının haklarına halef olur” (172). Eğer, aynı zarardan bir kaç 
sigortacı sorumlu ise, BK. m. 50,51 e göre özel hüküm olan TK. m. 
1285,1286 uygulanır (173).

Birden Fazla Yasa Hükmü :

Yalnız yasa gereği zarardan sorumlu tutulan kişilerin kendi 
aralarındaki ilişkide "özel sebepler bulunmadıkça zararın eşit olarak

(167) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s h : 388 ve aynı sayfa dip not 37 de anılan ya
zar ve FM Kararları.

(168) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluğu, sh : 68. Tando
ğan, Mesuliyet Hukuku, 389,

(169) Oser/SChönenberger, s.g.e., s h : 472. Becker II Fas, s h : 314, Tandoğan, 
Mesuliyet Hukuku, sh : 390., von Tuhr C. I sh : 438.

(170) Becker II Fas., sh : 315. Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 380
(171) Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararını Tazmin, sh : 60
(172) Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararını Tazmin, sh : 60.
(173) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 390.
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bölünmesi tavsiyeye değer” diyen yazarlar (174) vardır. Bu görüş, ob
jektif sorumluluk için geçerlidir. Ancak, tehlike sorumluluğunun söz 
konusu olduğu bir sorumlulukla kusura dayalı sorumluluk bir araya 
geldiğinde, kusurun tek ölçü olması olanaksızdır. Burada önemli olan 
yaratılan tehlikedir. Kusur hafif, buna karşın sorumlu işletmenin teh
likesi büyük ise, bu taktirde işletmenin sahibine tazminatın büyük 
bölümünün yüklenmesi gerekir (175).

bbb — BK. m. 51/11 y e  Göre Dönme:

BK. m. 51/1 gereğince, değişik nedenlerden dolayı sorumlu olan 
birden çok kişiler hakında ortaklaşa kusurlarıyla zarara neden olan
lar hakkındaki BK. m. 50 nin uygulanmasında asıl olan yargıcın 
"hakkaniyet ve nısfete göre”  taktir hakim kullanarak sorumlulara 
birbirlerine dönme hakkı olup olmadığı varsa oranının saptanması
dır (176). Ancak, BK. m. 51/11 yargıca taktir hakkını kullanırken izle
yeceği sırayı "kaideten haksız bir fiil ile zarara sebebiyet vermiş olan 
kimse en evvel, tarafından hata vaki olmamış ve üzerine borç al
mamış olduğu halde kanunen mes'ul olan kimse en sonra zaman 
ile mükellef olur”  biçiminde belirtilmektedir. Bu hükmün; kaynak ya
saya göre doğru tercüme edilmiş biçiminin "kaideten en evvel ku
surlu haksız fiili ile zarara sebebiyet veren ve en sonra da kusuru ve 
akdî bir mükellefiyeti olmadığı halde kanun hükmü icabı mes’ul olan 
zararı yüklenir" olması gerektiği ve bu durumda yasal sıralamıya 
göre haksız eylem yapanı (fail), bağıtla sorumlu olan ve yasadan 
dolayı sorumlu olan biçiminde bir sorumluluk sırası ortaya çıktığı be
lirtilm iştir (177).

Bu sıraya göre aşağıdaki ayrım gözönüne alınarak inceleme ya
pılabilir.

Kusurlu Haksız Eylem Yapanı (Fail) ;

Burada BK. m. 41 de ki koşulların oluşması ile sorumlu olan 
kimse amaçlanmaktadır. Bu nedenle de başkasının kusurundan dola
yı objektif sorumluluk kurallarına göre sorumlu olan buraya girmez. 
Girebilmesinin tek ayrık durumu, onun da ek kusurunun olmasıdır. 
Organların kusuru aynı zamanda tüzel kişinin kusuru sayıldığından 
(MK. m 48/III), organın kusurlu eylemi dolayısıyla sorumlu olan tüzel

(174) Oser/Schönenberger, a.g.e, sh : 473, Becker, II Fas, sh : 315,
(175) Becker, II. Fas, sh : 313, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 386
(176) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku sh : 386, 15 HD. 18.5.1975 T. 2053/2191 Sk.
(177) von Tuhr C. I S 0 : 438, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 387.



MUSTAFA YAŞAR AYGÜN 123

kişi de bu gruba girmektedir (178). Yargıtay bir kararında (179), "hak
sız fiilden sorumlu olanın yasada sorumlu olan kişiye rücu etmesi 
51. madde hükmünce mümkün değildir" denmektedir.

Bağıt Gereği Sorumlu Olan :

Sigortacı ile bir garanti foağıtına ya da memur ve hizmetliler hak- 
kındaki kefalete dayalı olarak başkanının vereceği zararı yüklenin 
özel ya da tüzel kişiler bu guruba girebileceği gibi (180), bir şeyin ba
ğıtla başkasına tevdi edilipte, onun yeteri derece de dikkat göster
memesinden dolayı üçüncü kişinin haksız eylemi ile hasar görüp ya 
da çalınırsa, bu durumda hem bağıta dayalı hem de haksız eylem 
sorumluluğu meydana gelebilir. Örneğin böyle bir durumda kiracı, 
bağıta dayalı sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle tazminat 
öderse kira konusu şeyi çalmış olan hırsıza dönebilir.

Bu gruptaki sorumlulukta, sigortacının sorumluluğu önem ka
zanmaktadır. Mal sigortalarında, sigortacının dönme hakkı olduğu 
halde meblağ sigortası niteliğini gösteren, şahıs sigortaları, zarar si
gortası olmadığından, sigortacı kural olarak haksız eylem yapanına 
(faile) dönemez. Bu özellik nedeniyle de şahıs sigortllarında zarar 
gören hem sigorta tutarını, hem de asıl yapandan zarar karşılığı 
olan tazminatını ayrı ayrı alır (181).

Yasa Gereği Sorumlu O lanlar:

Kusura dayalı olmayan sorumluluk hallerinde tazminatla yüküm
lü olanlar ile bir yasa hükmü gereği kazaya uğrayanın tedavi gider
lerini ödemekle yükümlü olanlar bu gruba girerler.

Tedavi giderlerini yükleyen yasa hükmü bir kamu hukuku kura
lı (personel yasası, SSK) olabileceği gibi, aile hukuku kuralı (örneğin 
nafaka, MK. m. 315) ya da borçlar Hukuku Kuralı (BK. m. 328-337/II) 
olabilir (182). Ayrıca, bir bağıtın yerine getirilmesini yardımcı kişilere 
bırakan ve onların bağıta aykırı davranışları nedeniyle BK. m. 100 e

(178) Görsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 76, Tan
doğan Mesuliyet Hukuku, sh : 387,

(179) 4. HD. 10.11.1977 T. 11085/10788 Sk.
(180) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 388, Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Ay

nı Zarardan Sorumluluğu, sh : 77.
(181) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 77, Tan

doğan Mesuliyet Hukuku, sh : 388.
(182) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 77, Tan

doğan Mesuliyet Hukuku, sh : 388.
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göre sorumlu olan kişi de, kendi kusuru olmaksızın yardımcı kişilerin 
eylemi yüzünden sorumlu olduğu oranda bu gruba girer (183).

BK. m. 51/11 deki sıranın kabulüne etken olan düşünceleri, şu 
biçimde açıklama olanağı vardır.

Kusurlu haksız eylemin hukuk düzenince kınanan bir eylem ol
masına karşın yasaya dayalı sorumlu olan kişide, kınamayı gerekti
rir bir durum olmadığı gibi, iradesiyle de borç altına girmesi söz ko
nusu değildir. Bunun yanında bağıttan dolayı sorumlu olan ilke ola
rak kusursuz olduğu gibi kusuru olsa bile kusurun meydana çıkış 
nedeni bağıttır. Örneğin, bir kiracı, bağıtla yüklendiği borcu yerine 
getirmemesinde, herkese görev yükleyen genel bir hareket kuralına 
aykırı davranan kişi kadar kınanamaz. Bu nedenle de, bağıttan dola
yı norumlu olan haksız eylemden dolayı sorumlu olana karşı dönme
sinin hukuk mantığı açısından doğruluğu, uygunluğu söylenebilir. 
Yasa gereği sorumlu olanın bağıttan dolayı sorumlu olana dönme
sinde ki temel düşünce, bağıttan dolayı sorumlu olan isteyerek ve 
genellikle bir yarar karşılığında (örneğin, sigorta bir prim karşılığın
da) sorumluluk altına girmesidir. Oysa, yasa gereği sorumlu olanın 
sorumluluğu onun iradesi dışındadır (184).

Bu düşüncelerden hareket edince, yasa gereği sorumlu olanın 
bağıt gereği sorumlu olana dönmesi ve BK. m. 51/TT de ki sıraya 
yargıcın uyması sorunlu olmamakla birlikte bu sıradan ayrılmakta 
"çekingen” davranması gerekmektedir (185). Nedeni ise bu sırala
madan ayrılmasının koşulları hakkında genel ilkelerin konulamayışı- 
dır (186).

Hukukumuzda, TK ve BK. m. 51/11 nin nasıl bağdaştırılacağı bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktldır: Sigortacı ile kusursuz sorumlu 
olan kişi arasındaki ilişki yönünden TK. m. 1301, 1361 ile BK. m. 51/ 
II nin birlikte değerlendirilmesinde; TK. nun, BK. nuna göre daha ye
ni ve özel olup TK. nunun sigortacının ardıllığını, açıklıkla düzen
lemesi nedeniyle, BK. m. 51/11 de ki sıraya karşın, kusursuz olarak 
sorumlu olan kişiye dönebileceğinin savunulabileceği de ileri sürül
müştür (187).

'183) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 388, ve aynı sayfa 33 nolu dip notuna 
göre Oftinger.

(184) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 77, Tan. 
doğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 388,

(185) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 388,
(186) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 473,
(187) Tandoğan, Ücüncü Şahsın Zararını Tazmin, sh : 62 ve ayrıca aynı sayfa dip 

not 80 de sıraya ilişkin görüş değiştiriliş nedeni belirtiyor.
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III *— HAKSIZ EYLEMLERDE TAM ZİNCİRLEME SORUMLULUK İLE
EKSİK ZİNCİRLEME SORUMLULUĞU KARŞILAŞTIRILMASI

Borçlar Kanununda önce de belirtildiği gibi, tam ve eksik zin
cirleme değil sadece "teselsür'den söz edilmektedir.

Bu durum da gözönüne alınarak, tam ve eksik zincirleme sorum
luluk arasında şu farklar belirlenebilmektedir.

A — "Mütesilsil Mes’uliyet" karşılığı kulllnılan tam zincirleme 
“ eksik teselsül” karşılığı kullanılan, eksik zincirleme olmasına kar
şın, terim olarak incelendiğinde BK. m. 50, 51 141-147 ile diğer özel 
yasalarda mütesilsil mes’uliyet terim olarak bulunduğu halde "eksik 
teselsül” terim olarak da yoktur.

Bu durumda "müteselsil mes’uliyet” , “ tam teselsül", ü yasa
nın, "eksik teselsül" ‘‘eksik zincirleme" yi ise öğreti ve yargının ya
rattığı bir terim kavram olarak kabul olanağı vardır.

B —  Tam Zincirlemede (BK. m. 50), birden çok kimselerin or
taklaşa kusurlarıyla sorumlulukları ilke olduğu halde, eksik zincirle
mede (BK. m. 51) birden çok kişinin, ortaklaşa kusurlarıyla zarar 
meydana getirmemiş olmaları esas alınmıştır (188). Diğer bir de
yişle tam zincirleme sorumlulukta ortak kusurlu birden çok kişi ge
rekip, sorumluluğun tek hukuki nedene dayanması da gerektiği hal
de, eksik zincirlemede aynı hukuki nedenle sorumluluk (örneğin, 2 
bağıt 2 yasa, 2 haksız eylem) olabilmekle birlikte ortak eylem yok
tur. Ayrıca ve daha belirgin özellik olarak değişik hukuki neden
lerden sorumlu olmak da söz konusu olabilmektedir (189).

C — Eksik zincirlemede lehine indirim (teknis) nedeni olan kişi 
tazminatın indirilmiş miktarı oranında zincirleme sorumludur. Tam 
zincirlemede ise aynı zarardan sorumlu olan kişilerden yalnız biri le
hine tazminatı indirim nedeni varsa bile ondan da tazminatın tümü 
istenebilir (190).

D — Tam zincirleme borçlarda, borçlulardan birinin ifa ve ta
kas dışında, bir sebeple borçtan kurtulması halinde, diğer borçlu
larında belli oranda borçtan kurtulacakları hakkındaki çözüm biçi
mi, eksik zincirlemede uygulanamaz Örneğin, ıhaksız eylem yapanın

(188) Oser/SChönenberger, a.g.e., sh : 464, von Tuhr C.I., sh : 436.
(189) von Tuhr C.I., sh : 43 6,437, Tunçomağ, a.g.e., shs: 604, Ataay, a.g.e., sh : 

281 Akıntürk a.g.e., sh : 137, 4 HD. 11.2.1974 T. 20/50 Sk. daki iki kişilik kar
şı oy yazısı

(190) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s h : 382, Akıntürk. a.g.e., sh : 138,
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(failin) ibra edilmesi, onu çalıştıran kişinin de ibra edilmiş sayılma
sını gerektirmez (191).

E — Eksik zincirlemede her türlü kurtuluş nedenleri kişiseldir 
(192). Oysa tam zincirlemede ortaklaşa kurtuluş nedenleri de söz 
konunu olabilir.

F — Tam zincirlemede, sorumlulardan biri lehindeki kesin hük
mün diğerlerine de etkisi olacağı hakkındaki kural eksik zincirleme
de uygulanamaz (193). Ancak, tam zincirlemede sorumlulardan biri 
hakkında alınacak ilâmın diğer sorumlular hakkında aynı biçimde hü
küm ifade edip etmeyeceği tartışmalıdır (194).

Sorunun çözümünde;

Alacakleının zincirleme sorumlulardan biri aleyhine açtığı dava
yı kazanması:

Bu durumda bir borçlunun ödeme ile hükümlendirilmesine kesin 
hükmün, diğerlerini etkilemeyeceği genellikle kabul edilmektedir.

Alacaklının zincirleme sorumlulardan biri aleyhine açtığı dava
nın red edilmesi :

Burada iki görüş ortaya çıkmaktadır.

Bir görüşe göre, bu durumda yalnız davayı kazanmış olan borç
lu borcundan kurtulur, diğer borçlular kesin hükümden yararlanamaz
lar (195). Yargıtayın bir kararına göre de (196), "dayanışmalı so
rumluluğu ileri sürülen davalılardan birisi hakkında davanın redde
dilmesi, dayanışmalı sorumluluğun kanıtlanmış bulunması durumun
da diğer davalıların sorumlu tutulmasına engel teşkil etmez”  (196). 
Diğer bir görüşe göre (197), burada da bir ayrım yapılmakta; eğer, 
dava, davalının kişisel de fi ileri sürmesi nedeniyle reddedilmiş ise, 
bundan diğer sorumlular yararlanamazlar. Buna karşın, ortaklaşa 
def’i ileri sürülmesi nedeniyle kazanılmış ise, bundan diğer sorumlu
larda yararlanır.

(191) Tekinay, a.g.e, sh : 264, Tandoğan Mesuliyet Hukuku, sh : 384, Akıntürk,,
a.g.e. sh : 137.

(192) Tekinay a.g.e., sh : 264,
(193) Akıntürk, a.g.e, sh : 139, Tekinay, a.g.e, sh : 264,
(194) Becker IV. Fas. sh : 165, Akıntürk, a.g.e., sh : 205.
(195) Becker IV Fas, sh : 165, Akıntürk, a.g.e., sh : 205,
(196) 9. HD. 9.7.1965 T. 5994/6032 Sk„ Çemberci, a.g.e., sh : 1066
(197) Akıntürk, a.g.e., sh : 205, deki 108 nolu dip not. Tekinay, a.g.e., sh : 239
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C —  Tam zincirleme ve eksik zincirlemede sorumluların bir
birlerine dönüp dönemeyecekleri, döneceklerse haklarının oranını 
saptama yargıcın taktirine bırakılmıştır. Gelen kural bu olmakla bir
likte, BK. m. 50 de tam zincirleme sorumluluk için dönmede bir bira 
söz konusu olmadığı halde, eksik zincirlemede (BK. m. 51) kesin bağ
layıcı olmamakla birlikte yargıcın, "inhiraf etmekte mümkün mertebe 
çekingen davranması” gerekn bir sıra vardır (188). TK. 102, 1361, mad
deleri ve 506 sayılı SSKK. m. 26 ve ayrıca kusursuz sorumluluk hal
lerinin sözkonusu olduğu hallerde sigortanın, BK. m. 51 de ki sıraya 
karşın, kusursuz sorumlu olana dönebileceği de savunulmuştur (199).

II — Denilebilir ki, her iki sorumluluk arasındaki en önemli fark 
zamanaşımında kendini göstermektedir. Bu nedenle zamanaşımı üze
rinde durmak gerekmektedir.

Zaman aşımı bir def'i dir. Def'i olduğu içindir ki, zamanaşımı, 
borcu sona erdiren bir neden olmayıp alacağın özüne dokunmaksı- 
zın onun, dava edilebilme niteliğini ortadan kaldırır (200).

Yasa, genel zamanaşımı süresinden (BK. m. 125) ayrılarak, hak
sız eylemler için BK. m- 60 da ki zamanaşımını getirmiştir. BK. m. 60, 
özel bir hüküm bulunmadıkça haksız eyleme dayanan davalarda ku
surlu ve kusursuz sorumluluk durumlarında da uygulanır (201). Dön
me (rücu), davalarında BK. m. 60 daki süreler uygulanır. Bu süreler 
bir ve 10 yıllık sürelerdir.

Zaman aşımına ilişkin tartışma ve ayrıntılara girmeden, zarar 
görenin açacağı davada bir yıllık sürenin, zararın öğrenilmesi, dön
me davalarında, payından fazlasını ödemekle yükümlü tutulmuş olan 
zincirleme sorumlunun bu fazlalığı ödemesi tarihinden başlıyacağı, 
BK. m. 51 gözönüne alındığında, dönülenin haksız eylem ya da bağıt
tan dolayı sorumlu olmasına göre, zamanaşımının bir ya da 10 yıl 
olduğunu kabul gerekmektedir (202).

BK. m. 60/II ye göre, eğer dava Ceza Hukukunun daha uzun bir 
zamanaşımı koyduğu bir eylemden doğmuş ise, Medeni Hukuku da
yanan dava hakkı için de bu zamanaşımı uygulanır.

(198) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 389. Tandoğan, Üçüncü şahsın Zararını 
Tazmin, sh : 62, Akıntürk, a.g.e., s h : 138

(199) Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararını Tazmin, sh : 62,
(200) Kuru, a.g.e., sh : 329, 1968 Bas., Akıntürk, a.g.e., sh : 188
(201) Oser/Schönenberger, a.g.e., sh : 548. Becker IV Fas. sh : 362., karahasan.

a.g.e., sh : 1056. Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 392.
(202) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s h : 392 ve aynı sayfa 20 nolu dip not.
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Ayrık bir durum olarak, Karayolları Trafik kanununun 50 nci 
maddesinde iki yıllık zamanaşımı öngörülmüştür. Bu zaman aşımı ile 
ilgili olarak bir yargıtay kararında ' '  1. Adam çalıştıran (istihdam 
eden) hakkında, çalıştırdığı adamın suç niteliğindeki haksız eyle
mine uygulanan ceza davası zamanaşımı uygulanmaz 2. Karayolları 
Trafik Kanununun 50. maddesinde öngörülen iki yıllık zamanaşımı, 
BK. nun 60/I maddesinde öngörülen ıbir yıllık zamanaşımından uzun 
olduğundan ve özel kanunlardaki hükümler genel kanunlardaki hü
kümlerden önce uygulandığından bu süre adam kullanan için de uy
gulanır. 3. Anılan kanunun 50. maddesindeki zamanaşımı hem mad
di hem de manevi tazminat davalarında uygulanır 4. Asıl failin yani 
çalıştırılan kişinin haksız eylemi suç niteliğinde ise, o takdirde bu ki
şi için ceza davasının tayin ettiği zamanaşımı uygulanmalıdır (203) 
denmektedir.

Tam zincirleme sorumlulukta borçlulardan birine karşı zaman
aşımının kesilmesi halinde diğerlerine karşı da kesilmiş olur. (BK. m. 
134/1) Buna karşın, eksik zincirleme sorumlulukta zamanaşımı kesil
mesi diğerlerine karşı etkili olmaz (204). Öğreti ve Yargıtay kararla
rında bu husus tartışmasızdır. Yargıtayın çeşitli kararlarında (205), 
“ zamanaşımının müteselsil borçlulardan birine karşı kesilmesinin, di
ğerlerine karşı da kesilmiş sayılacağını öngören BK. nun 134/1 mad
desi hükmü tam teselsül hali için söz konusu olup eksik teselsüle 
uygulanmaz" denmektedir.

I — Tam zincirlemede, dönme hakkına sahip bulunan zincirle
me borçlu ödediği miktar oranında alacaklının haklarının ardılı olur 
(BK. m. 147/1). Oysa, eksik zincirlemede ardıllık söz konusu olamaz 
(206). Ardıllığın borç için bir teminat bulunması hafinde önem ka
zanacağı haksız eylemden doğan borçlarda böyle bir teminat bulun
madığı ileri sürülmüştür (207). Buna karşın, mal, denizcilik ve işçi si-

(203) 4. HD. 28.5.1973 T., 7785/6738 Sk., Ayrıca, Saymen/Elbir, a.g.e., sh : 526-528
(204) von Tuhr, C.l, sh : 436, BGE. 89 II 415, Kaneti, a.g.e, sh : 253. Tekinay, 

a.g.e. sh : 263. Sönmez, a.g.m., sh : 307, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 
389,

(205) HGK. 11.5.1977 T. 1976/4-3068 E., 1977/468 K., TD. 25.11.1960 T. 2293/3202,
15. HD. 16.6.1975 T. 1866/3049 Tonçomağ, a.g.e., sh : 1048, 4. HD. 29.6.1967 T. 
4538/5587 Sk. S. İç. D., sy. 1.10.1967, sh : 319, Ayrıca 10.11.1977 T. 11109/ 
1080 sk.

(206) von Tuhr, C. I. sh : 436, BGE. 89 II 415 Kaneti, a.g.e., sh : 253. Akıntürk, 
a,g,e., sh : 138, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 389. Tekinay, a.g.e., sh : 
263;

(207) Akıntürk a.g.e., sh : 137, Tekinay., ,.g.e., sh : 264, Tandoğan. Mesuliyet Hu
kuku, sh : 392,
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gortalarında tazminatı ödeyen sigortacı, daha öncede belirlendiği gi
bi eksik zincirlemede de yasa gereği zarara girenin ardılı olur. Tüm, 
eksik, zincirleme hallerinde ardıllığın kabulüne taraftar olanların var
lığı da ileri sürülmüştür (208).

Yargıtay, iki karşı oya çıkan bir kararında (209), "olayda, BK. nun 
51. maddesinde öngörülen eksik teselsül söz konusu olduğundan, 
davacının tam teselsüle ilişkin BK. nun 147. maddesinde belirtilen 
haleflik hakkı doğmuyacağına göre" denmiş karşı oyda ine "adam 
çalıştıranla, eylemi işleyen aarsındaki zincirleme sorumluluk da ek
sik zincirlemedir. Ancak, bu konudaki rücu Borçlar Yasasının 55. 
maddesinin son fıkrasıyla belirlenen ve (kusurla sınırlanan) buyruğa 
dayandığından haleflik durumu bu halde kabul edilmelidir." denmek
tedir.

Ayrıca, TK. m- 1301, 1361 re göre, sigortacının sorumluluğu hal
lerinde BK. m. 50 değil, genellikle BK. m. 51 söz konusu olmaktadır. 
506 Sayılı SSK. na göre kurumun BK. m. 51 in uygulanabileceği du
rumlarda da yaptığı ödemelerde daha önceden değinildiği gibi m. 26/ 
son gereği ardıllığı söz konusudur. Nitekim Yargııtay bir kararında 
(210), "kurumca açılan bütün rücu alacağı davalarının yasal dayana
ğı 506 sayılı SSK. 26 nci maddesindir. Bu yöne ilişkin dava hakkı ar
dıllık ilkelerine dayanır... 29.6.1970 gün 13/15 sayılı... ve 31.3.1954 
gün, 18/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararlarında belirtildiği gibi ku
rumun halef olarak dava açması borçlunun durumunu ağırlaştır
maz”  denmek suretiyle, ardıllık konusu yasal dayanağı ile belirtil
mektedir. TK. nu bakımından olan ardıllıkta tartışmasızdır (211).

Böyle olunca iki zincirleme sorumluluk arasında ardıllığa ilişkin 
farkın çok önemli olmadığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

İ •— İcra ve İfl asKanununun m. 203, 204 tam zincirleme borç
luların iflası, m. 295 tam zincirleme borçlulardan biri ile yapılan kon
kordato ile ilgili olduğu halde bu hükümler eksik zincirleme sorum
lulara uygulanmaz (212).

(208) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 384, dek dip not 17 ye göre Oftinger,
(209) 4. HD. 11.2.1974 T. 20/550 Sk.
(210) 10. HD. 2.11.1976 T. 2283/7284 Sk. Çemberci, a.g.e., sh : 1072.
(211) Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararını Tazmin, sh : 62, TD. 3.2.1971 T. 1970/

4005 E., 1971/869 K., T. İç. K. 1971, C. I.
(212) Tekinay, a.g.e., sh : 264, Akıntürk, a.g.e., sh : 139.
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IV — EKSİK ZİNCİRLEME SORUMLULUKTAN DOĞAN DAVALARDA
USUL VE UYGULAMA

Bu bölümde amaçlanan, zarar görenlerle zincirleme sorumlu 
olanların Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’da gözönüne alına
rak, durumlarının belirlenmesi, zarar görenlerin istedikleri sonuca 
ulaşabilmeleri için izlemeleri gereken yöntemin incelenmesidir.

A — Kimler Dava Açabilir ?

Bu husus, istenecek tazminatın cinsine göre iki bölümde ince
lenecektir-

1 Maddi Tazminat:

Tazminat ilke olarak, haksız eylemden “ doğrudan doğruya doğ
ruya zarar gören" tarafından istenebilir. Dolayısıyla zarar görenler 
kural olarak dava açamazlar (213). Zarar görenin tüzel kişi olması 
halinde yetkili organ ya da bu organın atayacağı temsilci tazminat 
davasını açabilir. Haksız rekabette ise, ekonomik yararları zarara uğ
rayan müşteriler (TK. m. 58 )gereği tazminan davası açabilirler (214).

Mağdurun ölümü halinde, tazminat davası açama hakkı paydaş
lara geçer. Öyle ki, ölmeden önce dava açılmamış olsa bile, pay
daşlar dava açabilirler (215). Maddi tazminat alacağının başkasına 
devri, temliki olanağı da vardır (216). Bu nedenle de bu hakkı devir 
alan (temellük eden) tazminat davası açabilir.

Mağdurun küçük ya da kısıtlı olması halinde; dava yasal temsil
cisi tarafından açılır (217).

Buna karşın, beden bütünlüğü zarara uğrayan madurun yakın
ları, zarar görenin mal varlığındaki eksilmeden dolayı zarar gören 
alacaklıları, uzman işçisinin çalışma yeteneğini kaybetmesi sonucu 
artık ondan hiç ya da yeterince yararlanamayan iş veren maddi taz
minat davası açamazlar (218).

(213) Doğrudan ve dolaylı zarar için Bk, Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararını Taz
min, sh : 6 vd.f ayrıca 4. HD. 30.11.1976 T., 6958/10448 Sk., Y.K.D. 1978 Sy. 
1, sh : 27 Karahasan, a.g.e., sh : 856, 1159, 4. HD. 18.4.1966 T. 9059/4619 Sk.

(214) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 260.
(215) Karahasan, a.g.e., sh : 58, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 259,
(216) 4 HD. 24.3.1972 T. 10770/2469 Sk. Karahasan, a.g.e., sh : 1153, Tandoğan, 

Mesuliyet Hukuku, sh : 259,
(217) Özsunay., a.g.e., sh : 60, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 259, Karahasan,

a.g.e. sh : 1005.
(218) Tandoğan Mesuliyet Hukuku, sh : 259-260.



MUSTAFA YAŞAR AYGÜN 131

Tahrip edilen, hasara uğratılan şey üzerinde birden fazla aynî 
hak (rehin, intifa) sahibi varsa bu aynî hak sahiplerinin ayrı ayrı taz
minat davası açıp açamıyacakl arıtartışmalıdır (219). Alacak hakkı gibi 
nisbî hakkı olanlar da haksız eylemi yapana karşı dava açamaz
lar ancak, nisbî hak sahibi (kiracı ya da ariyet alan) zarara uğratı
lan şeyin zilyedi ise, bu durumda zarar verene karşı dava açabilir. 
Fakat, dayanacağı 'hukuki neden bir alacak hakkı değil, “ zilyedliğin 
ihalidir" (220). Bunun gibi, sigorta bağıtı nedeniyle, zararı ödeme 
durumunda kalan sigortacının da ilke olarak haksız fiil yapanından 
tazminat isteme yetkisi yoktur. Ancak, mal sigortalarında (TK. m. 
1301), zararı ödeyen sigortacı, ödediği tutar oranında zarar görenin 
ardılı olduğu için ve bu yetki nedeniyle, zarar verene karşı dava aça
bilir (221). Sosyal Sigortalar Kurumu da, (506 sayılı Kanunun m. 
26.), iş kazalarında ödediği zarar oranında iş verene, üçüncü kişile
re ve bunların çalıştırdıkları kişilere karşı tazminat davası açabilir. 
(222).

Adam ölmesi halinde, onun desteğinden yoksun kalanlar (223) 
maddi tazminat davası açabilirler. Bu yetki, tazminatı ilke olarak 
doğrudan zarar gören tarafından istenebileceği kuralının yasal bir 
ayrık durumudur (BK. m. 45/II). Buna karşın ölenin, bir şirketteki or
tağı onun ölümünden zarar görse bile ölüme oeden olan kişiden 
maddi tazminat isteyemez (224).

2 — Manevi Tazminat :

Özel, tüzel (225) kişi ayrımı yapmaksızın "kişisel varlıklarının ih
lali sonucu doğrudan doğruya manevi zarara uğrayan kişiler” dava 
açabilir-

Maddi tazminat davasında ayrık bir durum olarak, küçük ya da 
kısıtlı olan kişinin ayırtım gücü varsa doğrudan manevi tazminat da
vası açabilir. Bu, kişilik haklarından doğan bir sonuçtur (226). Eğer,

(219) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 261,
(220) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 260, Aygün, a.g.m., sh : 40.
(221) Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararını azmin, sh : 60 vd., Tandoğan, Mesuli

yet Hukuku, sh : 260,
(222) Çemberci, a.g.e., sh : 1062, Karahasan, a.g.e., sh : 1005
(223) 15. HD. 7.10.1974 T. 858/986 Sk. Karahasan, a.g.e., sh : 657.
(224) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 260,
(225) Franko, a.g.e., sh : 157, BGE 88 II 516 Kaneti., a.g.e., sh : 131., Gürsoy, 

Manevi Zarar ve Tazmini, sh : 15,
(226) Özsunay, a.g.e., sh : 60, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 333, Karahasan,

a.g.e., sh : 1005,
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zarar görenin ayırtım gücü yoksa yasal temsilcisi mağdur adına bu 
davayı açabilecektir (227).

Manevi tazminata ilişkin dava hakkının devredilip edilemiyece- 
ği tartışmalıdır. Bir görüşe göre (228), BK. m. 162 gözönüne alındı
ğında, alacağın niteliği bunun üçüncü kişilere devrine uygun değilse 
alacak devredilemez. Manevi tazminat isteği kişiye sıkı biçimde bağ
lı haklardan olup, devri söz konusu olamaz. Nişan bozmaya iliş
kin MK. m. 85/II yanlış çevrilmiştir. Aslında bu hakkın devri olanak
sızdır. Bizim de katıldığımız diğer görüşe göre (229) "tem lik" doğur
duğu sonuç bakımından alacağı istemeye ilişkin bir irade açıklama
sıdır ve böyle olunca da tazminat isteme hakkı devredilebilmelidir.

Tartışmalı olan diğer bir konu da, manevi tazminat isteğinin pay
daşlara geçip geçmiyeceğidir. Eğer, zarar gören davayı açtıktan 
sonra ölmüşse dava hakkı, daha doğru bir deyişle davayı kaldığı 
yerden sürdürme hakkı paydaşlara geçecektir- Buna karşın dava 
açılmadan ölüm söz konusu olunca, bir görüşe göre (230), MK. m. 
85/II genelleştirilerek, dava hakkı paydaşlara geçmemelidir. Yargı- 
tayın görüşü de (231) bu yöndedir. Bizimde katıldığımız bir Federal 
Mahkeme Kararında (232),"

‘ ‘Manevi tazminat taleplerini mirasçılara geçmemesi kuralı mut
lak değildir. Kanunun kişiye sıkı olarak bağlı haklardan saydığı nişa
nın bozulmasından ileri gelen manevi tazminat alacağı, dava edil
mişse mirasçılara geçer...; çünkü böylece adi alacak niteliğine bü
rünmüş olur. Haksız fiilden ileri gelen ve dava edilmiş olan manevi taz
minat talepleri yönünden de durum evleviyetle böyledir; Çünkü içtihat, 
bu tür alacakların temlik edilebileceğini kabul etmiştir...; daha ileri gi
derek haksız fiilden doğan manevi tazminat talebini alacaklı, sağlı
ğında herhangi bir şekilde ileri sürülmüşse, davanın açılmış olması 
gerekmeksizin, bu hak mirasçılara geçebilir" denmektedir.

Manevi tazminat isteğinin paydaşlara geçişinde "herhangi şekil
de ileri sürmüş" olmayı yeterli görmesi nedeniyle anılan karardaki 
görüşe aynen katılıyoruz.

(227) Özsunay, a.g.e., sh 60, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 333,
(228) Saymen/Elbir, a.g.e., sh : 526,
(229) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 334,
(230) Saymen/Elbir, a.g.e., sh : 526.
(231) 4 HD. 7.12.1957 T. 7188/7166 Sk., 4 HD. 6.3.1948 T. 1393/1046 Sk. Tando

ğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 335 de dip not 23, Ayrıca 9. HD. 23.7.1970 T. 
7205/7888 BK. Karahasan, a.g.e., sh : : 858.

(232) FMK. 12.10.1955 T. Karahasan, a.g.e., sh : 848,
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Adam ölmesi halinde, manevi tazminat talebinde bulunacaklar, 
BK. m. 47/II de "ölümün ailesi" oiarak gösterilmiştir. Ancak, aile 
kavramı günlük yaşantıdaki, dar anlam ile değil kaynak yasanın al
manca metnindeki gibi "ölenin yakınları" (233) olarak anlamak ge
rektiği ileri sürülmüştür. Yakınlık kavramı, mirasçılık (234) destekten 
yoksun kalma (235) kavramlarından daha geniştir. Bu durumda, bir 
HGK Kararına göre (236), ‘‘ölenle aralarında eylemli ve gerçek bir 
bağlılık ve ilişki bulunan yakınlar, manevi tazminat istiyebilirler. 
"Aynı görüş öğretide de ileri sürülmüştür (237) Genel olarak yakın
lar, eş, ana, baba çocuklar (238) evlatlık (239) kardeşler (240), ve ni
şanlıdır. Metresin ölenin yakını kavramına girmeyeceği ileri sürül
müştür (241). Ancak, bu konuda, olayların özelliğine göre değerlen
dirme yapmak üzere yargıcın takdirine başvurmanın doğru olaca
ğı görüşündeyiz. Nedeni ise; genel olarak büyük kentlerde, evli kişi 
ile sürekli bir beraberlik içinde bulunan bazan ortak çocukları da 
olan kadın ile geçici sayılabilecek ortak bir çocuğa sahip olma, bir
likte yaşantı sürdürme amaçları da olmayan ve bazı koşullarla "ha
yat kadım” da denebilen kadına da metres denemktedir. Kırsal ke
simde, Medeni nikahı olmadan, bir erkekle karı koca yaşantını sür
düren kadının durumu da gözönüne alınıp BK. m. 47 deki "ölünün 
ailesi" ni belirlemede günlük yaşantının özellikleri — Medeni Kanu
nun devrimci doğrultusundan da ayrılmamak koşulu ile — yargıç ta
rafından takdir edilmelidir.

B — Kimlere Karşı Dava Açılabilir ?

Bu konu zarar verenin tam ya da eksik zincirleme sorumlu olu
şu üzerinde durulmadan, BK. m- 51 yönünden önemlidir. Nedeni; uğ
ranılan zararın bir bölümünün bir sorumludan bir bölümünün diğerle
rinden istenilme olanağı sorumluluğun niteliği nedeniyle, vardır. Bu

(233) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 335
(234) “ Manevi Tazminat, ölenin mirasçılarına münhasır olmayıp...”  4 HD. 5.5.1961 

1960/2354 E., 4231 K. Karahasan. a.g.e., ch : 875
(235) “ BK. m. 47 deki aile deyimi, yakınları da kapsar" 15. HD. 24.9.1974 T. 947/ 

82, Sk. Karahasan., a.g.e., sh : 853.
(236) HGK. 25.11.1970 T., 967/4-31 E., K. Karahasan, a.g.e., sh : 857
(237) Saymen/Elbir, a.g.e., sh : 476. Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 335.
(238) "Ölüm gününde ana rahmine düşen çocuk, sağ doğmak koşulu ile" manevi 

tazminat isteyebilir. 9. HD. 30.6.1970 T. 2600/7353 SK. Karahasan, a.g.e, sh : 
859

(239) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 335,
(240) 9. HD. 12.11.1968 T. 9706/14131 Sk.' Karahasan, a g.e., sh : 862.
(241) Saymen/Elbir, a.g.e., sh : 477
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husus bir Yargıtay kararında (242), "b ir borçtan kanun veya sözleş 
me uyarınca müteselsilen sorumlu olanlardan birisinden gerçekleşen 
zararın bir kısmının dava edilmesi halinde diğer kısmının öteki mü
teselsil sorumlu olanlardan istenmesinin mümkün olmadığı konusun
da kanunlarımızda bir hüküm yoktur” biçiminde belirtilmiştir.

Zarar gören açısından en iyi yolun tüm sorumlular hakkında da
va açarak alınacak ilamla istediğine karşı icra takibine geçmek olduğu 
da ileri sürülmüştür (243). Birlikte açılışın davalılar açısından ve da
va ekonomisi yönünden de yararı olacaktır. Nedeni; birden fazla zin
cirleme sorumluya karşı açılan davada davalıların birinin isteği ha
linde HUMK. m. 74 gereğince, davalıların birbirlerine dönme hakları 
olup olmadığı varsa kapsamının belirlenmesi olanağı vardır (244). An
cak, sorumlulardan yalnız birine karşı dava açılma söz konusu olur
sa ve objektif olarak sorumlu olan ya da tehlike sorumluluğu kural
larına göre sorumlu olan varsa, bunlara karşı dava açılmalıdır. Bu
nun iki nedeni vardır; Birincisi, bu tip sorumluların genellikle ödeme 
gücünün fazla oluşudur. İkincini, davada kusuru tanıtlama gerekme
diği gibi, tazminat hususun ağırlığına göre hesaplanmayacak, hafif 
kusur halinde tenkis edilmeyecektir (245). Kuşkusuz, birden fazla 
objektif sorumluluk söz konusu ise, tanıtlama açısından en kolay ve 
kurtuluş beyyinesi getirmesi olasılığı en az olanı seçmelidir (246). 
Alacaklının borçluların içinden dilediğini takip arzusuna rehberlik 
edecek olan yalnız (en ziyade ödeme kabiliyeti olan) esasıdır” (247).

Eğer sorumlular arasında sigortacı varsa, bu durumda sigorta
nın niteliğine bakılmalıdır- Eşya sigortası varsa, sigortacıyı kişi si
gortası söz konusu ise, ayrı ayrı tazminat isteyebileceğinden hem si
gortacıya hem de diğer sorumlulara karşı dava açmalıdır (248).

Zincirleme sorumlu olan kişiler, HUMK. m. 43 yönünden “ ihtiya
rî dava arkadaşıdırlar". Bu arkadaşlığın varlığından söz edebilmek

(242) Tunçomağ, a.g.e, sh : 605, Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 385 deki 23 
nolu dip no t HD. 510. 1965 I. 1964/6517 E. 1965/4588 K., 4. HD. 12.7.1965 T., 
1964/5693 E. 1965/3718 K. Karahasan, a.g.e., sh : 989, 9. HD. 28.5.1968 T. 
3999/8430 Sk. 10. HD. 3.11.1976 T. 2865/7331 Sk.

(243) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 79, 
Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 385,

(244) 4. HD. 19.11.1968 T. 4395/9117 Sk., Kuru, a.g.e., sh : 528, 1978 Bas.
(245) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 385,
(246) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumiuluğu, sh : 79, Tan

doğan Mesuliyet Hukuku, sh : 385.
(247) Schazmann, a.g.m., sh : 31
(248) Gürsoy, Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu, sh : 79, Tan

doğan Mesuliyet Hukuku, sh : 385
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için, gerekli tüm koşullar zincirleme sorumlular için geçerlidir. Bu 
nedenle de zarar gören, dava arkadaşı olanların tümü için dava aça
bileceği gibi her biri için de dava açabilir (249). Ancak, bu yetkisine 
rağmen birisi hakkında dava açıp diğerlerine ek dilekçelerle dava
nın teşmili olanağı yoktur. Bu görüş bir Yargıtay kararında (250), 
"müteselsil borçlulara karşı birlikte dava açılmak isteniyorsa bunun 
dava açıldığı sırada bir dilekçe ile yapılması gerekir. Yoksa, mü
teselsil borçluya karşı dava açıldıktan sonra, ek dilekçelerle diğer 
müteselsil borçlulara da davanın teşmiline usuî imkan yoktur" bi
çiminde beirtilmiştir.

HUMK. m. 43/II de birlikte dava açma koşulu olarak "aynı se
bepten neşet etme" koşulu, öğretide “ aynı vakıaya ve fakat ayrı 
hukukî sebeplere dayanılarak muhtelif kimseler aleyhine birlikte da
va açılması mümkündür" (251). biçiminde geniş yorumlanmakta olup, 
Yargıtayın yerleşik görüşünde aynı doğrultudadır (252).

Dava arkadaşlarının her biri, kişisel savunma araçlarını ayrıca 
kullanabilirler. Buna karşın, ortak defiden yalnız bunu ileri sürmüş 
olan yararlanır. Yargıtay bir kararında (253), bu "birden fazla müte
selsil borçlu aleyhine açılmış olan bir davada, davalı müteselsil borç
lulardan bazlarının zaman aşımı definde bulunmuş olmasından, za
manaşımı defin i ileri sürmemiş olan davalılar istifade edemezler" 
biçiminde belirtmiştir.

Eğer, zarar gören tarafından tüm sorumlular aleyhine dava açıl
mamış ise, aleyhine dava açılanın dava açanı, diğer tüm sorumlu
lar aleyhine dava açmaya zorlama olanağı bulunmadığına göre, dön
me hakkı olduğunu düşündüğü, sorumlu ya da sorumlulara davayı 
HUMK. m. 49 a göre ihbar ederek bunların davaya katılmasını sağ
laması yararına olacaktır (254). Bu ihbarın HUMK. m. 50-52 de dü
zenlenen durumlardan herhangi birisi ile ve dava ile ilgi kurulması ha
linde, ihbar edenin dönme ilişkinini onun daha da yararına düzenle
me olanağı yaratacağı doğaldır.

(249) Kuru, a.g.e., sh : 521, 1974 Bas., Görsoü, Birden Fazla Kimselerin Aynı Za
rardan Sorumluğun, sh : 73,

(250) 4. HD. 7.9.1965 T. 6056/4057 Sk., Kuru, a.g.e., sh : 494 1968 Bas., 4 .HD. 
12.6.1972 T. 14394/5679, TD. 26.6.1971 T. 33/484 Sk. Kuru, a.g.e., sh : 271, 
1974 Bas.

(251) Kuru, a.g.e., sh : 495, 1968 Bas. Üstündağ, a.g.e., s)r : 289,
(252) Kuru, a.g.e., sh : 523, 1974 Bas.
(253) HGK. 19.11.1958 T. 50/48 Sk. Kuru, a.g.e., sh : 496, 1968 Bas., HGK. 22.9.

1971 T. 4-125/538 Sk, Kuru, a.g.e., sh : 526 1974 Bas. 4. HD. 5. 2. 1966 T.
11/1343 Sk. Karahasan. a.g.e., sh : 985

(254) Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, sh : 391.
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C — Dava Dilekçesinde Gözönüne Alınacak Hususlar :

Daha önceden beiirtildiğ gibi (255), zincirleme sorumlulara kar
şı birlikte dava açılmak isteniyorsa bunun dava açıldığı sırada ve 
bir dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Bir kişiye karşı dava açıldık
tan sonra ek dilekçelerle diğerlerinin davaya katılması olanaksızdır. 
Ayrıca istenen miktarların da dava dilekçesi açısından önemi vardır. 
Buna göre, şu ayrımların yapılması gereklidir.

1 —ı Bir Sorumludan İstenen Miktarın Diğerlerini de Etkilemesi:

Zarargören, sorumlulardan birine karşı açtığı davada tazminat 
miktarını bildirmiş ise, artık diğer zincirleme sorumlulardan daha faz
la tazminat isteyemez (256).

Ancak, tazminat, sorumlulardan birinden Ceza Mahkemesinden 
hak saklı tutularak (ihtirazî kayıt ileri sürülerek), belli oranda tazmi
nat istenmişse, bu hakkı saklı tutma nedeniyle diğer sorumludan ya 
da sorumlulardan fazlası için tazminat istenebilir (257).

2 — Dava Dilekçesinde Zincirleme Ödetme İsteminin Bulunup
Bulunmaması :

Buna göre, değişik durumlar söz konusu olabilmektedir:

Zincirleme ödetme isteğinin bulunmaması;
Zincirleme ödemeden yararlanma hakkı zarargörene aittir. Onun 

bu hakkı kullanmaması halinde, yargıcın bunu doğrudan gözönüne 
alarak zincirleme sorumluluk kurallarını uygulama olanak ve yetkisi 
yoktur. HUMK. m- 74 ün gereği de budur. Eğer, zincirleme sorumlu 
tutulmak istenmemiş ise, davalıların sorumluluklarına ayrı ayrı belir
lenip her davalının belli bir tutarda sorumlu tutulması gerekir (258). 
Buna karşın, Yargıtay bazı kararlarında (259), davacının dava dilek
çesinde ileri sürdüğü olay ve isteğin BK. m. 50 ye uyduğu, bu mad
denin söz konusu olduğu halde kasdî birleşme ve zincirlemenin var

(255) Bk. 250 nolu dip not.
(256) HGK. 3.10.1973 T., 1971/4-433 E., 1973/353 K. Karahasan, a.g.e. sh : 982.
(257) 4.HD. 16.3.1967 T 2390 K., Karahasan a.g.e., sh : 9S6 da kararın esas nosu 

yazılmamıştır.
(258) HGK. 27.6.1975 T. 227/885 Sk. Çemberci, a.g.e., sh : 1061, 4.HD. 14.2.1966 

T. 1965/1806 E., 1066/1775 l<„ 3.HD. 2.7.1963 T. 6363/5570 Sk. TD. 18.9.1962 
T. 2470/3173 Karahasan a.g.e., sh : 989, 992, Ayrıca 4.HD. 14.2.1966 T. 1985/ 
1086 E., 1966/1775 K., 13.HD. 14.12.1970 T. 4750/8318 Sk., HGK. 23.3.1866 T. 
9/D-3E, 80 K. HGK. 23.3.1966 T. 3/D-3 E., 79 K.

(259) HGK. 23.3.1966 T. 9/D-3 E., 80 K., 4.HD. 2.11.1976 T. 10431/9344 Sk.



MUSTAFA YAŞAR AYGÜN 137

olduğu, bu nedenle dava dilekçesinde tazminatın zincirleme olarak 
alınması kaydının bulunmamasının eylemi mahkemece gerçekleşen 
davalılardan sadece birinden tazminatın alınmasına engel olmadığını 
belirtmiştir. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, Yargıtay zarargören 
karşısında davalıların sorumlulukları bakımından tam ve eksik zincir
leme ayrımı yapmamaktadır.

Ortaklaşa Ödeme İstenmesi;

Yargıtay bir kararında (260), dava dilekçesinde zincirleme ödet
me isteyen davacının yargılama sırasında yarı yarıya, müştereken 
ödenmesini istemekle zincirleme isteğini geri aldığını, bu nedenle ger
çekleşen zararın yarısı yerine tümünün bir davalıdan alınmasının usul 
ve yasaya aykırı olduğunu belirtmiştir.

Yargıcın Doğrudan HUMK. m. 76 Gereğince İşlem Yapması;

Yargıtay bir kararında (261), “davacı trafik kazası sonunda ölenin 
miras bırakanının desteğinden yoksun kalması yüzünden, maddi ve 
duyduğu elem sebebiyle manevi tazminat ödetilmesini istemiştir. 14. 
oturumda, tutanağın 9. nahifesinde davacı açıkça adam kullanan da
valının sorumlu olduğu ileri sürmüştür. O halde, kusursuz mesuliyet 
esaslarınca 27.3.1957 günlü İç. Bir. K. uyarınca zarar miktarı araştırı
larak bulunacak gerçek zarara hükmedilmesi gerekirken ...-denerek 
yere! mahkeme kararı bozulmuş direnme üzerine HGK. nca-... Hukuk 
Yargılama Usulü Kanununun 76 nci maddesi uyarınca, bu iddianın 
hangi hukuki temele dayanacağını bulma işi olaya uygulanacak kanun 
hükmünü kendiliğinden bulmak ve uygulamakla yükümlü olan hakime 
düşeceğinden bir kimsenin yanlış bir hükme dayanması veya isteğine 
esas olan kanun hükmünü göstermemiş bulunması isteğin kanun hü
kümleri dairesince incelenmesine engel olamaz. HGK. nun 17.10.1962 
gün ve T/14-35 sayılı karanda bu yoldadır” denmektedir.

Bilindiği gibi, zincirleme sorumluluk özellikle, BK. m. 50, 51 in söz 
konusu olduğu hallerde yasadan doğan ayrık (istisnaî) bir durumdur. 
Bu nedenle davacının açıklıkla dava dilekçesinde ya da yargılama 
aşamasında zincirleme ödetme isteminden vaz geçmesi durumu dı
şında, davacının açıklıkla zincirleme ödetme isteminde bulunmadığın
dan söz edilerek zincirleme sorumluluk kurallarının uygulanmaması
nın sorumluluğun yasadan doğması ve niteliği nedeniyle doğru olma
dığı doğru uygulamanın yukarda anılan HGK. kararındaki görüş ol-

(260) 4.HD. 15.6.1865 T. 1964/4936 E., 3179 K. Karahasan, a.g.e., sk : 990. 
;261) HGK. 6.11.1963 T. 4/134 E., 85 K.i. ve K. İç. D. 1964 sh : 2712.
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ması gerektiği ve bu durumun gerek zincirleme sorumluluk gerekse 
HUMK. m. 76 ya da uygun olduğu görüşündeyiz.

V — SONUÇ :

BK. m. 50 de düzenlenen, haksız eylemlerde tam zincirleme so
rumluluk ile, BK. m. 51 de düzenlenmiş olan haksız eylemden, bağıt
tan, yasadan doğan eksik zincirleme sorumluluğu, tüm yönleriyle aynı 
kabul eden görüşe (262) katılmıyoruz. Nedeni, BK. m. 50 de yalnız 
haksız eylemlere ilişkin, birden çok kişinin ortaklaşa kusuru ile, or
taklaşa neden oldukları bir tek ve aynı zarar söz konusu olduğu hal
de, BK. m. 51 de bir tek ve aynı zarar koşulu dışında bir koşul aran
maksızın, haksız eylem bağıt ve yasa gereği sorumluluk söz konusu
dur. Ortaklaşa haksız eylemi ile zarar verip sorumlu olanlarla yasa ya 
da bağıt gereği sorumlu olanların sorumlulukları arasında -uygulama
ya dönük olmasa bile- sorumluluk anlayışının zorunlu gereği olarak 
bir fark olmalıdır. Bu fark da tam zincirleme sorumluluk, eksik zin
cirleme sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılığın ko
runması ile, sorumluluk alanındaki gelişmeleri, yasal gereksinmeleri 
karşılama olanağı vardır. Ancak, özellikle tehlike sorumluluğuna iliş
kin gelişmeleri, gereksinmeleri karşılamak için, BK. m. 51 de bir de
ğişiklik yapılması gerektiğine ilişkin görüşe de (263) BK. m. 50 ve 51 
deki sorumluluğun tam ve eksik zincirleme sorumluluk olarak farkını 
korumak tek ve tam zincirleme sorumluluk olarak kabulü sonucuna 
ulaşmamak koşulu ile aynen katılıyoruz.

1262) von Tuhr, C. 1., sh : 437 “ Fikrimce, AMK. n.un yaptığı veçhile iki kimsenin
aynı zarardan mes'ul oldukları bütün hallerde (delege terende : kanunen)
tam teselsülü kabul etmek tercihe şayan idi" denmektedir.

(263) Tandoğan, Ellinci Yılında Türk Borçlar Kanunu, sh : 119, Dip not 110 a da
“ bu tartışmayı BK. md. 51 de yapılacak bir değişiklikle de açıklığa kavuştur
mak mümkün olabilir" diyerek tehlike sorumluluğu bakımından yasal geerek- 
sinmelere ilişkin görüşünü belirtmektedir. Aynı görüş Tandoğan, Teksir, sh : 
15 dip not 44 de de, yineleniyor.



MEDENİ YARGILAMA HUKUKU

İSVİÇRE'DE TAHKİM

Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN (*)

1. Tahkimin düzenlenmesi, sistemler. —  2. İsviçre Hukukunun 
özellikleri. —  a) Genel olarak. —  3. b) Adalet teşkilâtı ve usul 
hukuku bakımından. — 4. c) Tahkim bakımından. —  5. Mahzur
lar ve çözüm yolları. — 6. Kantonlararası Tahkim Anlaşması 
(KTA). —  a) Terim. —  7. b) Kısmî birleştirme. — 8. c) özellik
leri. —  S. Uygulama alanı. —* 10. Tahkim yeri. —  11. Tahkim 
işlerinde yetkili mahkeme. — 12. Uygulanacak hukuk — 13. Tah
kim sözleşmesi. —  14. Hakemler. —  15. Dava açıldığı tarih. —
16. Tahkim usulü. — 17. Hakem mahkemesi kararı. — 18. Ha
kem mahkemesi kararı aleyhine kanun yolları. Genel olarak. — 
19. İptal davası. —  20. Muhakemenin iadesi. —  21. Hakem mah
kemesi kararının icra edilmesi. —  22. Yabancı hakem mahkeme
si kararları.

1. Tahkimin Düzenlenmesi, Sistemler : Tahkimi düzenleyen ka
nun hükümleri açısından başlıca üç sistem ortaya çıkmıştır :

c) Tahkimi Özel Kanunlarla Düzenleyen Ülkeler : İngiltere [1869, 
1934, 1950 tarihli Arbitration Act. 1930 tarihli Arbitration (Foreign 
Avvaıds Act]; Finlandiya (4 Şubat 1928 tarihli kanun), İspanya (22 
Aralık 1935 tarihli kanun), Amerika Birleşik Devletleri (Dava konusu 
3000 dolardan fazla olan ve yabancı ülkelerle ticaret veya federe dev
letler arasındaki ilişkilerle ilgili davalarda tahkimi düzenleyen 12 Şu
bat 1925 tarihli Federal Kanun, ABD. ne dahil federe devletlerde tah
kim hakkında çıkartılan özel kanunlar (1920, 1927 tarihli New York 
Arbitration Statuîe gibi).

b) Tahkimi Medenî Kanunda Düzenleyen Üikeler : Brezilya, Irak, 
Suriye.

(*) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi



140 İSVİÇRE'DE TAHKİM

c) Tahkimi Hukuk Usulü Kanunlarında Düzenleyen Ülkeler : Yu-
kardaki iki gruba girmeyen ülkelerde tahkim hukuk usulü kanunla
rında düzenlenmektedir (1).

İsviçre’nin bu sistemler bakımından durumu karma mahiyet ar- 
zeder. İsviçre’de tahkim konusunun düzenleniş şeklini incelemeden 
İsviçre’nin devlet ve usul hukukunun özelliklerini kısaca gözden ge
çirmek gerekir.

2. İsviçre Hukukunun Özellikleri, a) Genel olarak : Devlet şekli 
ile genel olarak adalet işleri ve teşkilâtı arasında sıkı bir ilişki vardır. 
Federal devlette hükümranlık federal devlet ile üye devletler arasın
da federal anayasa hükümlerine göre paylaşılmıştır. Her üye devlet, 
tam bir hükümranlığa sahip olup yasama, yürütme ve yargı işlerini 
kendi anayasa ve kanunlarına göre düzenler.

Resmî adı 29 Mayıs 1874 tarihli Federal Anayasa'ya göre "Con- 
federation sutsse” (İsviçre Konfederasyonu) olduğu halde, anayasa 
hukuku bakımından, İsviçre Devleti federal bir devlet sayılmaktadır. 
22 hükümran üye devletden (İsviçre’deki adıyla "kanton" dan) oluşan 
İsviçre Devletinde yargı işleri Federal Anayasa’da belirtilen esaslara 
göre Federal Devlet ile kantonlar arasında paylaşılmıştır (2).

3. b) Adalet Teşkilâtı Ve Usu! Hukuku Bakımından : İsviçre Fe
deral Devletinin yargı gücünü Federal Mahkeme temsil eder. Fede
ral işlerde genel mahkeme sıfatıyle adalet dağıtmak, ayrıca federal 
yasaların uygulanmasında içtihat birliğini sağlamak Federal Mahke
menin normal görevleridir. Federal Mahkeme yanında, muayyen ihti
lâfları halletmek maksadıyle kurulmuş özel kaza mercileri de vardır. 
(3). Federal yasalarla düzenlenmiş hususların, özellikle medenî hu
kuk ile ceza hukukunu ilgilendiren davaların büyük bir kısmı Federal 
Mahkeme tarafından değil, federal yasaların verdiği yetkiler içinde 
kanton mahkemeleri tarafından görülür. Federal Mahkeme kanton 
mahkemelerinin federal yasalarla düzenlenmiş konularda verilen ka
rarlarını federal yasalara uygunluk bakımından denetler ve içtihat bir
liğini hem kendi bünyesi içinde, hem de kanton mahkemeleri arasın
da sağlar (4).

1 —  Bak. Dr. A. F. Schnitzer : Arbitrage. I. Partie generale, Fiche jur. no. 946
(1 Ekim 1962) s. 4.
Tahkimle ilgili Alman, Fransız, İngiliz ve İtalyan yasaları Türkçeye çevrilmiş
tir. Çev. Kalpsüz/Gürdoğan/Karaden!z/Türk : Yabancı ülkelerde tahkim. 64 s., 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yay. 73.

2 —  Bak. Karayaîçm : İsviçre Federal Mahkemesi (ve federal kaza mercileri).
Ankara, 1950 (AÜHF. yay) s. 3-5, s. 1 ve not 2, s. 7-8, 11 vd.

3 — Karayalçın, age., s. 37-39, 12 vd.
4 —  Karayalçm, age., s. 39, 44-47.
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Federal adalet teşkilatına ait başlıca hükümler 1874 tarihli Fede
ral Anayasa’da (m. 106-114 mükerrer), Adalet Teşkilatı hakkındaki 16 
Aralık 1943 tarihli 171 maddelik federal: kanunda, Federal Hukuk Mu
hakemeleri Usulü hakkındaki 87 maddelik 4 Aralık 1947 tarihli fede
ral kanunda yer almıştır (5).

Kantonların adalet teşkilâtı her kantonun kendi kanunlarında dü
zenlenmiştir. Ayrıca her kantonun ayrı bir hukuk usulü kanunu vardır.

4 — c) Tahkim Bakımından : Federal yasalarda tahkimle ilgili 
hükümler yoktur.

Federal Mahkeme 'hakem' sıfatıyle it ilâ fla rı halletmeye yetkili 
değildir. Taraflar, 10.000 İsviçre Frangını aşan ve esas itibariyle kan
ton mahkemeleri tarafından bakılacak hukuk davalarının Federal 
Mahkeme tarafından görülmesini yetki sözleşmesiyle kabul etseler 
bile (An. m. 111, Teşk. K. m. 41 C) Federal Mahkeme davayı 'ha
kem' olarak değil, devlet mahkemesi sıfatıyle halleder.

Federal Mahkeme 'hakemlik' yapamadığı halde Federal Mahkeme 
(ve Federal Sigorta Mahkemesi) hâkimleri hakemlik yapabilir. Bu ko
nu Federal Asamble’nin 19 Aralık 1924 tarihli kararıyle düzenlenmiş
tir (6). Federal devletin hakemlikle ilgili tek metni Federal Mahkeme 
ve Federal Sigorta Mahkemesi üyelerinin hakemlikle ilgili görevleri 
hakkındaki bu Federal Asamble kararıdır.

Yukarıdaki istisna dışında tahkim 1969 tarihli kantonlararası tah
kim anlaşması (Concordat suisse sur l'arbitrage) kabul edilinceye 
kadar tamamen 'kantonların iç hukukunda yani hukuk usulü kanun
larında düzenlenmişti (8).

İsviçre’de yasalar ve uygulama tahkim lehinedir. Bazı kanton ana
yasalarında tahkim hakkında hükümler vardır (Zürich An. m. 58, Lu- 
cerne An. m. 20, St. Gali An. m. 80) (9).

5 — Mahzurlar Ve Çözüm Yolları : Tahkim işlerinin kanton ka
nunlarında düzenlenmiş olması, düzenlemede benimsenen farklı çö

5 —  Ayrıntılar için bak. Karayalçın, age., s. 26, özel hukuk bakımından : 105 vd.
6 —  Karayalçın, age., s. 37-38 not 87.

13.5.1964 tarihli içtihadı birleştirme kararından sonra Türkiye'de hâkimlerin 
hakemlik yapması mümkün değildir. Savcılar da aynı durumdadır (TD. 
31.12.1970, Batıder, 1971 C. VI, sa. 1 s. 218-219). Danıştay hâkimleri de ha
kemlik yapamazlar (4.HD. 1.6.1970, RKD. 1972, s. 23-27).

7 —  G. Brosset, Arbitrage (en procedure çivile) I. Fiche jur. no. 464. s. 1 not 1.
8 —  Kanton usul kanunlarının ilgili maddeleri için Brosset, agf., s. 1'e bak.
9 —  W.J. Habscheid : Droit (udiciaire prive suisse. Genöve, 1975, s. 36-37.
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züm yolları İsviçre’de gerek iç hukuk, gerek devletler hususî hukuku 
bakımdan çeşitli mahzurların ortaya çıkmasına sebep olmıştur. Me
sela hakem mahkemesinin oturumlarını bir kaç kantonda yapması 
halinde uygulanacak hukuk ve usul kaidelerini... tesbit etmek karışık 
bir hukuk meselesi halini alıyordu.

Kantonlarda tahkim alanında değişik hükümlerin yürürlükde ol
masından ileri gelen mahzurları ortadan kaldırmak için iki çözüm yo
lu vardı :

a) Tahkim konusunu federal devletin yetki alanına atarak ve bu 
konuda federal bir kanun çıkartarak bütün kantonların kanunların
daki tahkimle ilgili hükümleri ilga etmek.

b) Kantonlar arasında anlaşma sağlamaya çalışarak anlaşmaya 
varan kantonlar düzeyinde tahkim hukukunu birleştirmek.

İsviçre’de ikinci yol tercih edilmiştir. Vaud Kantonunun teşebbü
sü üzerine beş kantonun temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurul
muş, Avukat C. Mercier’ in hazırladığı ön taslak üzerinde çalışmalar 
yapılmış, 1959’da kurulan İsviçre Tahkim Komitesi’nin de katkıları ile 
son şeklini atan tasarı 1967’de Kanton Adalet Direktörleri (Bakanları) 
Konferansına sunulmuş, 27 Mart 1969 tarihinde Kantonlararası Tah
kim Anlaşması kabul edilmiş ve Federal Konsey tarafından Federal 
Anayasa m. 102 nu. 7’ye dayanılıarak 27 Ağustos 1969 tarihinde tas
dik edilmiş ve Federal Devlet Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır (Re- 
cueil Officiel, 1969, s. 117 vd.).

6 —  Kantonlararası Tahkim Anlaşması (KTA). Terim : Tahkim 
anlaşmasını ifade etmek için İsviçre hukukunda "Concordat-Konkor- 
dat” terimi kullanılmıştır. Bu terim İsviçre hukukunda yetki alanına 
giren bir hususda kantonların (üye devletlerin) anlaşması’m ifade 
eder (10). İsviçre İcra ve İflâs Kanunundaki “ Concordat” (alacaklı
lar anlaşması) terimi (m. 293-317) için Türk İcra ve İflas Kanununda 
"konkordato" terimi kullanılmıştır (m. 167-168). Metnin İngilizce çe
virisine (Swiss Intercantonal Arbitration Convention) ve terimin asıl 
anlamına uygun olarak ve İcra ve İflâs hukukundaki konkordato te
rimi ile karıştırılmaması için biz de ‘concordat’ terimi karşılığında 
“anlaşma” terimini tercih etmiş bulunuyoruz.

10 —  Concordat suisse sur l'arbitrage du 27 mars-27 août 1869. Edition quadri- 
lingue et annotee. Textes en français, allemand, italien et anglais. Publication 
du Comite suisse de l'Arbitrage. 1974, Lausanne, s. 5. Bu kitaba “ Concordat" 
kısaltmasıyle atıf yapılmıştır.
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7. b) Kısmî birleştirme : Mart 1975 tarihinde Kanton lararası Tah
kim Anlaşması (KTA) İsviçre’de 22 Kantondan yalnız 11 Kanton ile 
4 yarı-kanton tarafından kabul edilmiş bulunuyordu (11).

Genel olarak İsviçre’nin Fransızca konuşan kantonları KTA’nı ka
bul etmişlerdir.

KTA'nın yürürlüğe girdiği kantonlarda tahkimle ilgili bütün yasa
lar yürürlükden kalkar (m. 96). Bu kantonlar sadece hakem mahke
mesinin merkezindeki yetkili mahkemede uygulanacak usulü tesbit 
edebilirler (m. 3, 45, 46 c. 2).

Böylece İsviçre’de tahkim konusunda bugünki durum şöyle özet
lenebilir :

a) KTA’na katılan kantonlarda tahkim hukuku tamamen birleşti
rilmiş, KTA. tek metin kanun halini almıştır.

b) Diğer kantonlarda tahkim kantonların kendi kanunlarına, özel
likle hukuk usulü kanunlarına tabi bulunmaktadır.

Bu incelemede sadece KTA. hükümleri üzerinde durulacaktır.

KTA. na katılmayan kantonların usul kanunlarında yer alan tah
kimle ilgili hükümler incelememizin dışındadır.

8-c) Özellikleri : 46 maddeden oluşan KTA. 8 bölüme ayrılmış
tır (12).

KTA'nın üç özelliği vardır :

a') KTA. nda yalnız özel iç tahkim değil, milletlerarası tahkim ve 
kurumsal tahkim de düzenlenmiş ve "Hakem kararlarının tanınması 
ve icra edilmesi" hakkındaki 10 Haziran 1958 tarihli New York Anlaş
ması hükümleri de gözönüne alınmıştır (13).

b') KTA.’nda hangi hükümlerin emredici mahiyette olduğu açık
ça belirtilmiştir (m. 1 f3). Böylece KTA. ndaki diğer hükümler düzen
leyici mahiyettedir. Emredici hükümlere aykırı düşmedikçe KTA. hü

11 —  KTA'nı kabul eden kantonların listesi için Brosset, Arbitrage (en procedure
çivile et commerciale interne) IV, fiche jur. no. 464 c, s. 2'ye bak.

12 —  I. Genel hükümler (m. 1-3), II. Tahkim anlaşması (m. 4-9), III. Hakemlerin
seçilmesi veya tayin edilmesi, görev süresi, dava açıldığı tarih (m. 10-17).
IV. Hakemlerin çekilmesi, azledilmesi, yeni hakemlerin belirlenmesi (m. 18- 
23). V. Tahkim Usulü (m. 24-30). VI. Hakem kararı (m. 31-35). VII. İptal da
vası ve muhakemenin iadesi (m. 36-43). VIII. Hakem kararlarının icra edil
mesi (m. 44). IX. Son hükümler (m. 45-46).

13 —  Concordat, age., s. 10-11.
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kümleri yerine taraflar arasındaki anlaşmalar ve özel veya kamusal 
tahkim müesseselerinin ilgili yönetmelikleri uygulanır (m. 1 f2).

c') KTA.'nı kabul eden kantonların hukuk davalarını gören üst 
mahkemesi tahkim işlerinde yetkili mahkeme sayılır (m. 3, 45 f3'e 
bak.) Hakemlerin tayin edilmesi, çekilmesi, azledilmesi, yeni hakem
lerin belirlenmesiyle ilgili kararlarda yetkiii mahkeme seri muhakeme 
usulünü uygular (m. 3, 45 fl c2).

9. Uygulama alanı : Tahkim yeri, KTA.'nı kabul eden kantonlar
dan birinin toprağında bulunan bir hakem mahkemesinde cereyan 
eden her usul işlemi hakkında KTA. uygulanır (m. 1 fl).

KTA.’nın uygulama alanı, her hakem mahkemesinin tahkim yeri
ne göre tesbit edildiği için 'tahkim yeri’ kavramı hem İsviçre iç huku
ku bakımından, hem de devletler özel hukuku bakımından önem ka
zanmış ve ayrıca düzenlenmiştir.

10. Tahkim yeri : "Siege, Sitz, Seat” kavramını ' tahkim yeri” 
olarak çevirmeyi tercih etmiş bulunuyoruz. “ Merkez, makar, mevki.." 
anlamlarında da kullanılan bu terimi hakem mahkemesinin 'toplantı' 
yerinden ayırmak gerekir. Hakem mahkemesinin çalışmalarının ağır
lık kazandığı yer "tahkim yeri" sayılır; hakem mahkemesinin o yer
den başka bir yerde toplantı yapması halinde de tahkim yeri değiş
mez.

Tahkim yerini belirtmek yetkisi tahkim sözleşmesinin taraflarına 
aittir. Taraflar bu yetkiyi, başka bir organa da verebilirler (kurumsal 
tahkimde, gözetimi altında tahkim işlerinin cereyan edeceği kuruma 
veya genel olarak tahkim konusunda yetkili mahkemeye). Bu haller 
dışında tahkim yerini hakem mahkemesi seçer (m. 2 f1).

Tahkim yerini taraflar, tarafların belirttiği organ veya hakem 
mahkemesi tesbit etmemişse, tahkim olmasaydı ihtilâfın esası hak
kında hangi mahkemede dava açılabilecek idiyse o mahkemenin bu
lunduğu yer tahkim yeri sayılır (m. 2 f2). Bir kaç mahkeme davada 
görevli ise tahkim yeri tahkimle ilgili işler için ilk defa müracaat edi
len yetkili mahkemenin bulunduğu yer sayılır (m. 2 f3). KTA.'nın 2 
nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları 'emredici' hüküm mahiyetindedir 
(m. 1 f3). Tahkim yerinin hakem mahkemesi kararında açıkça belir
tilmesi gerekir (m. 33 f1 C). Böylece tahkim hakkında KTA.’nın uygu
lanıp uygulanmıyacağım ve kararın İsviçre hakem mahkemesi kararı 
olup olmadığını tesbit etmek kolaylaşmıştır.

11 — Tahkim işlerinde yetkili mahkeme : KTA.’nı kabul eden 
kantonlarda hangi mahkemenin tahkim işlerinde yetkili olduğunu
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açıkça tesbit maksadıyla şu esaslar kabul edilmiştir : Tahkim yerinin 
bulunduğu kantonun üst hukuk mahkemesi aşağıdaki hususlarda tah
kim işlerinde yetkili mahkeme sayılır:

a) Tarafların veya tarafların gösterdiği organın seçmediği ha
kemleri tayin etmek,

b) Hakemlerin red edilmesi veya çekilmesi dolayısıyle ortaya çı
kan ihtilâflar hakkında karar vermek, gerekirse azletmek ve yerine 
yenisini seçmek,

c) Hakemlerin görev süresini uzatmak,

d) Hakem mahkemesi tarafından talep edilen ve delillerle ilgili 
tedbirlerin icrası için karar vermek,

e) Hakem kararını teslim almak ve tebliğ etmek,
f) İptal ve muhakemenin iadesi talepleri hakkında karar vermek,
g) Hakem kararının kesinleşmiş olduğunu belirtmek (m. 3).

Kantonlar a-e ve g hallerinde yetkiyi kısmen-tamamen başka bir 
mahkemeye verebilirler. Bu durumda dahi taraflar ve hakemler kan
tonun üst hukuk mahkemesine müracaat edebilirler (m. 45 f2- emre
dici hüküm : m. 1 f3).

12. Uygulanacak hukuk : İsviçre'de tahkim hukuku usul hukuku
nun bir bölümü sayıldığı için uygulanacak hukuk ve yetkili yargı or
ganı ilgili kantonun hukukuna göre tesbit edilir [JT. 1945 s. 278 ve 
622 (özet) ]

Tahkimle ilgili bir husus hakkında hangi kantonun veya içinde 
yabancı unsur bulunan hallerde hangi ülkenin hukukunun uygulana
cağı konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. KTA.'nda bu konu 
açıkça düzenlenmemiştir. Tahkim yeri’ni düzenleyen 3. madde bu 
konuda sadece dofaylı bir şekilde yardımcı olabilir.

Sözleşme serbestisine dayanan tahkimde kamu düzenine aykırı 
olmayacak tarafların iradesi, uygulanacak hukukun tesbitinde önemli 
rol oynar. Taraflar tahkim sözleşmesinde veya sonradan, aralarındaki 
ihtilâfın hangi hukuk sistemine göre çözüleceğini tesbit edebilirler.

Taraflarca tesbit edilmediği takdirde İsviçre’deki hâkim görüşe 
göre uygulanacak hukuk tahkim yerine göre tesbit edilir (15).

14 —  Aynı esas 2 Nisan 1908 tarihli Sigorta Sözleşmesi Kanunu m. 97 ve 98'de
ve Türk Ticaret Kanunu m. 1264'de de yer almıştır.

15 —  Habscheid, age., s. 506 (Guldener, s. 577; JT. 1932, s. 440; 1939, s. 252,
1951, s. 230).
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13. Tahkim sözleşmesi : Tahkim sözleşmesi ya mevcut bir ihti
lâfın veya ilerde belli bir hukuk ilişkisinden doğabilecek ihtilâfların 
hakemler tarafından halledilmesi için yapılır (dar anlamda tahkim 
sözleşmesi/Compromis - tahkim şartı/clause compromissoire) (m. 4).

Kanunun emredici hükmü dolayısryle münhasıran bir devlet mah
kemesinin yetkili olduğu husus hariç tarafların serbestçe tasarruf 
edebileceği her hak tahkiminin konusu olabilir (m. 5).

Tahkim sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir. Statüde 
veya statüye dayanan bir tahkim yönetmeliğinde yer alan tahkim şar
tına açıkça atıf yapılmak kaydıyle bir tüzel kişinin statüsünü kabul 
ettiğini bildiren yazılı beyan da tahkim sözleşmesi sayılır (m. 6).

Hukukçuların hakem, sekreter veya taraf temsilcisi olarak yer 
alamıyacağına dair tahkim şartında yer alan her hüküm tahkim dava
sında geçersizdir (m. 7).

Tahkim sözleşmesinin geçerliği veya muhtevası ve şümulü konu
sunda ihtilâf olduğu takdirde hakem mahkemesi ara kararında veya 
nihaî kararında kendi yetkisi hakkında karar verir (m. 8 f i ). Hakem 
mahkemesinin yetkisizliği definin esas hakkındaki savunmadan önce 
ileri sürülmesi gerekir (m. 8 f2). Hakem mahkemesinin kendi yetkisi 
hakkında verdiği olumlu veya olumsuz ara kararı aleyhine ilgili taraf 
yetkili mahkemede iptal davası açabilir (m. 9, 36b).

Hakem mahkemesinin kendi yetkisini incelemeye yetkili olduğu
nu belirten m. 8 f1 dolayısıyle hakem mahkemesi gerekirse tahkim 
sözleşmesinin geçerli olup olmadığını da inceleyebilecektir.

Tahkim sözleşmesinin maddî hukuk sözleşmesi mi, yoksa usul 
hukuku sözleşmesi mi olduğu hususu İsviçre’de tartışmalıdır. Ancak 
Federal Mahkeme ihtilâf çıktıktan sonra yapılan tahkim sözleşmesini 
kamu hukukuna tabi usul sözleşmesi olarak kabul etmektedir (JT. 
1959 s. 556, 1972, s. 27 özet). Bu görüş tahkim sözleşmesinin maddî 
hukukla ilgili yönlerini ihmal etmektedir (16).

Tahkim sözleşmesinin geçerliği incelenirken irade fesadıyle ilgili 
özel hukuk hükümleri ile taraf ehliyeti hakkındaki usul hukuku hü
kümleri de kıyasen uygulanır (ATF. 1955/81 I s. 321; 1970/76 I s. 
334) (17). Tarafların eşitliği, hakem mahkemesinin bağımsızlığı gibi 
usul hukuku ilkelerinin ihlâl edilmesi halinde tahkim sözleşmesi ge
çersizdir (bak. ATF. 92 I 276). Ayrıca 20 Aralık 1962 tarihli "Karteller

16 —  Habscheid, age., s. 505.
17 —  Concordat, age., s. 16.
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ve benzeri kuruluşlar” hakkındaki kanuna göre (m. 15), bu çeşit an
laşmalardan ilerde doğacak ihtilâfların hakem mahkemesi tarafınaan 
halledileceğine dair anlaşmalar, ilgili tarafa devlet mahkemesinde da
va açmak hakkını veya talebin tebliğinden itibaren otuz gün içinde 
ihtilâfın yetkili devlet mahkemesinde karara bağlanması hakkını saklı 
tutmadığı takdirde geçersiz sayılır (18).

Asit sözleşme ile tahkim şartının geçerliği konusu birbirine sıkı 
sıkıya bağlı mıdır? Başka deyimle asıl sözleşmenin geçersiz olması 
(veya geçerli sayılması) tahkim şartının da geçersiz olmasını (veya 
geçersiz sayılmasını) gerektirir mi? Hem iç hukuk, hem de devletler 
özel hukuku bakımından önemli olan bu konuda genel olarak benim
senen görüş şöyledir: asıl sözleşme ve tahkim şartının geçerliği ayrı 
ayrı değerlendirilmelidir, birinin geçersizliği ötekinin de geçersizliğini 
gerektirmez [JT. 1947 III s. 59 (Vaud Kanton Mahkemesi); JT. 1934 
s. 242] (19).

14 — Hakemler : Meslek, cinsiyet, eğitim farkı söz konusu ol
madan her gerçek kişi hakem olarak seçilebilir. Medenî hakları kul
lanmaktan mahrum veya haysiyet kırıcı bir suçtan dolayı hürriyeti 
bağlayıcı ceza ile mahkûm olmak sadece red sebebidir (m. 18 f2). 
Tahkim şartında yer alan hukukçunun hakem olamıyacağını belirten 
hüküm ise geçersizdir (m. 7). Özel veya kamusal müesseselerin (tü
zel kişilerin) de hakem olması mümkündür (m. 1 f2).

Hakem mahkemesinin kaç hakemden oluşacağını tesbit hakkı 
tamamen taraflara bırakılmıştır.

Taraflar başka türlü tesbit etmedikçe hakem mahkemesi üç ha
kemden oluşur. Hakem mahkemesi tek veya çift sayılı hakemden olu
şabilir; Hakem mahkemesi tek sayılı olabileceği gibi üst hakem se
çilmesi söz konusu olmadan iki, dört hakemli de olabilir (m. 10'a 
bak.). Ancak hakem mahkemesinin çift sayılı hakemden oluşması ha
linde tarafların ya a) oyların eşit olması halinde üst hakeme üstün 
oy hakkı tanıması veya b) oybirliği ile veya vasıflı çoğunlukla karar 
vermesi hususunda anlaşması gerekir (m. 11 f4).

Taraflar tahkim sözleşmesi veya daha sonra yapılacak bir söz
leşme ile hakemi veya hakemleri bizzat seçebilecekleri gibi bu görevi 
diledikleri organa da verebilirler (m. 11 f l ). Hakem veya hakemler 
ismen değil de görev belirtilerek tesbit edilmiş ise hakemlik görevi
nin kabulü sırasında,o görevi ifa eden kimse hakem olarak kabul

18 —  Habscheid, age., s. 512.
19 — Habscheid, age., s. 511.
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edilmiş sayılır (m. 11 f2). Taraflar arasında bir anlaşma yok ise her 
taraf eşit sayıda hakemini seçer ve böylece seçilmiş hakemler oybir
liği ile bir üst hakem seçerler (m. 11 f3). Taraflar tek hakemin seçil
mesi hususunda anlaşamazsa veya taraflardan biri kendi hakemini 
veya hakemlerini seçmezse veya seçilen hakemler üst hakemi seçme 
hususunda anlaşamazlarsa ve sözleşmede başka bir seçim organı 
öngörülmemiş ise hakem işlerinde yetkili mahkeme, taraflardan biri
nin talebi üzerine, söz konusu hakem veya hakemleri tayin eder (m. 
12).

İsviçre Federal Mahkemesi Başkam - "Adalet Teşkilâtı hakkında- 
ki Federal Kanun" da açık bir görev hükmü bulunmamasına rağmen- 
hakem tayin edilmesi için yapılan müracaatları olumlu karşılar; Fede
ral Mahkeme Başkanı sadece bu konuda taraflar arasındaki anlaş
manın geçerliliğini gözönüne alır, bu anlaşmanın ihtilâf çıkmadan ön
ce veya çıktıktan sonra yapılmış olması, tarafların ikametgâhı, yer 
bakımından görev konusu (davanın İsviçre’de veya yabancı ülkede 
açılabilip açılamayacağı) önemli değildir (20).

Görevin hakemler tarafından kabul edilmesi gerekir. Bütün ha
kemler kendilerine sunulan ihtilâfı halletme görevini kabul etmedik
çe hakem mahkemesi teşekkül etmiş sayılmaz (m. 14).

Hakem mahkemesinin görev süresi KTA. nda açıkça tesbit edil
memiştir. Tahkim sözleşmesi veya sonradan yapılacak bir anlaşma 
ile taraflar hakem mahkemesinin görev süresini sınırlayabilirler. Bu 
durumda görev süresi, tarafların anlaşması veya taraflardan birinin 
veya hakem mahkemesinin talebi üzerine, hakem işlerinde yetkili 
mahkemenin kararı ile her defasında belirtilen süre için uzatılabilir. 
Uzatmayı taraflardan biri talep etmiş ise karşı taraf dinlenir (m. 16). 
Hakem mahkemesinin haksız gecikmesi halinde taraflar her zaman 
yetkili mahkemeye müracaat edebilir (m. 17). Yetkili mahkeme bu 
durumda hakemleri çalışmaları süratlendirmeye davet edebilir. Haklı

20 —  FMK. 1967/93 I 345. Concordat. age., s. 17.
İsviçre Federal Mahkemesi’nin bu konudaki uygulaması yerleşmiştir (o kadar 
ki üçüncü hakemi seçen Federal Mahkeme Başkanı hakemleri, genel olarak, 
verdiği bir yemekde birbirleriyle tanıştırmaktadır. Federal Mahkeme Başkan
lığının bu gibi giderleri için uygun bir ödeneği bile vardır).
Yargıtay'da ise bu konuda olumsuz bir görüş ortaya çıkmıştır (Bak. 4. HD. 
14.5.1974 (İlmî ve Kazaî İçtihatlar D. 1975 pa. 177 s. 3756, 3757); Eyüp Sabri 
Erman : Hakem intihabını hâkime veya mahkemeye bırakan tahkim klozu ge
çerli midir? AB.D. 1976, sa. 5-6, s. 343-349). Bu olumsuz görüşü paylaşmak 
mümkün değildir.
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sebep var ise, yetkili mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine bir 
hakemin görevine de son verebilir (m. 22 f2).

Taraflar, 16 Aralık 1943 tarihli Federal Adalet Teşkilatı hakkın- 
kındaki federal kanununun 22 ve 23. maddesinde yazılı hallerde ve
ya kabul ettikleri bir tahkim yönetmeliğinde yazılı sebeplerle hakem
leri red edebilirler (m. 18 fi). Medenî hakları kullanmaktan mahrum 
veya haysiyet kırıcı bir suç dolayısıyle hürriyeti bağlayıcı ceza ile 
mahkûm olan her hakem reddedilebilir (m. 18 f2). Bir taraf, kendisi 
tarafından seçilen hakemi, ancak red sebebi seçimden sonra ortaya 
çıktığı veya seçim sırasında red sebebini bilmediğini ispat ettiği tak
dirde red edebilir (m. 18 f3).

Hakem mahkemesi üyelerinin seçiminde taraflardan birinin üs
tün etkisi olmuş ise hakem mahkemesi red edilebilir. Bu takdirde yeni 
hakem mahkemesi taraflarca m. 11'e göre yeniden seçilir. Taraflar 
red edilen hakem mahkemesinin her üyesini yeniden hakem olarak 
seçmek yetkisine sahiptir (m. 19).

Hakemin reddi (röcusation-Ausstand) talebi, işlem başında veya 
red sebeplerine muttali olunca yapılmalıdır (m. 20). Federal Mahke
me bu hükmü geniş bir şekilde yorumlamaktadır [JT. 1973 s. 257 
(261) ] (21).

ihtilâf halinde tahkim işlerinde yetkili mahkeme red talebi hak
kında karar verir. Taraflar delillerini ikame edebilirler (m. 21).

Her hakem tarafların yazılı anlaşması ile azledilebilir (m. 22 fi) . 
Taraflardan birinin talebi üzerine yetkili mahkeme haklı sebebe daya
narak bir hakemin görevine son verebilir (m. 22 f2).

Bir hakemin ölümü, azledilmesi, red edilmesi veya istifa etmesi 
halinde o hakem hangi şekilde seçilmiş veya tayin edilmişse yenisi 
de aynı esasa göre seçilir veya tayin edilir. Bu şekilde yeni hakem 
tesbit edilemezse ve bu durumda tahkim sözleşmesi hükümlerine 
göre bu sözleşmenin hükümsüz olacağı sonucuna varılmazsa yeni 
hakem yetkili mahkeme tarafından tayin edilir (m. 23 f i,  2).

Ayrılan hakemin katıldığı işltemlerin hangi ölçüde geçerli olacağı 
hakkında taraflar anlaşamazlarsa yetkili mahkeme, hakem mahke
mesinin görüşü aldıktan sonra kararını verir (m. 23 f3).

Bir veya birkaç hakem yerine yenisinin getirilmesi, hakem mah
kemesinin görev süresini etkilemez (m. 23 f4).

21 —  Habscheid, age., s. 516, Concordat, age, s. 20 notu
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15 —■ Dava açıldığı tarih (Litispendance-Anhangigkeit) : Hakem 
mahkemesinde dava a) tahkim şartında gösterilen hakem veya ha
kemlere taraflardan birinin müracaat ettiği tarihde veya b) tahkim şar
tında hakem veya hakemler belirtilmemişse hakemlerin seçilmesi için 
tahkim kaydında öngörülen usule taraflardan birinin başvurduğu ta
rihde veya c) tahkim şartında böyle bir usul öngörülmemiş ise taraf
lardan birinin hakem işlerinde yetkili mahkemeye müracaat ettiği ta
rihde veya d) tahkim şartı yok ise ihtilâf çıkdıktan sonra tahkim söz
leşmesinin imza edildiği tarihde açılmış sayılır (m. 13 f1). Taraflarca 
kabul edilen tahkim yönetmeliği veya tahkim şartı bir uzlaşma usu
lünü öngörmüşse bu usule başvurulduğu tarihde hakem mahkeme
sinde dava açılmış sayılır (m. 13 f2).

16 —  Tahkim usulü : Tahkim usulü taraflar arasında yapılan 
anlaşmada tesbit edilir; böyle bir anlaşma olmadığı takdirde usul ha
kem mahkemesi kararı ile tesbit edilir. Bu hususta tarafların anlaş
ması veya hakem mahkemesi kararı yok ise Federal Hukuk Usulü 
hakkındaki Federal: Kanun hükümleri (22) kıyasen uygulanır (m. 24).

Seçilen usulün taraflar arasında eşitlik ilkesine uygun olması 
(yani her iki tarafa aynı hakları tanıması) ve her birine mahkeme hu
zurunda dinlenmeye, özellikle fiilî ve hukukî mahiyetteki iddia ve sa
vunmalarını ileri sürmek hakkını kullanmaya, dosyadaki belgeleri uy
gun bir zamanda tetkik etmeye, hakem mahkemesindeki delillerin ika
mesi ile ilgili oturumlara ve duruşmalara katılmaya, bir vekil tarafın
dan temsil edilmeye veya yardımından faydalanmaya imkân vermesi 
gerekir (m. 25 -emredici hüküm).

İhtiyatî tedbir kararı vermeye sadece ilgili devlet (kanton) mah
kemeleri yetkilidir. Bununla beraber taraflar hakem mahkemesince 
teklif edilen ihtiyatî tedbirlere rızalarıyle uyabilirler (m. 26).

Deliller hakem mahkemesi huzurunda dinlenir ve incelenir. Zaru
ret halinde hakem mahkemesi, hakem işlerinde yetkili mahkemeye 
müracaat edebilir, bu mahkeme kanton hukukuna göre karar verir 
(m. 27).

Davaya müdahale ve ihbar için üçüncü şahıs ile taraflar arasın
da tahkim anlaşması bulunması ve ayrıca hakem mahkemesinin mu
vafakati gerekir (m. 28).

Taraflardan biri tahkim sözleşmesine göre hakem mahkemesin
ce incelenemiyecek bir hukuk ilişkisine dayanarak takas definde bu

22 —  Bu hususta Karayalçın, age., s. 111-114’e bak.
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lunur ve taraflar tahkimi bu hukuk ilişkisine teşmil etmezlerse dava 
talik olunur ve defi ileri süren tarafa yetkili mahkemede dava açması 
için uygun süre verilir. Yetkili mahkemenin kararından sonra, taraf
lardan birinin talebi üzerine hakem mahkemesinde davaya devam 
edilir. Hakem mahkemesinin görev süresi tesbit edilmişse davanın 
talik olunduğu sürece, bu süre işlemez (m. 29).

Hakem mahkemesi ilerdeki muhtemel masraflar için bir miktar 
avans ödenmesine karar verebilir ve işlemlerin yapılmasını avansın 
ödenmesine tabi tutabilir. Avansın taraflarca ne miktarda ödenece
ğini hakem mahkemesi tesbit eder. Taraflardan biri kendisine düşen 
avans payını ödemezse diğer taraf avansın tamamını ödemek veya 
tahkimden caymak hakkına sahiptir. Bu son halde hakem mahkeme
sinde görülecek ihtilâf bakımından tahkim sözleşmesi tarafları bağ
lamaz (m. 30).

17 — Hakem mahkemesi kararı : Bütün hakemlerin her müza
kere ve karara katılması gerekir. Hakem mahkemesi esas itibariyle 
çoğunlukla karar verir. Tahkim sözleşmesinde kararın oybirliği veya 
vasıflı çoğunlukla verilmesi öngörülebilir. Çift sayıda hakemden olu
şan mahkemede karar tarafların anlaşmasına göre ya a) üst hake
min üstün oyu ile veya b) oybirliği ya da vasıflı çoğunlukla verilir 
(m. 31 f i,  2, 11 f4).

Kanun hükmü ile tanınan istisna dışında hakem mahkemesi bir 
taraf lehine talep edilenden başka veya fazla bir şeye karar veremez 
(m. 31 f4).

Taraflar arasında aksine anlaşma olmadıkça mahkeme bir kaç 
karar ile ihtilâfı halledebilir (m. 32). Kısmı kararları usulle ilgili ara 
kararıyla karıştırmamak gerekir. Kısmî kararlar görev (m. 8 ve 9), 
sözleşmenin geçerliği, akid veya akit dışı mesuliyet, zamanaşımı gibi 
şeklî veya maddî bazı defilerle ilgili olabilir. Hakem mahkemesi ayrı
ca taleplerin bir kısmı hüküm verecek hal'e gelmiş ise ve diğer kısım 
mesela uzun ve karışık bir bilirkişi incelemesini gerektiriyorsa olgun
laşan kısım hakkında nihaî kararını verebilir. Kısmî kararlar aleyhine 
nihaî karar olarak iptal davası açılabil'ir (m. 36 c) ve bu kararların 
icra edilmesi talep edilebilir (m. 44) (23). Türk usul hukukunda kısmî 
karar" müessesesi kabul edilmemiştir.

Hakem kararında a) hakemlerin adları, b) tarafların adları, c) 
tahkim yeri, d) tarafların talepleri, talepler yok ise hükmedilecek me
sele, e) taraflar açıkça feragat etmemişlerse, olay ve hukukla ilgili 
gerekçe, gerekirse hakkaniyetle ilgili gerekçe, f) talep hakkında hü
küm fıkrası, g) yargılama ve karşı taraf (avukatlık) giderleri (m. 33

23 —  Concordat, s. 23 notuna bak.
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f1) bulunur. Hakem mahkemesinin görevi bir veya bir kaç hakemin 
seçilmesi ise gerekçeye lüzum yoktur (m. 33 f3).

Hakem kararına tarih konur ve karar hakemlerce imza edilir. 
Azınlığın hakem kararını imza etmeyi reddettiğinin kararda belirtilme
si halinde hakemlerin çoğunluğunun imzası yeter (m. 33 f2).

İhtilâfın sona erdiğine dair taraflar arasında anlaşma olursa ha
kem mahkemesi bir karar ile durumu tesbit eder (m. 34). Sulh (uzlaş
ma) kararı da hakem kararı olarak icra edilebilir (m. 44).

Hakem mahkemesi, kararın aslını ve o davada taraf sayısı kadar 
nüshalarını hakem işlerinde yetkili mahkemeye tevdi eder (m. 35 
f i -2). Karar, İsviçre Federal DevPetinin resmî dillerinden birinde ka
leme alınmamışsa yetkili mahkeme kararın tasdikli tercümesini talep 
edebilir (f3). Yetkili mahkeme tevdi tarihini belirterek kararın tevdi 
edilmiş olduğunu taraflara tebliğ eder (m. 35 f4'e bak.) Taraflar mah
kemeye tevdi usulünden, hatta mahkeme aracılığı ile taraflara tebliğ 
edilmesinden vazgeçebilirler. Son halde karar, hakem mahkemesi 
tarafından tebliğ edilir (m. 35 f5). Bu hükmün gayesi kurumsal tah
kimde, tevdi ve tebliğ bakımından -Milletlerarası Ticaret Odası gibi- 
ilgili kurum kaidelerinin uygulanmasına imkân sağlamaktır.

18 —  Hakem mahkemesi aleyhine kanun yollan. Genel olarak:
Hakem mahkemesi kararları aleyhine iptal davası açılabilir ve muha
kemenin iadesi talep edilebilir. Her iki halde de tahkim yerindeki ha
kem işlerinde yetkili mahkemeye müracaat edilir. Kanton mahkemesi 
kararı aleyhine Federal Mahkemeye müracaat edilebilir, fakat hakem 
mahkemesi aleyhine doğrudan doğruya Federal Mahkemeye baş vu- 
rulamaz. Çünki hakem işleri kanton usul hukukuna tabidir. Bu hu
susta Federal Mahkemenin içti'hadı açıktır. Ancak İsviçre’de bu içti- 
hata katılmayan hukukçular da vardır (24).

Taraflar, tahkim sözleşmesi ile veya sonradan, hakem kararı 
aleyhine başka bir hakem mahkemesine itiraz edilebileceğini karar- 
laştırabilirler. Özellikle kurumsal tahkimde-rstisnaî olmakla beraber- 
itiraz mercii olarak bir üst hakem mahkemesine gidilebileceği de ka
bul edilmektedir (25). Devlet mahkemesinde iptal davası açılabilmesi

24 —  Habscheid, age., s. 525’e bak.
25 —  Meselâ Londra'da hububat tacirlerinin milletlerarası meslek kuruluşu olan

GAFTA, (Grain And Feed Trade Association Limited) tarafından hazırlanan 
matbu sözleşme genel şartları’nda taraflar arasında ortaya çıkacak ihtilâfla
rın derneğin tahkim kaidelerine göre halledileceği, açıkça belirtilmektedir. 
Dernek tahkim kaidelerine göre seçilen ve karar veren hakem kurulu’nun ka
rarı aleyhine taraflar yine dernek içinde ayrı bir tahkim kademesi olan Board 
of Appeal’e (istinaf Kurulu’na) müracaat edebilmektedirler.
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için tarafların sözleşme ile öngördükleri tahkimle ilgili müracaat yol
larının tüketilmesi gerekir (m. 37 f2).

19 — İptal davası : İptal davasının hakem kararının tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde hakem işlerinde yetkili kanton mahkemesin
de açılması lâzımdır (m. 37 f1). Hakem mahkemesi kararının aşağı
daki sebeplerle iptali talep edilebilir :

a) Hakem mahkemesi usulüne uygun olarak teşekkül etmemiş 
ise,

b) Hakem mahkemesi haksız olarak kendisini yetkili veya yetkisiz 
saymış ise,

c) Kendisine sunulmayan hususlar hakkında karar verilmiş veya 
taleplerden biri hakkında karar verilmemiş ise (kısmî karar ha
linde bu hüküm uygulanmaz),

d) 25. maddede belirtilen anlamda emredici bir usul kaidesi ihlâl 
edilmiş ise,

e) Kanunî bir hüküm ile yetki verilmediği hallerde hakem mah
kemeleri bir tarafa talep ettiğinden fazla veya başka bir şeye 
karar vermiş ise,

f) Karar keyfî bir karar sayılabilir ise (dosyadan anlaşılan olay
lara açıkça aykırı tesbitlere dayanıyor veya hukuk veya hak
kaniyete aşikâr surette aykırı ise)

g) Hüküm, görev süresi geçtikten sonra verilmiş ise,

h) Hükümde yazılması gereken hususları belirten m. 33’e aykırı 
hareket edilmiş veya hüküm fıkrası anlaşılmaz veya çelişmeli 
ise,

i) Hakem mahkemesi tarafından tesbit edilen hakem ücretleri 
aşikâr surette aşırı ise.

İptal yoluna başvurmanın talikî tesiri yoktur. Bununla berabeı* 
yetkili mahkeme taraflardan birinin talebi üzerine bu hususta karar 
verebilir (m. 38).

Yetkili mahkeme tarafları dinledikten sonra ve gerekli görürse, 
iptali talep edilen kararı hakem mahkemesine gönderebilir ve kara
rın düzeltilmesi veya tamamlanması için süre verebilir (m. 39).

İptali talep edilen karar hakem mahkemesine iade edilmemiş ve
ya verilen süre içinde düzeltilmemiş veya tamamlanmamış ise, yetkili 
mahkeme talep hakkında kararını verir ve talebi kabul ederse hakem 
mahkemesi kararını iptal eder. Diğer kısımları ile bağlantısı olmayan
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hallerde hakem kararının sadece bazı kısımları hakkında iptal kararı 
verilebilir (m. 40 f i -2).

Hakem ücretlerinin aşırı bulunması halinde iptal yalnız o hususla 
ilgili olur ve bu takdirde yetkili mahkeme hakem ücretini bizzat tes
bit eder (m. 40 f3).

Hüküm iptal edilirse hakemler -önceki usule katıldıkları sebebiyle 
veya başka bir sebeple reddedilmedikleri takdirde- o talep hakkında 
yeniden karar verirler (m. 40 f4).

20. Muhakemenin iadesi : Muhakemenin iadesi iki halde talep 
edilebilir :

a) Hakem mahkemesi kararını İsviçre hukukuna göre cezalandı
rabilecek fiiller etkilemiş ise (Bu fiillerin -ceza davası delil yokluğun
dan başka sebeplerle mahkûmiyet ile neticelenmemiş olsa bile- bir 
ceza mahkemesi kararıyle tesbit edilmesi gerekir),

b') Hakem mahkemesi kararı ilgili tarafın dava süresince ileri 
sürmesi imkânsız olan, fakat karardan önce mevcut önemli olaylar 
veya sonucu etkileyecek önemde deliller gözönüne alınmadan veril
miş ise.

Türk hukuku bakımından muhakemenin iadesi sebepleri daha 
geniş kapsamlı ve ayrıntılıdır (HUMK. 534, 445).

İade talebinin ilgili tarafın iade sebebini öğrendiği tarihden iti
baren altmış gün içinde ve herhalde hakem mahkemesi kararının teb
liğ edildiği tarihden itibaren beş yıl içinde hakem işlerinde yetkili 
mahkemeye yapılması gerekir (m. 42).

Muhakemenin iadesi talebini kabul ederse yetkili mahkeme dos
yayı yeniden karar vermesi için hakem mahkemesine gönderir. Bu 
durumda süre ile ilgili m. 16 kıyasen uygulanır (m. 43 f1, 4). Mânii 
çıkan hakemler yerine yenisini 3. maddeye göre yetkili mahkeme se
çer. Yeni bir hakem mahkemesi oluşturmak gerekirse daha evvel in
celediğimiz 10-11-12. nci madde hükümlerine göre hareket edilir 
(m. 43 f2, 3).

21. Hakem mahkemesi kararının icra edilmesi : Hakem mahke
mesi kararına tarafların uyması aralarındaki anlaşmanın tabii sonu
cudur. Buna rağmen bir taraf kararı uygulamıyacak olursa diğer ta
rafın hakem işlerinde yetkili mahkemeye müracaat ederek uygulama 
kararı alması gerekir. “ Uygulanabilir” şerhi hakem mahkemesi kara
rının altına konur. Hakem mahkemesi kararları geçici icra konusu 
olamaz (m. 44 f2, 3).
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Yetkili ma'hkeme aşığadaki haller mevcut olduğu takdirde uygu
lama kararını verebilir:

a) Taraflar hakem mahkemesi kararını açıkça kabul etmişler ise,
b) Süresi içinde iptal davası açılmamış ise,
c) Süresi içinde iptal davası açılmış, fakat kararın icrası geriye 

bıraktırılmamış ise,
d) Süresi içinde açılan iptal davası red edilmiş veya düşmüş ise,

Tahkim sözleşmesine konu olamıyacak hallerde (m. 5) hakem 
kararlarının uygulanmasına karar verilemez (m. 44 f1).

22 — Yabancı hakem mahkemesi kararları : KTA.’nda yabancı 
hakem mahkemesi kararlarının uygulanması hakkında hüküm yoktur.

Hangi hakem kararlarının ‘yabancı’ hakem mahkemesi kararı 
sayılacağı tarafların veya hakemlerin tabiiyetine, uygulanan maddî 
hukuka göre değil, tarafların iradesine dayanarak hakemlerin uygu
ladıkları usul hukukuna göre tesbit edilir. Uygulanan usul hukukunu 
tesbit etmek mümkün olmazsa kararın verildiği yere bakılır.

İsviçre Federal Devleti yabancı ıhakem kararlarının İsviçre'de uy
gulanması konusunda iki ve çok taraflı milletlerarası anlaşmaları ka
bul etmiştir (1869 tarihli Fransa-lsviçre Anlaşması, 1929 tarihli Al- 
manya-İsviçre Anlaşması, 1923 tarihli Cenevre Protokolü, 1927 tarihli 
Cenevre Anlaşması, 1958 tarihli Birleşmiş Milletler New York Anlaş
ması gibi).

Yabancı hakem mahkemesinin İsviçre’de uygulanabilmesi için il
gili kantonun yetkili mahkemesine müracaat ederek o kantonun usul 
kanunlarına göre uygulama kararı alınması gerekir. Yetkili mahkeme 
sadece iki bakımdan verilen hakem kararını inceler:

— Tabi olduğu hukuka göre verilen hakem kararı doğru mudur? 
(Tahkim sözleşmesinin geçerliği, hakem mahkemesinin teşekkülü, 
usul gibi, (JT. 1932 s. 40).

— Hakem kararı İsviçre kamu düzenine aykırı mıdır? (Tarafların 
eşitliği, her iki tarafın iddia ve savunmalarının alınması, hakemlerin 
bağımsızlığı, tahkim sözleşmesine konu teşkil etmeyen hususlar vs.) 
(26).

Bu hususlar ve ilgili kanton usul kanununa göre diğer hususlar 
incelendikten sonra yetkili mahkeme yabancı hakem mahkemesi ka
rarının uygulanmasına karar verir.

26 —  Habscheid, age., s. 526-527.
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G İ R İ Ş

İş hayatında hizmet söşleşmesiyle h u rk e n  birbirlerine bağlı bu
lunan işçi ve işveıen arasındaki sorumar sanayileşme sürec: içinde 
gittikçe artmaktadır. İşçi hizmet sözleşmesiyle belli bir ücret karşılı
ğında işverene emeği ile bir değer kazandırmaktadır. İşçi emeğinin 
karşılığını aidığı sürece iş hayatında huzur olacaktır. İşçi çalıştığı sü
rece işçi-işveren münasebetleri normal yürüyecektir. İşçi gerek kendi 
isteği ile işinden ayrılması gerekse işveren tarafından yasal prose
dürüne uygun işine son verilmesiyle sorunlar bitmemektedir. İşçinin 
bütün emeğinin karşılığı olan ücret ve diğer sosyal haklarını tam 
olarak alması halinde sorun kalmaz. Aksi halde işçi haklarını tam al
mak için yasal yollardan işverene başvuracaktır. İşte sonradan bu 
tür pürüzlerin ortaya çıkmasını önlemek için işverenler, işçinin işin
den ayrılmasıyla birlikte bütün haklarını aldıklarına ve başkaca bir 
alacaklarının kalmadığına dair kendileriyle bir sözleşme yapmakta
dırlar ki, buna "ibra sözleşmesi" denmektedir (1). Bu sözleşme in
celememizin konusunu içermektedir. Hizmet sözleşmesinin sona er
mesiyle ilgili olarak doğan bazı haklar ve borçlar, özellikle ücretle 
ilgili olmaktadır. Örneğin kıdem tazminatı, hafta tatili ve genel tatil 
ücretleri, yıllık ücretli izin paraları fazıla çalışma paraları, avans ve 
zarardan doğan tazminat, kötü niyet tazminatı gibi (2).

Görülüyor ki, tatbikatta işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkla
rın pek çoğu hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonraki aşa
mada ortaya çıkmaktadır. Daha öncede belirttiğimiz gibi Türk İş Hu
kukunda işverenin bu gaye ile baş vurduğu çarelerin başında "İBRA 
SÖZLEŞMESİ” gelmektedir. Bu belgeler ilk bakışta işçi aleyhine dü
zenlenen şekli ile kabulü imkansız görülüyorsada gerçek bir ihtiya
ca cevap verdiği inkar edilemez. İşveren tarafından kötüye kullanıl
mağa elverişli olan bir işçiye göre çok daha güçlü işverenin karşı
sında güçsüz kalan işçiyi korumak, 'iş 'hukukunun işçiyi koruyucu 
ruhuna göre kurallar getirmek suretiyle ibra sözleşmesine hukuki de
ğer tanınmalıdır.

1) Develioğlu, F„ Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1970, sh. 481, 
Türk Hukuk Lügati, Ankara 1956, sh. 139 (TMK, yayını); Gerek belirtilen söz
lüklerde ve gerekse birçok yargıtay kararında “ ibra senetleri” , “ ibra kağıdı", 
"ibra yazısıı”  gibi terimlerle ibra sözleşmesinin deyimlendiği görülmektedir.

(2) Oğuzman, K„ age., sh. 225; Saymen, H.F., age, sh. 613; Çenberci age. sh. 
516, Süzek, S., Fesih hakkının kötüye kullanılması, sh. 149
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Hızla gelişmekte olan İş Hukukumuzda ibra sözleşmesiyle ilgi
li yayın yok denecek kadar azdır. İş Kanunlarımızda düzenlenmiyen 
ve doktrinin borçlar hukuku açısından yetersiz bir tetkikle geçiş
tirdiği ibra sözleşmesini içtihatlarımızın ışığı altında inceliyeceğız.

Aynı zamanda konuyu hazırlama süremizin kısalığından ince
lememizde yabancı hukuk kaynaklarından doğrudan yararlanma ola
nağı bulunamamış ancak yerli kaynaklardaki atıflardan yararlanıl
mıştır. Bu nedenle konu mukayeseli hukuk açısından yeteri kadar 
aydınlatılamamıştır. Kısa atıflarla yetinilmiştir.

Yukardaki açıklamamamızın ışığı altında incelememiz giriş ve so
nucu da içermek üzere sekiz anabaşlık altında sunulmuştur. Birinci 
ana başlık altında ibra kavramı, çeşitli hukuk sistemlerine toplu bakış 
ve bu arada Türk Hukukundaki durum üzerinde kısaca durulmuştur. 
İkinci anabaşlık altında ibra sözleşmesinin tanımı, unsurları ve çe
şitleri özetlenmiştir. Üçüncü ana başlık altında, ibra sözleşmesinin 
meydana gelmesi için gerekli şartlar ele alınmıştır. Dördüncü ana 
başlık altında ibra sözleşmesini geçersiz kılan hususlar ve beşinci 
ana başlık altında da ibra sözleşmesinin hükümleri, altıncı başlık al
tında ibra sözleşmesinin yorumu, yedinci başlık altında ibra sözleş
mesinin işçi haklarına etkisi ve son başlık altında ibra sözleşmesinin 
benzer kavramlardan ayrılması incelenmiştir. Sonuç olarak da içtihat
ların yerleştirdiği tatbikat nazara alınarak yasa koyucunun müdahale 
gereğini sergileyeceğiz.

A. İ B R A  K A V R A M I

I. Genel Olarak

İbra, alacaklının alacağından kesmen veya tamamen ivazlı ve
ya ivazsız vazgeçmesidir (3). Bu akti bir muameledir. İbra iş huku
kumuzda işçi ve işveren arasında hizmet sözleşmesi sona erdiği za
man işçinin, işverenden alacağını belirliyen bir müessese olarak in
celenmiştir. İsviçre Borçlar Kanunun 115 nci maddesinde düzenle- 
nenen ibra, ne Borçlar Kanunumuza ve ne de İş Kanunumuza alın
mamıştır. Doktrinimiz, kanunlarımızda varmışçasına ibra kavramı
nı ele alarak incelemiştir. Aynı paralelde Yargıtayımızında ibra söz
leşmesini kararlarında ele alarak değerlendirdiğini görmekteyiz. Do- 
layısıyle Türk Hukukunda ibra kavramı yeterli açıklığa kavuşturula
rak tatbik edilmektedir.

(3) AYTEMİZ, S.S., Hukuk, İktisat ve Ticaret Lügati, Ankara, 1963, sh. 72.
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II. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNE TOPLU BAKIŞ

1. Alman Hukukunda Durum

Alman Hukukunda ibra sözleşmesine yer verilmiş ve soyut (ya
lın) bir muamele olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle sözleşme sebe
binin de gösterilmesi aranmamıştır (4). Muteber olması iyin özel şek
le tabi olması gerekmemekte olup bir müddet veya şart ile de sı- 
nıriandırıimamıştır.

2. Fransa Hukukunda Durum

Fransa Hukukunda da ibra düzenlenmiş ve bir şekle tabi tutul
mamıştır. İbra sözleşmesini içeren Fransız Medeni Kanununun 1285 
inci maddesinde, ibranın, açık veya zımni olabileceği belirtilmiştir. 
Ancak sözleşme sebebinin gösterilmesi ve borçlunun kabulü geçer
lilik şartı sayılmıştır (5).

Fransız uygulamasında işveren "işçinin ileride hizmet sözleşme
sine dayanarak ileri sürebileceği talepleri kesin olarak önlemek" gaye
siyle, işçiden, işletmeden ayrılırken, her türlü hesap bakiyesinin tah
sil edildiğini gösteren bir makbuz tanzimini ister (6).

Bundan da Fransız Uygulamasında ibra sözleşmesinde yazılı 
şekle önem verildiği anlaşılmaktldır.

3. İsviçre Hukukunda Durum

İbra sözleşmesi, İsviçre Borçlar Kanununun 115 inci maddesin
de düzenlenmiştir. Bizim Borçlar Kanunumuza alınmıyan bu madde 
şöyledir: "Borç münasebeti, kanunun hükmüne veya tarafların ira
desine ilişkin bir şekle bağlı olarak meydana gelse bile, doğan alacak 
hiçbir şekle uymaksızın yapacakları bir anlaşma ile tamamen veya 
kısmen ortadan kaldırılabilir". Doktrinimizde bu maddenin Borçlar Ka
nunumuzun 12 inci maddesi ile çeliştiği ilerj sürülmektedir. Muteber 
olması için şekle tabi bir sözleşmeden dolayı bir borcu arttırmak 
söz konusu ise, bu halde sözleşme değişikliği için 12 inci mad
dede belirtildiği gibi aranan şekil şartının gerçekleşmesinin zorunlu 
olduğu kanaati ile bağdaştırılmaktadır (6).

(4) BİRSEN, K. —  Borçlar H. Dersleri, İstanbul, 1954, sh. 620
(5) BİRSEN, K„ age. sh. 620
(6) BİRSEN, K„ age., sh. 621
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a. KANUNLARIMIZDA İBRA

aa. CUMHURİYETTEN ÖNCEKİ DÖNEM

Cumhuriyetten önceki dönem kanunlarımızdan Mecelle’nin 1536 
ile 1564 üncü maddeleri arasında ibra düzenlenmiştir. Mecelle, ibra
yı, ibra-i iskat ile ibra-i istiyfa olmak üzere iki türe ayırarak incele
miştir. İbra-i iskat; bir kimsenin diğer kim kimsede olan hakkının ta
mamından veya bir kısmından vaz geçmesidir. Yani borçluyu borcun
dan kurtarmasıdır, kısaca borcun düşmesidir. İbra-i istiyfa ise ala
caklının alacağından tek yanlı kayıtsız şartsız vazgeçmesidir (7). An
cak Mecelle’nin, modern iş hukuku sorunlarına çözüm getireceği ve 
dolayısıyla bu günkü sorunlara ayak uydurabileceği, aynı zamanda 
çağdaş anlamda ibra sözleşmesine ışık tutacağı şüphelidir.

bb. Cumhuriyet Dönemi

Borcu sona erdiren iradi sebeplerden biri olan ibra sözleşmesi 
cumhuriyet dönemindeki gerek iş ve gerekse diğer kanunlarımız
da düzenlenmemiştir. Ne 3008, ne 931 ve ne de 1475 Sayılı İş Ka
nunlarımızda ibra sözleşmesini düzenleyen herhangi bir hüküm yok
tur. 818 Sayılı Borçlar Kanunumuzun çevirisi sırasında mehaz İsviç
re Kanununun 115 inci maddesinde düzenlenen ibra sözleşmesi her 
nedense Borçlar Kanunumuza alınmıştır.

Bunun yanında ibra sözleşmesine Ticaret Kanununun pek çok 
maddelerinde rastlıyoruz. Bunlar; 310, 313, 347, 380, 528, 537, 621 
''ibra”  kenar başlığı taşıdığından özellik arzetmektedir.

310 uncu maddede Anonim Şirketin kurucu, idare meclisi üye
leri ve murakıpların kanunla belirtilen sorumluluklarının tescilden 
itibaren 4 yıl geçmedikçe ibra edilemeyeceği, 380 inci madde ise 
bilançonun tasdikine dair umumi hey’et kararının aksine sarahat ol
madıkça idare meclisi üyeleri, müdürler ve murakıpların ibrasını sağ- 
lıyacağını hükme bağlamıştır,

Gerek 310 ve 380 ve gerekse 313, 347, 381, 528, 537, ve 621 in
ci maddelerde saptanan ibra deyimleri “ menfi borç ikrarı" mahiye
tindedir (8).

4. TÜRK HUKUKUNDA DURUM

(7) ÇENBERCİ, M., İş Kanunu Şerhi, Ankara 1972, sh. 522; AYTEMİZ —  S, age.,
sh. 72

(8) TEKİNALP —  ÇAMOĞLU; Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1969, sh. 177
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Demekler Kanunu ile kabul edilen ibra sözleşmesi ise, Ticaret 
Kanunu yönünden ve muayyen devredeki dernek faaliyetlerini yöne
tenlerin genel kurulca o devrenin sonunda tasvip etmesi şeklindedir. 
Yapılan tasarruflar muayen bir devrenin sonunda genel kurulun tas
vibine sunulur, bu genel kurul işlemleri ibra etmek suretiyle onayla
mış olur.

İş Hukuku açısından gerçek bir ihtiyaca cevap verdiği münaka- 
şasız kabul edilen ibra sözleşmesinin gerek özel ve gerekse genel hü
kümlerde düzenlenmeyişi İş Hukuku açısından anayasal bir eksik
liktir. Bu eksiklik zorunlu olarak hukukumuzda içtihatlarla doldurul
muştur. Çünkü Ticaret Kanunu ve Dernekler Kanunundaki ibra söz
leşmesi ile iş hukukundaM ibra sözleşmesi arasında esastan ayrılık
lar vardır. İş hukukunda bir borç münasebeti ibra sözleşmesi ile so
na erdirilir, halbuki, Ticaret Kanunu ve Dernekler Kanununda ise 
belirli faaliyetlerin onayı ibra olarak nitelendirilmiştir.

b. Doktrinimizde İbra Sözleşmesi

Türk doktrininde ibra sözleşmesi hakkında gereği gibi incele
me yapıldığını söyliyemeyiz. Doktrinin iş hukukuna ilişkin sorunlara 
1981 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra ilgi derecesinin 
artmasında bilinçlenmiş işçi teşekküllerinin haklarına satıip çıkma 
yolundaki çabalarının da katkısı büyüktür. Ülkemizde iş hukukunun 
kendine özgü vasfına kavuştuğu tarih 1961 den sonra olmuş ve iş
çi sorunlarına eğilen bilim otoritelerinin sayıları ve ortaya koyduk
ları yapıtlar nazara alındıkta bu fikrimiz kanıtlanmaktadır..

Mehaz kanunun 115 inci maddesinin Borçlar Kanunumuzda yer 
almayışı ibra sözleşmesinin hukukumuzda da bulunmıyacağı anla
mına gelmez. Alınmama nedeni kötüye kullanılmaya müsait oluşu ile 
izah edilebilir (9).

İbra sözleşmesi, eski hukukumuzun aksine sanki İsviçre Borç
lar Kanunu 115 inci maddesi Borçlar Kanunumuza alınmış gibi İsviç
re Hukuku anlamında incelenmiştir (10). Borçlar Hukuku üzerinde 
yazılmış yapıtların "borcu sona erdiren iradi sebepler”  kısmında 115 
inci maddenin alınmadığımı söyleyip ibra sözleşmesinin hukuki yön
den incelenmesine geçilmiştir (11).

(9) TEKİNAY. S., Borçlar Hukuku, İstanbul 1967, sh. 198; BİRSEN, K. age sh. 621
(10) SAYMEN —  ELBİR, Türk Borçlar Hukuku İstanbul 1958, sh. 854; Birsen K, sh.

620, Tekinay, age, sh. 199; Tunçomağ, K. 688, İnan., sh. 502
(11) İNAN, age., sh. 502-503; TUNÇOMAĞ. K., age., sh. 703-710; TEKİNAY, S. age.,

sh. 197; SAYMEN - ELBİR, age., sh. 854; BİRSEN, K. age, sh. 620 vd.
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İbra sözleşmesi "alacaklının alacak hakkından vazgeçmesini ve 
bu suretle borçlunun borçtan kurtulmasını kapsayan akte ibra denir" 
(12). Diğer bir deyişle 'ibra borçlunun alacaklı tarafından borcundan 
beri kılınması, iskat edilmesidir" (13). Bir aklama temize çıkarma bel
gesidir (14).

c. İçtihat Hukukumuzda İbra Sözleşmesi

Türk İş Hukukunda içtihatlarla düzenlenen ibra müesseseine hâ
kim olan görüş pratik düşüncelerdir. Bu yönden içtihat, sözleşmelerin 
niteliği üzerinde yeterince durmak yerine adalet ve hakkaniyet naza
ra alınarak maddi ve şekli hukuk yönünden bazı sınırlamalar getir
miştir (15). Diğer hukuk dallarına göre daha hızlı bir gelişme göste
ren İş Hukuku kendisine özgü içtihatların ortaya çıkmasına vesile 
olmuş, ibra sözleşmesinin bir görüşle Borçlar Hukuku müessesinden 
ziyade bir İş Hukuku müessesi olduğu kanısını ortaya çıkarmıştır.

Genel hükümler açısından incelenen ibra sözleşmesine kesin bir 
tanım getirilememiştir. Yargıtay, bu konuda olaylardan hareketle ta
nımlanma ve açıklığa ulaşma yolunu izlemiştir. Bu yönü ile içtihatla
rın Borçlar Kanunu hükümlerinden farklı manaları kapsayan belgele- 
ride ibra sözleşmesi olarak kabul ettiği görülür (16).

B. İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE ÇEŞİTLERİ

I. GENEL OLARAK

İbra sözleşmesi işçinin işverenden alacağının kalmadığına dair 
yaptığı ve işverenin kabulü ile oluşan bir sözleşmedir. Medeni Hukuk 
anlamından değişik bir hüviyete bürünen ibra sözleşmesi ne İsviçre 
Hukuku anlamında bir ibra sözleşmesidir, ne bir haktan "feragati" 
(17), ne "olumsuz bir borç ikrarı", nede "alalade bir alındı" manasına

(12) TEKİNAY. S., age, sh. 197.
(13) SAYMEN - ELBİR, age, sh. 854; İNAN, age, 502; BİRSEN, K. age, Sh. 620
(14) TÜRK HUKUK LÜGATİ (THK. yayını), sh. 357
(15) TUNÇOMAĞ, K. age, sh, 704, ÇENBERCİ, M., age, 520. sh.
(16) a —  SELÇUKİ, S. kısaca, Yeni İş Kanunu ve ilgili Mevzuat, İstanbul 1968

"...ş irke tten  hiçbir maddi ve manevi talebim kalmadığını bildiren bu ib
ranameyi okudum ve imza ettim" T.D. 18.5.1956 T. 2633/3007 

b —  SELÇUKİ, age, sh. 238-239 “ ... S.Ö. den hiçbir alacağım yoktur”  (9.
YHD. 9.1.1964 T. 2240/41)

C —  ORHANıER, age, sh. 139; ÇENBERCİ, M. age, sh. 521 (10.1.1962 T. 4/33-2 
HGK. Kararı, aylık ödeme fişi arkasındaki açıklama, ibradır).

(17) TUNÇOMAĞ. K„ age., sh. 704
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gelir (18). Ancak Yargıtay kararlarında (19) "ibra, hakları düşürücü 
bir irade açıklaması ve bunu kabul şeklinde gerçekleşen sözleşmedir" 
demek suretiyle İsviçre Hukuku anlamında (20) nitelendirdiği görülür. 
Diğer bir özel daire kararında (21) "ibra hukuki mahiyetçe var olan bir 
hakkı yitirme sonucu doğuran tasarrufi işlemlerdir" demektedir. Aynı 
anlayış "ibra, o tarihe kadar gerçekleşen hakları ortadan kaldıran ve 
ibrada bulunan kişiyi bağlıyan bir tasarruf işlemidir" (22) ve ibra söz
leşmesini “ eda ve tediye" sonuçlarını ifade eden bir hukuki müesse
se olarak tanımlamıştır (23).

Yargıtay, ibrayı nitelendirmeye yöneldiği zaman bu nitelendirme
ye uygun olarak hukuki sonuçlar tanımamış, tanımanın mantıki doğ
rultusundan ayrı olarak bağımsız bir müesseseyi oluşturma yoluna 
gitmiştir (24).

Durum böyle olunca ibranın sözleşme şeklinde yapılması yanın
da, işçinin tek yönlü iradesi ile de ibra mümkündür. Burada asıl dü
şünülmesi gereken konu iki taraf arasında zayıf olanın haklarını ta
mamen alabilmesidir. Yani güçlü olan işverenin işçinin tüm haklarını 
teslim etmesidir. Bu mutlaka bir hak veya alacak olmayıp bazen her 
ikisi aynı zamanda ortaya çıkabilir.

Yargıtay, daha sonra inceleyeceğimiz gibi çözümde kolaylık ve 
günün şartlarına uydurabilme gayesiyle tek bir şekil şartına bağlı kal
mamıştır (25).

Bizde 1954 Şubat ayında toplanan İkinci Çalışma Meclisinde iş 
sözleşmesinin sona ermesinde veya işin bitiminde işçilerden alınan 
ibra sözleşmelerinin tatbikatta yarattığı sakıncalar nazara alınarak İş 
Kanununun 20 inci maddesine şu yolda bir hüküm konması temenni 
edilm işti: ‘ 'İş Aktinin sona ermesinde veya işin bitiminde tediyeden 
evvel işçiye işveren tarafından ödenmesi lazım gelen ücret, ihbar taz
minatı kıdem tazminatı alacağı ile hafta tatili ve genel tatil günleri ve 
fazla mesai ücreti gibi tediye edilmemiş bilcümle istihkakları göste-

(18) TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 708
(19) ÇENBERCİ, M., age., sh. 523; Yarg. 9.HD. 13.4.1963 T. 2939/3710 Kısaca “ ibra 

sözleşmelerinin birbirlerinden aslında pek farklı olmadığı görülür" denmekte
dir.

(20) İNAN, A.N. age., sh. 131 "Şekle riayet etmeksizin ibra ile bir borç kısmen de 
ortadan kaldırabilm ektedir” .

(21) ÇENBERCİ, M., age.. sh. 523; Yarg. 9.HD. 6.7.1967 ve T. 7072/6175
(22) ÇENBERCİ., M., age., sh. 523 HGK. 27.3.1971 ve T. 1112/201
(23) ÇENBERCİ, M., age., sh. 523; Yarg. 9.HD. 27.1.1970 ve T. 9519/871
(24) ÇENBECİ, M., age., sh. 523.
(25) ÇENBERCİ, M., age., sh. 523; aynı görüşü savunmaktadır.
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rir hesap pusulası tanzim edilir ve pusulanın alındığına dair imza mu
kabilinde işçiye tevdi edilir. İş bu hesap pusulasının tetkiki için işçiye 
48 saat tetkik müddeti verilir. İbra senedine hesap pusulasındaki üc
ret kalemleri ayrı ayrı dere edilir” (26).

Fransız sistemine benzeyen böyle bir hüküm maalesef İş Kanun
larımızda yer almamış ve ibra sözleşmesinin düzenlenmesi esasları 
yine uygulamaya bırakılmıştır.

il. UNSURLARI

1. İşçinin İşverenden Bir Alacağının Bulunmaması

işçinin, işverene bir hizmet sunarak hizmet sözleşmesine uygun 
edasını yerine getirmiş olması ve bu emeğine karşılık bir ücreti hak 
etmiş olması gerekmektedir. Hizmet sözleşmesinden doğmuş ücret 
ve diğer sosyal hakların tümü ibra konusu alacağı kapsayabilmekte- 
dir. Bu alacakların gerçekleşmiş olması lazımdır. Sonradan doğacak 
alacaklar ibra sözleşmesinin konusunu teşkil etmezler.

2. İşçinin İbra Sözleşmesiyle Alacağından Vazgeçmesi

İşçinin var oian bir alacağından işveren lehine vazgeçme irade
sini açıkça ve kesin bir biçimde açıklamasıdır. İşçi söz konusu ala
cağından karşılık mukabilinde veya karşılıksız olarak vazgeçebilmek- 
tedir. Hemen belirtelim ki, işçinin alacağından vazgeçme iradesini 
açıklamaya ehil olmasıda gereklidir.

3. Tarafların Anlaşması (Borçlunun Kabulü)

İşçi ve işveren taraflarının ibra sözleşmesi konusu alacak üze
rinde anlaşmış olmalıdırlar. Kısaca işçinin alacağından vazgeçme ni
yetiyle ve buna karşılık işverenin de bunu kabul ettiğine dair açık 
veya zımni olarak karşılıklı iradelerini beyan etmeleri gerekmektedir. 
Bu karşılıklı irade açıklamalarının uyuşması ibra sözleşmesinin oluş
masını sağlar. Doktrinimizde, vazgeçme ve kabul iradelerinin açık ol
duğu gibi zımni de olabileceği görüşü benimsenerek "kabulün ekse
riya zımni olabileceği ve Borçlar Kanunumuzun 6 ıncı maddesinde 
belirtilen münasip müddet zarfında red vaki olmazsa, kabul zımnen 
vaki olmuş sayılabilir” gerekçesi gösterilmiştir (27).

(26) OĞUZMAN, K„ age., sh. 288
(27) BİRSEN, K., age., sh. 620
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III. İBRANIN ÇEŞİTLERİ

İbranın ivazlı veya ivazsız olmasına göre hükmü değişmektedir. 
Ancak tatbikatta ibradan bahsedilince bunun umumiyle kayıtsız ve 
şartsız olduğu ve alacaklının borçlusundan mukabil bir ivaz almak
sızın alacağından feragat ettiği manası anlaşılmaktadır (28). Fakat ib
ra böyle anlaşıldığında bağışlamadan farksız olacaktır. Bu nedenle 
ibranın müddetli, bir bedel karşılığı ve bir sulh neticesi doğması müm
kün olduğundan ivazlı veya ivazsız olarak ikiye ayırmak mümkündür.

1. İvazlı ibra : Bir mukabil eda veya bedel karşılığı yapılan bir 
ibra sözleşmesidir.

2. İvazsız ibra : Bir mukabil eda olmaksızın kayıtsız şartsız ya
pılan bir ibra sözleşmesidir.

C. İBRA SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ İÇİN GEREKLİ 
ŞARTLAR

I. TARAFLARIN YETKİLİ OLMASI

1. İşçi Açısından İbra Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 

a. İbra Edenin Tam Ehliyetli Olması

İbra sözleşmesinin düzenlenme tarihinde işçinin Medeni Kanu
numuzun 9 uncu maddesi ile saptadığı "Medeni hakları kullanma eh
liyetinin tam olması” gerekir. Aksi halde ibra sözleşmesi hüküm ifa
de etmiyecektir. "İbraname tarihi işçinin akıl hastahanesinde bulun
duğu zamana tesadüf edince Mahkeme, işçinin ehliyetini araştırma
ğa mecburdur”  (29).

b. İbra Edenin Vesayet Altımda Olması
Burada mümeyyiz küçüklerle, mümeyyiz kısıtlıların durumu önem

lidir. İş Kanununun bunlara çalışma olanağı vermesi ibra sözleşmesi 
yapma hakkının da manasına alınmamalıdır. Genel esaslar gereğince 
kanuni temsilcilerin çalışmak için vermiş olduğu izin ibra sözleşmesi 
yapmayı da kapsamaz. Çünkü burada Medeni Kanunun 16 inci mad
desi gereğince bir ivazlı işlem söz konusudur. Küçüklerin bunları yap
ması kanunun âmir hükmüne aykırıdır.

■■■ * ı—■
(28) BİRSEN, K., age., sh. 622-623
(29) TÜRK İÇTİHATLARI KÜLLİYATI, sayı : 13,sh. 389, Yarg. 4HD. 9.12.1957 T. ve 

K. 10757/7244; ÇENBERCİ, M., age., Sh. 524 dv.
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Yargıtay, bu konudaki kararlarından birinde (30) "davalının 17 
yaşındaki kızının MK. nun 16 ıncı maddesine göre; kanuni mümessilin 
rızası olmadıkça, kendi tasarrufu ile borç altına girmesi mümkün ol
madığından vermiş olduğu ibranamenin geçerli olması mümkün de
ğildir. 3008 sayılı İş Kanununun anılan kıza işçi olmak hakkını yermiş 
olması, MK. nun 16 ıncı maddesindeki kuralın uygulanmasını önle
mez. O halde, Mahkemenin, ibra geçerli olmadığını göz önünde tu
tarak tarafların iddia ve savunmalarını incelemesi ve sonucuna göre 
karar vermesi gerekir” demektedir (31).

c. İbra Edenin Vekil Vasıtasiyle Temsili

Vekil aracılığı ile ibra sözleşmesi düzenlenmesinde bir sakınca 
olmadığı saptanmış (32), yalnız HUMK. 63 ve BK. 388 inci madde 
3 üncü fıkra hükümlerinin uygulanmasının gereği belirtilmiştir. Bu
rada gerekli görülen vekaletnamenin özel yetkiyi içermesi halidir (33).

İçtihatlarda ibra sözleşmesinin konusunu teşkil eden bak üzerin
de tasarruf yetkisinin bulunup bulunmadığı tartışılmamış olması, ka
nımızca tartışmanın gereksiz olduğuna olan inançtan ileri gelmekte
dir. Aslında tasarruf yetkisinin bulunması şarttır. Yargıtay miras or
taklığı ile ilgili olarak verdiği kararlarda bu durum görülmekte olup, 
şirket adına verilen ibra sözleşmesinin buna rızası olmayan mirasçı
ları bağlamıyacağını ileri sürmüştür (34). Mirasçılar adına yapılacak 
ibra sözleşmesinin hüküm ifade etmesi için akti yapanın kanuni tem
sil yetkisinin tam olması gerekir (35).

2. İşveren Açısından İbra Sözleşmesi Yapma Yetkisi

a. İşverenin Gerçek Kişi Olması

Gayrı mümeyyiz kimsenin bir iş yeri kurması düşünülemiyeceğine 
göre, gerçek kişi işverenleri reşit kimselerdir. Ve bu itibarla ibra söz
leşmesi yapabilirler.

aa. Gayri mümeyyiz bir kimseye bir işletmenin kalması halinde 
yasal temsilci ibra sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

(30) ÇENBERCİ, M., age., sh. 525; Yarg. 9.HD. 6.8.1964 5288/5187
(31) ÇENBERCİ, M., age., sh. 525; Yarg. 9.HD. 25.11.1968 T. 9122/14716
(32) OENBERCİ, M., age., sh. 525; Yarg. 9.HD. 16.6.1967 T. 5288/5147
(33) BERKİ, A., Sulh ve İbra (Ad. D. 1969/12, sh. 753-756)
(34) ÇENBERCİ, M., age., sh. 525; Yarg. 9.HD. 9.12.1969 T. 9592/11587
(35) ÇENBERCİ, M., age., sh. 525; Yarg. 9.HD. 29.1.1968 T. 12061/932
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bb. Sonradan işverenin gayri mümeyyiz olması halinde de yine 
YASAL temsilci ibra sözleşmesi yapmaya yetkili olacaktır.

b. İşverenin Hükmî Şahıs Olması >

Tüzel kişiliğin organlarını temsile yetkili gerçek kişiler tarafından 
ibra sözleşmesi yapılır (36).

II. İBRA SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ - TESLİMİ VE 
KABULÜ

Hizmet sözleşmesinin sona ermesi veya işin bitiminde işverenin 
borçlarından kurtulması için icap ve kabul arasında uygulnluk bulun
ması şarttır (37). Yapılan sözleşme belgesinin işverene teslimi gere
kir. "Yargıtay, ibra yazısı davala işverene verilmiş olmadıkça hukuki 
sonuç meydana getirmez" (38) demektedir. Diğer bir deyişle “ ibra
namenin işveren lehine sonuç doğurması, işçi tarafından işverene 
teslim edilmesi şartına bağlıdır".

İbra sözleşmesinin imzalanmasını müteakip işverene verilmesin
de işverenin teslim alması, onun tarafından kabul edildiğini gösterir 
(39). Yargıtay çift nüsha düzenlenen ve işverenin ibra sözleşmesine 
dayanan savunmasında ibraz edemediği bu belge yerine işçide bulu
nan ikinci nüshasına göre karar verebileceğini içtihat etmiştir (40).

İbra sözleşmesinin imzalanmasının tarafların özgür iradeleri mah
sulü olması ve konusunun üzerinde serbestçe tasarruf yapabilecek
leri bir hak olması muhakkaktır. Yoksa kamu düzenini ilgilendiren bir 
hususta ibra sözleşmesi yapma olanağı düşünülemez. Ayrıca bir söz- 
(eşmede bulunması gerekli şartlar ki, bunlar, BK. nun 1-40. maddeler 
arasında düzenlenmiş şartlar bulunmalıdır. Bu konuya daha sonra 
değineceğiz.

III. İBRA SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENME ZAMANI

İbra sözleşmesinin etki alanı geçmişteki bir döneme aittir. Diğer 
bir deyişle bu belgeler hukukî nitelikleri yönünden geçmişe yönelmiş
lerdir. Gelecekteki işçilik hakları ibra sözleşmesinin konusuna girme-

(36) SELÇUKİ, S., kısaca Yeni İş Kanunu ve ilgili Mevzuat, İstanbul, 1971, sh. 61.
(37) İNAN, age., sh. 502; BİRSEN, age., sh. 620; TEKİNAY, age., sh. 198 SAYMEN - 

ELBİR, age., sh. 854; TUNÇOMAĞ, age., sh. 702
(38) ÇENBERCİ, M., age., sh. 525; Yarg. 9.HD. 25.12.1964 T. 1139/947
(39) BERKİ, A „ age., sh. 754; TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 703
(40) ORHANER, age., sh. 459, 561; Yarg. 9.HD. 13.2.1968 T. 13299/1770
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mektedir. (41). Buna göre ibra sözleşmesinin düzenleneceği tarih iş 
sözleşmesinin sona ermesi veya işin bitiminden sonra olması gere
kir. Çünkü Yargıtay, “hizmetin devamı sırasında verilen ibraname, da
va talep hakkını bertaraf etmez” (42) demek suretiyle işin bitiminden 
evvel düzenlenen ibra sözleşmelerinin hükümsüzlüğünü içtihat etmiş
tir. Bu tarz İş Kanunundaki işçi haklarını teminat altına alan hüküm
lerin toplu bir ifadesidir.

İşçinin işveren eğemenliği altında bulunduğu bir zamanda imza
ladığı belgenin gerek maddi ve gerekse toplumsal bir takım baskıla
rın altında ne dereceye kadar hakkaniyete uygun olacağı şüphelidir. 
Aynı zamanda burada kötü niyetli işverenlerin muhtemel davranışla
rına karşı işçiyi korumak da amaçlanmıştır (43).

Düzenlenme zamanı bu haliyle Fransız Kanununa benzer bir yön
tem izlemektedir. Çünkü orada işverenin "her türlü hesap bakiyesinin 
tahsil edildiğini gösteren makbuzun, sözleşmenin feshi yada süre 
dolması sebebiyle sona ermesi sırasında düzenleneceğini saptamış
tır. Böylece alındının borçtan kurtarıcı bir değer alması için hesap 
bakiyesini içeren makbuzun sözleşmenin sona ermesinden önce dü
zenlenmemiş olması lazımdır (44).

Günümüzde işçi, toplıu sözleşmelerle iş sözleşmesini muhtelif dö
nemlerde yenilemek suretiyle işini sürdürür. Bu durumda ibra sözleş
mesi yapıldığı tarihten sonraki dönemdeki işçilik haklarına etkili olma
yıp geçen devreye ait hesap artıkları ile ilgilidir. Yargılayın yerleşmiş iç
tihadına göre, hizmetin devamı sırasında öncelikle hizmetin başlan
gıcında alınmış bulunan ibra belgesi, sonradan doğmuş işçilik hak
larını hükümden düşürmez. Bu bakımdan tarafların bu yönle ilgili de
lilleri üzerinde durmak, deliller karşılaştırmak ve değerlendirmekle 
varılacak sonuca göre karar vermek gerekir" (45) demekle düzenle
me zamanını açık ve kesin olarak saptamıştır. Ayrıca ibra sözleşmesi, 
sözleşmenin yapıldığı tarihten sonraki haklarını almağa mani teşkil 
etmez (46).

" 1 ı—1—!------
(41) CENBERCİ, age., sh. 531
(42) Saymen age, sh. 614; OĞUZMAN, age., sh. 287; SELÇUKİ, S., age., sh. 200; 

T.D. 20.10.1952 T. 3017/5454
(43) OMAY-C. SENATOSU TUTANAK DER. DIC, 35 T, 5/B, 10.3.1966, Sh. 220
(44) BRAUN - GALLAUD (droit du Travail, 1958, no : 11-226. B) den naklen
(45) OENBERCİ, M., age., sh. 531; Yarg. 9.HD. 11.6.1970 T. 1600/6202 vd.
(46) ORHANER, age., sh. 348; Yarg. 8.HD. 12.11.1965 T. 0024/9141 

HGK. 7.3.1962 T. 4/75-25; yarg. 9.HD. 9.5.1969 T. 2348/5197
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Kötü niyetli işveren tarafından iş sözleşmesi devam ederken -toa- 
zan işe alınırken açığa attırılan imzaların üst kısmının doldurulması 
sonucu oluşturulan ibra sözleşmelerinin geçerlilik durumuna, içtihat
lar ve doktrin yanıt vermiştir.

Yargıtay, ibra sözleşmelerinin beyaza imza suretiyle düzenlendi
ğini ileri süren işçiyi, bu iddiasını ispat etmekle yükümlü kılmıştır (47). 
Ayrıca HGK., bir kararında, durumu hile olarak nitelemiş, iktisadi ve 
içtimai gücü işverene göre çok zayıf bulunan işçinin bu iddiasını is
pat ederken HUMK. nun 293/5 inci bent ve aynı kanunun 290 ıncı 
maddesine göre bir istisna olması nedeniyle şahitle ispatını kabul et
miştir (48).

Doktrinimize gelince, bu konuda SAYMEN, "işe girdiği zaman ve
ya işin devamı sırasında beyaza imza attırılan ibranamenin de hiç bir 
hukuki kıymeti yoktur, çünkü ibranamenin konusunu teşkil eden ata
caklar ya hiç veya tamamen doğmamıştır (49)”  der. OGUZMAN ise, 
Yargıtay doğrultusunda fakat kapsamı daha geniş tutarak, ‘‘ ibrana
menin tesbitinde işçinin aldatılmış ve iradeyi fesada sokacak bir du
rum sonucu yapılmışsa BK. 31 inci maddeye göre hükümsüz kılına- 
bilir" (50) demek suretiyle işverenin kötü niyetinin korunmıyacağını 
belirtmektedir.

IV. İBRA SÖZLEŞMESİNDE UYULMASI GEREKLİ ŞEKİL ŞARTI

İbra sözleşmesinin belirli bir şekilde taıbi olmadan yapılabileceği
ni savunanlar (51) olduğu gibi aksi görüşte olan yazarlara da rastla
maktayız (52).

Yargıtay kararlarında daima "ibra belgesi” "ibraname” , "ibra se
nedi", “ ibra sözleşmesi” , “ ibra yazısı”  v.s. gibi ifadeler kullanılmak 
suretiyle yazılı şekil şartını kabul ettiğini görmekteyiz (53).

Yalnız tasarruf muamelelerinin şekle bağlanması çoğu kez istis
na teşkil ederler. İbra sözleşmesi ile bir borç değiştirilmeyip ortadan 
kaldırılmaktadır. Burada tarafların anlaşması yeter bir himaye gör-

■ ■ I   ------
(47) İŞ HUKUK, age., sh. 212-213; yarg. 9.HD. 29.5.1969 T. 2545/5924
(48) HGK. 12.10.1955 T. 119/113 TİK., 1955/10, sh. 310
(49) SAYMEN, age., sh. 614
(50) OĞUZMAN, age., sh. 288
(51) TUNÇOMAĞ, K. sh. 704; SCHWARZ, sh. 250; ÜSTÜNDAĞ, M., age., sh. 48
(52) SAYMEN - ELBİR, age., sh. 855.
(53) OLGAÇ, S., age., sh. 1737, Yarg. 4.HD. 18.3.1957 T. '547/1420 HGK. 16.6.1971 

T. 9/1215-378 (İKİD. S. 129, sh. 554-557)
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melidir. Bunun için şekil şartının aranmaması maddi hukuk açısından 
yanlış olmasa gerektir (54) şeklindeki görüşe katılmak suistimale çok 
müsait olan ibra sözleşmesinin zayıf tarafının daha çok istismar edil
mesini gerektireceğinden kanımızca da, Yargıtayın ve onun parale
linde olan Hocamız Prof. ELBİR'in görüşünü (55) daha isabetli bul
maktayız.

İspat yönünden HUMK. madde 280 gereğince, isbatın senede da
yanacağı gayet tabiidir. Yargıtay, yukarıda söylendiği şekilde bu bel
genin yazılı olma esasını getirmiştir. Burada yazılı olmadan kasıt, 
Fransız tatbikatındaki gibi işçinin kendi el yazısıyla mı, yoksa resmi 
bir memur (noter) huzurunda mı, yoksa alelade yazılı olması mı iste
niyor?

Tatbikatta yukarıda sayılanların hepsi ile karşılaşmak mümkün
dür. Bu da, yazılı olma şartına belli bir şekil veya kalıba uydurma 
zorunluluğunun olmadığını göstermektedir. Yeterki yazılan ve ibra 
sözleşmesi hüviyetinde olan bir yazının altını işçi imzalamış bulunsun, 
imza bakımlından BK ve HUMK. hükümleri esas alınacaktır. Çünkü 
Yargıtay, BK. 14-15 ve HUMK. 297 inci madde kapsamında işlem ya
pılması gereğini hükmetmiştir.

Önemli olan bir husus imza yerine kullanılan "parmak izi" ve 
gözleri görmeyenlerin imzalarının onanmasıdır (57).

İmzaların inkarı halinde HUMK. nun 308 vd. maddelerine göre 
halli gerekir (58). İbra sözleşmesinde tahrifat olduğunu iddia eden 
işçinin bu iddiasının ciddi olduğunu gösterecek nitelikte delilleri var 
ise, iddianın araştırılması gerekir (59).

Sözleşmedeki yazıların şekil yönünden el ile veya daktilo ile ya
zılmasında hiç bir sakınca olmayıp her ikisi de geçerlidir.

D. İBRA SÖLEŞMESİNİ GEÇERSİZ KILAN HUSUSLAR 

I. İRADE BOZUKLUĞU OLAN İBRA SÖZLEŞMELERİ

1. Genel Olarak

İbra sözleşmesinin tespitinde işçinin aldatılmış ve iradeyi fesada 
sokacak bir durum sonucu sözleşme yapılmışsa, bu BK. nun umumî 
hükümlerince geçersiz kılınabilir. İşçi bunu talep etme hakkına sahip-
--------- > > 4------
(54) TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 704
(55) SAYMEN - ELBİR, age., sh. 855
(57) ÇENBERCİ, age., sh. 538; Yarg. 9.HD. 24.1.1969 T. 8140/476
(58) ÇENBERCİ, age., sh. 538; Yarg. 9.HD. 18.3.1971 T. 2540/4560
(59) ÇENBERCİ, M., age., sh. 539; HGK. 16.4.1969 T. 859/518 K.
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tir (60). İşçinin böyle bir durumda ispat vasıtası olarak her türlü de
lille baş vurması mümkündür (61). Bu iddia, ayrı bir dava konusu 
olarak ileri sürülebileceği gibi, açılan bir davada ön mesele olarak da 
halli mümkün olmakla beraber, Yargıtay, ayrı bir dava olarak görül
mesi görüşündedir (62).

İddianın ayrı bir dava olarak görülmesi ve çözümü daha kısa bir 
zamanda neticelenmesi olağan bulunduğundan yukarıdaki görüş ka
nımızca da yerindedir. Yalnız bazı davalarda ön meselelerin çözümü 
daha kısa bir zamanda tahakkuk edecekse, bunun yapılmasında bir 
sakınca yoktur. Yargıtay’ın bu konuda kesin bir tutumu olmadığını 
daha doğrusu bir başka dava olarak mı yoksa aynı dava içinde bir ön 
mesele olarak mı çözümleneceği kesinlikle anlaşılmamaktadır. Karar
da HUMK. 222 ve devamı maddelerince çözdüğünü görüyoruz. Nite
kim, "Davacı, davalı tarafından matıkemeye sunulan ve hükme daya
nak alman ibranamenin altındaki imzanın kendisine aidiyetini kabul 
etmiş, ancak belgede sonradan tahrifat yapıldığını iddia etmiştir. Anı
lan belge bu iddianın ciddi olduğunu gösterecek niteliktedir. Mahke
me bu iddia doğrultusunda herhangi bir inceleme ve araştırma yap
mamıştır. Bu nedenle... (63)" demekle aynı davada da bunun halle
dilmesinin mümkün olduğunu anlamaktayız.

Maddi yönden çok zayıf olan işçinin hatâ, hile ve tehditle irade
sini sakatlamak iş hukukunda değişik bir şekle büründüğü gerçektir. 
İçtihatların bunu tam olarak saptayarak gerekli kuralları getirdiği ka- 
naatına varamadık. Çünkü Yargıtay, bazı kararlarında açık ve kesin
liği aradığı halde (64), bazı kararlarında yuvarlak ifadelere istinaden 
ibra sözleşmelerini yeterli saymıştır (65).

İşçinin yeterli kültürden yoksun olması bazan ibra sözleşmesinin 
niteliği ve kapsamını tayinde yanılgıya düşmektedir (66). Örneğin, im
zaladığı ibra sözleşmesinin daha fazla alacağı bulunmadığı, veya sa
dece aldığı parayı kapsadığı gibi...

Maddi ve manevi güçlüğü elinde bulunduran işvereni ibra söz
leşmesinin niteliği ve kapsamı hakkında işçiyi aydınlatması gerekir.
--------- j   1------
(60) İŞ-İKİD , s. 129. Sh. 553-554; HGK. 26.6.1971 T., K. 9/58-418 OĞUZMAN, age., 

sh. 287-288, SAYMEN, age., sh. 614; ÇENBERCİ, sh. 536
(61) SELÇUKİ, age., sh. 211; HGK. 18.5.1955 T. 56/56;
(62) HGK. 21.3.1862 T. 10/10
(63) ÇENBERCİ, age., sh. 536; HGK. 27.3.1971;
(64) SELÇUKİ, age., sh. 213 HGK. 27.6.1957 T. K. 60/53.
(65) RKD. s. 11/2 sh. 212; Yarg. 9.HD. 1.4.1971 T. 5820/6551
(66) ABD. 965/1, sh. 80; HGK. 1.7.1964 T. 836/500
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Nitekim, Yargıtay bir kararında : "... çünkü, doktrinde işverenin işçi
ye imzalattığı belgenin önemi hakkında uyarmaması dahi yanıltma 
durumunun gerçekleşmiş sayılması için yeterli bulunmaktadır. Bu 
bakımdan ibranamede irade bozukluğundan dolayı hükümsüzdür" de
mek suretiyle işçiyi koruma yoluna gitmiştir.

İbra sözleşmesinin mutlaka belirli bir şekle tabi olması gerekmez. 
Sözleşmenin yapılma sebebi işçinin emeğinin karşılığıdır. Sebepsiz 
olduğu kabul edilen bir ibra sözleşmesinden dolayı işveren zengin
leşmişse, bu BK. nun 61 inci vd. maddelerine dayanarak sebepsiz 
zenginleşme davası ile geri alınması mümkündür (67).

Bu kadar genel bilgiden sonra ibra sözleşmelerindeki irade bo
zukluklarını inceliyelim.

2. Yanılma [Hata]

Kişinin iradesi ile beyanı arasında fark olması yanılmayı oluştu
rur. Yanılmanın esaslı olarak nitelendirilmesi, irade sahibinin bilgisiz
liğinden dolayı açıklaması, diğer bir ifade ile "bilseydi, beyanda bu
lunmazdı”  ölçüsüdür (68). Yargıtay, yanılma nedeniyle ibra sözleşme
sinin geçersizliğini iddia eden işçiye ispat yükü yüklemiştir (69). Ay
rıca yanılma iddiasının BK. nunda öngörülen bir yıllık süre içinde ileri 
sürülmesi gerektiğini belirtmiştir (70).

3. Aldatma [Hîle]'

Bir kimseyi bir irade beyanında bulunmağa veya sözleşme yap
mağa yöneltmek için o kimsede yanlış bir düşünüş uyandırma veya
hut mevcut yanlış düşünüşü devam ettirmek amaciyle yapılan hare
ketlerdir. Hilenin varlığı için üç unsur gereklidir. Bu unsurlar :

a) Ycnıîtma : "Eğer aldatma olmasaydı, işçi uyuşmazlığa sebep 
olan sözleşmeyi yapmıyacaktı" kriteri aranmalıdır. Yalnız hata sebe
biyle bir işlemin iptal edilmesi için hatanın esaslı olması arandığı hal
de, hilede yanılmanın esaslı olması aranmaz. BK. madde 28 de her 
türlü hilenin sözleşmeyi sakatlayacağını kabul etmiş, aldatılanın bu 
yüzden düştüğü yanılmanın esaslı olması veya olmaması şeklinde bir 
ayırım yapmamıştır. Yanılmanın esaslı olması halinde işçinin hata hü
kümlerine dayanması da mümkündür.
—.------- t—*—ı----------
(67) TUNÇOMAĞ, age., sh. 707-708;
(68) TUNÇOMAĞ, age., sh. 221, c. I, 1972
(69) YALKIN, K.L., İş H. ve Sosyal Güvenlik yayınları, Yarg. İçt. AA/15 : Yarg. 

HGK. 27.3.1971, T. 969/9-1112, E. 201
(70) YALKIN, L„ age., Yarg. 10.HD. 18.6.1975, T. 1858, E. 3884 K.
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b) Hile kastının bulunması: Hile yapan işveren veya vekili
bilerek hareket etmelidir. Yani söylediklerinin gerçek olmadığını bil
mesi ve karşı tarafı, sözleşme yapmaya sevk etmek gayesiyle hare
ket etmesi gereklidir.

c) İlliyet bağı: Hile ile yapılan sözleşme arasında bir illiyet ba
ğının bulunması gereklidir. Yani hile olmasaydı işçi sözleşmeyi yap- 
mıyacaktı.

Yargıtay, aldatma iddiasının ispatı halinde ibra sözleşmesini ge
çersiz saymıştır (71). Yine Yargıtay, bir kararında "Gerçekten hile, 
bir kimseyi bir irade beyanında bulunmaya veya sözleşme yapmaya 
sevk etmek için o kimsede yanlış bir düşünüş uyandırma amacıyla 
yapılmış hareketlerdir (72)", demek suretiyle hilenin iyi bir tarifini yap
mıştır. Ancak aldatmaya kendi fiili ile sebep olduğu taktirde aldatma
dan yararlanarak, sözleşmeyi iptal ettiremez şeklindeki kararın son 
kısmındaki görüş, Prof. Tunçomağ'ında karşı çıkmasını yerinde göre
rek kanımızcada, oluşmuş bir aldatma fiilini hoşgörmek iyinıyet ku
ralları ile de bağdaşmayacağından yanlıştır.

4. Korkutma [İkrah]

İşverenin, işçiyi işten atma tehdidi veya sona ermiş hizmet söz
leşmesinde işverenin, ücreti veya çalışma belgelerini, ibra sözleşme
sini imzalamadıkça işçiye vermemesi üzerine, işçinin, mecbur kala
rak ibra sözleşmesini imzalamasını ve buna benzer hallerde ibra söz
leşmesi yapmayı korkutma olarak nitelemekteyiz (73).

5. Aşırı Yararlanma [Gabin]
İbra sözleşmelerini geçersiz kılan hallerin en önemlilerinden biri 

olarak uygulamada geniş yer tutmaktadır. Yargıtay, bu iddianın ispatı 
halinde ibra sözleşmesini tamamen geçersiz saymaktadır. Ancak bu 
tür iptal edilen bir ibra sözleşmesi bir nevi makbuz durumuna sokul
maktadır (74).

/argıtay, diğer bir kararında ibra sözleşmesini imzalayan tarafın, 
yani işçinin, işverenin iktisadi baskısı altında ve kendisinin zaruret 
durumda bulunması halini ''müzayaka" olarak nitelemiş ve ayrıca

(71) ERMAN - ELBİR-TUNCER, Türk İçtihatlar Külliyatı, 1970, İst. sh. 467, C. I :
Yarg. 9.HD. 8.1.1970 T. 10279 E. 59 K.

(72) TUNÇOMAĞ, K., Türk İş H„ İst. 1975, sh. 307; Yarg. 9.HD. 23.7.1973, 1943 E,
24868 K.

(73) TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 307
(74) Yarg. 9.HD. 7.10.1971 T., 15082 E., 21037 K.
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miktarlar arasındaki aşırı oransızlığı gerçek durum hakkında ibrada 
bulunulan (lehine ibra yapılan) için aşırı yararlanma kabul etmiştir
(75). Bu kararın hüküm fıkrası şöyledir: " ........ O halde mahkemenin
açıklanan biçimde inceleme ve araştırma yapması ve ivazlar arasında 
açık bir nispetsizliğin bulunması halinde ibranamenin ancak makbuz 
niteliğinde bir belge olarak kabulü ve muhtevasında yazılı ödemenin 
tespit olunacak tazminat miktarında indirme yapması ve kalanının 
tahsiline karar vermesi gerekir. Mahkemenin gabin iddiasını incele- 
meksizin ibranameye dayanarak davayı red etmesi usule ve yasaya 
aykırıdır" şeklindeki görüş bizce de isabetlidir.

II. İBRA SÖLEŞMESİNİN AÇIK VE KESİN OLMAMASI

İbra sözleşmesinin kötü niyete ve kötüye kullanılmaya açık olu
şu, Türk Medeni Hukukunda düzenlenmeme nedenlerinden birini içe
rir. Bu nedenle ibra sözleşmesinin bütün incelikleri ile gayet açık ve 
kesin olarak tanzim ve tespiti gerekir. Bu açıklık ve kesinliğe sahip 
olmayan ibra sözleşmeleri işvereni borcundan kurtaramaz. Şüphe ve 
tereddüt doğuran belgeler hüküm ifade etmez. Nitekim Yargıtay, “ Bir 
konuda ibranın (ibra belgesi) varlığından bahsedebilmek için, dokt
rinde de kabul edildiği gibi, gerçekleşme şartlarından biri olan "şüp
he ve tereddütten uzak" bir açıklık ve seçiklikte bulunması zorun
ludur" (76) demek suretiyle hükme varmıştır.

Bazı ibra sözleşmelerinde ihtirazi kayıtlara rastlanmaktadır. İş
veren böyle bir kayda dayanarak borcundan kurtulamaz (77). Yargı
tay, ihtirazı kaydın araştırılması gerektiği görüşündedir (78).

Mahkemenin, önüne gelen ibra sözleşmelerini önce kapsamlarını 
tetkikle açıklık ve kesinlik durumunu tespit etmesi gerekir (79).

Araştırmalar, "iş hukukunun işçiyi koruyucu niteliğinin doğal bir 
sonucu olarak işçinin işverenden alacağı kalmadığı yolundaki bildi
rimleri, yeteri kadar açık ve kesin olmadıkça dar bir çerçeve içinde 
yorumlanması gereğini ortaya kıîymuştur (80).

(75) ÇENBERCİ, age., 1976, sh. 1194 vd. n. 103 . Yarg. 9.HD. 22.12.1972 T. 1133 E., 
32476 K.

(76) Yarg. 9.HD. 11.5.1967 T. 4596/4059; İş ve Hukuk 968/26 sh. 52-53
(77) HGK. 27.6.1957 T. T/60-53 (iş İKİD sy. 22, sh. 1677-1678)
(78) HGK. 27.12.1961 T. 4/61-307 ; Ad. D. 1962/9-10 sh. 1091-1092)
(79) Yarg. 9.HD. 17.12.1970 T. 14278/14282 (Huk. Kül. s. 5, sh. 143-144)

Yarg. 9.HD. 9.5.1969 T. 2348/5197 (İş İKİD 969/104, sh. 8017 vd.)
(80) Yarg. 9.HD. 16.9.1968 T. 6159/10681 (İş ve Huk. C. 1, sh. 491-494; İş ve Huk. 

966/35 sh. 337-339)
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Konusu kesinlikle belli olmayan, yeteri kadar açık ve kesinlik ar- 
zetmiyen ibra sözleşmeleri geçersizdir (81).

III. İBRA SÖZLEŞMELERİNİN KARŞILIKSIZ OLMASI

İşçinin korunması ve insanca yaşaması için haklarının mutlak 
surette eline geçmesi gerekir. Bu nedenle İş Kanunda teminat hü
kümleri getirilmiştir. Bunlar, İş K. 13, 28 vd. maddelerdir. Teminat 
hükümleri ile yetinmeyen kanun koyucu, buna paralel olarak ayrıca 
cezaî yaptırımiarada (İş 98/3 ve 99 uncu mad. ler) başvurmuştur.

Karşılıksız ibra sözleşmeleri çoğu kez, kanunun kamu düzeni 
amacı ile koyduğu bu hükümlerin yok edilmesi anlamına gelir (82). 
Oysa, Ceza Genel Kurulu 1964 tarihli bir kararında, “ Bir özel hukuk 
anlaşması ile veya işlemi ile ceza müeyyidesine bağlı bir hükmün ber
taraf edilmesi yoluna gidilemez" (83) demektedir.

İşçinin, emeğinin tam karşılığını alması ve dolayısıyla karşılıksız 
ibra sözleşmesi düzenliyerek çeşitli etkiler altında haklarından vaz
geçmesini önlemek üzere Anayasamızın 42-45 inci maddelerinde ko
ruyucu hükümler getirilmiştir (84).

Yargıtay kararlarında, ibra sözleşmesinin geçerliliği "onun her 
zaman için bir şey karşılığında verilmiş olması şartına bağlı değildir” 
(85) demek suretiyle işçinin kanuni yeteneği (fiil ehliyeti) bulunan 
her kişi gibi kendi yararına doğmuş bir hakkın tümünden veya belirli 
bir bölümünden vazgeçebileceğini içtihat etmiştir. Çünkü Yargıtay, 
“ hiç bir hak ve talepte bulunmamak deyimi, eksik alınan ayrılış taz
minatının geriye kalan kısmından da vazgeçmeyi kapsar” (86) ve di
ğer bir kararında alacağının tamamını tasrih ederek bundan başka 
alacağının olmadığını beyan eden işçi, işvereni ibra etmiş sayılaca
ğından sonradan fazla çıkan hakkım talep edemez" (87) demektedir.

Kanımızca, yukarıda ki kararlarda işçinin emeğinin tam karşılığı
nı alması, ve korunması prensibi ile bağdaşmaz.

(81) HGK. 26.6.1971 T. 9/58-418 (İş İKİD, sy. 129, sh. 553-554)
(82) ÇENBERCİ, age., sh. 534
(83) CGK. 14.12.1964 T. 527/D-7 E. 521 K. (ABD. 1965/6 sh. 634)
(84) OMAY, age., D 1, C : 35, T : 5, B : 58, 10.3.1966 sh. 220, Çenberci
(85) Yarg. 4HD. 18.3.1957 T. 547/1420 (OLGAÇ, age. sh. 1007), HGK. 13.10.1965 

T. 620/1-29 E. 358 K. (ABD. 1965/6, sh. 627), HGK. 11.3.1964 T. 4/563-194 
(İş İKİD. 45, Sh. 3211-3212)

(86) HGK. 13.10.1965 T. 620/D-9 E. 358 K. (ABD. 1965/6 sh. 637)
(87) HGK. 11.3.1964 T. 4/583-194 (İş İKİD. 45 sh. 3211-3212)
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Ancak Yargıtay, 1969 yılında önceki kararlarını düzeltmiş ve iş
çinin korunması esaslarını ön plana almıştır. Bu İş Hukukumuz yö
nünden önemli bir aşamadır. Aşağıdaki kararada açık ve kesin ola
rak bu durumu görmek mümkündür : “ İş kazasının oluşunda dava
cıya yükletilmesi kabil bir kusurun varlığıda tespit olunamamıştır. 
Şu duruma göre davacının normal olarak isteyebileceği maddi ve ma
nevi tazminat parası ile diğer işçilik haklarının ibranamede yazılı ola
nın çok üstünde bulunduğunun kabulü zorunludur. Bu bakımdan da
vacının ibranamede beliren gerçek iradesi itibariyle, ibranın sadece sö- 
zö geçen miktara ilişkin ve bu para ile sınırlı bulunduğunu kabul doğru 
olur. Bu yoldaki bir yorum, söze oranla öze öncelik tanıyan ve yoru
ma ilişkin düşünceler açısından bir temel kural niteliğini taşıyan an
layışa da uygundur. İş Hukukunun işçiyi koruyucu yönünden, iş huku
kunda dar yorum esasının yürürlükte bulunması ve kural olarak bir 
işçinin işverenini karşılıksız olarak ibra etmesinin ihtimal dışı olma- 
sıda bu noktayı yeterince destekler. Nihayet işçi burada haklarının 
mutlaka işçinin eline geçmesi hususunda modern iş hukukuna ait 
düşüncelerin ve bu düşüncelerden esinlenen bazı yabancı hukuklarda 
ibranın düzenlenme biçiminin de göz önünde tutulması gerekir. Mah
kemenin bütün bu yönler üzerinde gereği gibi durmaması gibi ve bu 
esasları benimsememesi durumunda bunun nedenlerini belirtmemesi 
isabetli sayılmaz...”  (88).

Kararlar, hem modern iş hukuku açısından hemde ülkemiz, şart
larında gerekli kültürden yoksun olan işçinin maddi ve manevi kay
bını adlî yönden korunması nedeniyle çok olumlu bir aşamanın ha- 
bercisidirler.

E. İBRA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ

I. İBRA SÖZLEŞMESİ TASARRUFÎ BİR SÖZLEŞMEDİR

Bu sözleşme ile alacaklı (işçi), alacağını ortadan kaldırmak su
retiyle, alacağı üzerinde tasarruf yetkisini kullanmaktadır. İbra söz
leşmesi ile bir veya bir çok alacak sona erdirilmektedir. Esas olan 
tarafların iradelerinin serbestçe oluşmasıdır. Asıl alacak sona erdiği 
zaman onun fer'Meri de ortadan kalkar, oysaki, bir fer’i alacağın or
tadan kalkmasının asıl alacak üzerinde aynı etkisi yoktur (89).

(88) Yarg. 9HD. 17.6.1969 T. 1315/7459 (İş Huk. s. 7, sh. 3-4), Aynıı görüş HGK. 
16.6.1971 T. 1215/378 İş İKİD s. 129, sh. 554-557 ve HGK. 24.9.1969 T. 790/70 
(ÇENBERCİ, age., sh. 535)

(89) TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 708-709
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II. İBRA SÖZLEŞMESİ YALIN (MÜCERRET) VEYA SEBEBE 
BAĞLIDIR

İbra sözleşmesi, hukuki bir sebebin gerçekleşmesiyle tahakkuk 
edecekse, buna sebeplidir, diyebiliriz. Bu şart gerçekleşmezse, ibra 
sözleşmesi de geçerlilik kazanamaz. Buna karşılık, ibra sözleşmesi, 
sebepsiz de olabilmektedir. Buna yalın (mücerret) ibra sözleşmesi di
yebiliriz. Burada hukuki sebebin olmaması veya gerçekleşemiyecek 
bir sebebin olması ki böyle bir sebep yok hükmündedir. Böyle bir ibra 
sözleşmesi sebebsiz olarak geçerli kalır, istenilirse dönülebilinir. Ala
caklı aynı konuda yeni bir alacak tesis etmeyi talep edebilir (90).

III. İBRA SÖZLEŞMESİ KAANDIRICI BİR MUAMELEDİR.

Bu sözleşmeyle işverenin, borcu azalır ve mal varlığı artmış olur. 
İbranın en sık rastlanan şekli, sutı olmak ve ihtilafın hal edilmesi için 
işçinin şüpheli alacağını işverenden temin edeceği bir çıkar karşılı
ğında terk etmesidir (91). Yargıtay da bazı kararlarında ibranın kar
şılıklı veya karşılıksız yapılabileceği görüşündedir (92).

IV. İBRA SÖZLEŞMESİNİN SAVUNMADAKİ ÖNEMİ

İbra sözleşmesi, üzerinde serbestçe tasarruf olanağı olan ala
caklar hakkında yapılan muamelelerin, aynı muamelelerden doğan 
uyuşmazlıklarda delil olacaklardır. Yargıtayın yaptığı ayırıma tabi ka
larak konuyu inceleyeceğiz.

1. İbra Konusu Alacağın Ödenmesi Gerekmediğini İleri Süren 
Tarafın İbraya Dayanamayacağı

Bir hakkın yokluğunu iddia eden taraf, sonradan bunu ibra söz
leşmesi ile ispata kalkışmasına imkan verilmemelidir. Örneğin, işçi, 
hafta ve genel tatil günleri çalışma ücreti talep etmiş ve işçinin bu 
isteğine karşı işveren de, işçinin bu günlerde çalışmadığını iddia et
mişse, sonradan bu ücretlerinden dolayı "işçi, beni ibra etti” , diye
rek, kendisini ibra sözleşmesi ile savunması olanağına sahip olamaz 
(95). Yargıtay, bu hususu şu kararında açık olarak belirtm iştir: "Bi-

(90) TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 709
(91) TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 709
(92) Yarg. 4HD. 18/331957-547/1420 (OLGAÇ, N. 1737)
(93) Yarg. 9HD. 16.9.1968 T. 6159/10685 (İş ve Huk. C. 1 - 1969, sh. 491-494); HGK. 

10.1.1962 T. 4/35-3 (ORHANER, sh. 299-300); HGK. 10.1.1962 T. 33-2 (ORHA- 
NER, sh. 139 vd.); Yarg. 9HD. 28.3.1969 T. 17204/3513 (Çenberci, age., sh. 
540)
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lirkişi, davacıya ödemesi gereken para tutarının hesaplanması için 
görevlendirilmiş, davacı vekilinin ibra konusundaki savunması ise, 
mahkemece, incelenip karar yerinde tartışılarak ibra kağıdının dava 
konusu alacağı kapsamadığı kanısına varılmış ve aslında davalı ve
kilinin aylıklı işçi olan davacının, hafta tatili karşılığında alacağı müs
tahak olamıyacağını bildirmeside işverenin bu alacak konusunda ib
ra edilmediğini göstermekte bulunmuş ve özel daire ilamındaki bu 
yöne ilişkin bozma sebebide bu bakımdan yerinde görülmemiştir".

Nitekim, davaya esas olan alacağın ödenmesi gerekmediğinin 
ileri sürülmesi halinde; davalının, kural olarak, ibra savunmasında 
bulunamıyacağı, HGK. ile özel dairelerinin kökleşmiş içtihatlarından- 
dır (94).

Belli bir devre için ibra sözleşmesi yapılmış olması ondan önceki 
aylara ait bu nev’i alacakların da ödendiği anlamına gelir (95).

Yardım olarak verildiği ibra sözleşmesinde belirtilen paranın iş
çinin istediği tazminattan indirilmesine imkan yoktur (96).

Davalının ibra sözleşmesine dayanması halinde "davacıya diye
ceği sorulmak ve alınacak cevaba göre” gereken araştırma ve ince
lemeden sonra karar verilmesi gerekir (97).

Belirli bir taahhütnameye -örneğin, yolda geçen süre için bir hak 
talep etmiyeceğine- dayanarak dava konusu alacağı ödememesi ge
rektiğini savunan davalı, kural olarak o alacağın ibra edilmiş oldu
ğunu ileri süremez (98).

İbra sözleşmesine dayandığı halde, davada onu ibraz edemiyen 
işverenin HUMK. nun 326 ıncı maddesi gereğince, şahit dinletmesi 
mümkün değildir. Yalnız işverenin işçiye yemin teklif etme hakkı var
dır (99).

Bütün bu itirazların re'sen de nazara alınacağı; işçinin korun
ması esasının bir yansımasıdır.

Yargıç, kendisine delil olarak sunulan ibra sözleşmelerini değer
lendirirken onun kapsamını ve kötü niyetten yoksun olmasını gözet
mek zorundadır.

(94) HGK. 10.1.1962 T. 4/35-3 (ORHANER, sh. 299-300)
(95) Yarg. 9HD. 28.9.1972 T. 2053/4877 (iş ve Huk. 973/85 sh. 31-33)
(96) Yarg. 9HD. 25.4.1969 T. 1882/4877 (İş ve Huk. s. 7, sh. 16)
(97) Yarg. 9HD. 6.10.1969 T. 8317/9484 (İş ve Huk. s. 11, sh. 24)
(98) HGK. 10.1.1962 T. 4/33-2 (Orhaner, sh. 139 vd.)
(99) Yarg. 9HD. 13.2.1968 T. 13293/1770 (İş ve Huk. 970/50 sh. 28-29)
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Araştırmalarında hayat şartları ve yapılış tarzlarının gereği gibi 
değerlendirmeksizin istihsal edilen kararlar, işçiyi mağdur ediyorsa, 
karar devrin iş hukuku görüşüne olduğu kadar usul adaletine de ay
kırı düşecektir.

2. İbra Sözleşmesinin Bir Def’i Veya İtiraz Durumu) Teşkil Ettiği

Şekli hukuk açısından ibra sözleşmesinin hüviyetinin tespitini 
aşağıdaki şekilde açık ve kesin olarak sapta na!b ilmektedir; teknik 
bir deyimle, bir "def’i" değil, bir “ itiraz” durumunu ifade eder. Yar
gıç, kural olarak, varlığını öğrendiği bir itiraz durumu hakkında, ve- 
levki ileri sürülmüş olmasın doğrudan doğruya inceleme ve araştırma 
yapmakla yükümlüdür" (100). Bu kuralın ışığı altında, şu hususların 
açıklanmasında fayda vard ır:

İşçi, hak ettiği alacağının ispatında şahitle durumu tespit ettir
diğine göre, işverenin bu alacaklarının ödendiğine dair yazılı belge 
haricinde, ücret bordroları, sigorta kurumundan gelen çalışma bel
geleri geçerli delil olamazlar (101).

Konusu, kesinlikle belli olmayan ibra sözleşmesi muteber değil
dir. İbra sözleşmesinin düzenlendiği tarihte davacı işçinin maluliyet 
oranı ve buna göre hak ettiği tazminat miktarı kesinlikle belli olma
dığından bu yönde bu husus ile ilgili ibra sözleşmeleri geçerli olamaz, 
İşçinin itirazı karşısında veya re’sen yargıç, durumu araştırmakla yü
kümlüdür. İşçinin işverene karşılıksız ibrasını fırsat verilmelidir (102). 
(102).

İbra sözleşmesinde tahrifat olduğunu iddia eden işçinin iddiası
nın ciddi olduğunu gösterecek nitelikte deliller ileri sürmesi halinde 
iddianın araştırılması gerekir (103).

Uğramış olduğu maddi ve manevi zarar dolayısıyle işvereni ibra 
sözleşmesi ile borcundan kurtaran işçi, sonradan malüliyet iddiası 
ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunması 73 üncü madde 
ile bağdaşamaz (104).

F. İBRA SÖZLEŞMELERİNİN YORUMU

Şekil adaleti gerçek adalete yaklaştığı ölçüde toplumda huzur
suzluklar azalacaktır. Bir hukuk kuralı yorumlanırken bu esastan ha-
- -.... ....* ■ 1 t ■' -
(100) Yarg. 9HD. 6.7.1067 T. 7072/6175 (Çenberci, sh. 539)
(101) Yarg. 9HD. 14.11.1967 T. 8152/10524 (İş İKİD s. 067/84, sh. 5701-5702)
(102) HGK. 26.6.1071 T. 0/58 E, 418 K„ (İş İKİD sy. 120, Sh. 553-554)
(103) Yarg. 0HD. 20.1.1068 T. 12040/891 (İş İKİD. 968/95 sh. 5616-5617)
(104) Yarg. 9HD. 21.11.1972 T. 8214/30948 (İş ve Huk. 973/87 sh. 30)
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reket edilmelidir. Tek yönlü yorumlar daima toplumda hoşnutsuzluk 
yaratır. Burada her şeyden önce milli çıkarlarımızın doğrultusunda bir 
yorum yapılmalıdır (105).

Bu kural karşısında iş mevzuatımızın tatbikattaki yorumunu el
verdiği ölçüde, ibra sözleşmelerinin yorumu açısından değerlendirme
ğe çalışalım.

Bir hizmet ilişkisi sonunda işveren de alacağı kalmadığını beyan 
eden ve buna bir belgeye bağlıyan işçinin bu iradesi açık ve kesin 
olmadıkça "iş hukukunun işçiyi koruyucu niteliğinin doğal bir sonucu 
olarak dar bir çerçeve içinde yorumlamak gerekir (108).

Yargıtay, "İşçinin alacaklarına ilişkin ibra beyanlarının dar bir 
yoruma tabi kılınması, işçinin almamış olduğu bir alacaktan vazgeç
miş olduğunu yalnız, hiç bir tereddüte yer bırakmıyacak derecede 
kesin ve açık olan bir beyan karşısında kabul edilmesi iş hukukunun 
genel kurallarındandır” (107). Vediğer bir kararında “ ibra gibi belge
lerin dar yorum esaslarına göre manalandırılması, yoruma ilişkin 
önemli bir kuraldır" (108) demekte ve yorumun, işçinin emeğini tam 
alması (işçinin haklarının mutlaka eline geçmesi) hususundaki iş hu
kukuna ait düşüncelerin ibra sözleşmelerinin yorumunda da esas alın
ması gerekeceğini saptamıştır (109).

Yargıtay, yapılan ibra sözleşmelerinde işverenin yaptığı ödeme
lerin işçilik haklarından hangisi ile ilgili olduğunu ayırt edilmesi ge
reğini önemle belirtmektedir. Çünkü, "ibranın dayanağı ödemede gös
terilmiş olunca, böyle bir yol izlemeyen genel kapsamlı ibra belge
lerinde olduğu gibi ibra bildiriminin; bağlı bulunduğu ödeme olayın
dan ayrılması tecviz edilemez” (110).

İbra sözleşmelerinin, "yorumunda sadece son satırındaki cümle 
tek başına göz önünde tutulmayıp, ibranamenin kül olarak nazara 
alınması yorum hakkındaki kaideler icabıdır” (111). Yorumda önemli

(105) Anayasa Mahkemesi Görüşü (26/27/9/1967 T. 336/29; RG. 19.10.1968 T., s. 
13031)

(106) OĞUZMAN, K„ age., sh. 288; SAYMEN, age. sh. 614 ve Yarg. 9HD. 27.10.1965
T. 8342/8740 ‘‘İş Kanununun 13. maddesine göre verilen ......... L. aldım şek
lindeki ibraname, hafta ve genel tatil paralarını da kapsamaz (ORHANER, 
sh. 312)

(107) HGK. 10.1.1962 T. 4/33-2 (ORHANER, sh. 410-413) (A.D. 1962/9-10 Sh 1092)
(108) Yarg. 9HD. 4.7.1967 T. 4772/6148) (ÇENBERCİ, age., sh. 527)
(109) Yarg. 9HD. 30/6/1969 T. 2215/8081 ve aynı görüşte; Yarg. 2HD. 17.1/1970 T. 

6249/6080
(110) Yarg. 9HD. 29.1.1968 T. 12049/891 (İş İKİD. sh. 5616-5617)
(111) TD. 11.6.1954 T. 3869/4491 (SELÇUKİ, age.. sh. 207)



186 TÜ RK  İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

bir yeri olan genel ifadeli ibra sözleşmelerindeki ödenen ve ödenme
yen hakların tespiti sorunu pek çok kararda (112), bu husus iki ana 
bölümde incelenmiştir" (113).

1. Hükme dayanak kılınan ve (ibraname) olarak nitelendirilen 
tariıhsiz beliğe de aynen : (... İşveren müesseseden hiç bir alacağım 
ve hakkım kalmadığı cihetle mezkur müesseseyi rüyet hesaba şamil 
olmak ve hiçbir günah ve hak ve mütalebede bulunmamak üzere ib- 
ra-i amile ibra eylerim.) denilmektedir. Bu duruma göre çözümlen
mesi gereken mesele dava konusu alacağıda kapsayıp kapsamadığı
dır.

2. Davanın konusunu teşkili eden isteğin anılan belgede özel 
olarak belirtilmediği yönü açıktır. Bir belgede ödenmiş haklar birbir 
sayıldıktan sonra başkaca bir hak ve alacağın kalmadığına ilişkin ge
nel anlatımlardan vaz geçilme anlamına gelir. Çünkü, ibra edilen hak
ların teker teker belirtilmesi yolunun izlenmesi durumunda asıl olan, 
bağımsız 'hak kalemlerinin mutlaka belgede gösterilmesidir. Özellikle 
bu davada olduğu gibi istek, sayılanlardan daha önemli bir mahiyet 
arz etmekte ise, daha az önemlilerinin ibra belgesinde gösterilmesine 
rağmen bunun belirtilmemesi düşünülemez. Bundan başka bir konu
da ibranın varlığından bahsedebilmek için doktrinde de kabul edildiği 
üzere gerçekleşmek şartlarından biri olan "şüphe” ve "tereddüt" ten 
uzak bir açıklık ve seçiklikte bulunması zorunludur.

O halde mahkemeye sunulmuş olan ibra belgesi, dava konusu 
isteği de kapsadığını kabule elverişli bulunmamaktadır (114). Açık 
olarak ortaya konan bu görüşte gösteriyorki yorum yapılırken söze 
değil öze ilişkin" tema, ibra sözleşmelerinde de geçerli ana kuraldır.

Son olarak ibra sözleşmelerinin kimin tarafından yorumlanacağı 
sorusuna Yargıtay’ın görüşü : bir dava nedeniyle kendisine belge ola
rak sunulan ibra sözleşmelerini yargıç, bizzat kendisi yorumlayacak
tır" şeklindedir (115). Çünkü dava da hadiseleri en iyi şekilde değer
lendirebilecek olan davaya bakmakla görevli yargıçtır.

Sonuç olarak bu konuda şunu söyleyebiliriz: yapılacak yorum
larda "sözden çok öze önem verilmesi ve yorumda sözün özü belirt-

(112) Yarg. 9.HD. 25.9.1969 T. 8153/9096 ve aynı dairenin 9.11.1970 T. 9612/12060 
(İş ve Huk. 1970/59 sh. 23-24)

(113) Yarg. 9.HD. 25.9.1969 T. 8153/9096 (İş ve Huk. 969/47. sh. 362-363; ÇENBER-
Cİ. age., sh. 528)

(114) HGK. 16.6.1971 T. 969/9-1215 E. 378 K. (İş İKİD. s. 129, Sh. 554-557)
(115) HGK. 10.1.1962 T. 46/14 ABD. 962/6, sh. 692-694
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meye yarayan bir araç olduğunun kesinlikle göz önünde tutulması 
çağdaş hukuk biliminin de benimsediği temel ilkelerdendir" (116).

G. İBRA SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ HAKLARINA ETKİSİ

Gerek şekil gerekse esas yönünden düzenlenişi hukuki esaslara 
uygun olan bir ibra sözleşmesi ait olduğu konular da sonradan bir is
tekte bulunmasını önler (117). Eski bir kararda "işvereni şumulü ola
rak bütün hak ve alacaklarından ibra eden belge, işçinin sonradan 
başka hak talebine manidir" (118) demek suretiyle işçinin kapsamı 
itibari ile yeterli olan ibra sözleşmesi ile bağlı olduğunu saptamıştır.

İbra sözleşmelerinde ödenen haklar yanında genel ifade ile tüm 
hakları kapsayan kayıtlarada rastlıyoruz. Bunlar işçinin iradesini ya
nılttığı ölçüde hükümsüzdür. Yargıtay, bu konuda, "bir belgede öden
miş haklar birbir sayıldıktan sonra başkaca bir hakkın kalmadığına 
ilişkin genel ifadeli kayıt, sadece sayılan haklara ait ve bunlarla ilgili 
fer'i nitelikteki haklardan vazgeçilme anlamına gelir. Çünkü, ibra edi
len bir kaleme ilişkin bir hak sayılanlardan daha önemli bir mahiyet 
arz etmekte ise, daha az önemlilerin ibra belgesinde gösterilmesine 
rağmen bunun belirtilmemesi düşünülemez" (119) demekle durumu 
açıkça hükme bağlamaktadır.

Bazen genel ifadeli ibra sözleşmelerinde bazı hususlar ayrık tu
tulmuştur. Bu yöndeki ibra sözleşmeleri geçerlidir (120).

Ödenmemesi gerektiği ileri sürülen bir alacak için ibra sözleş
mesi öne sürülerek savunmada bulunulamaz (121). İbra sözleşmesi
nin değeri, açılan bir davada kendisini açıkça gösterir. Sözleşmenin 
önleyici bir fonksiyonu vardır. Geçerli bir ibra sözleşmesi bir davada 
tarafın kaybına tek neden olabilir. Maddi hukuk açısından ibra söz
leşmesi bir itiraz durumu yaratır. Yargıç, varlığını öğrendiği bu itiraz 
durumunu tarafların ileri sürmelerine lüzum kalmaksızın "doğrudan 
doğruya inceleme ve araştırma yapmakla yükümlüdür”  (122).

(116) Anayasa Mahkemesi Kararı : 26-27.9.1967 T. 336/29 (RG. 19.10.1968 T. s 
13031)

(117) HGK. 17.2.1954 T. T/40-131 (SELÇUKİ, age., sh. 205)
(118) TD. 7.7.1952 T. 2516/3446 (TİK sy. 6, sh. 1219)
(119) Yarg. 9HD. 20.5.1968 T. 3734/7690 (ÇEMBERCİ, age., sh. 532)
(120) Yarg. 9HD. 6.7.1967 T. 7072/76173 (ÇEMBERCİ age., sh. 535)
(121) HGK. 10.1.1962 T. 4/33-2
(122) Yarg. 9HD. 6.7.1967 T. 7072/6175 (ÇEMBERCİ, age., sh. 539)
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İbra sözleşmesinin varlığı dava açılmasına engel değildir. Nite
kim Yargıtay, bir kararında, "ibraname vermiş olması, bilahare dava 
açılmasına mani değildir”  (123), ifadesi ile de durumu doğrulamakta
dır.

H. İBRA SÖZLEŞMESİNİN BENZER KAVRAMLARDAN AYRILMASI

I. Vasiyet Alacağı İle İbra Sözleşmesi

Vasiyet alacağının reddi, alacakların karşılıklı anlaşma ile orta
dan kaldırılabilmesi kuralının önemli bir istisnasıdır. Çünkü, vasiyet 
alacağı, alacaklının reddi, yani tek yanlı irade beyanı ile ortadan kalk
maktadır (MK. 556) (124). Buna karşılık ibra sözleşmesinde iki taraflı 
irade uyuşması aranmaktadır ve işçi kendisine intikal eden 
bir alacaktan değil, bizzat kendi emeği karşılığı bir alacaktan vaz
geçmektedir.

II. Feragat ve İbra Sözleşmesi

Bir kimsenin gerek bir maldan veya haklardan (intifa, miras hak
ları), gerek bir himaye aracından (zamanaşımı, yokluk, bir istisna), 
gerek bir yükümlülük veya görevden (vasilik) vazgeçtiğini belirten fiil 
veya işlemdir. Görülüyorki, feragat, tek taraflı hukuki muamele olup, 
aynı haklarla, yenilik doğuran haklarda kullanılmasıyla, ibra sözleş
mesinden ayrılmaktadır.

III. Davanın Geri Alınması ve İbra Sözleşmesi

Davanın geri alınmasında, davacı, bu hareketi ile Usul Hukukunu 
ilgilendiren bir taraflı bir işlemde bulunmuş olması, dava konusu ala
cağından vazgeçmiş olmayıp, o sırada durumu kendi çıkarına uygun 
bulmadığı için ileride hakkını talep edebilmesi imkanından dolayı da
vasını geri alabilmesiyle, ibra sözleşmesinden ayrılmaktadır.

IV. Konkordato ve İbra Sözleşmesi,

Konkordato’ya sözleşme denmesine rağmen, bir sözleşme de
ğildir (125). İcra İflas Kanununun 297 inci maddesine göre, borçlunun 
teklifinin 2/3 alacaklı tarafından kabulü ve yetkili makamların tasdiki 
ile hüküm ifade eden konkordatoda 1/3 alacaklı rıza göstermezse de

(123) Yarg. 4.HD. 23.1.1862 T. 11010/11140 (Selçuki, age., sh. 129)
(124) TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 704
(125) TUNÇOMAĞ, K., age., sh. 706
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haklarında hüküm ifade eder. İbra sözleşmesinin, konkordatodan 
farkı, işçi ve işverenin irade beyanlarının uyuşması esasıdır.

V. Menfi Borç İkrarı ve İbra Sözleşmesi

Menfi borç ikrarında taraflar bir alacak bulunmadığını tespit 
ederler. Oysaki, ibra sözleşmesinde bir borç ve alacak ilişkisinin so
na erdirilmesi, menfi borç ikrarından farkı teşkil etmektedir (126).

VI. Alacağın İstenemiyeceği Anlaşması ve İbra Sözleşmesi

Alacağın istenemiyeceğine dair sözleşme, ibra sözleşmesi olarak 
kabul edilemez (127). Çünkü burada bir alacağın sona ermesini sağ- 
lıyan hukuki bir muamele yoktur. Bunu istisnai olarak görmek müm
kündür. Örneğin, alacaklının bir menfaati vardır, 'borçlunun verdiği 
rehni muhafaza etmek için onu serbest bırakması alacağını dava et
memek, takas yolu ile kullanmak istediği zaman durum böyledir.

VII. Doğmamış Alacak ve İbra Sözleşmesi

Borçlar Hukukunda henüz doğmamış bir alacak hakkında da ibra 
sözleşmesi yapabilmesine rağmen, İş Hukukunda, buna maddeten 
imkan yoktur (128). Borç doğmadan ibradan da bahsedilemez.

VIII. Makbuz ve İbra Sözleşmesi

İbra sözleşmesi ile makbuz kavramları arasında unsurlar bakı
mından bir benzerlik bulunmasına karşın aynı şeyler değildirler. Bu 
nedenle konuya açıklık getirmek için anılan iki kavramın unsurlarını 
karşılaştırmalı bir biçimde ele alarak sonuçta farklı yanlarını belirt
meye çalışacağız.

1. Bir Alacağın Bulunması

Gerek ibra sözleşmesinde ve gerekse makbuzda ortak unsurlar
dan birisi, bu belgelere konu olan ıbir alacağın bulunmasıdır. İbrada 
söz konusu alacağın alacaklısı, işçidir, borçlusu ise, işverendir. Mak
buzda ise, genel olarak bir alacağın borçlu ve alacaklıları vardır. 
İbra sözleşmesindeki gibi, borçlu ve alacaklılar, bir hizmet sözleşme
si ile birbirlerine bağlı değildirler, diğer bir deyimle, makbuzda yan
lar, genel olarak bir işçi ve 'işveren ilişkisi liçersinde değildirler.

(126) TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 708; SUNGURBEY, sh. 11
(127) TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 707
(128) TUNÇOMAĞ, K„ age., sh. 708
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İbra sözleşmesinde söz konusu alacağın varlığı kesindir. Diğer 
bir söyleyişle, alacak hak edilmiş ve gerçekleşmiş bir alacaktır. 
Buna karşın makbuzda ise, belirtilen alacak kesin, olmıyabilir. Hatta 
varlığı kuşkulu olan bir alacakta makbuzun konusunu içerebilir. Di
ğer yandan makbuzda belli bir rakkamın belirtilmesi gerekirken, ibra
namede rakkamla ifade her zaman görülmemektedir. Bu açıdan da 
bu iki kavram arasında farklılık bulunmaktadır.

2. Alacağın Ortadan Kaldırılması

İkinci ortak unsur, alacağın ortadan kaldırılmasıdır. İbra sözleş
mesinde işçi, işverende bulunan alacağından vazgeçmektedir. Eko
nomik bakımdan çok iyi durumda bulunan işvereni, işçinin, alacağını 
almadan ibra etmesi düşünülemiyeceği kuşkusuzdur. Makbuzda ise, 
alacaklının, kesinlikle alacağın tutarını belirterek alındığını beyan et
mesi gerekmektedir. Ayrıca ibradan farklı olarak alacaklı, alacağını 
almadan da mkbuz verebilmektedir (129).

3. Tarafların Anlaşması

Diğer ortak bir unsur da tarafların, makbuz veya ibranın konu
sunu içeren alacağı ortadan kaldırdıklarına dair anlaşmış bulunma
larıdır. İbrada, işçi tarafından verilen ibranamenin işverence alınma
sı, kabul anlamını taşıyacağından anlaşma sağlanmış sayılacaktır. 
Buna karşın makbuzda, tek başına, herhangi bir anlaşma söz konusu 
değildir. Makbuz, ancak daha önceki bir anlaşmanın tediye unsuru
nun kısmen veya tamamen gerçekleştiğini belgelemektedir. İbrana
mede, ibra edilen işverenin (borçlunun) isminin belirtilmesine koşut 
olarak makbuzda da tediye edenin (borçlunun) isminin gösterilmesi 
koşulu aranmaktadır.

4. İmza )

Gerek ibrada ve gerekse makbuzda alacaklının imzalama yüküm
lülüğü vardır. İşçi, işverenden alacağını aldığına ilişkin ibranemeyi 
imzalar. Bunun gibi, makbuzda da alacaklı, aldığı alacağın miktarını 
kapsıyan belgeyi (makbuzu) imzalar. Makbuzda "hesabı kesmek üze
re" deyimi varsa, herhangidir ihtirazî kayıt bulunmadıkça, daha ön
ceki edimlerin ödendiğine karine oluşturur. Buna karşın ibraname, sa
dece kapsadığı alacağı sona erdirir ve önceki edimlerin ödendiğine 
karine teşkil etmez. Tersine olursa yani makbuz için geçerli olan ku
ral burada da sözkonusu olursa, işçinin zararına sonuçlar doğurabi-

(129) SAYMEN - ELBİR : age. sh. 663-664
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lir. Aksine hüküm yoksa, ana borç için makbuz verilmesi, faizlerinde 
ödendiği karinesini oluşturmaktadır. İbrada da buna koşut olarak asıl 
alacağın ödenmesi halinde talî alacakların da ödenmiş olduğu kari
nesi doğmaktadır.

5. Tarih
Tariıhi son ortak bir unsur olarak sayabiliriz. Makbuzda tarih, 

makbuzun düzenleme tarihidir. Buna karşın ibra sözleşmesinde söz 
konusu tarih, hizmet sözleşmesinin bitiminden sonraki bir tarihtir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, ibra ile makbuzun ortak unsurları bu
lunmaktadır. Ancak yerinde de değindiğimiz gibi, bu unsurların, mak
buz ve ibranın özelliklerine uygun olarak farklılıklar içerdiği görül
mektedir. Öteyandan ispat sorunu açısından da farklılıklar vardır. İb
ra sözleşmesinde ispat sorunu, ibranın vaki olduğunu işçi (alacaklı) 
değil, işveren (borçlu) ispat etmek zorundadır. Buna karşın borçlunun 
makbuza sebepsiz ve haksız sahip olduğunu ispat etmek alacaklıya 
düşmektedir.

İbraname ve makbuzun veriliş zamanları bakımından da farklı 
bulunmaktadırlar. Alacaklı, makbuz vermezse, borçlu ödemede bu
lunmaz ve bundan ötürü de mütemmerid olmaz. Bu nedenle ödeme
lerde makbuz verilmesi zorunludur (130). Oysaki, ibra sözleşmesi, 
hizmet aktinin bitiminden sonraki bir tarihte düzenlenir. İşçi, ibrana
me vermediği takdirde işvereninde işçinin ibraname 'konusu içe
ren haklarını vermeme gibi, makbuzdaki borçlunun haklarına ko
şut hak ve yetkileri yoktur. Kısaca, işçi, ibraname vermek 
zorunda değildir. Nitekim uygulamada da işverenler, ibranameyi 
düzenleyip işçiye imzalatmak suretiyle kendilerine tek yanlı yararı 
olan bu belgeleri sağlamaktadırlar. İbra sözleşmesinde genel olarak 
işçinin yararının korunması amacı gözönünde bulundurulmalıdır. Bu 
nedenle ibra sözleşmesi bazan bir makbuz biçimine bürünebilir. Ör
neğin, Yargıtay bir kararında “ ivazlar arasında açık bir nispetsizliğin 
bulunması halinde ibranamenin makbuz niteliğinde bir belge olarak 
kabulu gerekir”  demektedir. Diğer bir kararında, “ ibra makbuzu" te
rimini kullanmak suretiyle bu iki terimi birbirine çok yakın bulduğunu 
deyimlemektedir. Ancak maddi hukuktaki ibra sözleşmesi ile iş huku
kundaki ibra sözleşmesi arasında içerik bakımından ayrılıkların bu
lunması yanında, İş Hukukundaki ibra sözleşmesi ile makbuz arasında 
da içerik bakımından farklılıkların olması doğaldır (130).

Sonuç olarak ibra sözleşmesi deyimi, iş ilişkisinin sona ermesin
den sonra işverenden, işçilik haklarından bir bölümünü yada tümünü
u —f — f ■" r :  ‘

(130) SAYMEN - ELBİR : age. sh. 663-664
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aldığını gösteren ve belli bir şekil şartı aranmıyan belgelerdir Bu 
nedenle yukarıdaki açıklamalarımızda belirtilen farklılıkları da gözö- 
nünde tutarsak, ibra sözleşmesi tam anlamıyla bir makbuz niteliğin
de olduğu söylenemez. Burada üzerinde durulması gereken konu, ib
ra sözleşmesinin kapasadığı işçilik haklarının işverende kalmadığı 
ve alındığı hususunda işçinin açık ve serbest bir biçimde açıklama 
yapmasıdır. Bu açıklama ile salt var olan bir durum ortaya konmak
ta veya varolan alacak hakkı düşürülmekte yada her ikisini kapsa
mak şekli amaçlanabilmektedir. Şu halde ibra sözleşmesinin makbuz
dan ayırmak için en önemli kıstasın, olaylara inilerek ve olayların di
line göre, onları doğal ortamlarında değerlendirmek suretiyle sözko- 
nusu belgelerde gizlenen maksada yönelmek ve buyolla çözüme 
ulaşmak olduğu kanısına katılmaktayız (131).

S O N U Ç

İbra sözleşmesi konusunda yaptığımız incelemeyi burada sonuç
landıracağız. Bu konudaki önerilerimizi ve üzerinde durulması gere
ken hususları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

1. Fransa ve Almanya gibi sanayide gelişmiş Avrupa Ülkeleri, 
ibra sözleşmesini yasalarında tespit ettiklerini görmekteyiz. Ülkemiz
de ibra, doktrin ve içtihatlarda yeterli açıklıkta ele alınmıştır. An
cak çözüm içtihatlar açısından bulunmuştur. İş Hukukunun işçiyi 
koruyucu niteliğinin gereği olarak içtihatları tamamlamak ve daya- 
naklık etmek üzere ilgili yasalarımızda ibra sözleşmesine ilişkin ek
sikliğin giderilerek ülkemizin ihtiyaçlarını karşılıyacak ve geliştirecek 
bir düzenlenme getirilmesi gereklidir.

2. İbra sözleşmelerinin yeterli açıklık ve kesinliğe kavuşturul
ması için iş bitimi veya hizmet sözleşmesinin sona ermesini müteakip 
tanzim edilmelidir.

3.İşçi resmi şekilde yapılan bir ibra sözleşmesi ile yanılma ve 
aldatmanın önüne büyük ölçüde geçileceğinden maddi (parasal) kül
feti işverene yükletilmek suretiyle anılan sözleşmelerin resmi şekilde 
yapılması uygun olacaktır. Bu arada âmâ ve yazı yazamıyan işçi
lerin ibra sözleşmesi düzenlemelerinin yasal ve yazılı şekilde tanzi
mi bilhassa dikkat edilmesi gereken bir husustur.

(131) ÇEMBERCİ, M. : age. sh. 528-534
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4. İbra sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda işçi, ispat ko
nusunda büyük güçlük çekmektedir. İspat yükü bakımından işverene 
ağırlık verilmeli, işçinin ispat yükü hafifletilmelidir.

5. İşçinin irade bozukluğu ürünü olan ibra sözleşmesine karşı 
itirazıda Borçlar Kanununundaki genel hükümlerde belirtilen kural
lara göre yapmakla yetinmek yerine İş kanununda gerekli itiraz sü
re ve şartlarının tespiti yerinde olacaktır.

6. Ülkemizde ibra sözleşmesinin tetkiki için işçiye bir süre tanın
ması isabetli olacaktır. Nitekim bu konuda 1954 yılında toplanan 2 in
ci çalışma Meclisinin 2 No. lu Komisyon raporundaki önerinin uygun 
biçimde yasallaşması düşünülebilir. Böylece irade bozukluğu ürünü 
ibra sözleşmelerinin oluşması da kısmen önlenmiş olacaktır.

7. Sosyo-ekonomik statükonunun çalışanlardan yana düzeltil
mesi devletin görevi olduğuna göre, bu husustaki önerilerimizin ko
nacak hükümlerde gerçek ifadesini bularak konuya ilişkin uyuşmaz
lıklara gerekli çözümü getirmesi dileğimizdir.
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KAYNAR, Prof. Yaşar. Türkiye’de laik
liğin 50. yıldönümü. Milliyet, 19 Ara
lık 1978. (415)

KRAGEMOSE, K. M. Danimarka'da Om- 
budsman. Çev.: Nasuhi Kordoğlu. 
Günümüzde Yargı. (29) 1978, 11 - 12.

(416)
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KUMAŞ, Rahmi. Yasamanın işlevi ve 
gerçekler. Cumhuriyet, 21 Kasım 
1978. (417)

KUNTMAN, Osman. Hukuk devleti İl
kesi nasıl zedeleniyor. Günümüz
de Yargı. (27) 1978. (418)

ÖZTUNA, Yılmaz. Cumhuriyetimizin 55. 
yılı. Tercüman, 30 Ekim 1978. (419)

SAVCI, Prof. Bahri. Gereksinme var. 
Cumhuriyet, 27 Aralık 1978. (420)

SAYMAN, Dr. Yücel. Valilerin dernek
leri faaliyetten alıkoymaları, dernek 
lokalini kapatmcları üzerine düşün
celer. Günümüzde Yargı. (30) 1973,
8 - 12. (421)

SELÇUK, Sami. Anayasa ve ölüm ce- 
zası.Yargıtay Dergisi. IV (4) 1978,
415 - 437. (421)

SEROZAN, Doç. Dr. Rona. Devletin iş
levlerinde ve yapısında gerçekleşen 
değişim. Günümüzde Yargı. (24) 
1978, 7 - 8. (423)

SEROZAN, Doç Dr. Rona. Memurların 
sendikal örgütlenme hakkı. Günü
müzde Yargı. (24) 1978,9 11.

(424)
SEROZAN, Doç. Dr. Rona. Türkiye'de 

çocuklar ve hakları. Günümüzde Yar
gı. (26) 1978, 12 - 14. (425)

STERN, Prof. Dr. Klaus. Federal Al
manya’da federal ve federe anaya
sa yargısı. Cev. : Doç. Dr. Servet 
Aramağan MHAD. 11 (14) 1978,
7 - 27. (246)

TANÖR, Doç Dr. Bülent. Bugün me
murların örgütlenme hakkı ne du
rumdadır. Günümüzde Yargı. (23) 
1978, 5 - 8. (427)

TANÖR, Doç. Dr. Bülent. Çocuğun aile
sine karşı düşünce özgürlüğü. Gü
nümüzde Yargı. (26) 1978, 14 - 17.

(428)
TOSUN, Prof. Dr. Öztekin. Anayasa

nın, Anayasaya aykırılığı sorunu hak
kında Anayasa Mahkemesi Karar
ları. Ceza Hukuku ve Kriminoloji 
Dergisi I (1) 1978, 21 - 31. (429)

ÜNVER, M. Naci. Toplantı ve gösteri 
yürüyüşü.Cumhuriyet, 12 Aralık 1978.

(430)
ÜSKÜL, Doç Dr. M. Zafer. Anayasa 

Mahkemesi kararlarında sosyal dev
let kavramı. Eskisehir İTİA Dergisi. 
XIV (2) 1978, 241 - 252. (431)

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, 55. yıl
da bağımsızlığımız. Cumhuriyet, 29 
Ekim 1978. (432)

VELİDEDEOĞLU, Hızı Veldet. Siyasal 
haklar ve Türk kadını. Cumhuriyet, 
10 Aralık 1978 (433)

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet. Yasada 
ve toplumda layiklik. Cumhuriyet, 
24 Aralık 1978. (434)

IV İDARE HUKUKU

ERTEKİN, Yücel, örgüt iklimi. Amme 
İdaresi Dergisi. XI (2) 1978. 16 - 35.

(435)
GÜNDÜZ, M. Nihat. Malzeme yöneti

mi. Amme İdaresi Dergisi. XI (2) 
1978, 36 - 57. (436)

KARADAYI, İsmet Kemal. Memurlar — 
bürokrasi —  politika ve soruşturma- 
îar.Günümüzde Yargı (27) 1978, 8 - 9

(437)
SELÇUK, Sami. Yönetimde yasallık il

kesi ve bunun sağlanması. Yasa 
Hukuk Dergisi. I (9) 1978, 1517 - 1535.

(438)
ŞAYLAN, Gencay. Yönetim biliminin 

evrenselliği ile ilgili bazı düşünce
ler. Amme İdaresi Dergisi. XI (2) 
1978, 3 - 15. (439)

TALAŞ, Prof. Dr. Cahit. İşçi —  memur 
ayırımına nasıl son verilebilir. Mil
liyet, 17 Ekim 1978. (440)

TAN, Turgut. 1961 Anayasası ve Tür
kiye'de yönetim hukukunun uygu
lama alanı sorunu. Amme İdaresi 
dergisi XI (2) 1978, 36 - 37. (441)

TORTOP, Prof. Dr. Nuri. Türkiye'de 
istihdam sorunu ve belediyeler. An
kara İTİA Dergisi. 9 (1-2) 1977
,155-166. (442)
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V —  CEZA HUUKUKU

ALDIKAÇTI, Prof. Dr. Orhan. TCK 141 
ve 142. maddeleri ile 1961 Anayasa
sı. Tercüman, 26 Ekim 1978. (443)

BAYRAKTAR, Doç. Dr. Koksal. Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Ceza 
sorunlarına ilişkin kararlarının özet
leri. Ceza Hukuku ve Kriminoloji 
Dergisi. I (1) 1978, 100 - 104. (444)

BAYRAKTAR, Doç. Dr. Köksal. Çocuk 
suçluluğu yönünden ceza kanunu 
yeniden düzenlenmelidir. Günümüz
de Yargı. (26) 1978, 37 - 38. (445)

CİHAN, Doç Dr. Erol. Ceza hukukunda 
propaganda kavramı.Ceza Hukuku ve 
Kriminoloji Dergisi. I (1) 1978, 9 -18.

(446)
DÖNMEZER. Prof. Sulhi. Suç korku

su ve sonuçları. Son Havadis, 9 Ka
sım 1978. (447)

EREM, Faruk. Savunmasız insana, ölüm 
cezası verilmesi. Milliyet, 20 Kasım 
1978. (448)

EREM, Faruk. Savunmasız ölüm ceza
sı. Günümüzde Yargı. (32) 1978.
9 - 10. (449)

GÖZÜBÜYÜK, Dr. Abdullah Pulat. Dev
lete karşı suçlarda bilirkişilik. Ter
cüman, 13 Aralık 1978. (450)

İPEK, M. Gündüz. Resmî sıfata haiz 
olan memura görevinden ötürü ha- 
karet.Yargıtay Dergisi. IV (4) 1978, 
52 (4-5-6) 1978, - 206. (454)

KAR ADAYI, İsmet Kemal. Uygulamalar 
ve uyumsuzluklar. Günümüzde Yar
gı. (25) 1978, 20 - 22. (425)

KÖSEOĞLU, Zeki Celal. Ceza huku
kunda müstehcenlik kavramı. Günü
müzde Yargı. (21 - 22 ) 1978, 8 - 26.

(453)
TOSUN, Prof. Dr. Öztekin. Ölüm ce

zası sorunu. İstanbul Barosu Dergisi.
52 (4-5-6) 1978, 178 - 206. (454)

TÜMERKAN, Somay. Anayasa Mahke- 
mesi'nin "Hakaret davalarında ispat 
haki" na ilişkin bir kararı üzerine. 
Günümüzde Yargı. (23) 1978, 16-
20. (455)

TÜRK ceza mevzuatımızda çocukları 
koruyucu hükümler. Günümüzde Yar
gı. (26) 1978, 10 - 11. (456)

YALKUT, Dr. Necdet. Türk ve İtalyan 
ceza hukuku açısından inancı kötü
ye kullanma suçu. Yargıtay Dergi
si. IV (4) 1978, 469 - 476. (457)

YILDIRIM, Hayri. Hukuk tarihi ve İs
lamiyet öncesi Türkler'de ceza hu
kuku. Hergün, 16 - 19 Ekim 1978.

(458)
YURTCAN, Doç. Dr. Erdener. Ceza 

adaletini sağlamak için. Milliyet, 7 
Kasım 1978. (458)

YÜCEL, Mustafa T. Ekonomik suçlar. 
Yasa Hukuk Dergisi. I (11) 1978,
1852 - 1863. (460)

ADLÎ TIP

ÖZEN, Prof. Dr. Cahit. Babalık araştır
maları (Paternite) Ceza Hukuku ve 
Kriminoloji Dergisi. I (1) 1978, 65-71.

(461)

CEZA YARGILAMA HUKUKU

CANBOLAT, Selahattin. Koruma ted
birlerinden "Arama" mevzuu üzeri
ne. Hergün, 25 Kasım 1978. (462)

EREM, Prof. Dr„ Faruk. Mecburi mü- 
dafilik ve adli yardım. Yargıtay Der
gisi. IV. (4) 1978, 439 - 443. (463)

GÖZÜBÜYÜK, Dr. Abdullah Pulat. Dev
lete karşı suçlarda bilirkişilik. Ter
cüman, 13 Aralık 1978. (464)

İGEL, Prof. Dr. Kayıhan. Gazetecilerin 
tanıklıktan çekinme hakkı. Ceza Hu
kuku ve Kriminoloji Dergisi 1 (1/
1978, 37 - 45 (465)

ÖZTÜRK, Bahri. Memurların özel bir 
muhakeme usulüne tabi olmasının 
sakıncaları ve Anayasa Mahkeme
si kararları. Ceza Hukuku ve Krimi
noloji Dergisi. I (1) 1978, 56 - 62

(466)
TOSUN, Prof. Dr. Öztekin. Çocukların 

işlediği suçların hukukumuzdaki mu
hakemesi. Günümüzde Yargı. (26) 
1978, 31 - 36 . (467)
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TOSUN, Prof. Dr. Öztekin. Hazırlık so
ruşturmasında tutukluluk. Ceza Hu
kuku ve Kriminoloji Dergisi I (1) 
1978, 32 - 26. (468)

YENİSEY, Dr. Feridun, önleme tedbir
lerinde kolluğun yetkileri. Ceza Huku
ku ve Kriminoloji Dergisi. I (1) 1978, 
49 - 55. (469)

YURTCAN, Doç. Dr. Erdener. Ön ödeme 
ve sulh yargıcının ceza kararname
si yolları aynı konuda peşpeşe uy
gulama alanı kurabilir mi Ceza hu
kuku ve Kriminoloji Dergisi. I (1) 
1978, 46 - 448. (470)

İNFAZ HUKUKU

DONAY, Doç. Dr. Süheyl. Adalet Ba
kanlığının genelgeleri ve infaz hu
kukumuz. Ceza Hukuku ve Krimino
loji Dergisi. I (1) 1978, 75 - 87 s.

(471)
GÜNEY, Yılmaz, Hükümlü ve tutuklula- 

rın gözü i!e yeni infaz yasası Gü
nümüzde Yargı. (29) 1978, 23 - 26.

(472)
KARADAYI, İsmet Kemal. Cezaevleri 

sorunu. Günümüzde Yargı. (32) 
1978 30 - 31. (473)

KARADAYI, İsmet Kemal. Cezaevlerimiz. 
Cumhuriyet, 5 Ekim 1978. (474)

VI —  MEDENİ HUKUK

BOYACI, Ender Kâmil. Yargıtay'ın ka
nuna aykırı bir içtihatı. Günümüzde 
Yargı. (25) 1978, 27. (475)

ERZURUMLUOĞLU, Doç. Dr. Erzan. 
Madeni hukukta itiraz ve def'i. An
kara İTİA Dergisi. 9 ( 1 - 2) 1977, 
137 - 143 (476)

GÜRSOY, Prof. Dr. Kemal. Türk Mede
ni kanunu nasıl yenilecek ? Milliyet. 
16 Kasım 1978. (477)

SACCO, Prof. Dr. R. Avrupa ülkeleri 
medeni hukuklarında Fransız ve Al
man modelleri.. Çev. Doç. Dr. Şener 
Akyol. MHAD. 11 (14) 1977, 39 - 48.

(478)

SACCO, Prof. Dr. Avrupa ülkeleri me
deni hukuklarının romanist özü. Çev. 
Doç. Dr. Şener Akyol. MHAD 11 (14)
1977, 29 - 38 (479)

KİŞİLER HUKUKU

AYBAY, Aydın. Vakıf çıkmazı. Cum
huriyet, 27 Kasım 1978. (482)

HATEMİ, Doç. Dr. Hüseyin. Önceki hu
kukumuzda ve Türk medeni Huku
kunda vakıf kur,umuna ilişkin bazı 
sorunlar ve düşünceler. MHAD. 11
(14) 1977, 69 - 91 (481)

SEROZAN, Doç. Dr. Rona. Kişilik hak
kının korunmasıyla ilgili bazı düşün
celer. MHAD. 11 (14) 1977, 93 - 112.

(480)

AİLE HUKUKU

AKSOY, Hülya. Beslemelerin hukuki 
durumu.Günümüzde Yargı. (26) 1978, 
29 - 30. (483)

MENGONI, Prof. Luigi. İtalya'da yeni 
aile hukuku. Çev. Doç. Dr. Mesut 
Önen. MHAD. 11 (14) 1977, 49 - 67

(484)
ÖZIŞIK, M. Ümit (Çeviren). İsviçre Fe- 

daral mahkemesi kararları. Aile hu
kuku. Ankara Barosu Dergisi. 35.
(5) 1978, 897 - 899. (485)

SACCO, Prof. Rodalfo. İtalya'da boşan
ma. Çev. Doç Dr. Hüseyin Hatemi. 
MHAD. 11. (4) 1977, 125 - 132. (486) 

TEKİNAY, Prof. Dr. Selahattin Sulhi. 
Anaya, kocanın nesebini red hak
kı tanınmalımıdır ? MHAD. 11 (14)
1977, 1 - 5. (487)

MİRAS HUKUKU

ALTUN, Cevdet. Vasiyetname düzen
lenmesinde “ görevli memur" kim
d ir?  TNB Hukuk Dergisi. (20) 1978, 
17 - 20 (488)

GÜVENÇ, Fikret. Muvazaalı taşın
mazlarda mirasçıların açacakları ip
tal davaları, İstanbul Barosu Dergi
si. 52 (4 - 5 - 6) 1978, 234 - 245.

(489)
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ERGUN, Alper. Taşınmaz üzerinde ipo
tek hakkı. İstanbul Barosu Dergisi.
52 (1-2-3) 1978, 91 - 94. (490)

GÖKÇE, Abbas. Kat mülkiyetinden do
ğan güçlükler nasıl önlenebilir. An
kara Barosu Dergisi. 35 (4), 1978, 
644 - 626. (491)

İLTER, Necla. Kent arasında mülkiye
tin yapısı. Günümüzde Yargı. (32)
1978, 28 - 29. (492)

KUTAY, İlhan. Kıyının hukuksal düze
ni I.Günümüzde Yargı. (24) 1978),
12 - 17. (493)

KUTAY, İlhan. Kıyının hukuksa! düzeni 
II. Günümüzde Yargı. (25) 1978, 15- 
19 (494)

EŞYA HUKUKU SELÇUK, M. Adnan. Maddi tazmina
tın indirilmesinde gözönünde tutu
lacak özel nedenler (BK. 44). Yasa 
Hukuk Dergisi. I. (10) 1978, 1720-17- 
34. (502)

SELÇUK M. Adnan. Maddi tazminatın 
indirilmesinde gözönünde tutulacak 
özel nedenler (BK. 44) II. Yasa Hu
kuk Dergisi. I (11) 1978, 1866 - 1833.

(503)
SEROZAN, Doç. Dr. Rona (Çev.). So

rumluluk hukuku alanında ilginç
Alman mahkeme içtihatları MHAD. 
11 (14) 1977, 113 - 123. (504)

SUNGURBEY, Prof. Dr İsmet. İğreti
ad (Nâm-ı müstear) sorunu. Gü
nümüzde Yargı. (30) 1978, 20-32

(505)

BORÇLAR HUKUKU

ATALAY, Özcan. Öğrenim gideri da
vaları. Ankara Barosu Dergisi. 35
(4) 1978, 627 - 631 (495)

AYGÜN, Mustafa Yaşar. Haksız ey
lemlerde tam zincirleme sorumlu
luk ile karşılaştırmalı olarak eksik 
zincirleme sorumluluk (BK. M. 50- 
51) Yargıtay Dergisi. IV, (4) 1978, 
503-527. (496)

CİVAOĞLU, Güneri, Tüketicinin korun
ması. Ekonomik Hukuk Dergisi. (6) 
1978, 30 - 42 (497)

DOĞAN, Dr. Berin. Hizmet akdinin de
vamsızlık nedeniyle Feshinde özel 
bir durum tutukluluk hali.Günümüzde 
Yargı. (27) 1978, 19 - 21 (498)

KARACABAY, Faruk. Haksız fiillerde 
zamanaşımı (BK. m. 60). Yargıtay 
Dergisi. IV. (4) 1978, 477 - 502.

(499)
KAYNAK, Dr. Erdener. Tüketicinin ko

runması açısından pazarlamanın sos
yal sorumlulukları ilaç örneği An
kara AİTİA Dergisi. 9 (1 - 2) 1977, 
61 - 77 (500)

MENGİ, Tülin. Hukukta ortak sorumlu
luk ve manevi ödence. Günümüzde 
Yargı. (29) 1978, 18 - 19. (501)

KİRA HUKUKU

GÜLER, A. Alev. 6750 sayılı kira 
kanununun 15-16. maddelerinin (uy
gulanmasında ortaya çıkan sorunlar. 
Ankara Barosu Dergisi. 35 (4) 1978, 
632-635. (506)

ÖZKAN, Haşan. Taşınmaz mal kiraları 
yasa tasarısı hakkında bir inceleme 
Yasa Hukuk Dergisi. I (10) 1978
1703-1719. (507)

ŞENER, Galip. Kira tesbit konusu. 
Ankara Barosu Dergisi 35 (5) 1978, 
801-808, (508)

VII TİCARET HUKUKU

ATASAGUN, Emin. Türk sigortacılığının 
bazı sorunları, Ekonomik Hukuk Der
gisi. (5) 1978, 45 - 55. (509)

DOĞANAY, İsmail. Denizde kurtarma 
ve yardım. Yargıtay Dergisi. IV (4) 
1978, 529-550. (510)

ERSÖZ, Kerempeli. Hem sohbet hem 
anket ve bir de konu. Adi şirket. 
TNB Hukuk Dergisi. (20) 1978, 21-
30 (511)

KIRAN, Yücel. Poliçe, bono ve çekde 
zamanaşımı, İstanbul Barosu, Dergisi 
52 (1-2-3) 1978, 68-90. (512)
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ÖÇAL, Prof. Dr. Akar. Bankaların ano
nim şirket şeklinde kurulma zorun
luluğu üzerine, Eskişehir İTİA Dergi
si. XIV (2) 1978, 230, 240. (513)

ÖÇAL, Prof. Dr. Akar. Sermaye faizi
nin Türk hukukundaki yeri. Eskişe
hir İTİA Dergisi. XIV (2) 1978, 216- 
229. (514)

ÖRTEN, Doç Dr. Remzi. Türk Ticaret 
Kanunun muhasebe açısından in
celenmesi. Ankara İTİA Dergisi. 9 (1- 
2) 1977 103-135. (515)

SENGİR, Dr. Turgut. Postdate çekler. 
Ekonomik Hukuk Dergisi. (6) 1978, 
27-29. (516)

SOMUNCUOĞLU, Ünal. Bonoların ib
raz ve protestosuna ilişkin bazı so
runlar. İstanbul Barosu Dergisi. 52 
(4-5-6) 1978, 228-234. (517)

SOMUNCUOĞLU, Ünal. 7129 sayılı ban- 
kalar kanununa göre başlangıçta 
munzap ipotek karşılığı kredi. Gü
nümüzde Yargı. (29) 1978, 20-21.

(518)
ŞANVER, Prof. Dr. Salih. İşletmeler

de hukuki şekil seçimi. Ekonomik 
Hukuk Dergisi. (6) 1978, 61-71 (519)

TEOMAN Dr. Ömer. Anonim ortaklık
ta paylar üzerinde intifa hakkı bu
lunması durumunda oy hakkı dışın
daki yönetim haklarının kimin tara
fından kullanılacağı sorunu. Eko
nomik Hukuk Dergisi (6) 1978, 49,-
60. (520)

UYAR, Talih. Ticari şirketleri ile ilgili 
kooperatiflerde ve adi şirketlerde 
şirketten ve ortaklıktan alacaklı 
olanüçüncü şahısların şirketi ve or
tağı takip hakkının kapsamı. Anka
ra Barosu Dergisi. 35 ( 5), 1978, 774- 
800. (521)
ÜNLER, Dr. Ayhan. Ana şirketlerin 
sorumlulukları. Ekonomik Hukuk Der
gisi. (5) 1978, 41-43. (522)

YETKİN, Nüvit. 1 Mart 1978 develüas- 
yonunun doğurmuş bulunduğu hı • 
kuki ve ekonomik sorunlar. Ekonomik 
Hukuk Dergisi. (5) 1978, 26-30. (523)

DENİZ Hukuku Konferaslarındaki te
mel görüş ve düşünceler. Günümüz
de Yargı. (25) 1978, 10-14. (524)

VIII —  MEDENİ YARGILAMA HUKUKU

GÜR Kemal. Davalar neden uzuyor? 
Yasa Hukuk Dergisi. I. (11) 1978,
1864-1865. (525)

IX —  İŞ HUKUKU

ADAK, Dr. Agah. Çalışma güvencesi 
açısından iş sözleşmesinin sona 
erdirilmesi sorununa yeni yaklaşım- 
lar.Ankara Barosu Dergisi. 35 (5)
(5) 1978, 809-815. (526)

AKSEL, Cumhur. İş kanunu ve banka
larda çalışanlar. Cumhuriyet. 3 Ka
sım 1978 (527)

ALTAN, Dr. Ömer Zühtü. Türkiye'de ka
mu kesiminde işçi statüsünde ça
lışanların nicelikleri ve bazı nitelik
leri üzerine. Eskişehir İTİA Dergisi. 
XIV (2) 1978, 253-281. (528)

BOYSAN, Haşan. Türkiye'de çırakla
rın kanunu. Günümüzde Yargı. (26) 
1978, 25-29. (529)

CAN, Mevlüt. İş güvencesi ve Anaya
sa. Cumhuriyet. 30 Eylül 1978. (530)

CENTEL, Tankut. “Toplumsal anlaş
ma” hukuken geçersiz bir belge. 
Günümüzde Yargı. (29) 1978, 15-17

(531)
GÜVEN, Dr. Sami. Göçmen işçinin 

sorunu. Cumhuriyet, 25 Ekim 1978.
HASBİOĞLU, Mehmet İnsan hakları 

karşısında yabancı (Göçmen) işçiler. 
Günümüzde Yargı. (29) 1978, 5-10.

(533)
İŞ KANUNU iie 275 sayılı yasada ya

pılması öngörülen değişiklikler Gü
nümüzde Yargı. (32) 1978, 21-24.

(534)

KALAN, Tezer. Yeni “ İş teftiş tüzüğü” 
Cumhuriyet, 8 Aralık 1978. (536)

DENİZ HUKUKU



204 HUKTJK M AKALELERİ BİBLİYO G RAFYASI

KAZAN, Turgut. 9. Hukuk Dairesi iş
çi haklarını sınırlıyor. İstanbul Ba
rosu Dergisi. 52 (4-5-6) 1978, 246-
257. (536)

ONAR, Ali İhsan. İşten çıkarmayı sı
nırlandırma. Cumhuriyet, 24 Ekim 
1978. (537)

ÖZDEMİR, Rafet. 1848 devriminden 
sonraki oluşum. Yargıtay Dergisi. 
IV (4) 1978, 551-557. (538)

ERKÖZ, Atalay, İş mevzuatının aksa
yan yönleri bunları önleyecek ted
birler. TÜTİŞ İş Hukuku ve İktisat 
Dergisi. II (6) 1978, 2-5. (539)

SEROZAN, Doç. Dr. Rona. “ İş söz
leşmesi" kavramı “ İşletme Birliği" 
kuramı. Günümüzde Yargı. (27) 
1978, 17-18. (540)

TANÖR, Doç. Dr. Bülent, Siyasi grev. 
Günümüzde Yargı. (24) 1978, 5-6

(541)
TUNCAY, Dr. A. Can. Bir duruma gö

re kıdem tazminatı.Cumhuriyet, 16 
Kasım 1978, (542)

TUNCAY, Dr. A. Can. Devletçe işle
tilecek madenlerde çalışan işçilerin 
kıdem tazminatlarını kim ödeyecek ? 
Günümüzde Yargı. (32) 1978, 18-20.

(543)
TUNCAY, Dr. Can. Taraflar arasında 

akdedilen protokal grevin kanunsuz
luğunu ortadan kaldırır mı ? Günü
müzde Yargı. (29) 1978, 13-14. (544) 

TUNÇOMAĞ, Prof. Dr. Kenan. İşçi 
işveren ilişkilerinde yasa dışı ey
lemler. Yasa Hukuk Dergisi. I (9) 
1978, 1536-1546. (545)

TÜRK İŞ mevzuatında çocukları ve 
genç işçileri koruyucu hükümler. 
Günümüzde Yargı. (26) 1978, 9

(546)
YENİ Çıraklık yasası karşısında çı

rakların durumu. (Açık oturum) Gü
nümüzde Yargı. (26) 1978, 18-24.

1(547)
YOLUÇ, Ahmet. Yönetime katılma. 

İşveren. XVII (I) 1978, 7-13.
(548)

SENDİKA HUKUKU

APAYDIN, Orhan. Yetkili sendikanın 
saptanmasında oylama yöntemi. 
İstanbul Barosu Dergisi. 52 (4-5-6) 
1978, 166-177. (549)

BİLEN, Tuncay. Çoğunluğu kaybeden 
sendika toplu sözleşmeyi uzatabilir 
mi ?İstanbul Barosu Dergisi. 52 (1- 
2-3) 1978, 63-67. (550)

İSTANBUL Barosu Yönetim Kurulu. 
Durum tesbiti niçin gereklidir. İs
tanbul Barosu Dergisi. 52 (4-5-6)
1978, 164-165. (551)

X —  SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

ALTUĞ, Dr. Berin Cevza. 65 yaşını 
doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kim
sesiz Türk vatandaşlarının aylık 
almaları.Günümüzde Yarğı. (28) 1978, 
33-38. (552)

ATASOY, Ömer Adil, Türk hukukunda 
kanunla kurulmuş özel yardım san
dıkları. Eskişehir İTİA Dergisi. XIV 
(2) 1978, 282-298. (553)

CENTEL, Tankurt. Bağ-Kur yasasında 
değişiklik tasarısı.Günümüzde Yargı.
(25) 1978, 24-26. (554)

CENTEL, Tankurt. 1978 yılı programı 
karşısında sosyal güvenlik uygula
ması. Günümüzde Yargı. (28) 1978, 
23-27. (555)

CENTEL, Tankut. Genelev kadınının 
sosyal güvenliği. Günümüzde Yargı.
(23) 1978, 11-13. (556)

DİNÇER, Sermin. Sosyal devlet ilkesi 
ve sosyal güvenlik. Günümüzde Yar
gı. (28) 1978, 14-17. (557)

EYRENCİ, Dr. Öner. Ev hizmetlerinde 
çalışanlar. Günümüzde Yargı. (28) 
1978, 31-32. (558)

KILIÇBAY, Prof. Dr. Ahmet. Emeklilik 
Yeni Felsefe. Son Havadis, 29 Kasım 
1978. (559)

KOVAN, Yetvart. SSK ve İşverenler.
Cumhuriyet, 29 Eylül 1978. (560)

SOSYAL Güvenlikle ilgili mahkeme ka
rarları Günümüzde Yargı. (28) 1978, 
41-48. (561)



İBRAHİM KARAER 205

SOSYAL Güvenlikle ilgili uluslararası 
antlaşma kuralları. Günümüzde Yar
gı (28) 1978, 39-40. (562)

TANÖR, Doç. Dr. Bülent. Sosyal gü
venlik ve üç ana sorun. Günümüzde
Yargı. (28) 1978, 10-13. (563)

TUNÇOMAĞ, Kenan. 1977 yılı sonun
da Türkiye'nin sosyal güvenlik du
rumu. Günümüzde Yargı. (28) 1978, 
18-12. (564)

TURLA, Selâhattin. Sosyal güvence 
ödünü. Cumhuriyet, 12 Aralık 1978.

(565)

TURLA, Selahattin. Ulusal sosyal gü
venlik yasası. Günümüzde Yargı.
(28) 1978, 28-29 (566)

ÜSTÜNDAĞ, Prof. Dr. Soim. Muhtar- 
ların sorunları ve sosyal güvenliği. 
Günümüzde Yargı. (30) 1978, 13-15.

(567)

XI —  TOPRAK HUKUKU

ÇELİL, Suphi. Reform bölgesinde uy
gulanacak tarım kentlerinin fiziki 
planlamaları , üzerine. Toprak ve Ta
rım Reform Dergisi. (6) 1978 7-10.

(568)

ÇUBUK, Doç. Dr. Ali. Sosyal politika 
açısından toprak ve tarım reformu. 
Ankara İTİA Dergisi. 9(1-2) 1977,
167-176. (569)

KÜRKLÜHATİPLER, Mustafa. Toprak 
ve Tarım reformu kanununun uy
gulanması. Toprak ve Tarım Reformu 
Dergisi (6) 1978, 3-6 (570)

ÖZYILMAZ, Emre. Osmanlı toprak sis
temi ve reform açısından bugünkü 
durumumuz. Toprak ve Tarım Refor
mu Dergisi. (5) 1978, 30-43 s.

(571)

VARLIK, Muharrem. Toprak reformu 
problemi ve 1757 sayılı yasanın ak
sayan yönleri. Toprak ve Tarım Re
formu Dergisi. (6) 1978, 11-21.

(572)

YAVUZ, Prof. Dr. Fehmi. Toprak soru- 
nuCumhuriyet, 11 Ekim 1978.

(573)

XII —  GÜMRÜK HUKUKU

CİMİLLİ, Ekrem. Gümrük tarifemiz. 
Eskişehir İTİA Dergisi. XIV (2) 1978, 
152-176. s. (574)

XIII v e r g i h u k u k u

ERVARDAR, Fehamettin. mükellefiyet 
ve vecibelerin geriye doğru işletil
mesi mümkündür. Ekonomik Hukuk 
Dergisi. (6) 1978. 72-73.

(575)
ERVARDAR, Fehamettin. Yeni vergi 

tasarılarının İslaha muhtaç noktala- 
ları. Ekonomik Hukuk Dergisi. (5) 
1978, 57-65. (576)

GÜVEN, Dr. Sami. Vergide düzeltim 
yeterli mi ? Cumhuriyet, 9 Ekim 
1978. (577)

XIV —  KAMULAŞTIRMA HUKUKU

BERZEG, Kazım. Kamulaştırma bedel
lerinde büyük hatalar var. Milliyet, 
4 Kasım 1978, (578)

YÜKSEL, Müfit, Kamulaştırma hukuku 
yönünden Anayasa’nın 38. maddesi
nin iptalinin sonuçları. Yargıtay Der
gisi IV (4) 1978, 559-565. (579)

XV — KOOPERATİF HUKUKU

MÜLAYİM, Prof. Dr. Ziya Gökalp. Dör
düncü beş yıllık plân ve kooperatif
leşme. Milliyet, 30 Kasım 1978

(580)
USLUOĞLU, H. Avni. Hizmet koopera

tifleri. Cumhuriyet, 4 Kasım 1978.
(581)

XVI —  BASIN HUKUKU

ERKAN, Hakkı. Basın kanununun 36.
maddesi ve asker kişiler. İstanbul
Barosu Dergisi 52 (4-5-6) 1978,
207.220. (582)
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İÇEL, Prof. Dr. Kayıhan. Basılı eserleri 
savcılığa verme sorunu ve basın 
özgürlüğü .Milliyet, 28 Kasım 1978.

; ı . (583)

TARANAN YAYINLARIN LİSTESİ :

AMME İRADESİ DERGİSİ. XI (2) 1978.

ANKARA BAROSU DERGİSİ. 35 (4,5) 1978

ANKARA İTİA DERGİSİ. 9 (1-2) 1977

CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ DERGİSİ. I (17) 1978,

EKONOMİK HUKUK DERGİSİ. (5,6) 1978.

ESKİŞEHİR İTİA DERGİSİ. XIV (2) 1978

GÜNÜMÜZDE YARGI AYLIK DERGİ. (21,22,23,24,25,26,27,28,29:30,-31.) 1978. 

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ. 52 1-2-3, 4-5-6) 1978.

İŞVEREN. XVI (12) 1978, XVII (I) 1978.

MHAD (Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi) 11. (14) 1978.

TOPRAK VE TARIM REFORMU DERGİSİ. (5,6) 1978 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BÜLTENİ. 9 (47,48,49) 1978 

TNB (Türkiye Noterler Birliği) Hukuk Dergisi. (20) 1978.

TÜTİŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi. II (6) 1978.

YARGITAY DERGİSİ. IV (4) 1978,

YASA HUKUK DERGİSİ. I (9,10,11) 1978

GAZETELER. Cumhuriyet, Hergün, Hürriyet, Milliyet, Son Havadis, Tercüman (1 

Ekim 31 Aralık 1978 tarihleri arası)

XVII —  MADEN HUKUKU
MADENLERİMİZ ve "Maden tasarısı”  

üzerine. Hergün, 5-15 Ekim 1978.
(584)

YARGITAY KÜTÜPHANESİ’NE GELEN KİTAPLAR

Bu çalışma; Yargıtay Kütüphanesine gelen yayınları duyurmak 
amacıyla hazırlanmıştır. Bibliyografik künyeler, yazar soyadlarına gö
re alfabetik bir düzende verilmiştir. Çalışmamızın sürdürüleceğini bil
dirir saygılar sunarız.

ALDIKAÇTI, Prof. Dr. Orhan. Anayasa 
hukukumuzun gelişmesi ve 1961 ana
yasası. 3. bsk. İstanbul, İÜ. Hukuk 
Fakültesi, 1978. XVI, 373 s. (Yayın 
No : 552) 50 TL.

ALEMDAR, Dr. Korkmaz. İstanbul (1875 
-1964) Türkiye’de yayınlanan Fran
sızca bir gazetenin tarihi. Ankara, 
AİTİA Gazetecilik ve Halkla ilişkiler 
Y.O., 1978. XI, 253 s. (Yayın No : 117)
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ALPDÜNDAR, Remzi. İlgili kanun mad
deleri ve tevhidi içtihad kararlarıyla 
yeni Hukuk sözlüğü (Klavuzu). İstan
bul, Arpaz Matbaacılık, 1977. VIII, 
403 s. 200 TL.

ANTALYALI, Turgut Yücel. Temel Dü
zen. Göz. geç. 2. bsk. İzmir, Hür Efe 
Matbaacı, 1978. 232 s. 45 TL.

ARAL, Prof. Dr. Vecdi. Kelsen'ln Saf 
hukuk teorisinin metodu ve değeri.
İstanbul, İÜ. Hukuk Fa kültesi, 1978. 
XXVIII, 148 s. (Yayın No : 553)

25 TL.

ARMAĞAN, Doç. Dr. Servet. 1961 Ana
yasası ve Bakanlar KuruEu. İstanbul, 
İÜ. Hukuk Fakültesi, 1978. XVI, 222 
s. (Yayın No : 551) 45 TL.

ARSLAN, Dr. Süleyman. Türkiye'de ve 
İngiltere'de merkezi İdarenin mahalli 
idareler, üzerindeki denetimi. Anka
ra. AİTİA, 1978. XXXII. 343 s. (Yayın 
No : 109) 55 TL.

AŞNA, M. Alâeddin. Halkla ilişkiler. An
kara, Türkiye Bankalar Birliği, 1978. 
IV, 119 s. (Yayın No : 90)

ÇUHRUK, Mahmut. Kıdem tazminatı ve 
uygulaması. Ankara, Yarı açık ceza
evi matbaası, 1978. VII, 115 s.

75 TL.

DANIŞTAY Başkanlığı. Danıştay Onun
cu Daire kararlan. Ankara, Danıştay 
Tasnif ve Yayın Bürosu, 1972. XIII, 
340 s. (Yayın No : 12) 20 TL.

DEMİRAY, Kemal. Resimli Türkçe Söz
lük. Hazırlıyanlar : Kemal Demiray ve 
diğerleri. Ankara, Türk Dil Kurumu,
1977. XVI, 685 s. (Yayın No : 435)

80 TL.
DENİZLİ Barosu levhası 1978, 1136 sa

yılı avukatlık kanununun 75. madde
ne göre düzenlenmiştir. Denizli, 
1978

DOĞANAY, İsmail. Türk Ticaret Kanu
nu Şerhi 3. cilt. (Deniz ticareti ve 
sigorta hukuku Madde. 816-1475. An
kara, Olgaç Matbaası 1979, 1336 s.

800 TL.

DOMANİÇ, Prof. Dr. Hayri, Anonim Şir
ketler. İstanbul, Arpaz Matbaacılık, 
1978. 1342 s. 650 TL.

DOMANİÇ, Prof. Dr. Hayri. Kıymetli ev
rak Hukuku. İlaveli 2. Bsk. İstanbul, 
Fakülteler matbaası, 1975. 890 s.

500 TL.

ERGÜN, Yücel. Tarımsal ürün destek
leme alımiarı. Ankara, Maliye Bakan
lığı Tetkik Kurulu, 1978. 193 s. (Ya
yın No : 1978-194)

ERKÖK, Şiir. Teknoloji seçimi ve istih
damı sorunları (Kurum, Türkiye'de 
teknoloji seçimi ve basım sanayii 
üzerine bir uygulama). Ankara, AİTİA 
1978. XVI, 291 s. (Yayın No. 118)

50 TL.

ERMAN, Prof. Dr. Sahir. Döviz suçları, 
ticari ceza hukuku 2. Cilt. İstanbul 
Formül Matbaası, 1978, XXXVIII, 843 
s. 975 TL.

ERTEKİN, Dr. Yücel. Örgüt İklimi. An
kara, Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü, 1978. XVI, 222 s, 
(Yayın No : 174) 50 TL.

ERZURUM Barosu 1978-1979 devresi 
Avukatlar levhası. Erzurum, Atatürk 
Üniversitesi basımevi, 1978. 30 s.

GÜRSOY, Prof. Dr. Kemal Tahir. Birden 
ziyade gayrimenkulün aynı borç için 
ipotek edilmesi ve uygulamada orta
ya çıkan sorunlar. Ankara, Türkiye 
Bankalar Birliği, 1978. 31 s. (Yayın 
No : 92)

HÂKİMLER, Hâkim yardımcıları ve bu 
meslekten sayılanlar hakkında uygu
lanacak ilke kararları ile 45 sayılı ya
sa, 2556 sayılı hâkimler yasası ve 
1730 sayılı Yargıtay Yasasının bazı 
maddeleri. Ankara, Yüksek Hâkimler 
Kurulu, 1978. 89 s. (Yayın No : 3)

İSTANBUL Üniversitesi Hukuk Fakülte
si. Ord. Prof. Dr. Halil Arskmlı'nın 
anısına armağan. İstanbul, Fakülteler 
Matbaası, 1978. XXVI, 774 s. (Yayın 
No : 561) 150 TL.
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KARİNÂBÂDİZADE, Ömer Hilmi. Eski 
vakıfların temel kitabı. Girişahkâmü- 
levkaf, ikinci meşrutiyette çıkarılan 
muvakkat kanunlar, vakıflar kanunu 
ve ilgili mevzuat, sistematik ve eleş
tirili Yargıtay ve Danıştay kararları 
Yazanlar : Karinâbâdizade Ömer Hil
mi ve Prof. Dr. İsmet Sungurbey. İs
tanbul, İÜ. Hukuk Fakültesi, 1978. 
XVII, 728 s. (Yayın No : 537)

85 TL.

KAYLA, Ziya. Merkez bankası bülten
lerinden ekonomik durumun izlenme
si. Ankara, AİTİA Ekonomi Fakültesi, 
1978. XI, 171 s. (AİTİA Yayın No : 116, 
Ekonomi Fak. Yayın No : 38)

KUNTER, Prof. Dr. Nurullah. Muhake
me hukuku dalı olarak ceza muha
kemesi hukuku. Genişletilmiş 6. bsk. 
İstanbul, İÜ. Hukuk Fak. 1978. XV, 
870 s. (Yayın No : 562) 90 TL.

KÜTAHYA Barosu levhası 1979, 1136 
sayılı avukatlık kanununun 75 nci 
maddesi gereğince hazırlanmıştır. Kü
tahya, Çamlıca Matbaası 1978 22 s.

ÖZEK, Prof. Dr. Çetin. Türk Basın Hu
kuku. İstanbul, İÜ. Hukuk Fakültesi,
1978. XXX. 854 s. (Yayın No : 538)

105 TL.

POSTACIOĞLU, Prof. Dr. İlhan. İflas 
hukuku ilkeleri 1. Cilt. İstanbul İÜ. 
Hukuk Fakültesi, 1978. VII, 230 s. 
(Yayın No : 525) 35 TL.

REİSOĞLU, Prof. Dr. Seza. Medeni ka
nun açısından ipotek işlemleri ve uy
gulamada ortaya çıkan sorunlar. An
kara, Türkiye Bankalar Birliği, 1978. 
41 s. (Türkiye Baknalar Birliği Ya
yınları No : 91 Konferanslar serisi 
No : 10)

TEKİNAY, Prof. Dr. Sulhi. Eşya hukuku. 
3. Bsk. 1. Cilt. İstanbul, İÜ. Hukuk 
Fakültesi, 1978. XXIV, 691 s. (Yayın 
No : 569) 95 TL.

TEKİNAY, Prof. Dr. Sulhi. Medeni hu
kuka giriş dersleri (Gerçek kişiler da
hildir.) 3. Bs. İstanbul, İÜ. Hukuk Fa
kültesi, 1978. XIII, 302 s. (Yayın No: 
548) 40 TL.

TUĞLACI, Pars. Tıp sözlüğü, the medi- 
cal dictionary English Turkish. 3. Bsk. 
İstanbul, Pars Yayınları, 1978. XV,
595 s. 400 TL.

TÜRKİYE Barolar Birliği. Barış ve silah
sızlanma 10 temmuz dünya hukuk 
günü nedeniyle birlikçe düzenlenen 
sempozyum. Ankara, Ayyıldız Mat
baası, 1978. 71 s. (Yayın No : 28)

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kuru
lucun vergi yasa tasarıları hakkın- 
daki görüşleri. Ankara, Türkiye Ba
rolar Birliği, 1978. 12 s. (Yayın No : 
26)

ULUATAM, Doç. Dr. Özhan. Kamu Ma- 
lyiesi. Ankara, Siyasal Bilgiler Fakül 
tesi, 1978. VII, 332 s. (Yayın No : 413)

UYGUNER, Muzaffer. Tecim maliye sa
yı şmanlık ve güvence terimleri söz
lüğü. Muzaffer Uyguner ve Hilmi Tü
ner. Ankara, Türk Dil Kurumu, 1972. 
417 s. (Yayın No : 370) 25 TL.

VURAL, Dr. Güven. Yatırım Ortaklıkları
Ankara, AİTİA, 1978. XV. 171 s. (Ya
yın No : 120) 36 TL.

YARSAVUT. Doç. Dr. Duygun. Çalışma 
ceza hukuku Sendika özgürlüğüne 
karşı suçlar, kanun dışı grev ve lo
kavt suçları. İstanbul İÜ. Hukuk Fa- 
kütlesi, 1978. XXIII, 502 s. (Yayın 
No : 558)

YÖRÜKOĞLU, Prof. Dr. Atalay. Hekim
lik terimleri kılavuzu 1. Hazırlayanlar. 
Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu ve diğer
leri. Ankara, Türk Dil Kurumu, 1978. 
63 s. (Yayın No : 447) 15 TL.

YURTCAN, Doç. Dr. Erdener. Ceza yar
gılama yasası 1973 değişikliği. İstan
bul, İÜ. Hukuk Fakültesi, 1978. 166 s. 
(Yayın No : 566) 35 TL.



YARGITAY’DAN HABERLER

YENİ SEÇİLENLER 

ARAMIZDAN AYRILANLAR 

Derleyen : Ali Rıza GENİŞ (*) 

Ali ERDİNÇ :

Artvin 1918 doğumlu Erdinç, 1941 yılında Ankara Hukuk Fakülte- 
si’ni bitirdikten sonra, 31.5.1945'te Arpaçay Hâkim Yardımcısı olarak 
iik meslek hayatına başlamış, daha sonra sırasıyle Rize Ağır Ceza 
Mahkemesi Üyeliği ile aynı yer C. Savcı Yardımcılığı ve Gebze, Bolu
C. Savcılığı gibi görevlerde bulunarak mesleğini sürdürmüştür.

27.8.1960 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ali Erdinç, aynı ça
tı altında Altıncı Ceza Dairesi Üyesiyken, 22.1.1979 günü üyesi bu
lunduğu dairenin başkanlığına seçilmiştir.

Halûk YARDIMCI:

1932'de Diyarbakır’da dünyaya gelen Yardımcı, Ankara Hukuk 
Fakültesi'nden 1955'te mezun olmuş ve kısa bir süre avukatlık yap
mıştır. 1960 yılında Urfa Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi olarak mesleğe 
girmiş ve Manisa C. Savcı Yardımcılığı ile Burhaniye C. Savcılığı gö
revlerinde bulunmuştur.

Daha sonra C. Başsavcı Yardımcısı olarak Yargıtay'a gelen Ha
lûk Yardımcı, bu görevini sürdürürken 25.1.1979 günü Yargıtay 
Üyeliğine seçilmiş ve adı geçen Kuruluşun Üçüncü Ceza Dairesi’nde 
yeni görevine başlamıştır.

Mehmet Emin OLCAY:

1927 yılında Konya’da doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni 
1952 yılında bitirdikten sonra, 1955 yılının 31 Ağustos’unda Bismil C. 
Savcı Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, Eğridir C. Savcılığı görevin
de de bulunmuştur.

Yargıtay C. Başsavcı Yardımcısı bulunduğu sırada, 25.1.1979 
günü Yargıtay Üyeliğine seçilmiş ve Yargıtay İkinci Ceza Dairesi 
Üyesi olarak yeni görevine başlamıştır.

r  r — ——
(*) Yargıtay Yayın Müdürü.
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1925 yılında Zile'de doğmuş ve Ankara Hukuk Fakültesi’ni 1951 
yılında bitirmiştir. Sırasıyla Kastamonu, Mesudiye, Rize Hâkimlikle
ri de yapan Saraç, Ankara Hâkimi olarak Yargıtay Ondördüncü Hu
kuk Dairesi Yetkili Tetkik Hâkimi bulunduğu sırada, 25.1.1979 günü 
Yargıtay Üyeliğine seçilmiş ve daha önce Tetkik Hâkimi olarak çalış
tığı dairede bu kez üye olarak görevini sürdürmeye başlamıştır.

Hastan KANCAOĞLU
Sandıklı 1925 doğumlu Kancaoğlu, Ankara Hukuk Fakültesi’ni 

1951’de bitirdikten sonra sırasıyla Bulanık Hâkimliği, Sındırgı Milâs 
Ceza Hâkimlikleri ile Nazilli Hukuk Hâkimliği görevlerinde bulunmuş
tur.

Ankara Hâkimi olup Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi'nde yetkili 
Tetkik Hâkimi olarak görev sürdürdüğü bir sırada, 25.1.1979 günü Yar
gıtay Üyeliğine seçilmiş ve aynı dairede bu kez üye olarak görev yap
mağa başlamıştır.

Ayrıca; Ankara 3. İş Hâkimi Cahit KESKİN, Ankara İcra Hâkimi 
Tehir ÖĞÜTÇÜ, Ankara 4. Ticaret Mahkemesi Başkanı Yusuf Ziya 
TANRIBİÜR, Altındağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yavuz İsmet 
AYER, Yüksek Hâkimler Kurulu Tetkik Hâkimi T. Nevzat DOĞAN ile 
aynı Kuruluş Müfettiş Hâkimi İhsan ÖZMEN, Adalet Bakanlığı Müşavir 
Müfettişi Kâmil Rüştü KOKSAL, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı 
Dr. Şükrü TORUN ve Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Meh
met UYKUN’da 25.1.1979 günü Yargıtay Üyeliklerine seçilmiş ve adı 
geçenler sırasıyla 4., 12., 4. Hukuk, 3., 1. Ceza, 8., 3., 11. Hukuk ve 9. 
Ceza Dairelerinde yeni görevlerine başlamışlardır.

Halil Fahri TORTUM :

1920 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Tortum, Ankara 
Hukuk Fakültesi’ni 1945’te bitinmiş ve sırasıyla Patnos, Marma
ra ve Kütahya Hâkimlikleri yapmıştır.

Her zamanki gibi yine 25.1.1979 perşembe günü sabahı gö
revine gelmiş, ancak umulmadık bir zamanda ve masası başında 
yaşama gözlerini kapamıştır.

Yeni seçilen ERDİNÇ, YARDIMCI, OLCAY, SARAÇ, 
KANCAOĞLU, KESKİN, ÖĞÜTÇÜ, TANRIBİLİR, AYER, DO
ĞAN, ÖZMEN, KÖKSAL, TORUN ve UYKUN’a görevlerinde 
basanlar, vefat nedeniyle de aramızdan ayrılan TORTUM’#  
Tanrıdan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Recai SARAÇ :



YASALAR
TÜZÜKLER
YÖNETMELİKLER

YASALAR

Tarih Resmî Gazete N o : Sayfa

29.9.1978 ’ 16419 1

29.9.1978 16419 1

29.9.1978 16419 2

14.10.1978 16434 1

10.11.1978 16434 8

10.11.1978 16459 1

18.11.1978 16463 1

Yasanın Adı

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun
(Kanun No: 2169, Kabul Tarihi: 21.9. 
1978)

Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun
(Kanun No : 2170, Kabul Tarih i: 21.9. 
1978)

Kamu Yönetiminde Ev Harcamaların
da Etkinlik Ve Verimliliği Sağlamak 
Ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla 
Alınacak Ekonomik Ve Malî Önlemler 
Hakkında Yetki Kanunu 
(Kanun No: 2171, Kabul Tarihi: 26.9. 
1978)

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkın
da Kanun
(Kanun No: 2172, Kabul Tarihi: 4.10. 
1978)

1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğ
retim Üyeleri Ve Öğretim Yardımcıla
rı Kadro Kanununa Ek Kanun 
(Kanun No: 2173, Kabul Tarihi: 4.10 
1978)

19.3.1969 Tarihli Ve 1136 Sayılı Avu
katlık Kanununun 81. Maddesinin 2 Nu
maralı Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun
(Kanun No : 2174 Kabul Tarihi: 2.11. 
1978

Kayseri Üniversitesi Kurulması Hak
kında Kanun
(Kanun No: 2175, Kabul Tarihi: 7.11. 
1978)



29.11.1978 16474 1 1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıy
la İstanbul'da Bir Üniversite Kurul
ması Hakkında Kanun"un Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanu
na Bazı Bazı Maddeler Eklenmesins 
Dair Kanun
(Kanun No: 2176 Kabul Tarih i: 23.11. 
1978)

TÜZÜKLER

Tarih Resmî Gazete N o : Sayfa Tüzüğün Adı

23.10.1978 16443 1 Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Tüzük (Karar Sayısı : 7/16521)

YÖNETMELİKLER

Tarih Resmi Gazete N o : Sayfa

1.11.1978 16450 4

2.11.1978 1 6451 6

3.11.1978 16452 7

4.11.1978 16453 2

10.11.1978 16459 35

11.11.1978 1 6460 8

Yönetmeliğin Adı

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Yönetmelik

3.2.1973 Günlü Ve 14457 Sayılı Müker
rer Resmî Gazete'de Yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliğinin 14451 Savılı
17.2.1973 Günlü Mükerrer Resmî Gaze
te'de Yayımlanan Ekine (Ek. 13) Yapı
lan İlâveye Dair Yönetmelik

Bazı Kamu Pesroneline Tayın Bedeli 
Verilmesina Ait Yönetmelik

Tabiî Afetlerden Zarar Görerı Ç iftçi
lere Yapılacak Yardımlar Hakkında 
Yönetmelik

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkın
da Kanunun 26. Maddesinde Öngörü
len Maden Fonunun Kuruluş, İşleyiş, 
Tasfiyesi Ve Fondan Yapılacak Har
camalara İlişkin Yönetmelik

Vangölü Yönetmeliğinin 20. Maddeci
nin Değiştirilmesi Hakkında Yönetme
lik



Tarih Resmi Gazete N o : Sayfa Yönetmeliğin Adı

11.11.1978 16460 8

18.11.1978 16463 9

26.11.1978 16471 3

16.12.1978 16491 4

22.12.1978 16497 13

25.12.1978 16497 29

25.12.1978 16500 10

29.12.1978 16504 9

Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde
ki Çatı Ve Çatı Katı Yada Çekme Kat 
Yapılmasına Ve Müştemilâtlara İlişkin 
Maddelerin Değiştirilmesine Ek Mad
de Ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Yönetmeliğe Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Yönetmelik

Belediyelerin İmar Yönetmeliklerindeki 
Bina Yüksekliklerine İlişkin Maddesine 
Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

Mütedavil Sermaye İle Çaılşan İş Esa
sı Üzerine Kurulu Ceza Ve Islah Ev
leriyle; İşyurtları, Hesap, Ayniyat Ve 
Alım Satım Usullerine Ait Talimatna
menin İsminin Yeniden Düzenlenme
sine, Bazı Maddelerin Değiştirilmesine 
Ve Bazı Maddelerin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Yönetmelik

Danıştay Yardımcılarının Dairelerinin 
Değiştirilmesinde Uygulanacak Esas
lara İlişkin Yönetmelik

45 Sayılı Kanunun 1597 Sayılı Kanun
la Değişik 77. Maddesine Göre Hazır
lanan Ve 27.7.1972 Gün VE 14258 Sa
yılı Resmî Gazete’de Yayınlanarak Yü
rürlüğe Giren Ve Yüksek Savcılar Ku
rulunun 22.1.1976 Gün Ve 8 Sayılı Ka
rarı İle Değiştirilerek 21.2.1976 Gün 
Ve 15506 Sayılı Resmî Gazete'de Ya
yınlanan Cumhuriyet Savcıları, Cum
huriyet Başsavcı Yardımcıları, Cum
huriyet Savcı Yardımcıları İle Bu Mes
lekten Sayılanlara Uygulanacak Atama 
Ve Nakil Yönetmeliğinin 2. Maddesi
ne İlişik Listedeki Bölgelerin Değiş
tirilmesine Ve Bu Yönetmeliğe Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Yönet
melik
Gümrük Muhafaza Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliğindeki Değişikliğe 
Yönetmelik

28.8.1978 Gün Ve 2162 Sayılı Sağlık 
Personelinin Tam Süre Çalışma Esas
larına Dair Kanunun Uygulama Yö
netmeliğinin Geçici 3. Maddesine Gö
re Çıkarılan, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Sağlık Personeline Uygulanacak Yö
netmelik





YAZARLARA AÇIKLAMA

Yargıtay Dergisi’nde yer alacak inceleme, araştırma, eleştiri, 
kronik ve çeviri gibi yazılarda bulunması gereken özellikler şunlar
dır :

1 — Konu özgün ve yeni olmalı, incelemeye ve araştırmaya el
verişli bulunmalıdır.

2 —  Konu, daha önce araştırılmamış ve sorunları çözümlenme
miş olanlardan seçilmelidir.

3 — Yazı başlığı, konunun ve araştırmanın içeriğini yansıtıcı bi
çimde, kısa olmalı, değişik anlamlara yol açarak nitelikte bulunma
malıdır.

4 — İncelemenin veya araştırmanın bir plânı bulunmalı ve baş
lıktan sonra yazının içeriği bu plânda sergilenmelidir.

5 — İnceleme ya da araştırmada yararlanılan kitap ve yazılar 
(kaynakça) gösterilmelidir.

6 — İncelenen konu açık, tam ve anlaşılır biçimde ele alınma
lı, sade bir dille yazılmalıdır.

7 —  Öz Türkçe sözcükler kullanılırken gerekirse eski karşılık
ları ayraç (parantez) içinde belirtmelidir.

8 ı— Dipnotlar ve göndermeler (atıflar) bilimsel yöntemlere uy
gun olmalıdır.

9 — Yazıda, yazım (imlâ) kurallarına özen gösterilmelidir.

10 — Yazılar daktilo kağıdının bir yüzüne iki aralıkla ve daktilo 
ile yazılmalı ve iki örnek, başvuru yazısına ekli olarak gönderilmeli
dir.



•  YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI
Ceza Bölümü Cilt : I XII +  764 sayfa Lüks Ciltli 100.— Lira 
Hukuk Bölümü Cilt : I Basılıyor.

•  CEZA KANUNU ŞERHİ (MAJNO)
Cilt : I XX +  595 Sayfa Lüks Ciltli 75.— Lira.
Cilt : II XV +  333 Sayfa Lüks Ciltli 100.— Lira.

•  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ
Cilt : I Yıl 1975 1 -12 sayı
Cilt : II Yıl 1976 1 -12 sayı (Tükendi)
Cilt : III Yıl 1977 1 -12 sayı (Tükendi)
Cilt : IV Yıl 1978 1-12 sayı.
Cilt : V Yıl 1979 1,2 devam ediyor
Yıllık abone bedeli 1979 yılı 420.^-, 1978 yılı 300.— , 1975 yılı 180.— , 
Liradır,

•  YARGITAY DERGİSİ
Cilt : I Yıl 1975 1 -4  sayı 
Cilt : II Yıl 1976 1 -4  sayı
Cilt : III Yıl 1977 1 -4  sayı (1 ve 2 nci sayılar tükendi.)
Cilt : IV Yıl 1978 1-4 sayı
Cilt : V Yıl 1979 1 devam ediyor.
Yıllık abone bedeli 1979 Yılı 140.— , 1978 yılı 120.— , diğer yıllar 
80.— , liradır.

•  İSTEME VE HABERLEŞME ADRESİ
Aşağıdaki hesap numaralarımızdan birine bedel yatırılarak Müdür
lüğümüze başvurulmalıdır.
— Posta Çekleri Merkezi Hesap No : 92 93 2
— T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi Hesap No : 640- 110 
Adres : YARGITAY YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ — ANKARA
Tel : 17 15 36

18 21 90/386.
NOT : a) — Ödemeli gönderilmez.

b) — Temsilcimiz yoktur.
c) — Gönderilen bedelin hangi dergiye ve yıla ait olduğu be

lirtilmelidir.
ç) — 1975 yılı dergileri ve kitaplarımız hariç, diğer yıllar için 

Hâkim ve C. Savcıları ile en az 50 adet alana % 20 indi
rim uygulanır.

d) — Abone bedeli gönderilirken açık adres yazılmalı, adres
değişikliği hemen bildirilmelidir.

YARGITAY YAYINLARI






