
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 
 





 

 
 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  
HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 

 

 

 

 

 

CİLT: XI            SAYI: 1             YIL: 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZİRAN – 2016 
KAYSERİ 



 

SAHİBİ 
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Adına 

Prof. Dr. Murat DOĞAN 

 

 

 

SORUMLU MÜDÜR 
Fatma İLHAN 

 

 

HABERLEŞME ADRESİ 
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 
 

38039 /  
MELİKGAZİ- KAYSERİ 

TLF : +90 352 438 06 61 

   +90 352 437 49 01 / 38000 

FAKS : +90 352 438 06 62 

E-MAİL : hukukdergisi@erciyes.edu.tr 

ISSN : 1306-3839 

Basım Tarihi: Ekim 2016 

 

 

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ULAKBİM tarafından 
taranan ve yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergidir. 

 

Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir; 
Fakülteyi bağlamaz. 

 
 

 
 
 

Yayıncı : Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş. / Mustafa Kemal Mah. 2158. Sok. No: 13 Çankaya/Ankara  
Tel: 0312 435 30 30 – Fax: 0312 435 24 72 – www.seckin.com.tr – yayin@seckin.com.tr 



 

YAYIN İLKELERİ 
 

1. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ERÜHFD) ULAKBİM tarafın-
dan taranan, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayım-
lanan hakemli bir dergidir. Yayımlanması istenen çalışmaların Haziran ayın-
da çıkan sayı için 31 Mayıs; Aralık ayında çıkan sayı için 30 Kasım tarihine 
kadar Fakültemize teslim edilmesi gereklidir. 

2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların kamu 
hukuku, özel hukuk ve ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve daha önce baş-
ka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Çevirilerin yayımlanmış olduğu 
dildeki asıl nüshası ile birlikte gönderilmesi şarttır. 

3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde 
yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhan-
gi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda, metnin amacını en iyi ifade 
edecek şekilde, en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngiliz-
ce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden herhangi biri olmak üzere özet-
lerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına ek-
lenerek, gönderilmesi gereklidir. 

4. Çalışmalar, editörlüğe bir nüsha çıktı ile beraber cd veya e-posta yollarından 
biriyle gönderilmelidir. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haber-
leşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidir. 

5. Yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar azami 9000 sözcük olmalıdır. 
Çalışmalar, bir nüsha çıktısı ile birlikte Office 2000 ve üstü bir versiyonda 
yazılmış ve sayfa marjları A4 boyutu üzerinden üstten 6 cm., alttan 5 cm., 
sağ ve soldan 4,5 cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergiye gönderilmelidir. 
Gönderilen makalelerin İngilizce başlığı da yazılmalıdır. Word programında-
ki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. 

6. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirilmesi yapılarak, yayımlanması uygun 
görülmeyen çalışmalar yazarına iade edilir, yayımlanması uygun görülen 
çalışmalar ise hakem ya da hakemlere gönderilir. Çalışmalar, isimleri saklı 
tutulan hakem heyeti içinden, yazarın akademik unvanına göre daha üst 
unvanlı bir hakemin görüşü alınarak, aynen veya değiştirilmek suretiyle ya-
yımlanır. Hakemden “düzeltilmesi kaydıyla yayınlanabilir” şeklinde gelen 
eserlerin yayımlanabilmesi için eser sahibinin hakem raporunda belirtilen 
düzeltmeleri yapması ve buna ilişkin bir dilekçeyi yayın komisyonuna ver-
mesi zorunludur. Hakem incelemesi sonucunda yayımlanması uygun gö-
rülmeyen çalışmalar ise yazarına iade edilir. 

7. Süresi içerisinde hakem incelemesinden geri gelmeyen çalışmalar, yazarı 
tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça derginin bir sonraki sayı-
sında değerlendirilir. 



 

8. Dergide yayımlanan eserleri değerlendiren hakemlerin isimleri iki sayıda bir 
yayınlanır. 

9. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmaların yanı sıra kitap incelemesi, 
mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki 
yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Komisyonu tarafından yapılır. 

10. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, yazarlar elektronik or-
tamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm telif haklarını 
devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez. 

11. Çalışmaların sonunda, çalışmalarda kullanılan kaynakların yazar soyadına 
göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yaralanılan kay-
naklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gös-
terilmelidir. 

12. Dergide yayınlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı doğabile-
cek tüm sorumluluklar yazarlara aittir. 
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Hakemli Makale 

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKU AÇISINDAN 
OLAĞANÜSTÜ HALLERDE MÜLKİYET HAKKI 

SINIRLAMASININ FİKRÎ VE HUKUKÎ TEMELLERİ 

Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR 

ÖZET 

Mülkiyet hakkı, insanlık tarihi kadar eski ve o tarihten bu yana temel bir insan 
hakkıdır. Bu sebeple, insan hakları ile ilgili milletlerarası sözleşmelerde ve ülkele-
rin anayasaları ile temel metinlerinde, temel haklar ve hürriyetler arasında yerini 
almıştır. Mülkiyet hakkı, 1921 Anayasası hariç olmak üzere, bütün Anayasalarımız-
da bazen temel haklar ve hürriyetler (1924 AY. m. 74, 1982 Anayasası m. 35), ba-
zen de ekonomik ve sosyal haklar ve hürriyetler (1961 Anayasası m. 36) olarak 
kabul edilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu hak, tarih boyunca değişik sebeplerle 
sınırlanamaz bir hak olarak nitelendirilmemiş; farklı gerekçe ve boyutlarda hep 
müdâhale edilmiştir. 

AY. m. 35/II ve III’te mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği ve 
bu hakkın toplum menfaatine aykırı kullanılamayacağı hükmü yer almaktadır. Aynı 
şekilde TMK. m. 683/I’e göre de, bir şeye malik olan kimse, ondan, hukuk düzeninin 
sınırları içinde yararlanma hakkına sahiptir. Yine TMK. m. 2’de bir hakkın kötüye kul-
lanılmasının hukuk düzeni tarafından korunmayacağı kabul edilmiştir. Diğer taraftan, 
Alman hukukunda, kötüye kullanılan temel hak veya hürriyetin düşeceği/kaybedileceği 
esası benimsenmiştir (GG. Art. 18). O halde mülkiyet hakkı toplum menfaatine aykırı 
kullanıldığı takdirde, kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkileri sınırlandırılabilir. Bu-
nun bir sonucu olarak olağanüstü hâl ilanı ile birlikte Devlet, kendi varlığına yönelik 
olan ve olağan dönem kuralları ile bertaraf edilemeyecek tehlikelerle karşı karşıya kal-
dığından, bu tehlikeleri ortadan kaldırabilmek için, temel hakları ve hürriyetleri sınırla-
yabilir. Böyle bir uygulama kural olarak AY. m. 15, 91, 120 ve 121, İHAS. m. 15 hü-
kümlerine aykırılık teşkil etmez. Zira söz konusu hâllerde, temel haklar ve hürriyetler 
ile ilgili olarak Anayasa’da ve Sözleşme’de yer alan teminatlara aykırı tedbirlerin alına-
bileceği yine söz konusu metinlerin hükmüdür (AY. m. 15, Sözleşme m. 15). Diğer 
taraftan, olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanun hükmünde kararnameler ile 
yapılan düzenlemeler, ilga veya iptal edilmedikleri müddetçe geçerliklerini muhafaza 
ederler. Bunun amacı; milletlerarası sözleşmelerde ve anayasalarda farklı ifade edilmiş 
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olsa da, kamu yararıdır. Bu sebeple, mülkiyet hakkına geçici el koyma, kontrol amacıy-
la sınırlama veya İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin askıya alınması hâllerinde, yapı-
lacak müdâhaleler, kural olarak gerek milletlerarası sözleşmelere gerek Anayasa’ya 
aykırı olarak nitelendirilemez. Ancak, olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanun 
hükmünde kararnamelerle, mülkiyet hakkı sınırlanabilir ise de, onu yok edici hükümler, 
genel müsadereye yol açan ya da masumluk karinesini ihlâl eden uygulamalara yol 
açılmamalıdır. Çünkü Sözleşmenin askıya alınması halinde dahi, alınan tedbirler olağa-
nüstü halin gerekli kıldığı düzenlemelerden öteye geçemez, aksi halde devletin sorumlu-
luğu söz konusu olur. 

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet Hakkı, Olağanüstü Hal, Sınırlandırma veya 
Durdurma, Temel Haklar ve Hürriyetler, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Mülkiyet 
Hakkının Kontrolü, Hakkın Kötüye Kullanılması. 

ABSTRACT 

The right to property is as old as history of humanity and a fundamental human 
right. For that reason it is situated in the international conventions related to human 
rights, the codified text and the constitution of the countries as a fundamental rights and 
freedoms. The right to property -with the exception of the 1921 Constitution- is 
described sometime as fundamental rights and freedoms (1924 Cons. Art. 74, 1982 
Cons. Art. 35) sometimes as economic and social rights and freedoms (1961 Anayasası 
m. 36) in all our Constitution. However, the mentioned right has not been considered 
not be limited for various reasons in the history. Indeed, throughout history, the right to 
property has always been interfered in different reasons and extent. 

In Turkish Constitution Article 35/II and III, It is stated that; “Right to property 
may be limited by law only in view of public interest. The exercise of the right to 
property shall not contravene public interest” Similarly, according to article 683/I of 
Turkish Civil Code; “Person who owns a thing, within the limits of law order, has 
power of using, benefiting and disposing on that thing at his or her discretion”. 
Likewise, It is recognized in Article 2 of Turkish Civil Code that; “The abuse of a right 
is not protected by law”. On the other hand, in German law, It is adopted that the abuse 
of fundamental rights or freedoms shall forfeiture (GG. Art. 18). 

In case using the right to property contrary to the interest of community the power 
of using, enjoyment and disposal of right to property can be limited. Hence, with the 
declaration of a state of emergency, The State is faced with the threat which cannot be 
disposed of with the usual rules to its own existence. State, in order to eliminate the 
danger, may limit the fundamental rights and freedoms. Such a practice shall not 
constitute a contradiction to article 15, 91, 120, 121 of Turkish Constitution and article 
15 of ECHR. Because in the given circumstances, with regard to the fundamental rights 
and freedoms it is also Constitutional rule to take measures contrary to constitutional 
guarantee (Cons. Art. 15, Con. Art. 15). On the other hand, the arrangements made with 
the Governmental Decrees adopted under state of emergency retain their validity unless 
they are repealed or canceled. Although it is differentially expressed in international 
treaties and the Constitution its purpose is the public interest. Therefore, the 
interventions of right to property like temporary confiscation, limitation for the purpose 
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of control or in case of suspension of the European Convention should not be 
considered as unconstitutional. 

However, the statuary decrees adopted in the context of the state of emergency 
may limit the property rights, they neither cause a general confiscation nor violate the 
presumption of innocence. Because even if the suspension of the convention, the 
measures shall not transcend the regulations required by the state of emergency, 
otherwise it shall be a question of state responsibility. 

Keywords: The Right to Property, The State of Emergency, Fundamental Rights 
and Freedoms, The European Convention on Human Rights, Regulation of Property 
Rights, Abuse of Rights, Hard Core Rights. 
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I. GENEL OLARAK 
Mülkiyet, devletlerden önce, ilk insandan beri var olan temel bir insan hak-

kıdır. Bunun bir sonucu olarak, söz konusu hak, pek çok ülkenin anayasasında 
veya temel metinlerinde, insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Fakat bu hak, bah-
si geçen metinlerde sıradan bir hak değil, temel bir insan hakkı şeklinde nitelen-
dirilmiştir. Meselâ, FİVHB m. 2’de “Her siyasal toplumun amacı, insanın tabiî 
ve zamanaşımına uğramayan haklarını korumaktır. Bu haklar; hürriyet, mülki-
yet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir.” hükmü yer almaktadır. Bu anlayışın 
bir sonucu olarak 1961 Anayasası’nın1 (m. 36) aksine2, 1982 Anayasası’nda3 
mülkiyet hakkı temel haklar ve hürriyetler arasında yer almıştır (m. 35). 

1982 Anayasası’nda olağanüstü hâllerde temel hak ve hürriyetlerin sınır-
lanmasına ilişkin hükümler (m. 15, 91, 119, 120, 121) yer almaktadır. 

Mülkiyet hakkının sınırlandırılması, Anayasa Hukuku kadar, Medenî Hu-
kuk ile de yakından ilgilidir. Çünkü Anayasa ile teminat altına alınan temel hak 
ve hürriyetlerin büyük bir kısmı (meselâ, kişilik hakları, kişi dokunulmazlığı, 
düşünce ve düşünceyi açıklama, din ve vicdan hürriyeti, yayın hakkı, dernek 
kurma hürriyeti, yerleşme hürriyeti, teşebbüs ve sözleşme hürriyeti, maddî ve 
manevî kişiliğini koruma ve geliştirme hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı) Me-
denî hukukun düzenleme alanında bulunmaktadır. Bunlar gibi bir temel hak 

                                                                          
1 Bkz. RG. T. 20.07.1961, S. 10859. 
2 1961 Anayasası, klâsik liberalizmden, sosyal liberalizme geçişi temsil etmektedir. Bunun bir 

sonucu olarak söz konusu yerde, sosyal fonksiyon teorisinin kabul edildiği görülmektedir. 1961 
Anayasası’nda mülkiyet hakkı, hazırlandığı dönemin modasına uygun olarak, modern (karma) 
mülkiyet anlayışı çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu konuda geniş bilgi için bkz. BAŞPINAR, 
Veysel; Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler, Ankara 2009, s. 165 vd.; ETGÜ, Mehmet 
Akif; Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Mülkiyet 
Hakkına Bakışı, M. Akif; Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin Mülkiyet Hakkına Bakışı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2009, s. 136 vd.; TİRYAKİ, Refik; Ekonomik Özgürlükler 
ve Anayasa, Ankara 2008, s. 78, 79; ŞAHİN, Adil; Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda ve 
Türk Anayasa Hukukunda ‘‘Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması’’ Sorunu, LDD. C. 53-54, s. 
86; ŞİMŞEK, Suat; Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, 
Ankara 2011, s. 201 in: http://www.sgb.gov.tr/SiteAssets/Lists/YaynlarListesi/NewForm/ 
T%C3%BCrk%20Hukukunda%20ve%20.Avrupa%20%C4%B0nsan%20Haklar%C4%B1%2
0S%C3%B6zle%C5%9Fmesinde%20M%C3%BClkiyet%20Hakk%C4%B1.pdf, E. T. 
08.08.2016. Bu anlayışa uygun olarak mülkiyet güvencesi 1961 Anayasası’nda zayıftır. Çünkü 
bahsi geçen Anayasa’da mülkiyet hakkı, temel hak ve hürriyetler arasında değil de; sosyal ve ik-
tisadî haklar ve ödevlerin yeraldığı, üçüncü bölümde düzenlenmiştir. Aynı şekilde mülkiyet 
hakkı, Türkiye Barolar Birliği’nin, 2001 yılında yayınladığı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 
Önerisi”nde de, “İktisadî, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Özgürlükler” arasında m. 48’de yer al-
maktadır. Gerekçede, maddenin yerinin değiştirilmesinin sebebi, mülkiyet hakkının, iktisadî ni-
telikte bir hak olması gösterilmiştir. Bkz. s. 38. 

3 Bkz. RG. T. 09.11.1982, S. 17863 (Mükerrer). 
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olan mülkiyet hakkı da, gerek Anayasa (m. 35) gerek Türk Medenî Kanunu’nda 
(m. 683 vd.) düzenlenerek, her iki alanı doğrudan ilgilendiren bir müessesedir. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi4, mülkiyet hakkına, kamu hukukundan 
kaynaklanan çeşitli sebeplerle geçici olarak el konulmasını, İHASEP1 m. 1/II 
kapsamında değerlendirmekte ve Sözleşme’ye aykırı bulmamaktadır. Özellikle, 
mülkiyetin suç işlemek amacıyla kullanılması, suçtan elde edilmesi, ülkeye 
kaçak olarak sokulması, genel ahlâka aykırı olması5 servetin suç işleyerek elde 
edilmesi bunlar arasındadır6. 

Bu çalışmada olağanüstü hâlin ilân edilmesinden sonra, kabul edilen kanun 
hükmünde kararnamelerle, mülkiyet hakkının sınırlanıp sınırlanamayacağı, 
sınırlanabilecek ise bunun sınırlarının ne olacağı; başka bir deyişle sınırlamanın 
sınırının bulunup bulunmadığı değişik açılardan ele alınmıştır. Buna karşılık, 
mülkiyet hakkı konusunun suç unsuru haline gelmesi sebebiyle müsadere edil-
mesi, ceza hukukuna ait bir konu (TCK. m. 54, 55, 60, 64) olduğu gibi, özel ve 
kapsamlı bir incelemeyi gerektirdiğinden, çalışma alanımız dışında olup, burada 
yer verilmemiştir. 

II. MUKAYESELİ HUKUKTA VE TÜRK HUKUKUNDA DURUM 
1982 Anayasası’na göre (m. 35/II), temel hak ve hürriyetler arasında yer 

alan mülkiyet hakkı, kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. İkinci olarak 
AY. m. 35/III’te “Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı ola-
maz” hükmü ile bu hakkın kullanılmasına sınırlama getirilebileceğini açıkça 

                                                                          
4 İnsan her yerde insan, bunun bir sonucu olarak insan hakları da, her yerde insan haklarıdır. 

Gerçekten de, insan her yerde insan olduğuna göre, hakları da her yerde insan haklarıdır. Bu 
hakların Avrupalısı, Amerikalısı, Afrikalısı, Asyalısı, Avustralyalısı veya Antarktikalısı ola-
maz. Çünkü bu tür sıfatlar, insanların yaşadığı coğrafya ile ilgili olup, insan hakları ile bağ-
lantılı değildir. Diğer taraftan, Avrupa dışında da meselâ, Amerika, Avrupa, Afrika veya diğer 
kıt’alarda, insan hakları ile ilgili sözleşme, anlaşma, andlaşma veya diğer adlar altında millet-
lerarası metinler imzalanabilir. Bu metinlerin muhtevaları da birbirilerinden az çok farklılık 
arzedebilir. Söz konusu metinlerin adı da, İnsan Hakları Avrupa/ Amerika/ Afrika veya 
Antartika Sözleşmesi vb. olabilir. Fakat, bahsedilen metinlerde yer alan hakların, hiçbir za-
man Avrupalı insanların hakları, Afrikalı insanların hakları şeklinde anılması mümkün değil-
dir. Diğer taraftan, Yüksek Mahkemenin adı da bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Meselâ bu 
Mahkeme Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarında “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
(Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte= Cour Européenne des Droits de 
l’Homme=European Court of Human Rights)” şeklinde ifade edilmektedir. Bu sebeple çalış-
mada, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Sözleşme, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de, 
Mahkeme olarak anılacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. BAŞPINAR, s. 3. 

5 ŞİMŞEK, Suat; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Mülkiyet Hakkıyla İlgili Davaları İnce-
leme Yöntemi: Üç Kural Analizi, SD., S. 88 (Ocak-Mart 2013), s. 36; BULUT, Burcu; Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması Esasları, 
LHD., S. 33 (Eylül 2012), s. 23. 

6 ETGÜ, s. 189. 
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öngörmüş bulunmaktadır7. Gerçekten de, söz konusu hüküm ile malike, kural 
olarak mülkiyet hakkını toplum yararına kullanmak, toplumun menfaatine aykı-
rı kullanmamak pozitif yükümlülüğü getirilmektedir. Bu ise, Anayasa ile mül-
kiyet hakkına getirilmiş temel bir sınırlamadır. Kanun koyucunun bu konuda 
yapacağı düzenlemeler, malikin mülkiyet hakkını kullanmasındaki sınırı teşkil 
eder8. Çünkü mülkiyet hakkının toplum menfaatine aykırı kullanılmasını önle-
mek amacıyla, AY. m. 167’de “Devlet … piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu 
doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.” hükmüne yer verilmiştir. Görüldü-
ğü gibi, Türk hukuku bakımından mülkiyet hakkı, ancak kamu hukuku (başta 
Anayasa) ve özel hukukun bütün hükümleri (meselâ TMK. m. 2, 683, 719 vd.) 
esas alınmak sureti ile yorumlanıp belirlenebilir9. Anayasa Mahkemesi de bir 
kararında mülkiyet hakkının, temel bir hak olmakla birlikte, kullanılmasının 
toplum yararına aykırı olamayacağını vurgulamıştır10. 

Mülkiyet hakkı, kural olarak, sınırlanabilen temel hak ve hürriyetler arasın-
da yer almaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, bu sınırlamaların başında 
AY. m. 35/II ve III hükümleri gelmektedir. Bunun yanında TMK. m. 683/I’de 
yer alan “hukuk düzeninin sınırları içinde” düzenlemesi başka bir sınırlamayı 
teşkil etmektedir. Nihayet Anayasa’nın çeşitli maddelerinde de (AY. m. 43, 44, 
46, 47, 63, 168, 169), mülkiyet hakkını sınırlayan hükümler yer almaktadır. 
Ancak, söz konusu hükümler, mülkiyet hakkının olağan zaman dilimi içerisin-
deki sınırlamalarıdır. Buna karşılık olağanüstü hâllerde, Anayasa’da yer alan 
hükümler çerçevesinde, diğer temel hak ve hürriyetlerde olduğu gibi, mülkiyet 
hakkının sınırlanması mümkündür. Aşağıda bahis konusu edilen sınırlamalar, 
Anayasa’da yer alan bu tür düzenlemelerden kaynaklanan kısıtlamalardır. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası m. 14/II’de “Mülkiyet ödev yük-
ler/yükümlülük doğurur (Eigentum verpflichtet; Property has its duties). Mülki-
yet hakkının kullanımı aynı zamanda toplumun yararına hizmet etmelidir (Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.)”11 hükümleri yer 

                                                                          
7 EREN, Fikret; Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2016, s. 12. 
8 ETGÜ, s. 143. 
9 Bkz. HAAB, Robert; Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. IV, 

Sachenrecht, 2. Auf. Zürich 1929, Art. 641, N. 2; GÜRSOY, K.T./EREN, F. /CANSEL, E.; 
Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı, Ankara 1984, s. 338. 

10 AY. Mah. T. 19.02.1985, E. 1984/15, K. 1985/5 “… Anayasa Mahkemesi'nin değişik kararla-
rında çağımızda mülkiyet hakkı temel bir hak olmakla birlikte kullanılmasının toplum yararı-
na aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Toplum yararı ise, yerine göre mülkiyet hakkının tümüy-
le kişinin elinden alınmasını gerektirmektedir…” (RG. T. 11.06.1985, S. 18781). 

11 Alman hukukunda mülkiyetin ödev yüklediğine ilişkin hüküm, 1849 Frankfurt Anayasa-
sı’nda (§ 164), 1947 tarihli Komünist Manifestou’nda ve Weimar Anayasası’nda (§ 153) 
yer almakta idi. Bu sebeple, GG. Art. 14 hükmünün kaynağı, 1919 tarihli Alman İmpara-
torluk Anayasası §. 153 hükmüdür. Gerçekten de, WRV. Art. 153/son cümlesinde “mül-
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almaktadır. Alman Medenî Kanunu’nda (BGB § 903) mülkiyetten doğan yetki-
lerin kullanılmasında kanuna veya üçüncü kişilere ait haklara riayet edilmesi 
gerektiği açıkça kabul edilmiştir12. Bu tutum, adı geçen ülkede kabul edilen 
daha sonraki federe anayasalarda (özellikle Bavyera Anayasası § 158)13 yer 
almaktadır. Söz konusu metinlerde “mülkiyetin sosyal bağımlılığı 
(Sozialbindung des Eigentums, Sozialpflichtigkeit des Eigentums)”14 açıkça 
vurgulanmıştır15. Buna göre, mutlak ve sınırsız bir mülkiyetten değil, aksine 
kanunlarla ve belirli hükümlerle sınırlandırılmış muhtevaya sahip bir mülkiyet-

                                                                                                                                                                                    
kiyet ödev yükler, mülkiyetin kullanılması toplum yararına uygun olmalıdır (Eigentum 
verpflichtet, Sein Gebrauch soll zugleich Dienstsein für das gemeine Beste)” hükmü yer 
almaktadır. Alman Federal Anayasası’nda yer alan “mülkiyet ödev yükler” hükmü çok 
tartışılmıştır. Geniş bilgi için bkz. SCHMIDT-BLEIBTREU/KLEIN, Art. 14, Nr. 2. 
KUEBLER, Friedrich Karl; “Eigentum verpflichtet”- eine zivilrechtliche 
Generalklausel?, AcP., 159. Bd, (1960/1961), s. 237 vd.; SCHMIDT-BLEIBTREU, 
B./KLEIN, F.; Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublişk Deutschland, 3. 
Auf., Berlin 1973, s. 275 vd. Bu tartışmalar hakkında geniş bilgi için bkz. KERSTING, 
Wolfgang; Eigentumsfreiheit und Sozile Gerechtigkeit –Versuch einer phlizofischen 
Deutung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes “Eigentum verpflichtet”, Eigentum, 
Berlin 2005, s. 43 vd.; EEKHOFF, Johann; Soziale Sicherheit durch Eigentum 
Abwägung zwischen Eigentumsschutz und Sozialpflichtigkeit, Eigentum 2005, s. 61 vd; 
KUEBLER, s. 237 vd; HANK, Rainer; Warum und dazu verpflichtet Eigentum?, 
www.faz.net./s/RubLECIACFE1EE274C81BCD3621EF555C83C/Doc~E387D4..., E. T. 
09.09.2008; BUSCHENDORF, Klaus; Eigentum verpflichtet, www.iukbuschendorf.de/ 
23-eigentum verpflichtet.htm., 09.09.2008, Eigentum verpflichtet, www.mdr.de/hier-ab-
vier/alles-rechtens/4101889.html., E. T. 09.09.2008. Bu konuda ayrıca bkz. 
ÇÖRTOĞLU, Sahir; Taşınmaz Mülkiyetini Aşkın Kullanılması, Ankara 1988. s. 70. 

12 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. OLZEN, Dirk; Aktuelle zivilrechtliche Probleme des 
Eigentums, in: Das Eigentum (Hrsg. J. F. BAUR), Göttingen 1989, s. 103 vd; HEUCHERT, 
Karsten; Das Eigentum in der Theorie der Property Rights, in: Das Eigentum (Hrsg. J.F. 
BAUR) Göttingen 1989, s. 125 vd; BADURA, Peter; Eigentum, in: BENDA, 
E./MAIHOFER, W./VOGEL, H. J.; Handbuch des Verfassungsrechts (1), 2. Auf. Berlin 
1995, s. 328-329. 

13 Geniş bilgi için bkz. BAUR/STÜRNER, s. 308 vd. 
14 “Mülkiyetin sosyal bağımlılığı” başlığını taşıyan VFB. §. 158’de de, mülkiyetin topluma karşı 

mükellefiyet yüklediği, zilyetliğin veya mülkiyetin açıkça kötüye kullanılmasının hukuk tara-
fından korunmayacağı belirtilmiştir. Bkz. www.bayern.landtag.de/cps/rde/xbcr/SID-
0A033D45-7A172320/www/dateien/Bayerische_Verfassung_Lesezeichen_BF.pdf,, E.T. 
01.09.2009. 

15 Mülkiyetin sosyal bağımlılığı hakkında geniş bilgi için bkz. ENGEL, Christoph; Die soziale 
Funktion des Eigentums, in: Bibliothek des Eigentums, Bd. I, Bericht zur Lage des 
Eigentums, Berlin 2002, s. 11 vd; LEIBINGER, Berthold; Eigentum: Voraussetzung für 
Freiheit und Wohlstand; Kultur des Eigentums, Berlin 2006, s. 64-65; MERZ, Friedrich; 
“Sozial ist, was Bürger zu Eigentümern macht” Ein Ordnunsrahmen für eine breite 
Diversifizierung privaten Eigentums, in: Eigentumsverfasuung und Fininzkrise (Hrsg. Otto 
DEPENHEUER), Berlin 2009, s. 19 vd.; JUNG, Hye Young; Die verfassungsrechtliche 
Einordnung der städtbaulichen Umlegung auf der Basis der modernen Eigentumsdogmatik, 
Diss. Köln 2004, s. 64 vd.; BAŞPINAR, s. 8. 
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ten söz etmek gerekir16. Dolayısıyla mülkiyet ferdi yararlanma yanında aynı 
zamanda “genel yarara (Wohl der Allgemeinheit)” hizmet etmelidir17. 

Olağanüstü hâllerde diğer temel hak ve hürriyetlerde olduğu gibi, mülkiyet 
hakkının sınırlanmasına ilişkin bir İspanya Anayasası’nda yer almaktadır. Ger-
çekten de, İspanya Anayasası’nın “hakların ve hürriyetlerin askıya alınması” 
başlığını taşıyan m. 55’e göre, olağanüstü hâl veya sıkıyönetim ilan edildiğinde, 
bazı hürriyetlerin sınırlanması, hâtta askıya alınması mümkündür. Bunlar ara-
sında şahsî hürriyetler (ki bunlar arasında m. 33’te düzenlenen mülkiyet hakkı 
da yer almaktadır), konut dokunulmazlığı, yerleşme ve seyahat hürriyeti, dü-
şünceyi açıklama ve yayın hürriyeti gibi temel haklar ve hürriyetler sayılabilir18. 

Yukarıda verilen metinlerde de görüldüğü gibi, olağanüstü hâllerde, diğer 
temel hak ve hürriyetlerde olduğu gibi, mülkiyet hakkı da kanun hükmünde 
kararname ile düzenlenebilir ve bu hak için Anayasa’da öngörülen teminata (m. 
35) aykırı tedbirler alınabilir, kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. 
Diğer taraftan, AY. m. 12/II’ye göre, “Temel hak ve hürriyetler, kişinin toplu-
ma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.”. 
Söz konusu düzenleme ile, fert ile devlet arasında bir denge kurulmuştur. Buna 
göre Devlet, temel haklara ve hürriyetlere Anayasa’da öngörülen hâller dışında 
müdâhale etmeyecek, buna karşılık fert de, temel hak ve hürriyetleri kullanırken 
bu ödev ve sorumluluklara riayet etmekle yükümlü olacaktır19. 

III. KONU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

A. Genel Olarak 
Temel hakların ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili olarak, başka hüküm-

ler olmakla birlikte Anayasa’da başlıca iki hüküm dikkati çekmektedir. Bunlar 
AY. m. 1320 ve 15 düzenlemeleridir. Bununla birlikte, olağanüstü hâllerde temel 
hakların ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili ve geçerli olan düzenleme AY. m. 
15 hükmüdür. Dolayısıyla m. 15/II hükmü karşısında, bahsi geçen hâllerde, 

                                                                          
16 Mülkiyetin sosyal bağımlılığı GG. Art. 20’de yer alan Devlet’in “sosyal devlet karakteri” ile 

uyum halindedir. Bkz. SCHMIDT-BLEIBTREU/KLEIN, Art. 14, Nr. 6, 7. 
17 MANGOLDT/KLEIN, Art. 14, s. 431. 
18 Bkz. Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/anayasalar.htm, E.T. 08. 08. 2016. 
19 ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz; 2001 Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak ve Özgürlüklerin 

Sınırlandırılmasında Getirdiği Yeni Boyut, AYD., S. 19 (2002), s. 148; ŞİMŞEK, S.,  
s. 239-240. 

20 Temel hak ve hürriyetlerin AY. m. 13’e göre sınırlandırılması ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi 
için bkz. ARSLAN, Zühtü; Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması: Anayasa’nın 13. 
Maddesi Üzerine Bazı Düşünceler, AYD., C. 19 (2002), s. 139-155. 
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temel haklar ve hürriyetler için, başta m. 13 olmak üzere, Anayasa’nın diğer 
hükümlerinde yer alan teminatların geçerli olmadığıdır21. Anayasa Mahkemesi 
de aynı sonucu kabul etmektedir22. 

AY. m. 121/II’ye göre, olağanüstü hâllerin her türü için ayrı ayrı geçerli 
olmak üzere, AY. 15’teki ilkeler doğrultusunda temel hakların ve hürriyetlerin 
nasıl sınırlanacağı veya durdurulacağı kanunla düzenlenir. O halde olağanüstü 
hâllerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemelerde 
AY. m. 15’te yer alan ilkeler dikkate alınmalıdır23. Bu açıklamalar, bir temel 
insan hakkı olan mülkiyet hakkı için de geçerlidir. 

                                                                          
21 Aynı yönde görüş için bkz. GÖZLER, Kemal; Olağanüstü Hal Rejimlerinde Özgürlüklerin 

Sınırlandırılması Sistemi ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Reji-
mi, ABD., Y. 1990, S. 4, s. 565; YOKUŞ, Sevtap; Anayasa Yargısının Olağanüstü Rejim 
Normları Karşısında Hak ve Özgürlükleri Koruma İşlevi, http://www.todaie.edu.tr/resimler/ 
ekler/04e1767c4131a5cek.pdf?dergi=Insan%20Haklari%20Yilligi, s. 78. E. T. 08.08.2016. 
Olağanüstü hâllerde temel hak ve hürriyetler ile ilgili sınırlamalarda, AY. m. 13 hükmünün 
öngördüğü Anayasa’nın sözüne ve ruhuna ve demokratik toplum gereklerine uygunluk şartı 
yerine, m. 15’te kabul edilen dar kapsamlı koruma geçerlidir. Üstelik m. 13’ün aksine, bu sı-
nırlamaların kanunla yapılması mecburî olmayıp, kanun hükmünde kararname ile de yapıla-
bilmeleri mümkündür. Çünkü olağanüstü hâl kapsamında kabul edilen bu tür kanun hükmün-
de kararnamelerin amacı; AY. m. 121 ve 122’de öngörülen tehlikeleri ortadan kaldırıp, olağan 
duruma yeniden dönmeyi gerçekleştirmek için somut tedbirler almaktır. Böyle hâllerde, bu tür 
rejimin niteliği gereği, yürütme organının karar alma ve uygulama yetkilerinin özellikle takdir 
yetkilerinin genişlemesi, buna karşılık kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin normal zamanlara 
göre daha ileri ölçüde sınırlanması (daralması) söz konusudur. ALİEFENDİOĞLU, Boyut, s. 
30; ÖDEN, s. 672; ÖZBUDUN, Ergun; Türk Anayasa Hukuku, 15. Baskı, Ankara 2014, s. 
371; TEKİNSOY, Ayhan; Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kanun Hükmünde Karar-
name Çıkarma Yetkisinin Hukuksal Niteliği ve Yetki Yasaları (Yayınlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi) Ankara 1996, s. 52; BEHÇET, Muhammed; Olağanüstü Hal Uygulaması ve Teorik 
Temelleri (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi), İstanbul 2014, s. 52. 

22 Gerçekten de, Yüksek Mahkeme’ye göre, “Olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hük-
münde kararnamelerin denetiminde AY. m. 15 hükmünün esas alınması gerektiğini kabul et-
miştir. Anayasa Mahkemesi’ne göre, Anayasa'nın gerek 119. ve 120. maddelerinde düzenle-
nen olağanüstü haller gerekse 122. maddesinde düzenlenen sıkıyönetim, seferberlik ve savaş 
hali birer olağanüstü yönetim biçimleri olmaları nedeniyle ortak özelliklere sahiptirler. Önce-
likle, bütün bu olağanüstü yönetimlerde yürütme organının karar alma ve uygulama yetkileri 
genişlemekte, buna karşın kişilerin hak ve özgürlükleri daralmaktadır… Olağanüstü yönetim-
lere neden olan tehlikelerin devletin ve toplumun güvenliği için savuşturulması gerekir. Bu-
nun sağlanabilmesi için de olaylar karşısında ivedi önlem ve karar alabilme gereksinimi 
içer(i)sinde bulunan yürütmenin yetkilerinin arttırılması zorunludur. Bu nedenle, alınacak ön-
lemler de genellikle kişi hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı hattâ gerekirse geçici bir süre büs-
bütün durdurucu nitelikte olabilir. Anayasa, genel olarak temel hak ve özgürlüklerin, sınır-
landırılmasını 13. maddesinde düzenlemiştir. Ancak, savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağa-
nüstü hallerde hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını ve hattâ durdurulmasını özel olarak 
düzenleyen madde 15. maddedir.” Bkz. AY. Mah. T. 03.07.1991, E. 1991/6, K. 1991/20 
(RG. T.08.03.1992, S. 21165). 

23 GÖZLER, Rejim, s. 568. 
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B. 667 Sayılı ve Sonraki Kanun Hükmünde Kararnamelerle Yapılan 
Düzenlemelerin Diğer Mevzuat İle İlişkisi 

Olağanüstü hallerde mülkiyet hakkının sınırlanması ile ilgili doğrudan bir 
hüküm 2935 sayılı Kanunda mevcut değildir. Buna karşılık, 15.07.2016 tarihin-
den sonra yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerde (667-674 sayılı 
KHK’ler), mülkiyet hakkını sınırlayan pek çok hüküm bulunmaktadır. Meselâ, 
667 sayılı KHK24 m. 2/I’e göre, söz konusu KHK’nin ekindeki listelerde yer alan 
özel sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile öğrenci 
yurtları ile pansiyonları, bazı vakıf ve dernekler ile bunların iktisadî işletmeleri, 
vakıf yükseköğretim kurumları ve sendika, federasyon ve konfederasyonlar kapa-
tılmıştır. Aynı maddenin 2. fıkrasında, kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve 
taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklarının bedelsiz olarak Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş sayılacağı kabul edilmiştir. Bunun gibi, kapatı-
lan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve 
kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı 
alacak ve hakların bedelsiz olarak Hazine’ye devredilmiş sayılacağı; bunlara ait 
taşınmazların tapuda re’sen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükün-
den arındırılmış olarak tescil edileceği esası benimsenmiştir25. Diğer taraftan, 
kapatılan kurum ve kuruluşların borçlarından dolayı Hazineden hiçbir talepte 
bulunulamayacağı hükmü ile, Hazinenin bu tür borçlardan muaf tutulduğu görül-
mektedir. Bu düzenlemelerin mevzuattaki diğer hükümlerle ilişkisinin ortaya 
konulması, mülkiyet hakkının sınırlanması bakımından bir mecburiyettir. 

TMK. m. 89’da derneğin amacının kanuna ve ahlâka aykırı hâle geldiği tak-
dirde, mahkeme hükmü ile feshine karar verileceği hükmü yer almaktadır. Ancak 
bir derneğin mahkeme kararı ile kapatılması mecburiyeti, olağan dönemler için 
geçerlidir. Hâlbuki, 667 sayılı KHK. m. 2, c hükmü ile, millî güvenliğe tehdit 
teşkil ettiği tesbit edilen terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu kabul 
edilen dernekler ve bunların iktisadî işletmeleri kapatılmıştır. Bununla birlikte, 
yapılan uygulamada dernek kurma veya derneğe üye olma hürriyetini yok eden 
düzenlemeler değil, olağanüstü hâlin gerekli kıldığı önlemler alınmalıdır. 

Olağan dönemlerde geçerli olan TMK. m. 54/III’te, “Hukuka veya ahlâka 
aykırı amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel kişinin mal-
varlığı her hâlde ilgili kamu kuruluşuna geçer” hükmüne yer verilmiştir. Buna 

                                                                          
24 Bkz. RG. T. 23.07.2016, S. 29779. 
25 Hatta, aynı KHK. m. 8 ile, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen 

genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçe kapsamındaki idarelere vs. ve vakıfla-
ra ait olan her türlü taşınmazın yararlanıcıları ve kiracılarının, millî güvenliğe tehdit teşkil et-
tiği tesbit edilen yapı, oluşum veya gruplarının terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da 
bunlarla irtibatının olduğu değerlendirildiği takdirde, bunların irtifak ve intifa hakları ile kira 
sözleşmelerinin, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından re’sen iptal edileceği kabul edilmiştir. 
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karşılık, 667 sayılı kanun hükmünde kararname ile derneklerin kapatılması, AY. 
m. 15, 91, 121 hükümleri gereği kapatılmıştır. 

TMK. m. 116/II’ye göre, “Yasak amaç26 güttüğü veya yasak faaliyetlerde 
bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın amacı-
nın değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf, denetim makamının ya da Cum-
huriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır.”. 5737 sayılı 
Vakıflar Kanunu m. 27’de ise “Sona eren yeni vakıfların borçlarının tasfiyesin-
den arta kalan mal ve haklar; vakıf senedinde yazılı hükümlere göre, senetle-
rinde özel bir hüküm bulunmayanlarda ise Genel Müdürlüğün görüşü alınarak 
mahkeme kararıyla benzer amaçlı bir vakfa; dağıtılan yeni vakıfların borçları-
nın tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar ise Genel Müdürlüğe intikal eder.” 
hükmü yer almaktadır. 667 sayılı kanun hükmünde kararname ile (m. 2, c) millî 
güvenliğe tehdit teşkil ettiği tesbit edilen terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olduğu kabul edilen vakıflar ile bunların iktisadî işletmelerinin kapatıl-
masına karar verilmiştir. Bu sebeple, yukarıda dernekler ile ilgili olarak yapılan 
açıklamalar, burada da aynen geçerlidir. Zaten 667 sayılı KHK m. 2/II hükmü 
ile kapatılan vakıfların ve iktisadî işletmelerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
bedelsiz olarak devredilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek madde 15/III’e göre, vakıf yükse-
köğretim kurumunun kapatılması hâlinde, kurumun idaresi Yükseköğretim Ku-
rulunca eğitim ve öğretimi sürdürmek veya tamamlamak üzere uygun bir Devlet 
yükseköğretim kurumunun vesayetine verilir27. Aynı maddenin 1. fıkrasında ise, 
vakıf tüzelkişiliğinin herhangi bir şekilde nihayete ermesi hâlinde, vakıf tarafın-
dan yükseköğretim kurumu tüzelkişiliğine tahsis edilen her türlü taşınır ve ta-
şınmaz mal, araç-gereç, malzeme, para ve ekonomik değeri olan hakların yük-
seköğretim kurumunun mülkiyetine geçeceği hükmüne yer verilmiştir28. Bu 

                                                                          
26 Vakfın gütmesi yasak olan amaçlar arasında, Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen nitelikleri-

ne, Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, adaba, millî birliğe ve menfaatlere aykırı ni-
telik taşıması, belli bir ırk veya cemaat mensuplarını destekleme, eğitim amacıyla faaliyette 
bulunan bir vakfın, Devletin eğitim tekelini eline alması sayılabilir. Aynı şekilde, Anayasa’da 
(m. 33/III)) millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 
ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması ilkeleri, vakfı kurma hürriyetinin sınırları ola-
rak kabul edilmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. AYDOS, Oğuz Sadık; Vakfın Sona 
Ermesi, İÜHFD., C. 4, S. 1 (2013) s. 129 vd. 

27 Yükseköğretim Kurulu, 18.08.2016 tarihli kararı ile 667 sayılı KHK. m. 2 hükmü gereğince 
kapatılan vakıf üniversitelerinin, koordintör üniversitelerini belirlemiştir. Bkz. 
http://www.yok.gov.tr/web/guest/kapatilan-universitelere-iliskin-usul-ve-esaslar-belirlendi, E. 
T. 30.08.2016. 

28 2547 sayılı Kanun Ek m. 11’de ise “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, bek-
lenen eğitim – öğretim düzeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve 
durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun 
faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.” hükmü yer almaktadır. 
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hükme uygun olarak, 667 sayılı KHK. m. 2/I, ç bendi hükmü ile EK IV no.lu 
listede yer alan vakıf yükseköğretim kurumları kapatılmıştır. Aynı maddenin II. 
fıkrasında ise, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve 
araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar 
ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazine’ye bedelsiz 
olarak devredilmiş, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü 
kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edileceği kabul edilmiştir. 

IV. SINIRLAMANIN GEREKÇESİ 
Tarih boyunca müdâhale edilen ve kısıtlanabilen bir hak olan mülkiyetin sı-

nırlandırılmasında, milletlerarası anlaşmalarda ve anayasalarda bazı gerekçeler 
ortaya konulmuştur. Bunlar arasında kamu yararı29, genel yarar30, toplumun yara-
rı31, sosyal yarar/toplum yararı32 ve halkın genel yararı33 sayılabilir34. Aynı şekilde 
AY. m. 35/II’de de mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği 
kabul edilmiştir35. Diğer taraftan, söz konusu metinlerin hiçbirinde mülkiyet hakkı 
dokunulmaz, sınırlandırılamaz, kutsal, tabiî bir hak olarak kabul edilmemiştir. 
Aksine mülkiyet hakkı, özellikle İHASEP1’de nadir sosyal haklardan biri olarak 
nitelendirilmiştir. Görüldüğü üzere, gerek AY. m. 35/II’de gerek İHASEP1’de 
mülkiyet hakkının kamu yararı, toplum yararı ve genel yarar ile sınırlanabileceği 
kabul edilmiştir36. Kamu yararının değerlendirilmesinde devletlerin takdir yetkisi 
bulunmaktadır. Mahkeme de aynı sonucu kabul etmektedir. Çünkü Yüksek Mah-
keme’ye göre, millî makamlar kendi toplumlarının ihtiyaçlarını en iyi takdir ede-
bilirler. Zira bu makamlar söz konusu bilgileri en kolay ve en güvenilir şekilde 
ulaşma imkânına sahiptirler. Bu sebeple kamu yararının belirlenmesinde, milletle-
rarası mahkemelerden daha iyi takdir edebilecek durumdadırlar37. 

Anayasa Mahkemesi de bir kararında mülkiyet hakkının toplum yararına aykı-
rı kullanılamayacağını, mülkiyet hakkının çağımızda temel bir hak olmakla birlikte 

                                                                          
29 İHASEP1, m. 1; m. 14. 
30 İHASEP, 1 m. 1. 
31 İnsan Hakları Amerikan Sözleşmesi (San José Paktı), m. 21/I. 
32 İnsan Hakları Amerikan Sözleşmesi (San José Paktı), m. 21/II. 
33 İHHAŞ, m. 14. 
34 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ŞAHİN, s. 89-90. 
35 Hâlbuki, FİVHB. m. 17’de mülkiyet hakkı, dokunulmaz ve kutsal bir hak olarak kabul edil-

miş ve bunun sonucu olarak, kanun ile belirlenen kamu ihtiyacı açıkça gerekmedikçe ve adil 
ve peşin bir tazminat ödenmedikçe, kimsenin bu haktan yoksun bırakılamayacağı kabul edil-
miştir. 

36 Kamu yararı ile toplum yararı arasındaki farklarla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. ŞAHİN, 
s. 95-96. 

37 ÇELİK, s. 212-213. 
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kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağını, toplum yararının, yerine 
göre mülkiyet hakkının tümüyle kişinin elinden alınmasını gerektirdiğini vurgula-
mıştır38. Yüksek Mahkeme’nin başka bir kararına göre, mülkiyet kavramının an-
lamı ve boyutları ile hukukî yapısı, toplumların zaman içindeki gelişimine ve bu-
nun sonucu olarak anayasaların benimsediği toplum yapısı ve siyasî sisteme göre 
biçimlenir. Taşınmaz mülkiyetinin sınırlandırılması ile toplum adına kısmen veya 
tamamen kaldırılması veya özel durumlara tâbi tutulması Anayasa'nın gösterdiği 
sınırlar içinde ancak kanunlar ile belirlenir. Mülkiyet kavramı toplum düzeninin bir 
parçası olarak toplum bütünlüğü ve toplum yararı ile birlikte şekillenir39. 

TMK. m. 683'e göre, malik, mülkiyet hakkından hukuk düzeninin sınırları 
içinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Daha 
önce de ifade edildiği üzere, madde metninde geçen“hukuk düzeninin sınırları 
içinde” ifadesi, mülkiyet kavramına sonradan, dışarıdan konulmuş sınırları, 
istisnaları değil, mülkiyet kavramının içinde var olan ödevleri de ifade etmekte-
dir40. Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına göre, hürriyetler ancak, Anayasa'nın 
ilgili maddelerinde öngörülen sebeplerle ve demokratik toplum düzeninin sü-
rekliliği için mecburî kıldığı ölçüde sınırlandırılabilir41. 

V. TEMEL HAK VE HÜRRİYETİN KÖTÜYE KULLANILMASI 
SEBEBİYLE DÜŞMESİ 

Temel haklar ve hürriyetler ile ilgili olarak bütün dünyada geçerli olan iki il-
ke vardır. Bunlar; sınırsız bir hürriyetin olmadığı ve hürriyetleri yok etme hürriye-
tinin bulunmadığıdır. Bir ülkede demokrasinin ve demokratik düzenin, temel hak 
ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasının önlenmesi suretiyle korunması fikri, Fran-
sız İnkılâbı’na dayanır. Gerçekten de, Fransız İnkılâbı’nda “hürriyet düşmanları-
na hürriyet yoktur (Pas de liberté pour les ennemis de la liberté= No freedom for 
the enemies of freedom; Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit)” ilkesi geçer-
lidir42. Diğer taraftan, Anayasalarda veya kanunlarda bir düzenleme veya sınırla-
ma olmasa bile temel hak ve hürriyetler, sınırsız bir şekilde kullanılamaz. Zira her 

                                                                          
38 Bkz. AY. Mah. T. 19.02.1985, E. 1984/15, K. 1985/5 (RG. T. 11.06.1985, S. 18781). 
39 AY. Mah. T. 10.06.1993, E. 1993/9, K. 1993/21 (RG. T. 15.12.1993, S. 21789; KBİBB., 

406/m. 14). 
40 Bkz. HAAB, Art. 641, N. 2. GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 339; EREN, s. 12-13. 
41 Bkz. AY. Mah. T. 10.4.2003, E. 2002/112, K. 2003/33 (RG. T. 04.11.2003, S. 25279; KBİBB., 

2942/m. 38). Yüksek Mahkeme, başka bir kararında da “mülkiyet hakkı geçen yüzyılın ferdiyetçi 
doktrinlerinin etkisi altında malikin kişiliğine bağlı dokunulmaz, kutsal ve doğal haklardan sayılır-
ken günümüzde bu görüş değişmiş ve mülkiyet hakkı, malikine toplum yararına bazı ödevler ve gö-
revler yükleyen sosyal bir hak olarak görülmeye başlanmıştır” ifadelerine yer vermiştir. AY. Mah. 
T. 02.06.1964, E. 1964-13, K. 1964/43 K. (RG. T. 16.7.1964, S. 11755). 

42 Ayrıntılı bilgi için bkz. ŞİMŞEK, Oğuz; Federal Alman Anayasa Hukuku’nda Temel Hakla-
rın Düşmesi, DEÜSBED, C. 5, S. 1, s. 96. 
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hak kişiye ancak, objektif muhtevası ve koruma alanı ile sınırlı bir koruma sağlar 
ve kullanma izni verir. Bu sebeple, Anayasa’da belirtilmemiş olsa bile, bahsi 
geçen hürriyetin eşyanın tabiatından kaynaklanan veya niteliğinden doğan objek-
tif sınırlar içinde kullanılması gerekir43. Bu sınırların dışında kalan kullanım Ana-
yasalarda yer alan teminatlardan ve korumalardan yararlanamaz. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, bazı milletlerarası sözleşmelerde ve ana-
yasalarda, temel hakların ve hürriyetlerin kötüye kullanılması yasağı ile ilgili 
hükümler kabul edilmiştir44. Bunlardan ilki İnsan Hakları Evrensel Beyanname-
si’dir. Gerçekten de söz konusu beyanname m. 30’a göre, “İşbu Beyannamenin 
hiçbir hükmü, herhangi bir Devlete, zümreye veya bireye, bu Beyannamede ilân 
olunan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylem-
de bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz”45. Aynı şekilde Kişisel ve 
Siyasal Haklar Milletlerarası Sözleşmesi m. 5/I’de “Bu Sözleşmenin hiçbir 
hükmü bir Devlete, gruba veya kişiye, Sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerin 
tahribini amaçlayan bir faaliyete katılma veya tasarrufta bulunma hakkı tanıdı-
ğı veya hak ve hürriyetlerin bu Sözleşmede belirtildiğinden daha geniş ölçüde 
sınırlandırılmasına imkân verdiği şekilde yorumlanamaz.” hükmü yer almakta-
dır46. İnsan Hakları Amerikan Sözleşmesi (San José Paktı) m. 29’da, her bir 
kişinin sahip olduğu hakların, demokratik bir toplumda başkalarının hakları, 
herkesin güvenliği ve genel refahın adalete uygun gerekleriyle sınırlı olduğu 
açıkça vurgulanmıştır47. Dördüncü olarak İHAS. m 17 hükmü burada zikredil-
melidir. Zira m. 17’de aynen “Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri bir Devlete, 
topluluğa veya ferde işbu Sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerin yok edilme-
sini veya mezkûr Sözleşme derpiş edildiğinden daha geniş ölçüde tahditlere tabi 
tutulmasını istihdaf eden bir faaliyete girişmeye veya harekette bulunmaya ma-
tuf herhangi bir sağladığı şeklinde tefsir olunamaz” hükmüne yer verilmiştir48. 

                                                                          
43 Bkz. ESEN, Özgürlük, s. 158-159. 
44 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YOKUŞ, Sevtap; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve 

1982 Anayasası’nda Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanımı, Ankara 2002; s. 53 vd.; 
ZABUNOĞLU, Hamdi Gökçe; Türk Anayasal Düzeninde Siyasal Hak ve Özgürlüklerin Kap-
samı ve Sınırları, Ankara 2013, s. 175 vd. 

45 Bu konuda geniş bilgi için bkz. YOKUŞ, s. 87 vd. 
46 Sözleşmenin ilgili hükmü hakkında geniş bilgi için bkz. YOKUŞ, s. 90-91. Benzer bir hüküm 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme m. 5’te yer almaktadır. 
Buna göre “Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, herhangi Devlete, gruba ya da kişiye, Sözleşmede 
tanınmış hakların veya hürriyetlerin herhangi birinin ortadan kaldırılmasına ya da bu Söz-
leşmede öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlanmasına yönelik herhangi bir eyleme 
girişme ya da bir davranışta bulunma hakkını sağlar biçimde yorumlanamaz.”. Bu konuda 
değerlendirmeler için bkz. ZABUNOĞLU, s. 177. 

47 Bu konuda geniş bilgi için bkz. YOKUŞ, s. 91 vd. 
48 İHAS. m. 17 anlamında hakkın kötüye kullanılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. YOKUŞ, 

s. 94 vd. 



Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Olağanüstü Hallerde Mülkiyet Hakkı … 15 

“Temel hakların düşmesi (kaybettirilmesi=Verwirkung von Grundrechten)” 
kenar başlığını taşıyan GG. Art. 18’de “Her kim, hür demokratik düzene mücade-
le amacıyla, fikir açıklama hürriyetini, özellikle basın hürriyetini, eğitim hürriye-
tini, toplanma hürriyetini, topluluk kurma hürriyetini, mektup, posta ve haberleş-
menin gizliliğini, mülkiyet hakkını veya sığınma hakkını kötüye kullanırsa, bu 
temel hakları kaybeder”49. Görüldüğü gibi, kötüye kullanıldığında kaybettirilen 
haklar, hür demokratik düzeni ortadan kaldırmada kullanılmaları söz konusu ola-
bilen haklardır50. Bu sebeple, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması, 
Anayasa ile teminat altına alınan bu haklardan yoksunluk gibi ağır bir müeyyide-
ye bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak hakkını kötüye kullanan kişiye, bunu icra 
yetkisi verilmemektedir. Burada amaç, demokrasinin, demokrasi düşmanlarına 
karşı korunmasıdır51. Başka bir deyişle, demokrasinin kendi varlığına son veril-
mesinin engellenmesidir. Dolayısıyla demokrasi ve hürriyetlerin korunması için, 
temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması kabul edilmektedir52. Kötüye kullanıldı-
ğında temel hak ve hürriyetin düşmesi, Anayasanın öngördüğü düzeninin siyasî 
hoşgörüsüne çizilen sınırı ifade etmektedir. Çünkü burada amaç, temel hak ve 
hürriyetlerden yararlanmak suretiyle, hür demokratik düzeni ortadan kaldırmaya 
yönelik davranışları önceden önleyecek tedbirler almaktır53. Bu sonuçlar temel bir 
hak olan mülkiyet açısından da geçerlidir. 

Kötüye kullanılması sebebiyle hakkın düşmesi konusunda, Alman huku-
kundaki düzenlemelerin dışında burada anılması gereken başka bir düzenleme, 
Anayasa’nın başlangıç kısmı 5. fıkrasında yer alan, hiçbir faaliyetin Türk millî 

                                                                          
49 Hükmün Almanca metni: “Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die 

Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-
, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte.” (Bkz. 
https://www.bundestag.de/grundgesetz, E.T. 27.08.2016; İngilizce metni “Whoever abuses 
the freedom of expression, in particular the freedom of the press, the freedom of teaching, the 
freedom of assembly, the freedom of association, the privacy of correspondence, posts and 
telecommunications, the rights of property, or the right of asylum in order to combat the free 
democratic basic order shall forfeit these basic rights. (Bkz. https://www.bundestag.de/ 
blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/ basic_law-data.pdf, E. T. 27.08.2016); 
Fransızca metni ise “Quiconque abuse de la liberté d'expression des opinions, notamment de 
la liberté de la presse, de la liberté de l'enseignement, de la liberté de réunion, de la liberté 
d'association, du secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications, de la 
propriété ou du droit d'asile pour combattre l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, 
est déchu de ces droits fondamentaux.” şeklindedir. Bkz. http://www.bundesregierung.de/ 
Content/FR/Anlagen/loi-fondamentale.pdf?_blob=publi cation File, E.T. 27.08.2016. 

50 ŞİMŞEK, O.; s. 94. 
51 ŞİMŞEK, O., s. 95. 
52 Geniş bilgi için bkz. DREIER, Horst; Grenzen demokratischer Freiheit im Verfassungsrecht, 

JZ. 1994, s. 741 vd.; ŞİMŞEK, O., s. 96. 
53 ŞİMŞEK, O., s. 97, 98. 
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menfaatleri, Türk varlığı, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası karşısında 
korunma göremeyeceği hükmüdür. Başka bir hüküm ise, AY. m. 14 düzenleme-
sidir. Söz konusu düzenlemeye göre, “Anayasada yer alan hak ve hürriyetler-
den hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve 
insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı 
amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, 
Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edil-
mesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını 
amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz”54. 
Görüldüğü gibi, temel hakların kötüye kullanılması olarak kabul edilen hâller; 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozan, insan haklarına 
dayalı, demokratik ve lâik cumhuriyet ilkelerini ortadan kaldırmaya yönelik 
faaliyetler, hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edilmiştir55. 

Mülkiyet hakkının sınırlanmasında başka bir düzenleme TMK. m. 2’de dü-
zenlenen dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanımı yasağıdır. Gerçekten de, 
özel hukukta dürüstlük kuralına uymama, hakkın amacına aykırı veya aşkın 
kullanılması, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmektedir56. Fransız 
hukukçu Planiol’ün ifadesiyle “kötüye kullanmanın başladığı yerde hak sona 
erer (Le droit cese ou l’abus commence)”57. 

Kötüye kullanılması sebebiyle temel hak ve hürriyetin düşmesi, böyle bir 
davranışta bulunan için artık Anayasa’da yer alan garantilere başvuramaması 
anlamına gelir. Gerçekten de, kişi mülkiyet hakkına dayanarak, hür demokratik 
düzen ile mücadeleye giriştiği takdirde, Anayasa ile teminat altına alınmış olan 
hakkı artık korunmaz. Bunun anlamı; anti demokratların, demokratik garanti-
lerden yararlanamamasıdır58. Çünkü, böyle bir halde, anayasanın özel olarak 
koruması ve hukukî garantiden söz etmek mümkün değildir. 

Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü gibi, temel hak ve hürriyetler arasın-
da yer alan mülkiyetin kötüye kullanılması halinde, hak sahibinin hakkı düşer. 
Böyle bir halde hak sahibi, AY. m. 35’te yer alan mülkiyet garantisinden yarar-
lanamaz. Bu anlamda AY. m. 15, 91, 121 hükümlerine dayanılarak, olağanüstü 

                                                                          
54 Maddenin gerekçesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. YOKUŞ, s. 165 vd.; ZABUNOĞLU,  

s. 178-179. 
55 ZABUNOĞLU, s. 179. 
56 Ayrıntılı bilgi için bkz. AKYOL, Şener; Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması 

Yasağı, 2. Baskı, İstanbul 2007, s. 21 vd.; 102 vd. 
57 PLANIOL, Marcel; Traitéelementaire de droitcivil, Tome I, 3.éd. Paris 1939, s. 997, n. 3057. 

Bu konuda ayrıca bkz. ÖRÜCÜ, Esin; Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı 
Mülkiyet Hakkının Sınırlanması, İstanbul 1976, s. 79. 

58 ŞİMŞEK, O., 99. 
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hâl kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile mülkiyet hakkının 
sınırlanması mümkündür. 

VI. GEÇİCİ EL KOYMA İLE SINIRLAMA 
Mülkiyet hakkına, kamu hukukundan kaynaklanan çeşitli sebeplerle geçici 

olarak el konulması, İHASEP1 m. 1/II kapsamında değerlendirilmekte ve Söz-
leşme’ye aykırı sayılmamaktadır. Bu sebepler arasında mülkiyetin suç işlemek 
amacıyla kullanılması, suçtan elde edilmesi, ülkeye kaçak olarak sokulması, 
genel ahlâka aykırı olması sayılabilir59. 

Devletlerin suç ile mücadelesinde esas olan faile şahsî ceza verilmesidir. An-
cak, bazı hallerde faile ceza verilmesi yanında, suç ile ilgili malın müsaderesi de 
gerekebilir. Bunlar arasında özellikle, malın, suç konusu olması, suç işlenmesinde 
kullanılması, suç işleyerek servetin elde edilmesi zikredilebilir60. Özellikle suç 
işleyerek elde edilen servetin müsaderesi, çoğu zaman organize suçlarla mücadele 
kapsamında gerçekleştirilen bir uygulamadır. Çünkü, suç işlenerek elde edilen 
servet, genellikle muvazaalı işlemler yapılmak suretiyle, suça iştirak etmemiş 
kimselere devredilmektedir. Aynı şekilde bu usule (metoda), kamu görevlilerinin, 
kamu kudretini kendi menfaatleri için kullanmalarında da başvurulmaktadır. Söz 
konusu hâllerde malın veya servetin müsadere edilmesi, Sözleşme’ye taraf devlet-
lere tanınmış takdir yetkisi kapsamındadır61. Yüksek Mahkeme’nin suçtan elde 
edilen gelirden başka birine düzenli para aktarılması olayında, para aktarılanın 
ticarî faaliyeti ile beyan ettiği malvarlığı arasındaki aşırı dengesizlik dikkate alın-
mıştır. Bunun sonucunda para aktarılanın ve eşinin sahip oldukları ev ve hisse 
senetlerinin müsadere edilmesinin, Sözleşme’ye uygun olduğu belirtilmiştir. Ka-
rarda, müsaderenin suç örgütleriyle mücadele ve özellikle kanunî kaynağı belli 
olmayan servetin müsaderesi, dolayısıyla suç örgütlerinin toplum için tehlike 
teşkil etmesinin önlenmesi amacıyla yapıldığı vurgulanmıştır62. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne göre, kamunun genel menfaati açısın-
dan tehlike teşkil eden ve hukuka aykırı olduğu kesin olarak hükme bağlanmış 
malın müsaderesi, Sözleşme’ye taraf olan devletlerin hukuk sistemlerinde yer 
alan ortak ve genel bir hukuk ilkesidir. Bu sebeple, söz konusu uygulama 
İHASEP1 m. 1/II’ye aykırı değildir. Çünkü bu konu devlete tanınan hukuka 
uygunluk sebepleri arasındadır63. 

                                                                          
59 ŞİMŞEK, S. Analiz, s. 36; BULUT, s. 23. s. 23. 
60 ETGÜ, s. 189. 
61 ETGÜ, s. 192. 
62 Bkz. Autorino& İtalya Kararı. Başvuru No: 39704/98. Bu konuda geniş bilgi için bkz. ETGÜ, s. 193. 
63 Bkz. Handyside & Birleşik Krallık, Başvuru No: 5493/72, No. 63; Karar metni için bkz. fi-

le:///C:/Users/ server/Desktop/001-57499.pdf E. T. 04.09.2016; SARI, s. 104 vd.; ETGÜ, s. 180 
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İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, mülkiyet hakkı konusuna geçici el koy-
mayı da, maliki, mülkiyet hakkından yoksun bırakmayıp, aksine mülkiyet hak-
kının kamu yararına aykırı kullanılmasını engellemeye yönelik bir tedbir olarak 
İHASEP1 m.1/II kapsamında değerlendirmektedir64. 

VII. MÜLKİYET HAKKININ KULLANIMININ KONTROLÜ 
AMACIYLA SINIRLAMA 
Bazı hâllerde mülkiyet hakkının kamu yararına kullanımının kontrolü ama-

cıyla, onun kamu idaresine geçmesini gerekli kılabilir. Ancak, böyle bir durum 
mutlaka İHASEP1 m. 1/I kapsamında değerlendirilemez. Çünkü, bu tür 
müdâhalelerde amaç, kamu menfaatinin gözetilmesidir. Dolayısıyla söz konusu 
müdâhaleler, devlete tanınmış hukuka uygunluk sebebinden yararlanır. Ayrıca 
bahsi geçen müdâhaleler, suçla mücadelede etkin bir usul (metod) olarak kabul 
görmektedir65. Gerçekten de, suçla mücadele kapsamında suçta kullanılmış veya 
suçtan elde edilen mülkiyet konusu malların veya elde edilen kazançların müsa-
dere edilmesi kamu yararındandır. Bu sebeple, İnsan Hakları Avrupa Mahkeme-
si, Agosi & Birleşik Krallık davasında66 kaçak olarak ülkeye sokulan malların 
müsadere edilmesini kamu yararı amacıyla mülkiyetin kontrolü olarak değer-
lendirmiştir. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, mülkiyetin kamu idaresine geçmesini, 
mülkiyetin kontrolü amacıyla yapıldığı takdirde, m. 1/I hükmüne göre değil, 
aksine m.1/II kapsamında değerlendirmektedir67. Çünkü söz konusu hâlde 
müdâhalenin asıl amacı, mülkiyeti elde etmek değil, mülkiyetin kamu yararına 
kullanılmasını kontrol etmektir. Bu sebeple İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
Raimondo & İtalya davasında68, hakkında ceza soruşturması açılan bir mafia 
elemanının bazı mallarına el konulmasını mülkiyetten mahrum bırakma olarak 
değil, m. 1/II kapsamında değerlendirmiştir. Yüksek Mahkeme Handyside& 
Birleşik Krallık davasında69 da, genel ahlâka aykırı bir yayının yetkili makamlar 
tarafından toplatılmasını ve sonuçta imha edilmesini, mülkiyetin kullanılması-

                                                                          
64 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ŞİMŞEK, S. Analiz, s. 36. 
65 Aynı yönde görüş için bkz. BULUT, s. 23. 
66 Bkz. Agosi & Birleşik Krallık, Başvuru No: 9118/80. Karar metni için bkz. 

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/CAR_Serbia/ECt
HR%20Judgements/English/AGOSI%20v%20THE%20UK%20%20ECHR%20Judgment%2
0_English_.pdf, E.T. 04.09.2016. 

67 ŞİMŞEK, S. Analiz, s. 39. 
68 Raimando & İtalya Kararı. Başvuru No: 12954/87. Karar metni için bkz. fi-

le:///C:/Users/server/Desktop/001-57885.pdf, E.T. 04.09.2016. 
69 Handyside & Birleşik Krallık. Başvuru No: 5493/72. Karar metni için bkz. file:///C:/Users/ 

server/Desktop/ 001-57499.pdf, E. T. 04.09.2016. 
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nın kontrolü kapsamında kaldığını kabul etmiş, bu hakkın ihlâli olarak değer-
lendirmemiştir70. 

VIII. İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NİN ASKIYA 
ALINMASI HÂLİNDE SINIRLAMA 

Belirli bir ülkede meydana gelen olaylar, gelişen şartlar, olağan zamanlardaki 
normal insan hakları standartlarından vazgeçmeyi kaçınılmaz kılabilir. İHAS. m. 
15’te yer alan hükümler, savaş ve diğer olağanüstü durumlarda, taraf devletlere 
varlığını ve toprak bütünlüğünü korumak amacı ile belirli tedbirleri alma yetkisi 
vermektedir. Aslında m. 15 düzenlemesi, tüm hukuk sistemleri için ortak bir 
mecburî ilkeyi ifade etmektedir. Bunun sonucu olarak hüküm, olağanüstü hâllerde 
devletlere Sözleşme’nin standartlarını askıya alma imkânı vermektedir71. 

Devletler, yaşadıkları ekonomik bunalım, terör, iç savaş vb. sebeplerle, ül-
ke genelinde veya bir kısmında olağanüstü hâl ilan edebilirler. Böyle bir ilândan 
sonra, temel hak ve hürriyetlerle ilgili anayasada yer alan güvencelere aykırı 
kısıtlamalara gidebilirler. Meselâ, Fransa ülkesinde meydana gelen terör olayla-
rı; Ukrayna ise ülkesinde yaşanan iç savaş sebebiyle olağanüstü hâl ilân ettiğini, 
10.06.2015 tarihinde Konsey’e bildirmiştir72. Türkiye’nin de 15 Temmuz darbe 
teşebbüsü sebebiyle, AY. m. 120 ve OHK. m. 3/I, b’ye dayanarak, ülke gene-
linde olağanüstü hâl ilân etmesi AY. m. 15’e uygundur. 15.07.2016 tarihindeki 
darbe teşebbüsü üzerine TBMM ortak bir bildiri yayınlamış ve bunu aynı za-
manda Avrupa Konseyine de bildirmiştir73. Türkiye ayrıca, 28.07.2016 tarihinde 
Avrupa Konseyi’ne bir mektup yazarak, AY. m. 120 ve 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanunu m. 3 hükümlerine dayanarak, 20.07.2016 tarihinden itibaren üç ay 
süre ile olağanüstü hâl ilân edildiğini ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me ile alınan tedbirleri Konsey’e bildirmiştir74. Mektupta, olağanüstü hâl süre-

                                                                          
70 BULUT, s. 23. 
71 Aynı yönde görüş için bkz. ZAND, s. 160. 
72 Ukrayna, 05.06.2015 tarihin Avrupa Konseyi’ne yazdığı mektupta, ülkesinde Kırım’ın Rusya 

Federasyonu tarafından işgali ile başlayan iç savaş sonucu ortaya çıkan kriz sebebiyle İHAS 
m. 15 hükmüne dayanarak, ülkesinde Sözleşme’nin askıya alındığını bildirmiştir. Bkz. 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instra
netImage=2929966&SecMode=1&DocId=2380676&Usage=2, E. T. 07.09.2016. 

73 Bkz. 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instra
netImage=2930086&SecMode=1&DocId=2380804&Usage=2, E. T. 06.09.2016. 

74 İHAS. m. 15/III ‘e göre “Aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, 
alınan tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne 
tam bilgi verir. Bu Yüksek Sözleşmeci Taraf, sözü geçen tedbirlerin yürürlükten kalktığı ve 
Sözleşme hükümlerinin tekrar tamamen geçerli olduğu tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekre-
teri’ne bildirir.”. 
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since alınan tedbirlerin, İHAS. m. 15 hükmü gereğince, Sözleşme ile getirilen 
yükümlülüklere istisna teşkil edebileceği ifade edilmiştir. Bu mektuptan sonra 
Türkiye, Avrupa Konseyine 3 adet bilgilendirme mektubu daha göndermiştir75. 

Devletler, olağanüstü hâl ilânından sonra, temel hak ve hürriyetler ile ilgili 
olarak imzaladıkları milletlerarası sözleşmeleri askıya alabilmektedirler. Böyle 
bir uygulamayı kabul eden devletler, milletlerarası sözleşmelerden doğan sınır-
lamalara tâbi olmadan, temel hak ve hürriyetlerle ilgili düzenlemeler yapabil-
mektedirler. Bunun sonucu olarak, askıya alma dönemindeki düzenlemelerle 
temel hak ve hürriyetlerin ihlâl edildiği gerekçesiyle, İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi’ne başvurma yoluna başvurmak mümkün değildir. Ancak, İHAS. 
m. 15’e göre, bir devlet tarafından Sözleşme’nin askıya alınması döneminde 
kabul edilen düzenlemeler, sadece olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda 
alınan tedbirler niteliğinde olmalı ve sebep ile orantılı bulunmalıdır. 

Olağanüstü hâllerde temel hak ve hürriyetler sınırlanabilir ise de, yaşama 
hakkı, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı ceza ve muamele yasağı, kölelik 
yasağı ve ceza kanunlarının geriye yürümezliği ilkeleri ihlâl edilemez76. Dokt-
rinde bunlara ilâve olarak din, vicdan ve düşünce hürriyeti ile masumluk karine-
si olarak da ifade edilen, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar kimsenin 
suçlu sayılmaması da kutsal haklardan sayılmaktadır. Çünkü bu tür haklar, nite-
likleri gereği “sert çekirdekli haklar” adı ile anılmaktadır77. Bu sebeple, İHAS. 
m. 15/I’de olağanüstü halin ilânı ile birlikte, Sözleşme ile getirilen yükümlülük-
lere aykırı tedbirler alınabileceği kabul edilmiş ise de, bu tedbirler devlete, sert 
çekirdekli hakların ihlâli yetkisi vermez (m. 15/II). 

IX. SINIRLANDIRMANIN SINIRI 
Olağanüstü hâllerde, hâtta savaş hâllerinde dahi –deyim yerinde ise- “kut-

sal” olarak nitelendirilebilecek, dokunulmaz hak ve hürriyetlerden söz edilmek-
tedir. Bunlar; Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme m. 4/II 

                                                                          
75 2. Bilgilendirme mektubunda 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alınan tedbirlere yer 

verilmiştir. Bkz. https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet. 
CmdBlobGet&InstranetImage=2930653&SecMode=1&DocId=2381156&Usage=2, E. T. 
06.09.2016; 3. Bilgilendirme mektubunda 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Inst 
ranetImage=2930923&SecMode=1&DocId=2381364&Usage=2, E. T. 06.09.2016) ve niha-
yet 4. Bilgilendirme mektubunda ise 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alınan ted-
birler hakkında Konsey’e bilgi verilmiştir. Bkz. bkz. https://wcd.coe.int/com.instranet. 
InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Inst ranetImage=2930923&SecMode 
=1&DocId=2381364&Usage=2; E. T. 06.09.2016. 

76 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZLER, s. 24-25. 
77 Bkz. ALİEFENDİOĞLU, s. 32; ÇELİK, s. 175 vd. 
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ile İHAS. m. 15/II’de yer alan78 yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya aşağı-
layıcı ceza ve muamele yasağı, kölelik yasağı ve ceza kanunlarının geriye yü-
rümezliği haklarıdır79. Doktrinde bunlara ilâve olarak din, vicdan ve düşünce 
hürriyeti ile masumluk karinesi olarak da ifade edilen, mahkeme kararının ke-
sinleşmesine kadar kimsenin suçlu sayılmaması da kutsal haklardan sayılmak-
tadır80. AY. m. 15/II’de yer alan “kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi 
varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatleri-
ni açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar 
geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse 
suçlu sayılamaz.” hükmü ile aynı esaslar benimsenmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararlarına göre, mülkiyet hakkının sınırlanmasında 
bazı ilkelere uymak gerekir. Buna göre sınırlama; kamu yararı ve toplum yara-
rına dayanmalı, kanunla yapılmalı, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun olma-
lı, demokratik toplum geleneklerine uygun olmalı, mülkiyet hakkının özüne 
dokunmamalı, lâik cumhuriyet gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olmalı-
dır81. Bu sebeple, mülkiyet hakkına yapılacak müdâhale ve sınırlama, bu hakkı 
yok edecek nitelik taşımamalıdır. Özellikle, yapılacak sınırlama olağanüstü 
hallerde alınacak tedbirlerle orantılı ve uyumlu olmalıdır. Başka bir deyişle, 
getirilen sınırlama, mülkiyeti yok edici mahiyete ulaşmamalıdır. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, mal ve mülkün kamu yararı amacıyla 
sınırlanmasının İHASEP1’e82 aykırı olmadığını kabul etmektedir. Çünkü, Yük-
sek Mahkeme’ye göre, söz konusu hüküm, kamu gücünün ayrıcalıklı durumunu 
belirtmek amacıyla getirilmiştir. Buna göre devlet, mülkiyetin kamu yararı doğ-
rultusunda kullanılmasını kontrol için gerekli kanunî düzenlemeleri yapabilir. 
Bu tür kanunla modern toplumlarda sıkça kabul edilmektedir83. Böylece hüküm 
ile hem mülkiyet hakkının toplum/kamu yararına kullanılması kontrol edilmekte 

                                                                          
78 İHAS. m. 15 hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ZAND, Joseph; Article 15 of The European 

Convention on Human Rights and The Notion of State Of Emergency, İÜHFD., C. 5, S. 1 
(2014), s. 159-224. 

79 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZLER, Murat; 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na 
Göre Olağanüstünün Olağanlaşması ve Kriz Hukuku, İstanbul 2016, s. 24-25. 

80 Bkz. ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz; Anayasa Yargısı Açısından Olağanüstü Yönetim Usulleri, 
AİD, C. 25, S. 2, s. 32; ÇELİK, Cemil; Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler, Ankara 
2010, s. 175 vd. 

81 Bu konuda geniş bilgi için bkz. AKÇA, s. 567- vd. 
82 İHASEP1. m. 1/II’de aynen “Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına 

uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para ce-
zalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip 
oldukları hakka halel getirmez” hükmü yer almaktadır. 

83 Geniş bilgi için bkz. ŞİMŞEK, S. Analiz, s. 35. 
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hem de fıkrada belirtilen konulara ilişkin getirilen tedbirler alma yetkisi veril-
mektedir84. 

X. DEĞERLENDİRME VE KANAATİMİZ 
Olağanüstü hâllerde, dokunulmaz hak ve hürriyetlerin dışında kalan diğer 

temel hak ve hürriyetler gibi mülkiyet hakkı da sınırlanabilir. Ancak, bu hak ile 
ilgili sınırlamalar kabul edilirken, mülkiyetin bütün temel hakların teminatı 
olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Çünkü, Von HAYEK eserinde, “özel mül-
kiyet, hürriyetlerin en önemli teminatıdır”85 ifadesine yer vermektedir. PIPES 
de “özel mülkiyet olmaksızın hürriyet ve hukukun üstünlüğüne sahip oluna-
mayacağını” belirtmektedir86. Aynı şekilde, Alman hukukunda ENGEL’in de 
açıkça belirttiği gibi, “mülkiyet (kişiyi) hür yapar (Eigentum macht frei).”87. 
Gerçekten de, mülkiyet olmaksızın, diğer hürriyetlerin bir söz yığınından öte bir 
anlamı olmaz88. Yine İHAS’in hazırlık çalışmalarını yapan Hukuk Komisyo-
nunca, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne sunulan ve 7 Eylül 1949 tarihli 
oturumunda açıklanan rapordaki ifadesi ile “mülkiyet hakkı, şahsî ve ailevî 
bağımsızlığın bir (ön) şartıdır.”89. İsviçre Federal Mahkemesi’nin bir kararına 
göre “Mülkiyet, toplum hâlinde yaşamanın tabiî bir sonucudur. Mülkiyet hakkı 
olmaksızın, Anayasada öngörülen diğer hürriyetler anlaşılamaz, tasavvur edi-
lemez.”90. Anayasa Mahkemesi de bir kararında, “mülkiyet hakkını tanımayan 
bir devlet sisteminin, kamu yararı düşüncesine dayansa bile, Anayasa’nın 2. 
maddesinde sözü edilen demokratik bir hukuk devlet sistemi olduğu savunula-
maz... mülkiyet hakkından yoksun yaşamasına insanın doğal yapısı elverişli 
değildir...” ifadelerine yer vererek, bu sonucu açıkça vurgulamıştır91. Zira kişi, 
toplumdan ve devletten, kendi kişiliğine saygı gösterilmesini talep etmek hak-
kına sahiptir. Toplum, ferdi öyle bir şekillendirir ki, bu sayede ferd tamamen 
yararlı bir kimse hâline gelebilir. Bu sebeple, mülkiyetin kişiyi sosyalleştirmesi 

                                                                          
84 Bkz. DİNÇ, Güney; Avrupa İnsan Hakları ve Malvarlığı Hakları, Ankara 2007, s. 123; 

ETGÜ, s.187. 
85 BALDWİN, BALDWIN, Jason (Çev. Zeynep KAPUZLU); Mülkiyet ve Ahlâkî Hayat, Piya-

sa, S. 9, s. 31’den naklen. 
86 Bu ifade için bkz. OĞUZ, Fuat; Mülkiyet Hakları, “Bir Ekonomik Analiz”, Ankara 2003,  

s. 153. 
87 ENGEL, Christoph; Die Soziale Funktiondes Eigentums, Danwitz, Thomas von: 

BerichtzurLage des Eigentums, Bd. I, Berlin 2002, s. 64. 
88 EREN, Fikret; Mülkiyet Kavramı, Dr. Recai SEÇKİN’e Armağan, Ankara 1974, s. 795; 

TİRYAKİ, s. 69. 
89 Bkz. SARI, H. Gürbüz; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1. Protokole Göre Malvarlığı 

Haklarının Korunması, İstanbul 2006, s. III. 
90 BGE 35 I 571; 88 I 255. 
91 Bkz. AY. Mah T. 12.10.1976, E.1976/38, K. 1976/46 (RG. T. 20.1.1977, S.15825). 
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her yerde birçok şekli ile tabiî olarak gerçekleşir. O yüzden insanın sosyalleş-
mesinde ve medenileşmesinde bir arada bulunan mülkiyet ve piyasa etkili bir 
role sahiptir. Gerçekten de piyasa, kişilerin ilişkilerini düzenler, başkalarının 
ihtiyaçlarının keşfine hizmet eder92. Dolayısıyla, mülkiyet hakkının teminat 
altına alınması, hukuk devletinin bir gereğidir. O halde kişinin, devletin veya 
kamu kuruşu veya diğer sosyal örgütlerin tahakkümünden masun kalmasını 
sağlayan tek şey mülkiyettir. Dolayısıyla, mülkiyet hakkının Anayasa ile temi-
nat alınmasını sağlayan AY. m. 35/I hükmü, doğrudan doğruya Devlete hitap 
etmektedir93. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı gibi, mülkiyet diğer bütün temel hak 
ve hürriyetlerin teminatıdır. Dolayısıyla, mülkiyet hakkına yapılacak bir 
müdâhale veya sınırlandırma, Anayasa ile teminat altına alınmış bütün temel 
hak ve hürriyetleri doğrudan etkilemekte ve kısıtlamaktadır. Bu yüzden, olağa-
nüstü hallerde mülkiyet hakkına getirilecek sınırlamalarda bu durum daima 
gözönünde bulundurulmalıdır. Zira, mülkiyeti aşırı sınırlayan veya fiilen orta-
dan kaldıran bir müdâhale, diğer hakların da ortadan kaldırılması sonucunu 
doğurur. Böyle bir sonuç ise, gerek AY. m. 2’de yer alan hukuk devleti ilkesi ile 
gerek Sözleşme hükümleriyle bağdaşmaz. 

Sosyal fonksiyonlu mülkiyet anlayışı veya mülkiyetin sosyal bağımlılı-
ğı, mülkiyet hakkının toplum yararına sınırlandırılmasını kabul eder. Bu 
anlayış, ferdî mülkiyetten uzaklaşarak kollektif mülkiyete yaklaşmaktadır. 
Çünkü, bu anlayışta mülkiyet hakkı, Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Be-
yannamesi’nde olduğu gibi (m. 17), sınırlandırmaya tabi olmayan, dokunul-
maz ve mukaddes bir hak olmaktan çıkarılmış; sosyal karakteri ağır basan 
bir hak hâline getirilmiştir. Böyle bir anlayış ise, ferdin yerine toplumu ön 
plânda tutarak, mülkiyete müdahaleyi meşru hâle getirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu anlayış biraz daha ileri götürüldüğünde, ferdî mülkiyetin ortadan kaldı-
rılmasına yol açabilir. Bu sebeple, mülkiyetin sosyal bağımlılığı gerekçesiy-
le, bu hakkı ortadan kaldıracak sınırlamalar ve genel müsadereye varan dü-
zenlemeler yapılmamalıdır. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre, İHASEP. m. 1 ile ka-
bul edilen mülkiyet hakkı, sınırlanabilen temel hak ve hürriyetler arasındadır. 
Ancak, bunun için müdâhalenin kanuna dayanması, milletlerarası hukukun 
genel ilkelerine, adil dengeye (ölçülülük ilkesine) uygun olması, makul karşı-
lıkla yapılması gerekir94. Yüksek Mahkeme’ye göre müdâhale, mülkiyet hak-

                                                                          
92 ENGEL, s. 67. 
93 BAŞPINAR, s. 53. 
94 Ayrıntılı bilgi için bkz. AKÇA, Kürşat; Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mülkiyet Hakkı, 

İÜHFD. Özel Sayı, C. 1, s. 586 vd.; ŞİMŞEK, S. Analiz, s. 28 vd.; BULUT, s. 11 vd., 24 vd. 
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kını durdurmayıp, sadece kısıtlıyorsa, mülkiyetten yoksun bırakma söz konusu 
değildir95. 

Kanaatimizce, her ne kadar mülkiyet hakkı, olağanüstü hâllerde sınırlana-
bilecek temel haklar ve hürriyetler arasında yer almakta ise de, burada asıl 
olan bu hakkın varlığı, istisna ise sınırlamadır. Yukarıda belirtildiği gibi, mül-
kiyet, devletten önce var olan bir hak olarak diğer bütün temele hak ve hürri-
yetlerin de teminatını teşkil eder. Gerçekten de, mülkiyet, hürriyetlerin en 
önemli teminatı olduğundan, bu hak olmaksızın hürriyet ve hukukun üstünlü-
ğüne sahip olunamaz. Bunun bir sonucu olarak gerek Alman doktrininde96 
gerek Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin kararında yerverilen “mülkiyet 
(kişiyi) hür yapar (Eigentum macht frei)”97 ifadesi, öncelikle, şahsiyet hakları 
bakımından kullanılmıştır. Buna göre mülkiyet, hak sahibine, malvarlığı ile 
ilgili olarak ve bu alanda öyle bir hürriyet alanı vermeli ve bunu fiilen gerçek-
leştirmelidir ki, bununla kişi, kendi hayatını serbestçe belirleyebilsin98. Bu 
sebeple, mülkiyet olmaksızın, diğer hürriyetlerin bir söz yığınından öte bir 
anlamı olmaz99. Bu sonucu dikkate alan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de, 
01.07.1961 tarihli Lawless & İrlanda kararında Sözleşmeye taraf devletlerin, 
savaş zamanında veya milletin varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike 
halinde, sadece durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve milletlerarası hu-
kukta öngörülen yükümlülüklere aykırı düşmeyen tedbirlerin alınabileceği 
vurgulanmıştır100. Bunun farkında olan Türkiye, İHAS. m. 15’e dayanarak, 
olağanüstü hal ilânı kapsamında Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin askıya 
alınırken, temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlamaların geçici, kısıtlı ve dene-
timli bir durum olacağı belirtilmiştir101. 

AY. m. 15’te, olağanüstü hâl ilânı birlikte, temel hak ve hürriyetlerin kıs-
men veya tamamen durdurulabilmesi ve bunlar hakkında Anayasa’da öngörülen 
güvencelere aykırı tedbirler alınabileceği hükme bağlanmıştır. Aynı hükümde, 
alınacak tedbirlerin sınırı da belirlenmiştir. Buna göre temel hak ve hürriyetler 
ile ilgili olarak alınan tedbirler, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülüklere 

                                                                          
95 Geniş bilgi için bkz. SARI, İ. Gürbüz; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1. Protokole 

Göre Malvarlığı Haklarının Korunması, İstanbul 2010, s. 77; ŞİMŞEK, S. Analiz, s. 34. 
96 ENGEL, s. 64. 
97 BVerfGE 50, 290, 344. 
98 BAŞPINAR, s. 52. 
99 EREN, Kavram, s. 795; TİRYAKİ, s. 69. 
100 Kararda, genel tehlike halinin, bütün nüfusu etkileyen ve Devleti teşkil eden toplumun hayat 

seviyesine karşı bir tehdit teşkil eden istisnai kriz veya olağanüstü hal olarak tanımlamıştır. 
Bkz. file:///C:/Users/User10/ Desktop/001-57516.pdf, No. 28. E.T. 07.09.2016. 

101 Bkz. http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_TUR.pdf, E. T. 06.09.2016. 
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aykırı olamaz102. Bunlar, milletlerarası hukukun genel ilkeleri ve Türkiye’nin 
taraf olduğu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerdir. İnsan hakları Avrupa 
Sözleşmesi burada özellikle zikredilmelidir. Bu anlamda AY. m. 15 ile İHAS. 
m. 15 hükümleri birbirine çok benzemektedir. Anayasa Mahkemesi de bir kara-
rında aynı sonucu kabul etmektedir103. Bununla birlikte, mülkiyet hakkının sınır-
landırılması ile ilgili olarak, belirli kurallara uymak gerekir. Bunlar arasında 
özellikle kanun hükmünde kararnamelerle mülkiyet hakkına tedbir veya el ko-
nulurken belirli ayrımlara gitmek gerekir. Buna göre, bir kimsenin miras bıra-
kanından kalan mallar, terör örgütünün faaliyetlerine tahsisi edilmediği müddet-
çe tedbirlerin dışında tutulmalıdır. Aynı şekilde yıllar içerisinde meşru yollar-
dan çalışma ve emek sonucunda kazanılan mallar da bu kapsamda değerlendi-
rilmelidir. Aksinin kabulü AY. m. 38’de yer alan genel müsadere yasağına aykı-
rılık teşkil eder. Aynı şekilde aksi uygulama İHAS. m. 15’te yer alan ve savaş 
halinde dahi ihlâli kabul edilmeyen masumluk karinesini ihlâl eder. Buna karşı-
lık, değişik adlar altında toplumun her kesiminden toplanan ve terör örgütünün 
finansmanında kullanılan veya bu şekilde toplanan kaynaklara oluşturulan taşı-
nır, taşınmaz varlıklara (gazete, tv. Radyo, şirket, işletme) el konulması AY. m. 
15, 35 ve İHAS m. 15, İHASEP1 hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Aynı şe-
kilde, hileli yollardan veya haksız olarak elde edilen mallar için de benzer uygu-
lamaya başvurulabilir. Nihayet, suçtan elde edilen servet ve bunun muvazaalı 
bir şekilde yakınlara devredilmesi hallerinde, mülkiyete el konulması mümkün-
dür. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de aynı sonucu kabul etmektedir. Bu 
sebeple, geçici olarak el konulan mallar ile ilgili bir an önce yargılama yapıla-
rak, suç konusu veya unsuru haline gelen, suçtan elde edilen ya da suçtan elde 
edilmekle beraber muvazaalı bir şekilde suç ile ilişkisi bulunmayanlara devredi-
lenler mallar ile diğerleri birbirinden ayrılmalıdır. Böyle bir sonuç, hem millet-
lerarası hukuka, hem Anayasa’ya hem de adalete uygun düşer. 

Nihayet, mülkiyet hakkını gerek hukuken gerek fiilen ortadan kaldıran 
müdâhale ve sınırlandırmalar, AY. m. 35/I hükmü ile bağdaşmaz. Zira mülkiye-
tin yok edilmesi, fabrikaların kapanmasına, üretimin düşmesine, işsizliğin art-
masına, kişi başına düşen millî gelirin azalmasına, kısaca ekonominin önce kü-
çülmesine daha sonra da yok olmasına sebebiyet verir. Böyle bir sonuç ise, AY. 
m. 119’da düzenlenen ağır ekonomik bunalım sebebiyle yeni bir olağanüstü hal 
ilânını gerekli kılar. Bu sonuç ise hiç kimsenin istediği bir durum olamaz. 

                                                                          
102 AY. Mah. T. 10.01.1991, E. 1990/25, K. 1991/1 (RG. T. 05.03.1992, S. 21162; KBİBB. 

KHK/425, m.1); ÖZLER, s. 152. 
103 AY. Mah. T. 10.01.1991, E. 1990/25, K. 1991/1 sayılı kararından: “… Anayasa'nın 15. mad-

desi, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesinin hemen hemen bir yinelenmesidir. 
Bu nedenle, olağanüstü yönetime ilişkin bir düzenleme ile hak ve özgürlüklere getirilen bir sı-
nırlandırma Anayasa'nın 15. maddesine uygun görüldüğünde Avrupa İnsan Haklan Sözleşme-
si'ne de uygun olacağı kuşkusuzdur…” (KBİBB. KHK/425, m.1). 
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SONUÇ 
Mülkiyet, temel hak ve hürriyetler arasında yer almakla birlikte, sınırlana-

maz bir hak değildir. Her hak ve hürriyetin kullanılmasında olduğu gibi mülki-
yet hakkı da, değişik sebeplerle sınırlanabilir ve hattâ durdurulabilir. Her ne 
kadar, AY. m. 35 ile mülkiyet teminat altına alınmış ise de, aynı hükümde kul-
lanılmasının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği, toplum menfaatine aykırı 
kullanılamayacağı da açıkça vurgulanmıştır. Ayrıca, AY. m. 15’e göre, olağa-
nüstü hâllerde, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kulla-
nılması kısmen veya tamamen durdurulabileceği veya bunlar için Anayasada 
öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabileceği kabul edilmiştir. Yine Ana-
yasa’da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bö-
lünmez bütünlüğünü bozmayı veya insan haklarına dayanan demokratik Cum-
huriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Ni-
hayet, Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Anayasayla tanınan temel hak ve hürri-
yetlerin yok edilmesini mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz (AY. m. 14). 
Böyle bir hâl söz konusu olduğu takdirde Devlet, varlığını ortadan kaldırmayı 
amaçlayan olaylar ve sebepleri ortadan kaldırmak için mülkiyet hakkını sınırla-
yabilir ve hattâ durdurabilir. Benzer düzenlemeler değişik hukuk sistemlerinde 
de yer almaktadır. Böyle bir uygulama milletlerarası sözleşmelere veya anaya-
salara aykırılık teşkil etmez. Zira söz konusu hallerde, devletlerin kendi varlık-
larını korumak için gerekli tedbirleri almak amacıyla temel hak ve hürriyetleri 
sınırlayabilmesi yine aynı metinlerde yer alan hükümlerin bir gereğidir. Ancak, 
mülkiyet hakkı ne kadar sınırlanırsa sınırlansın, suçun konusu haline gelmiş 
olmamak kaydıyla, onu yok etmeye yönelik tedbirler milletlerarası hukuka ay-
kırı olur. Zaten İHAS. m. 15’e göre, Sözleşme askıya alınsa bile, askı dönemin-
de alınan tedbirler dahi, milletlerarası hukukun genel ilklerine aykırı olamaz. 
İkinci olarak bu hak için geçici tedbir almak, el koymak mümkün ise de, onu 
yok edici düzenlemeler AY. m. 2’deki hukuk devleti ilkesine aykırı olur. Üçün-
cü olarak, alınacak tedbirler kural olarak, hem geçici olmalı hem de olağanüstü 
hâlin gerektirdiği ölçüde ve oranda olmalı, bu hakkı ortadan kaldırıcı nitelik 
taşımamalıdır. Aksine uygulamalar İHAS. m. 15 hükmüne aykırı olur. Bu se-
beple mülkiyet hakkına getirilecek sınırlamalar genel müsadereye dönüşmeme-
lidir. 
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HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR* 

ÖZET 

Serbest çalışan hekimin hukukî sorumluluğunu doğuran değişik sebepler mevcut-
tur. Bunlar, sözleşme öncesi görüşmelerden doğan sorumluluk, haksız fiil, vekâletsiz 
iş görme ve sözleşmedir. Taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisinin olmadığı 
haller de uygun düştüğü oranda, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz iş 
görme hükümleri uygulanır. Ancak hekimin hasta karşısında sorumluluk sebebi olarak 
sözleşme en çok karşılaşılan sorumluluk kaynağıdır. Hekimlik sözleşmesi, hekim ile 
hasta veya kanuni temsilci arasında gerçekleştirilir. Hekimlik sözleşmesinin hukukî 
niteliği konusu itibariyle bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği vekâlet sözleş-
mesidir. Hekimlik sözleşmesinin kuruluşu ve sona ermesine ilişkin hükümler uygun 
düştükleri oranda vekâlet sözleşmesi hükümlerine tabidir. Hekimin, sözleşme ile 
üstlendiği tıbbî teşhis ve tedavi edimini sözleşmede kararlaştırılan şartlara aykırı ola-
rak hiç veya gereği gibi ifa etmediği durumlarda sorumluluğu söz konusu olur. So-
rumluluğun söz konusu olabilmesi için sözleşmeye aykırı davranışın yanı sıra heki-
min kusurlu olması, hastanın bu kusurlu davranıştan dolayı zarar görmesi ve kusurlu 
davranış ile zarar arasında uygun bir nedensellik bağının bulunması durumunda, he-
kim hastaya verdiği zarardan sorumludur. Hasta maruz kaldığı zarardan dolayı hekim 
maddi ve manevi tazminat talep edebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hekim, Hasta, Hekimlik Sözleşmesi, Vekâlet Sözleşmesi. 

ABSTRACT 

There are certain conditions which lead to legal liabilities for private physicians. 
These are liabilities related to conduct in pre-contractual meetings, unjust conduct, 
acting without authority and the Contract. In the absence of any contractual relationship 
between the Parties other provisions of liability shall be applied. However, the Contract 
with the patient is the most common source of liability for the physician. The treatment 
contract is signed between the physician and the patient or their legal agent. Legally, a 
treatment contract is an attorney agreement which involves the execution of a service. 
Terms relating to the establishment and termination of the treatment contracts are 
subject to the terms of attorney agreements where applicable. In cases, where the 
physician completely or partially fails to perform his medical diagnosis and treatment 
obligations as stated by the contract, the physician will be held liable. For the physician 
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to be held liable, there must be a violation of the obligations that were undertaken with 
the treatment contract as well as malpractice; the patient must be injured or harmed due 
to the said malpractice and there must be a causal relation between the malpractice and 
the damage. The patient can claim compensation from the physician for material or 
immaterial damages. 

Keywords: Physician, Patient, Treatment Contract, Attorney Agreement. 
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GENEL OLARAK 
Kamu hastanesi dışında mesleklerini ifa eden hekimlerin hastalarına karşı 

üstlendikleri tıbbî teşhis ve tedavi ediminin ifa durumunda doğabilecek sorum-
luluk halleri hekim-hasta arasındaki ilişkinin niteliğine göre farklılık arz eder. 

Sorumluluğun kaynağının sözleşmesel görüşme ilişkisi, sözleşme, haksız 
fiil veya vekâletsiz iş görme olması arasında tazmin yükümlülüğü için gerekli 
koşullar ile doğacak hüküm ve sonuçlar arasında bazı farklar olduğundan, so-
rumluluğun hangi esasa dayandığının belirlenmesi, tazminatın dayanağı ve kap-
samı ile ispat yükünün dağılımı bakımından önem taşımaktadır1. Tazminat, 
hekimin hastasına karşı kusurlu bir şekilde davranışının sonucu olarak hastaya 
verilen zararın giderilmesini amaçlar. Zararın giderilmesinde tıbbî tazminat 
önemli rol oynar. Hekimin hukukî sorumluluğu anılan sorumluluk kaynakları 
dışında doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan bir olgunun gerçekleşmesi 
sonucunda da doğabilir2. Bu durumda, yardımcı kişinin sorumluluğu gibi kusur-
suz sorumluluk halleri söz konusu olur. 

I. HEKİMİN HUKUKÎ SORUMLULUĞUNU DOĞURAN SEBEPLER 

A. Genel Olarak 
Hekimin, sağlık ve tıp hukukuna ilişkin kuralları kusurlu olarak ihlal etmesi 

sebebiyle, idarî ve cezaî sorumluluğu ya da hastasına vermiş olduğu zararı taz-
min etme yükümlülüğü anlamında özel hukuk (medeni hukuk) sorumluluğu 
karsımıza çıkmaktadır3. 

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı olmadan, mesleğini serbest olarak 
sürdüren hekimin sorumluluğu, hastası ile girmiş olduğu dört farklı hukukî ilişki 
temelinde söz konusu olabilir. Hekimin hukukî sorumluluğunu doğuran bu sebep-
ler, culpa in contrahendo, vekâletsiz iş görme, haksız fiil ve sözleşme olarak şekil-
lenmektedir. İnceleme konumuzu, bu sebeplerin içinden serbest çalışan hekimin 
sözleşmeye dayalı hukukî sorumluluğu olarak belirlemiş olmakla birlikte, diğer 
sorumluluk sebeplerine de çalışmamamızda yer vermiş bulunmaktayız. 

                                                                          
1 Demir, Mehmet; Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu, AÜHFD., C. 57, 3, 2008, 

225-228. 
2 Demir, 229; Abik, Yıldız; Doktorun Sorumluluğunda Şans Kaybı: İyileşme Sansının 

Kaybı, AÜHFD., C. 54, 3, 2005, 241 vd. 
3 Hekimin, tıbbi müdahalesi ve mesleki faaliyetleri acısından kusursuz sorumluluğu sınırlı 

hallerde söz konusudur. Bunlar, adam çalıştıranın sorumluluğu (BK. m. 66), yardımcı kişile-
rin fiilinden sorumluluk (TBK. m.116), eser malikinin sorumluluğu ve özel yasalarda yar 
alan, tipik tehlikeli olgulara dayalı tehlike sorumluluğu durumlarıdır. Ancak çalışmamız kap-
samında bunların üzerinde ayrıca durmayacağız. Bu konuda bilgi için bkz. Özpınar, Berna: 
Tıbbî Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları, Ankara 2007. 
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B. Hekimin Culpa in Contrahendo Sorumluluğu 
Culpa in contrahendodan kaynaklanan sorumluluk4, sözleşme kurulması 

surecinde, sözleşmenin kurulması amacıyla hukukî değerlerini birbirlerinin 
etkisine açan tarafların, hem yaşam, sağlık ve mülkiyet, hem de malvarlığına 
ilişkin değerlerinin diğer tarafça korunacağına ilişkin güvenin boşa çıkmasın-
dan dolayı sorumluluktur5. Doktrin ve uygulamada, sözleşme kurma niyeti 
olmaksızın sözleşme görüşmelerinde bulunmak; sözleşme görüşmelerini uy-
gun olmayan bir zamanda yarıda bırakmak; karşı tarafın menfaatlerini yete-
rince açıklamada bulunmayarak gereği gibi dikkate almamak; özensiz bir şe-
kilde bilgi ve öğüt vermek; koruma ve muhafaza yükümlerinin ihlal edilmesi 
Culpa in Contrahendo olarak kabul edilen durumlardır6. Hukukî niteliği ol-
dukça tartışmalı7 olan Culpa in Contrahendo’dan doğan sorumluluk, Türk 
hukukunda, kanuni veya edim yükümlerinden bağımsız borç ilişkisi teorisine 
ve aynı zamanda TMK. m. 2 de yer alan dürüstlük kuralına dayandırılmakta-
dır8. Buna göre, birbirleriyle sözleşme görüşmelerine veya sosyal temas ya da 
işlem yapma temasına girişen kişiler arasında, içeriği sadece koruma (veya 
genel davranış) yükümlerinden oluşan bir borç ilişkisi doğar. Bu ilişkiye katı-
lanlardan biri, koruma yükümlerini ihlal ederse, bundan diğer taraf aleyhine 

                                                                          
4 Culpa in contrahendo, sözleşme görüşmelerinden ya da sözleşme görüşmeleri esnasındaki 

kusurdan doğan sorumluluk ifadesine karşılık gelmektedir. Eren, Fikret; 6098 Sayılı Türk 
Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, 
Ankara 2015, 1128.; Oğuzman, M. Kemal / Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hü-
kümler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 12. Bası, C. I, İstanbul 2014, 488 vd; 
Akyol, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İkinci Bası, 
İstanbul 2006, 115 vd. 

5 Eren, 1129; “Sözleşme kurulması sürecindeki kusurdan sorumluluk (culpa in 
contrahendodan sorumluluk) güven sorumluluğu kapsamına dâhildir. Güven sorumluluğu, 
culpa in contrahendodan doğan sorumlulukla birlikte, sözleşmenin devamında ve sözleşme 
sonrası koruma yükümlerinin ihlalinden kaynaklanan sorumlulukları da kapsayan bir üst 
kavramdır.” Kırca, Çiğdem: Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, 
Ankara 2004, 137 vd. 

6 Eren, 1128; Kırca, 160 vd.; Demir, Mehmet: “Hekimin Hukuksal Sorumluluğunun Kay-
nakları ve Özel Hastane-Kamu Hastanesi Ayırımı” Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, 
Ankara 2009, Armağan, 265; Uygur, Atiye, Hekimin Sözleşmeden Doğan Hukukî So-
rumluluğu, Ankara 2009, 20. 

7 Culpa in contrahendodan sorumluluğun hukuki niteliği ile ilgi görüşler ve ayrıntılı bilgi için 
bkz. Eren, 1130 vd.; Kırca, 138 vd.; Demircioğlu, H.Reyhan: Güven Esası Uyarınca Söz-
leşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk, Ankara 2009, 41 vd; 
Baygın, Cem, Culpa in Contrehendo Sorumluluğu ve ve Amerikan Hukukundaki Uygu-
laması, AÜEHFD., 2000, C. IV, S. 12, 345 vd. 

8 Serozan, Rona: “Culpa in Contrahendo, Akdin Müspet İhlali ve Üçüncü Kişiyi Koruyu-
cu Etkili Sözleşme Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç 
İlişkisi”, MHAD 1968, 108 vd.; Eren, 1128.; Akyol, 50.; Şenocak, Zarife; Borçlunun İfa 
Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Ankara 1995, İfa Yardımcısı, 277 vd. 
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doğan zararı tazmin etmek zorunda kalır9. Sözleşme görüşmelerinden doğan 
borç ilişkisi, bir edim yükümlerinden bağımsız borç ilişkisi olarak değerlendi-
rilmekte ve borç henüz edim yükümleri doğmadan, kişilerin sosyal temasa 
geçmiş olmaları nedeniyle yan yükümlerin (koruma yükümlerinin) ihlalinden 
doğmaktadır10. Hekim ile hasta arasındaki ilişkinin en önemli kaynağı sözleş-
me ilişkisi olsa da, hekimin Culpa in Contrahendo’dan da sorumluluğu doğa-
bilir. Hekim sözleşme görüşmeleri öncesinde kusurlu olarak, hastasının zarar 
görmesine neden olur ise bu zararı tazmin etme yükümlülüğü altına girer11. 
Hekimin, uzmanlık alanına girmeyen bir konuda kendisine başvuran hastaya, 
gerekli teşhis ya da tedaviyi yapabilecekmiş izlenimi vererek oyalaması; gerek 
olmadığı halde cerrahi bir müdahaleye ikna edebilmek için sağlık durumu ile 
ilgili yanıltıcı bilgi vermesi ya da herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek olma-
dığını söyleyerek hastayı oyalaması gibi durumlarda, hekimin Culpa in 
Contrahendo sorumluluğundan bahsetmek mümkündür. 

C. Hekimin Vekâletsiz İş Görme Sebebiyle Sorumluluğu 
Hastanın hayatını kurtarmak veya ağır bir zarara uğramasını engellemek 

için tıbbî müdahalede bulunan hekim ile hasta arasında sözleşme ilişkisi yoktur. 
Taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisinin olmadığı ve hastanın rızası-
nın da olumlu ya da olumsuz yönde var olmadığı durumlarda, hekimin, hastanın 
yararına tıbbî bir müdahalede bulunması halinde vekâletsiz iş görmeden söz 
edilmektedir12. Örneğin, bilinci kapalı bir hastaya, hekimin tıp biliminin kuralla-
rı çerçevesinde yapacağı müdahale TBK. m. 526-527’de düzenleme altına alı-

                                                                          
9 Culpa in Contrahendo’dan sorumluluk için yapılan bir diğer tartışma ise, doğan zararın taz-

min edilmesi için BK. m. 49 ve devamında düzenlenen haksız fiil hükümlerinin mi yoksa 
TBK. m. 112 ve devamında yer alan borca aykırılık hükümlerinin mi uygulanacağı meselesi-
dir. Bu iki seçenek, özellikle yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk (TBK. m. 66 m. 116), 
ispat yükü (TBK. m. 49 m. 112) ve zamanaşımı (TBK. m. 60 m.125) konularında birbirlerin-
den farklı düzenlemeler getirmektedir. Bu konudaki görüşler ve tartışmalar için bkz. Eren, 
1130 vd.; Serozan, Rona: İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, Kocayusufpaşaoğlu/ 
Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, III. Cilt., 2. Baskı, İstanbul 
1998, 248 vd.; Tekinay, S/Akman, S/Burcuoğlu, H/Altop, A.; Borçlar Hukuku Genel Hü-
kümler, 7. Bası, İstanbul 1993, 975 vd.; Oğuzman/Öz, 489 vd. 

10 Eren, 41.; Serozan, 108 vd.; Kırca, 108. 
11 Demir, Mehmet: “Hekimlik Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğun Koşulları” Ankara 

Barosu AÜHF Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007, Ankara 2008, Koşullar, 153. 
12 Vekâletsiz is görme ile ilgili olarak bkz. Brennecke, Philipp; Aerztliche Geschaeftsführung 

ohne Auftrag, Düsseldorf 2009, 97 vd; Tandoğan, Haluk: Mukayeseli Hukuk ve Hususiy-
le Türk İsviçre Hukuku Bakımından Vekaletsiz İş Görme, İstanbul 1957, 74 vd.; Tando-
ğan, Haluk: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt: II, 3.Baskı, Ankara 1987, 676 vd.; 
Zevkliler, A/Gökyayla, E.; Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 8. Baskı, Ankara 2014, 
508 vd.; Eren, Fikret; Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 2. Bası, 2015, Özel, 830; Yavuz, 
Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul 2013, 1323 vd. 
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nan vekâletsiz iş görme olarak değerlendirilir ve hukuka uygun görülür13. Aynı 
şekilde, bir toplantı ya da seyahat esnasında aniden fenalaşan bir kişiye, yakında 
bulunan bir hekimin ilk müdahalede bulunması yine vekâletsiz iş görme hü-
kümlerine göre değerlendirilir. Bu hallerde, hastanın varsayılan rızasına ve üs-
tün özel yararına uygun bir tıbbî müdahale olduğundan, bunun haksız bir fiil 
olarak değerlendirilmesi mümkün olmaz (TMK. m. 24/II.)14. Vekâletsiz iş gör-
me hükümlerine başvurulan bir başka durum ise, ameliyat devam ederken bek-
lenmeyen ve hayati önem taşıyan bir durumun ortaya çıkmasıdır. Kural olarak 
hekim, hastasını aydınlatarak rızasını almış ve yapacağı tıbbî müdahale bu şe-
kilde başlamıştır. Ancak, tıbbî müdahale devam etmekte iken daha önceden 
tespit edilememiş olan hayati bir durum ortaya çıkarsa ve hekim hastasının rıza-
sını almadığı halde (ya da varsayılan rızasına dayanarak) ameliyata devam eder-
se yine vekâletsiz iş görmüş kabul edilir. Hekimin buradaki amacı hastanın ağır 
bir zarara uğramasını engellemek ya da hastanın hayatını kurtarmaktır15. Bu 
amaçla hareket eden hekim, hasta ile aralarında hekimlik sözleşmesi var olsay-
dı, göstermesi gereken özeni göstermekle yükümlüdür (TBK. m. 527). Vekâlet-
siz olarak tıbbî müdahaleyi gerçekleştiren hekimin bu fedakârlığı, ona sözleş-
meye dayalı olarak tedavi yapan hekime nazaran daha az özenli hareket etme 
hakkı vermez16. Diğer yandan TBK. m. 527/I’e göre, “vekâletsiz iş gören, iş 
sahibinin ağır bir zarara uğramasını engellemek için faaliyette bulunmuşsa, 
sorumluluğu daha hafif olarak takdir edilir”17 hükmünün, hekimlik faaliyeti 
acısından uygulanması uygun değildir. Zira insan hayatı ve sağlığı üzerinde 
faaliyet gösteren hekimin, her hal ve şart altında özenli hareket etmesi asıldır18. 

                                                                          
13 Güven, Kudret: Kişilik Hakları ve Otanazi, Ankara 2000, 123. 
14 Eren, 606; Yılmaz, Battal; “Aydınlatılmış, Rıza”, Sağlık Hukuku Digestası, S. 1, 2009, 

175; Kirkit, Ecem; Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğu, 2016 Adana, 107; Zeytin, 
Zafer: “Tedavi İlişkisinde Hekimin Türk Hukukuna Göre Hukuki (Tazminat) Sorumlulu-
ğu” Roche Sağlık Günleri, 1/Tebliğler, İstanbul 2007, 102. 

15 Ayan, Mehmet; Tıbbî Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumluluk, Ankara 1991, 61; 
Brennecke, 228 vd; Zevkliler, 377 vd.; Tandoğan, 681 vd.; Doğan, Murat; Hekimin Hu-
kuki Sorumluluğu, Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk Sempozyu-
mu, 16-17 Ocak 2009 Mersin, 43; Yavuz, 475 vd. 

16 Ott, Werner E.: Voraussetzungen der Zivilrechtlichen Haftung des Arztes, Zurich 
1978, 79. 

17 Tandoğan, Vekâletsiz, 214 vd. 
18 Hastayı ağır bir zarar tehlikesinden korumak için müdahalede bulunan hekime sadece zorunlu 

ve faydalı masrafların (TBK. m. 529/I) değil, mutad bir tedavi ücretinin de ödenmesi gerektiği 
kabul edilmektedir. Hastanın gerçeklesen tıbbi müdahale sonrasında icazet vermesi halinde 
ise, hekim ve hasta arasında normal bir hekimlik sözleşmesi ilişkisi ortaya çıkacağı için ücret 
ödenmesini talep hakkı da kıyas yolu ile uygulanan genel hükümlere göre doğacaktır. Ayan, 
114; Resioğlu, Seza: Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu, Türk Hukukunda Hekimin Hu-
kuki ve Cezai Sorumluluğu, Sorumluluk Hukukundaki Gelişmeler, V. Sempozyum, An-
kara 12-13 Mart 1982, İstanbul 1983, 13; Ott, 80. 
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Hekim tarafından yapılan vekâletsiz iş görme niteliğindeki tıbbî müdahale, 
hastanın daha önce tedaviyi reddettiği bilinerek veya somut olayın özelliklerine 
göre bilinmesi gerekerek yapılmış ise, hekim tıbbî müdahale nedeniyle meyda-
na gelen bütün zararlardan ve kazadan dahi sorumlu tutulur. Ancak, hastanın 
olumsuz iradesi hukuka ve ahlaka aykırı ise dikkate alınmayacağı gibi, bir hak-
sız fiilden bedeni bir zarara uğrayan kişinin, tedavi yoluyla zararının artmasına 
engel olmak mümkün olduğu halde, buna rıza göstermemesi bir müterafik (or-
tak) kusur niteliğinde kabul edilir19. 

D. Hekimin Haksız Fiil Sorumluluğu 
Tıbbî müdahaleler sonucu, genellikle hastanın mutlak hak niteliği taşıyan kişi-

lik değerleri yasam, sağlık ve vücut bütünlüğü vb.- ihlal edilmektedir. Hasta ve 
hekim arasında geçerli bir sözleşme ilişkisi yok ise, vekâletsiz iş görmenin şartları 
da mevcut değilse, hekim haksız fiil nedeniyle sorumlu tutulabilir (TBK. m. 49 
vd.). Kaldı ki, taraflar arasında kurulmuş geçerli bir hekimlik sözleşmesi olsa bile, 
hekimin hastanın beden ve ruh bütünlüğüne yönelik her türlü davranışı aynı zaman 
da haksız fiil de teşkil edebilir20. Örneğin, hekimin kendinden beklenen dikkat ve 
özeni göstermeyerek, hasta organ yerine sağlıklı organı ameliyat etmesi ve maddi- 
manevi zarara neden olması, sözleşme ile üstlendiği yükümleri ihlal etmesi nede-
niyle sözleşmeye dayanan sorumluluğuna sebep olacağı gibi, aynı zamanda haksız 
fiil sorumluluğunu da doğurur. Dolayısıyla, hasta böyle bir duruma, hekime karşı 
tazminat talebini TBK. m.49’ da düzenlenmiş olan haksız fiil hükümlerine de da-
yandırabilir21. Bu durum TBK m. 60’da düzenlenmiştir. Buna göre; “Bir kişinin 
sorumluluğu, birden çok sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören aksini 
istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim 
olanağı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir” hükmü yer almaktadır. 
Bu hükümde de belirtildiği üzere, bir davranışın hem haksız fiil hem de borca ay-
kırılık teşkil edebilmesi mümkündür. Hekimin ameliyat sonucu hastanın karnında 
makas unutmasında, hem sözleşmeye aykırılık hem de haksız fiil durumu söz ko-
nusudur. TBK m. 60 hükmü, öğreti ve uygulamadaki çağdaş gelişmeler göz önün-
de bulundurularak, bir kişinin sorumluluğunun bir den çok hukuki sebebe dayandı-

                                                                          
19 Tandoğan, Vekaletsiz, 230.; Ott, 81; Ayan, 115. 
20 Avrupa Sorumluluk Hukukunun Esasları (European Group on Tort Law, Principles Of 

European Tort Law) madde 2.102. de, korunan menfaatler baslığı altında “En geniş ölçüde 
korunan menfaatler; yasam, fiziksel, zihinsel bütünlük ve özgürlüklerdir.” olarak belirlenmek-
tedir. Bkz. http://civil.udg.es/tort/Principles/pdf/PETL.Turkish.pdf Turkish Translation by 
Erdem Büyüksağiş. 

21 Şenocak, Zarife; "Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Özel Sorunları: Tıbbi Standartlar 
ve İspat", Ankara Barosu - Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007, Ankara 2008, 
Özel Sorunlar, 243.; Hekimin Haksız Fiile Dayanan Sorumluluğu ve Koşulları için Reisoğlu, 
3 vd.; Demir, Armağan, 270 vd. 
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rılabilmesi durumunda hâkimin, kanunda aksine bir hüküm yoksa zarar görene en 
iyi giderim olanağı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verme olanağını sağ-
lamaktadır22. Hekimin sözleşmeye dayanan sorumluluğu ile haksız fiil sorumlulu-
ğu arasında, aslında yapısal bir farklılık yoktur. Her iki sorumluluk düzeninde de, 
hekimin, hastanın kendi geleceğini belirleme hakkına saygı gösterilmesi, yaşam, 
sağlık ve vücut bütünlüğünü korunması ve tıbbî müdahalenin güvenli bir şekilde 
özenli olarak sunulmasını amaçlayan bir dizi yükümlülüğü vardır23. Ancak yar-
dımcı kişilerden dolayı sorumluluk ve kusurun ispat yükü açısından farklı hüküm-
lere tabidirler. Hekimin sözleşmeye dayanan sorumluluğu, zamanaşımı için TBK. 
m. 146, yardımcı kişinin sorumluluğu için TBK. m. 116, kusurun ispatı için ise 
TBK. m. 112 hükmüne tabi iken; hekimin haksız fiil sorumluluğu zamanaşımı için 
TBK. m. 72, yardımcı kişinin sorumluluğu için BK. m. 66, kusurun ispatı için ise 
BK. m. 49 hükümlerine tabidir24. 

II. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 

A. Hekimlik Sözleşmesinin Tanımı 
Serbest çalışan hekim ile hastası arasında gerçekleşen hekimlik sözleşmesi, 

değişik içeriklerde yapılabilmektedir. Bu sözleşme, TBK’da belirtilmemiş isim-
siz sözleşmeler kategorisinde yer almaktadır. Ancak hekimlik sözleşmesi 
TBK’da düzenlenen sözleşmelerin unsurlarını içinde barındırmaktadır. Buna 
karşın hekimlik sözleşmesinin doktrinde bazı tanımlamaları yapılmıştır. Buna 
göre, hekimlik sözleşmesi, “Serbest çalışan bir hekim ile hastası veya kanunî 
temsilcisi arasında yapılan ve hekimin öncelikle tıp bilimi ve uygulamasının 
öngördüğü esaslar çerçevesinde gerekli teşhisi koymak ve konulan teşhise en 
uygun tedaviyi seçip uygulamak yükümlülüğünü içeren bir ilişki” olarak tanım-
lanmıştır25. Aynı şekilde doktrinde yapılan hekimlik sözleşmesinin diğer bir 
tanımı ise, “Hekimlik sözleşmesi öyle bir sözleşmedir ki, serbest çalışan hekim 
bu sözleşme ile hastasının menfaatine ve iradesine uygun olarak, tıp bilimi ve 
uzmanlığının öngördüğü esaslar çerçevesinde ve bir ücret karşılığında, bir teş-
his koyma ve konulan teşhise en uygun tedaviyi seçip uygulamayı, bir zaman 
kaydına bağlı olmaksızın ve sonucun elde edilmesi taahhüdü altına girmeksizin 
üstlenir” şeklindedir26. 

                                                                          
22 Antalya, Gökhan, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. II, 533 vd; Oğuzman, M.K/Öz, 

T., Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2014, C. II., 286 vd. 
23 Straeter, J.: Grober Behandlungsfehler und Kausalitaetsvermutung, 2006, 33 vd. 
24 Şenocak, Özel Sorunlar, 243; Ayan, 62. 
25 Ott, 26; Bayraktar, Köksal; Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu, İstanbul 

1972, 33; Demir, 232. 
26 Uygur, 84. 
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B. Hekimlik Sözleşmesinin Unsurları 

1. Tarafların Serbest (Bağımsız) Çalışan Hekim ve Hasta Olması 

Hekimlik sözleşmesinin ilk temel unsuru, sözleşmenin taraflarına ilişkin 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözleşmeden kaynaklanan asli edim yükümünün 
konusu tıbbî teşhis ve tedavi borcunu üstelenen tarafın ya kendi adı ve hesabına 
işlettiği bir muayenehanenin sahibi sıfatıyla serbestçe çalışan ya da özel polikli-
nik, dal ve tıp merkezleri ve hastane gibi özel sağlık kuruluşlarını işleten bir 
hekim olması gerekir27. 

Teşhis ve tedavi fiillerinden söz edebilmek için, öncelikle bunu yapmaya 
yetkili bir kişi tarafından yapılmış olması gerekir. Hatta bazı yazarlar, tıbbî mü-
dahalenin hukuka uygunluğu için gerekli şartlardan birini müdahalede buluna-
nın hekim olması, unsurunun oluşturduğunu iddia etmektedirler28. 

Tıp fakültesinden mezun olarak diplomaya sahip olan kişiye hekim adı 
verilir. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun birinci 
maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve herhangi 
surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diplomaya 
sahip olmak şarttır” ifadelerinden de anlaşıldığı üzere Türkiye’de hekim ola-
rak görev yapabilmenin ön şartı Tıp Fakültesi mezunu olmaktır29-30. 1219 sayı-
lı Kanun 11.10.2011 tarihli 633 sayılı KHK ile değiştirilmeden evvel hekimle-
rin Türk vatandaşı olması da aranmakta idi. Değişiklikten sonra kanun met-
ninde bulunan “Türk vatandaşı olma” ön şartı artık aranmamaktadır. Kanun 
maddesinde söz konusu değişiklik yapılmadan evvel de yabancı hekimler is-
tisnai de olsa Türkiye’de hekimlik görevlerini yerine getiriyorlardı. Bu istisna-
lardan biri TŞSTİDK'nun 77. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre "Türki-
ye'de mevzuatı Kanuniye’ye müsteniden hakkı mûktesepleri tanınmış ecnebi 
tabipler, diş tabipleri... sanatlarını bu kanun ahkamı dairesinde icra edebilir-
ler" hükmü getirilmiştir. Bu hükmün dayanağı Lozan Antlaşmasının içinde 
yer alan "İkamet ve Adli Salahiyet Mukavelesi"nin 4/2. maddesinde düzen-

                                                                          
27 Demir, 233; Özdemir, Hayrunnisa, Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara 

2004, 19. 
28 Bayraktar, 11 vd; Sarıal, 50 vd. 
29 “1219 sayılı TŞSTİDK’nun tüm maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, kamu yararı ve genel 

sağlığın korunmasına yönelik sınırlamalar getirildiğinde, kamu yararı ve genel sağlığın kuşku 
ve duraksamaya yer olmadığı açıkça görülür. Anılan kanunun 1. Maddesinden anlaşıldığı şe-
kilde, doktorluk mesleğinin icrası ancak Türkiye Tıp Fakültelerinden diploma sahibi olan 
doktorun bizatihi kişiliğine sıkı sıkıya bağlı olmak koşuluyla sağlanmıştır…” Yargıtay bu ka-
rarında diploma kiralamanın geçersizliğine işaret etmiştir. (Y. 13. HD. T. 30.05.1996, E. 
1996/5075, K. 1996/5380, (naklen Kazancı Otomasyon). 

30 İlgili Kanunda 2011 tarihinde yapılan değişiklikle “Türk Hekimleri” kavramı kaldırılarak 
“Hekimler” kavramına yer verilmiştir. 
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lenmiştir. Buna göre "1 Ocak 1923 tarihinden önce Türkiye'de mesleklerini ifa 
eden kimseler ve hekimler görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerdir.”. 
Böylece yabancıların Türkiye'de hekimlik yapabilmeleri kazanılmış hakka 
dayanmaktadır31. Ayrıca 2182 sayılı kanunun 1/II hükmünde olduğu gibi, ka-
nunlarda açıkça gösterildiği ve izin verildiği durumlarda yabancı hekimler 
Türkiye'de hekimlik yapabilmektedirler32. 

Türkiye’de ikamet eden Türk soylu yabancıların da Türkiye’de hekimlik 
yapabilmelerine belli şartlar altında izin verilmiştir. Bu şartlar 2527 sayılı 
TSYMSYHK’nun 3. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, "Türk soy-
lu vatandaşların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen mes-
lek, sanat ve işlerde çalışma ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan 
nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, Bakanlar Kuru-
lunca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde, Dışişleri ile ilgili bakanlıkla-
rın görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca sürekli olarak izin verilebilir. Bu 
izin süresi sona erdiğinde yenilenebileceği gibi, her zaman geri de alınabilir" 
şeklindedir. Böylece, Türk vatandaşı olan hekimlerin yanında Türk soylu he-
kimlerin de sağlık sisteminde belli şartlar dâhilinde yer almalarına müsaade 
edilmiştir. Söz konusu bu düzenlemelere ek olarak Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununun 7. maddesinde, “... Özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren veya ülke düzeyinde mesleki gelişmeyi sağlayacak Türk uyruklu ve 
yabancı uyruklu elemanlar da kadro karşılığı aranmaksızın sözleşmeli olarak 
çalıştırılırlar.” düzenlenmesine yer verilmiştir33. 

Türk vatandaşlarının yabancı ülke üniversitelerinden almış oldukları tıp fa-
kültesi diplomaları da belirli şartlar altında kabul görmektedir. TŞSTİDK'un 4. 
maddesine göre, tıp diplomaları Sağlık Bakanlığınca oluşturulacak kurulca ince-
lenir. Diplomanın Türkiye’deki tıp fakülteleriyle aynı ders programı ve öğrenim 
süresine sahip bir fakülteden bütün sınavlar başarılmış olduğu tespit edilirse 
Sağlık Bakanlığı tarafından diploma onanır. Diplomada Türkiye’deki tıp fakül-
telerinden farklı dersler okutulduğu veya okunmamış dersler olduğu tespit edi-
lirse bu dersler tamamlatılarak ve staj da görüldükten sonra, tıp fakülteleri pro-
fesörlerinden oluşan bir kurul önünde sınava tabi tutulurlar. Sınav sonucuna 
göre hekimlik mesleğine başlarlar34. 

                                                                          
31 Bayraktar, 118. 
32 Bayraktar, 118. (657 sayılı Devlet Memurları Kanuna Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanunun I/2. maddesine göre: “Ankara Hastanesi’nde vazife görmek ve bizzat müddetleri beş 
yılı geçmemek şartıyla beş ecnebi mütehassıs tabip getirilebilir”.) 

33 Özdemir, 20. 
34 Güncel bir sorun olan Suriyeli hekimlerin Türkiye’de tıbbi faaliyette bulunabilmesi için 

TŞSTİDK'un 4’te belirtilen prosedür uygulanması sonucu Türkiye’de hekimlik yapabilecek-
lerdir. 
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Türkiye’de hekim olarak görev yapabilmek için Tıp Fakültesi diplomasına 
sahip olmanın yeterli olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında ayrıca hekimlerin 
uzmanlık diplomalarının olması aranmamıştır. Ancak, Tıpta Uzmanlık Tüzü-
ğü’nde yapılan düzenlemeler doğrultusunda, belirli bir dalda uzman olmak ve 
bunu ilan etmek bakımından uzmanlık belgesine sahip olmak gerekmektedir35. 
Türk hukukunda kural olarak, genel uzmanlığın çalışma alanı özel uzmanlık 
dallarının varlığına rağmen sınırlandırılmamıştır. Uzmanlık belgesinin arandığı 
haller sadece belirli bir dalda uzman olmak ve bunu ilan etmek bakımından 
gerekir. Yoksa pratisyen hekimler de her türlü tıbbi müdahalelerde bulunabilir-
ler. Hekimler, uzmanlık seviyelerine göre, "pratisyen hekimler" ve "uzman he-
kimler" olmak üzere iki ayrı gruba ayrılırlar. Pratisyen hekimler, sadece lisans 
eğitimine dayalı olarak tıp mesleğini icra eden kişilerdir. Uzman hekimler ise, 
lisansüstü eğitim görmüş kişilerden oluşur. Hukukumuz bakımından uzmanlık 
eğitimi, 26.04.2014 tarihli Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönet-
meliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Uzman hekimler, kendi ihtisas saha-
larına göre isimler alırlar ve bu dala ilişkin cerrahi müdahaleleri yapabilirler. 
Buna paralel olarak TŞSTİDK'un 23. maddesi de, "önemli cerrahi müdahale-
ler”in yapılabilmesi için ihtisas diplomasını aramaktadır. Buna göre, genel ve 
belli bir bölgeye ait his iptali ile yapılan büyük ameliyatların uzman hekimler 
tarafından yapılacağı hükmünü getirmiştir ki bu maddeye göre, özel cerrahi 
uzmanlık almamış hekimler, ancak zorunlu uzman bulunmaması, getirilme ola-
nağının olmaması gibi durumlarda hastaya müdahalede bulunabilirler. Diğer bir 
ifadeyle, normal şartlarda bu tur müdahaleler, pratisyen hekimler tarafından 
yapılamaz36. Yargıtay da bir kararında bu duruma değinmektedir37. Ayrıca 3153 
sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerine göre, “röntgen şuası, radyum emisyonu 
yahut radyum mürettebatı ile veya her türlü elektrik aleti ile teşhis ve tedavi 
yapmak bu dalda uzmanlığı gerektirir” hükmünü ihtiva etmektedir. 

                                                                          
35 Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 27. maddesinde, “Bu yönetmelik 

hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve 
yetkisini kullanamazlar” RG. T. 26.04.2014, S. 28983. 

36 “Ancak, ihtisası bulunmayan bir hekimin bu neviden önemli bir cerrahi müdahaleye teşebbüs 
etmesi, kanaatimce müdahalenin tıbbilik vasfını ortadan kaldırmaz. Sadece, kendi bilgi sevi-
yesinin çok üstünde bir müdahaleye girişmiş olan hekim için ‘Özen Borcunun İhlali’ni ifade 
eder. Ayrıca, kusurun ağırlığı ve dolayısıyla tazminat miktarının belirlenmesinde etken olur 
(BK. m.43/I).” Bkz. Ayan, 7. 

37 “....Kural olarak ve bazı özel ayrıcalıklar dışında doktorluk mesleğinin ‘Uzmanlık Nedeniyle 
Sınırlandırılması’ söz konusu değildir. Bu nedenle genel cerrah olan davalının varis ameliyatı 
yapması hukuka aykırı değildir. Ancak kendi içinde özel uzmanlık dallarına ayrılmış alanda 
tıbbi müdahalede bulunurken; doktorun bu özel uzmanlık dalının gereği olan bilgiler ile araç 
ve gereçlere sahip olması gerekir. Bunlara sahip olmadan yapılacak tıbbi müdahaleden do-
ğan zararlar hukuka aykırı hale gelebilir ve doktor kusuru nedeniyle sorumlu olur.”(Y. 
4.HD., T.6.5.1991, E.1990/5104, K.1991/429). 
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Son dönemlerde, tıp fakültesi lisans eğitiminin poliklinik aşamasında bulu-
nan son sınıf öğrencilerine "intörn hekim" adı verilmektedir. İntörn hekimlere 
üniversite öğretim elemanının gözetimi altında tedavi faaliyetlerine katılma 
imkânı tanınmıştır. 

Tabip Odasına kayıtlı bulunmak da, serbest çalışan hekimler ve kamu ku-
rumunda görev yapmakla beraber ayrıca kurumlarının dışında serbest çalışan 
hekimler için mesleği icra edebilme şartlarından biridir38. Özel muayenehane-
lerde mesleklerini icra eden hekimler için TŞSTİDK’nun 12. maddesinin 1. 
fıkrasında "Sanatını icra etmek üzere bir mahalde kayıtlı olan herhangi bir ta-
bibin bizzat dükkân ve mağaza açmak suretiyle her türlü ticaret yapması mem-
nudur" düzenlemesine yer vererek özel çalışan hekimler için bir takım yasaklar 
getirmiştir. Ülkemizde 1980 yılına kadar, her hekim için Türk Tabipleri Birli-
ği’ne (Tabip Odalarına) kayıt olma zorunluluğu varken, 1980 sonrasında üyelik 
sadece serbest çalışan hekimler için zorunlu hale getirilmiştir39. 

Serbest olarak hekimlik mesleklerini yerine getiren hekimlerin aynı zaman-
da Tabip odasına kayıt yaptırmaları da gerekmektedir. Hekimlik mesleğinin 
yürütülebilmesi için aranan bu şart serbest hekimlik için zorunludur. Bunun için 
23. 1. 1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesi-
nin birinci fıkrasına göre, "Bir tabip odası sınırları içinde sanatını icra eden 
tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevle-
rini yerine getirmekle yükümlüdürler". Söz konusu kanunun ikinci fıkrasında da 
"mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile ka-
mu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir 
sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler" diyerek ser-
best çalışan hekimler dışındaki hekimler için tabip odasına kayıt zorunluluğunu 
tercihe bağlanmıştır. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. 01. 1956 
tarih ve 1956 sayılı yorum kararında memurların dahi tabip odasına kayıt ol-
makla yükümlü bulundukları belirtildiği için, meslek icra etmek isteyen bütün 
hekimlerin tabip odasına kayıt yaptırmaları zorunludur40. 

Diş hekimleri, Diş Hekimleri Kanununun 17. maddesi gereğince Diş Hekim-
leri Odasına kayıt yaptırmak mecburiyetindedirler. Diş hekimleri, 3224 sayılı 
Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 3. ve 19. maddeleri ile 11. maddesinin (h) 

                                                                          
38 TBK. m.7/I: “....Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay 

içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yü-
kümlüdürler....”. Bunun dışında kalan hekimlerin ise tabip odalarına üye olmaları kendi istek-
lerine bırakılmıştır: TBK. m.7/II: “Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi 
bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odasına üye olabilirler.” 

39 Uygur, 48. 
40 Bayraktar, 120. 
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bendi ve 26. maddesinin (h) bendi gereğince hazırlanan Türk Diş Hekimleri Birli-
ği “Sürekli Diş Hekimliği Eğitim Yönergesi”ne göre verilen sertifikaya sahip ol-
malıdırlar. Diş hekimleri bir tabip ile müştereken açtıkları ve mesleklerini serbest 
olarak icra ettikleri müşterek muayenehaneler de açabilirler (ADSHY. m. 5/c). 

Özel çalışan bütün hekimler de, ilgili tabip odalarının haysiyet divanının 
takibine tabidirler. TŞSTİDK'nun 14. maddesinde "Hudut ve Merkezi Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tayin edilecek mıntıkalarda birer etibba odası 
tesis olunur. Etibba odaları tabiplerin mesleki haysiyet ve menfaatlerine taalluk 
eden, bilumum meseleleri rûyet ve teşkil edecekleri divanı haysiyetler vasıtasıy-
la mesleki adaba riayetsizliği görülen tabipler, diş tabipleri ve dişçiler hakkında 
inzibati cezalar tayin ve tabipler arasında tahaddüs eden mesleki ihtilafa hal ve 
tesviye eder" hükmü yer almaktadır. Bu nedenle meslekî tıbbî etik kurallarına 
aykırı hareket eden tabipler ve diş hekimleri Türk Tabipleri Birliğinin Haysiyet 
divanınca cezalandırılır. Bu üyeler arasında meslekten men cezası verilenler 
dahi bulunmaktadır (TBK. m. 39). 

2. Hekimin Tıbbî Müdahalede Bulunması 

Hekimlerin, hastaları ile yapacakları sözleşme sınırları içerisinde hastaya kar-
şı üstlendikleri temel borçları, teşhis ve tedaviyi de içine alan tıbbî müdahalede 
bulunmaktır. Sözlük anlamına göre, teşhis "hastalığın, bulgularına bakarak ne 
olduğunu tespit"tir. Teşhisin bir başka anlamı ise, bir hastalığın diğer bir hastalık-
tan ayırt edilmesidir41. Teşhis, birçok fiili kapsayan bir özelliğe sahiptir. Hastaya, 
ailesine soru sorulması, göğsünün dinlenmesi, hastanın vücudunun elle yoklan-
ması, konsültasyon yapılması, özel aletlerin kullanılması, laboratuvar incelemele-
rinin yapılması teşhis fiilini oluşturmaktadır42. Tedavi ise, bir hastalığı tıbbî metot-
larla teşhis ettikten sonra ona göre iyi olması için vasıtalar tatbik veya tavsiye 
etmektir43. Tedavi fiili, tıpkı teşhis gibi geniş bir kapsama sahip bulunmakta ve bir 
hastalığın veya rahatsızlığın iyileştirilmesi veya hafifletilmesine yönelen bütün 
fiilleri içine almaktadır44. Hastalığı iyileştirmeye veya hafifletmeye yönelen hare-
ketlerin, tıbbî niteliklere sahip olmaları gerekir45. Ayrıca tedaviyi gerçekleştiren 
fiillerin, tıp bilimince kabul edilen metod ve etkinliği denenmiş olması gerekir. 
Bu fiiller tıbbî, cerrahi ve psikolojik nitelikte olan fiillerdir46. 

                                                                          
41 Özdemir, 16. 
42 Bayraktar, 230. 
43 Belgesay, M. R; Tıbbî Mesuliyet, İstanbul 1954, Mesuliyet, 155; Gürelli, Nevzat; Hukuk 

Açısından Cerrahi Müdahalenin Sınırları, İÜHFM 1979, 1980, 81, C.45 – 47, S. 1-4, 271. 
44 Bayraktar, 232. 
45 Bayraktar, 233. 
46 Gürelli, 271; Belgesay, M.R; Doktorun Hukukî Borçları, İÜHFM, 1945, C.11, S. 3-4, 

Doktor, 113. 
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Tıbbî müdahale, doktrinde “resmi ehliyetli kişiler tarafından kişinin yaşa-
mını, sağlığını, cismani bütünlüğünü tehdit eden fiziksel veya ruhsal birtakım 
anomalilerin teşhisi, tedavisi, önlenmesi veya nüfus planlaması amaçlarına 
yönelik olarak, tıp biliminin genellikle kabul edilmiş kurallarına ve teknik ge-
reklerine uygun biçime gerçekleştirilen bir girişim olarak” ifade edilmektedir47. 
Yapılan diğer tanımlarda da tıbbî müdahale kavramları çeşitli açılardan tanım-
lanmıştır48. 

3. Hastanın Belirli Bir Ücret Ödemesi 

Tıbbî teşhis ve tedavi hizmeti sunan tarafın hekim olmasından dolayı taraf-
lar arasında meydana gelen sözleşmenin niteliği vekâlet sözleşmesidir49. Çünkü 
hekim vekâlet sözleşmesinde belirtildiği gibi belli bir edimi yerine getirmeyi 
üstlenmektedir. Asla belli bir sonucu üstlenmemektedir. Sadece hastanın, hasta-
lığı ile ilgili gerekli teşhis ve tedavi edimini üstlenmektedir. Hastanın, başta 
gelen yükümlülüğünün ücret ödeme olması, vekâlet sözleşmesini ivazlı hale 
getirir. Çünkü Borçlar Kanununun vekâleti düzenleyen hükümlerine göre ücret, 
vekâlet sözleşmesinin zorunlu bir unsuru değildir50. Ancak, mukavele ve teamül 
varsa vekil ücrete hak kazanır (TBK. m. 502/III). Uygulamada hekimlik söz-
leşmeleri ücret karşılığında yapılmaktadır. Bundan dolayı, hekimlik sözleşmesi-
nin tarafı olan hasta veya kanuni temsilci, hekimin sunduğu tıbbî hizmete karşı-
lık olarak daha önceden belirlenmiş belli bir miktar ücreti ödemekle yükümlü-
dürler. Zira tıpkı vekilin maddî isleri görmek üzere üstlendiği vekâlet durumla-
rında olduğu gibi, hekimlik sözleşmesi yapan bir hekimin de hastasına karşı 
tıbbî müdahale türünden bir maddi nitelikli iş görme edimini ifa taahhüdü söz 
konusudur51. Bu duruma, Türk Borçlar Kanunu’nun 502/ II fıkrasında yer alan, 
“vekâlete ilişkin hükümler niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda 

                                                                          
47 Çilingiroğlu, Cüneyt; Tıbbî Müdahalelere Rıza Ankara 1993, 15; Ayan 5 vd; Savaş, 

Halide; Yargıya Yansıyan Tıbbî Müdahale Hataları, 2. Bası Ankara 2011, 24; Şenocak, 
Zarife; Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası, AÜHFD., C. 50, 4, 2001, Küçük, 66-67; De-
mir, 234; 

48 “Tıbbi müdahale, kişilerin bedensel, fiziksel veya psikolojik bir hastalığını, noksanlığını 
teşhis ve tedavi etmek veya bu mümkün olmadığı takdirde hastalığı hafifletmek ya da acıları-
nı dindirmek veya onları böyle bir rahatsızlıktan korumak ya da nüfus planlaması amacı için, 
tıp mesleğini icraya kanunen yetkili kimseler tarafından, tıp bilimince genel kabul görmüş ku-
ral ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilen, en basit teşhis tedavi yöntemlerinden başlayarak 
en ağır cerrahi müdahalelerle kadar uzanan her çeşit faaliyettir.” Çakmut Yenerer, Özlem: 
Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Acısından İncelenmesi, İstanbul 2003, 24. 

49 Bkz. aşa. dpn. 60. 
50 Yalçınduran, Türker; Vekâlet Sözleşmesinde Ücret, Ankara 2007, 113; Tandoğan, 364. 
51 Hekimin ediminin maddi bir fiilin yerine getirilmesi olduğuna ilişkin olarak bkz. Eren, Fik-

ret; Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 2. Bası Ankara 2015, Özel, 709; Tandoğan, Ha-
lûk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.2, Ankara 1987, 359-360. 
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düzenlenmemiş olan iş görme sözleşmelerine de uygulanır” biçimindeki hüküm 
gereğince, hekimlik sözleşmesiyle tıbbî teşhis ve tedavi edimini üstlenen heki-
min vekil konumunda kabul edilmesi sözleşmenin tanımına da uygundur52. Üc-
ret karşılığında iş görmenin teamülden olduğu hallere hekimlerin, mimarların, 
özel öğretmenlerin, bankaların hizmetleri örnek olarak gösterilebilir53. Kaldı ki, 
söz konusu alanlarda taraflar ücret konusunda herhangi bir anlaşma yapmasalar 
bile, bir ücretli vekâlet sözleşmesinin kurulduğu kabul edilmektedir54. 

Serbest çalışan hekimin ücrete hak kazanacağına ilişkin kanuni düzenlemeler 
de bulunmaktadır. Bunlardan biri TDN m. 33’dür. Bu maddeye göre, “Her çeşit 
cerrahi müdahale, doğum, fizikoterapi, radyoterapi, diş tababeti tedavileri ve 
tabibin sıkı nezaretini gerektiren sürekli kürler için hastalardan maktu bir ücret 
istenebilir.”55 şeklindedir. Ücrete ilişkin kanundan kaynaklanan diğer bir düzen-
leme ise, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yer almaktadır. Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu (SHTK)56, sağlık hizmetleri ile ilgili temel esasları belirlerken 
ücretle ilgili olarak m.3/c de yaptığı düzenlemede şu ifadeye yer vermiştir: “..... 
Gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının her türlü ücret tarifeleri Sağlık 
Bakanlığınca onaylanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşları veya 
sağlık isletmelerinde verilen her turlu hizmetin fiyatları Sağlık Bakanlığınca tespit 
ve ilan edilir.” şeklindedir. Serbest çalışan hekimlerin alacakları asgari ücret ise 
Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenmektedir57. 

                                                                          
52 Ayan, 55-56; 709; Eren, 709; İpekyüz, F: Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstan-

bul 2006, 56; Büyüksağis, Erdem, Yaşama Sansının Yitirilmesi Sonucu Uğranılan Ka-
yıplar Açısından Hekimin Tazminat Sorumluluğunun Kapsamı – Uygun İlliyet Bağı Te-
orisine Değişik Bir Yaklaşım, AÜHFD., Yıl 2005, C.54, 4, 120-121; Özdemir, 56 vd. 

53 Tandoğan, 366; Aral, F./Ayrancı, H.; Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 11. 
Bası, Ankara 2015, 436; Gümüş, Mustafa A; Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, İstanbul 
2012, 119, dipnot: 628. 

54 “Vekalet ücreti verilmesi kararlaştırılmış, ama, miktarı tespit edilmemişse veya taraflar ara-
sında sonradan anlaşmazlık çıkarsa, hakim yapılan isin ekonomik önemini, gerektirdiği uz-
manlık derecesini, yüklenilen sorumluluğu –örneğin bir hekimin yapacağı ameliyatın ağırlık 
ve risk olcusunu – harcanan emeği ve zamanı, benzer islerde verilmesi teamülden olan ücret 
miktarını göz önünde tutarak uygun bir ücrete hükmedecektir......Teamülün tespitinde mesleki 
kuruluşların hazırladıkları asgari ücret tarifeleri göz önünde tutulabilir” Tandoğan, 367-368. 

55 Serbest çalışan hekimin ücrete hak kazanacağına ilişkin diğer bir madde ise, TDN 34’tür. Bu 
maddeye göre; “Götürü ücret alınması caiz olan hallerde, tedavi tamamlanmadan herhangi 
bir sebeple bırakılırsa, müdavi tabip o zamana kadar sarf ettiği mesai ile masraflarına teka-
bül eden ücreti alır ve peşin ücret almış ise bakiyesini iade eder.” Bir diğer düzenleme ise, 
TDN. m. 35’de acil müdahaleler için yapılmıştır: “Acil vakalarda müdahale eden tabip veya 
diş tabibi, bu müdahaleden dolayı, ücretini sonradan isteyebilir.” 

56 3359 sayılı 7/5/1987’de kabul edilen, 15/5/1987 yılında 19461 sayılı ile çıkarılmıştır. 
57 Türk Tabipleri Birliği “Asgari Ücret Tarifesi” adı altında bir kitapçık yayımlayarak kendi 

muayenehanelerinde serbest çalışan tüm hekimlere dağıtır. Bu kitapçık içinde genel ilkesel 
düzenlemeler, muayyene ve ayrı ayrı tüm tıbbi müdahaleler tek tek biçimlendirilmiştir. Örne-
ğin, Normal is günlerinde muayenede yapılan muayene 25 birim, hastanın bulunduğu yerde 
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Ücret ödeme borcu, kural olarak sözleşmenin karşı tarafını oluşturan hastaya 
veya kanunî temsilcisine aittir. Hastanın küçük olması durumunda, ana ve babası 
velayet hakları çerçevesinde çocuklarının üçüncü kişilere karşı kanunî temsilcile-
ridir (TMK m. 342). Küçüğün sağlık masraflarını da ana ve babası karşılamakla 
yükümlüdür. Eğer ortak hayat sona ermiş veya ayrılık hali söz konusu ise, küçü-
ğün velayeti eşlerden birine verilir. Kendisine velayet verilen taraf ücretin öden-
mesinden sorumludur (TMK m. 336/2). Ana veya babadan birinin ölümü halinde 
velayet, sağ kalan eşe, boşanmada ise küçük kendisine bırakılana aittir (TMK. m 
336/3). Burada da ücret ödeme borcu velayet kendisine bırakılana ait olur. Eğer 
küçüğün ana ve babası bulunmuyor, nerede oldukları bilinmiyorsa veya velayet 
kendilerinden TMK m. 348 gereği alınmış olan velayet altında olmayan küçüklere 
TMK. m. 404 gereğince vasi atanır. Vasi küçüğün korunmasını da içine alan 
onunla ilgili her türlü hukuki işlemi yapan küçüğü her hukuki işinde temsil eder 
(TMK. m. 448). Küçüğün malvarlığının olması durumunda sağlıkla ilgili giderler 
bu malvarlığından karşılanır. Küçüğün devlete ait kurumlara bırakılması duru-
munda da ilgili kurum ücreti ödemekle yükümlüdür. 

4. Tarafların Anlaşması 

Hekimlik sözleşmesinin tamam olabilmesi için, tıbbî teşhis ve tedavinin 
gerçekleştirilmesi ile buna karşılık olarak belirlenen ücretin değiştirilmesi 
hususunda tarafların anlaşmaları gerekir. Bilindiği üzere rızaî sözleşmeler 
tarafların yalnız irade açıklamaları ile meydana gelirler. Bunların oluşması 
için tarafların rızasından başka bir şeye örneğin muayyen bir merasime uyma-
ya gerek yoktur58. 

Hekimlik sözleşmesinde değiştirme taahhüdünü taşıyan icap ve kabul, bu 
sözleşme ne şekilde yapılmış olursa olsun, sözleşmenin kurulması için gerekli ve 
yeterli unsurdur. Hekimlik sözleşmesi her zaman açık bir kabul beyanıyla gerçek-
leşmez. Öyle durumlar vardır ki, bazen tarafların sosyal tipteki davranışları irade 

                                                                                                                                                                                    
muayene ise 45 birim; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bolumu: Kalp hızı, solunum hızı, tansi-
yon arteriyel takibi (monitorizasyon) 30 birim; Toraks tüpü takılması (yeni doğan) 200 birim; 
Genel Cerrahi: Lenf bezi biyopsisi 150 birim; Radyofrekans 200 birim; Kalp ve Damar Cer-
rahisi: Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile 1480 birim, Transluminal 
anjioplasti 500 birim; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları: Tonsillektomi (bademcik ameliyatı) 
250 birim, Timpanoplasti 700 birim, Koklear implant yerleştirilmesi (biyonik kulak ameliyatı) 
1100 birim; Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi: Burun rekonstruksiyonu, 600 birim, 
......vb. Türk Tabipler Birliği her yıl (ya da enflasyonun durumuna göre yılda iki kez) bu bi-
rimler ile çarpılacak olan “katsayı”yı bildirir. (Bu bilginin çalışmamıza eklendiği Nisan 2008 
itibariyle söz konusu katsayı 2,6 idi.) Hekimler yapacakları - muayene, teşhis, her tur tıbbi 
müdahale vb.- uygulamanın birimlerini, o döneme ait katsayı ile çarparak asgari ücreti belir-
lerler. Belirlenen bu ücretin üzerinde bir ücret talep edilebilecekken, bu ücretin altında kalan 
bir ücret alamazlar. Bu uygulama, özel hastanelerdeki hekimlik hizmetleri içinde geçerlidir. 

58 Yavuz, 36. 
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beyanı anlamına gelir59. Örneğin, acile kaldırılan bir hastanın ilgili birime götü-
rülmesi, hasta veya kanunî temsilcisinin hastalığın türüne göre hekimden randevu 
almalarında olduğu gibi. Bütün bu durumlarda sözleşme taraflar arasında zımnî 
olarak kurulmuştur. Hekimlerin özel muayenehane açmaları ve şartları belirleyip 
ilan etmeleri ve hasta veya temsilcisinin ilgili kurum veya kuruluşa başvurmala-
rıyla zımnen de olsa taraflar arasında sözleşme gerçekleşmiş olur. 

III. HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HUKUKÎ 
SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 

A. Sözleşmenin Varlığı ve Geçerliliği 
Hekim ile hasta arasında gerçekleştirilen sözleşmenin hukuki niteliğinin ve-

kâlet sözleşmesi olmasından dolayı, hekimin sözleşme gereği sorumluluğunun 
söz konusu olabilmesi için, öncelikle hasta ile arasında geçerli şekilde kurulmuş 
olan bir vekâlet sözleşmesinin bulunması gerekir. Zarar, sözleşmenin ihlali, uy-
gun illiyet bağı ve kusur sözleşmeden doğan sorumluluk için gereklidir. 

Hekim ile hastası arasında yapılan sözleşmenin hukuki niteliği yukarıda da 
açıklamış olduğumuz üzere, vekâlet sözleşmesi niteliğindedir60. Vekâlet söz-
leşmesinin özelliği, maddî fiillere ilişkin olmasıdır. Burada, vekil (hekim) mü-
vekkili için hukukî muameleler ve benzeri işler yaparak haklar kazanması ve 
borçlar yüklenmesi söz konusu değildir. Kanunda öngörülmemiş her çeşit mad-
di fiillerin yapılması bu çeşit vekâletin içeriğine dâhildir61. Örneğin, Hekiminin 
hastasını tedavi etmesi gibi62. 

Hekimin yapacağı hekimlik sözleşmesi, genel hükümlere tabidir. Yani, ta-
rafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanında bulunmalarıyla sözleşme 
kurulmuş olur. İrade açıklaması açık veya kapalı olabilir (TBK. m.1/I-II). He-
kim ve hasta veya kanuni temsilci arasındaki sözleşme açık irade beyanıyla 
kurulabileceği gibi zımnî irade beyanı ile de kurulabilir. Sözleşmenin kurula-
bilmesi için irade beyanlarının belli bir şekilde olmasına gerek yoktur. Çünkü 

                                                                          
59 İnal, Tamer; Türk Hukukunda Borcun Kaynakları, Borca Aykırılık ve Sonuçları, 5. Bası 

Ankara 2015, 77 vd. 
60 Gümüş,, 127; Ayan, 53-56; Ott, 23; Wiegand, Wolfgang; Der Arztvertrag, insbesondere 

die Haftung des Arztes, Arzt und Recht, Berner Tage für die juristische Praxis 1984, 
Bern 1985, 82; Yavuz, Cevdet; Türk Borçlar Özel Hükümler, İstanbul 2013, 1121; 
İpekyüz, 68; Hardy Landolt/ Iris Herzog-Zwitter, Sorgfaltspflicht der Ärzte, HAVE 
2016, 110; BGE 132 III 359 E. 3.1 und 120 II 248 = Pra 1995 Nr. 141 E. 2c.; “…Davadaki 
ileri sürülüşe ve kabule göre dava temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır..” (Y. 13. HD. 
T. 13. HD. T. 08.07.2015, E. 2014/41948, 2015/23610) 

61 Yavuz, 1121 vd; Tandoğan, 359-360. 
62 Erman, Hasan; Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Bülent Davran’a Armağan, İstanbul 

1998, 143. 
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sözleşmenin kurulmasında şekil serbestîsi geçerlidir63. Hekimin, hastayı muaye-
ne etmek üzere hastasının tansiyonunu, şekerini ölçmesiyle sözleşme kurulur64. 

Tarafların ehliyeti konusunda da genel esaslar uygulanır. Dolayısıyla, tam 
ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler hekimlik sözleşmesini tek başlarına yapabilir-
ler. Hekimlik sözleşmesi Türk Medeni Kanunu’nun 16. maddesinin 2. cümle-
sinde belirtilen kişiye sıkı sıkıya bağlı olan hakların kullanılmasında yasal tem-
silcinin rızasının gerekli olmadığı hallerden olup sınırlı ehliyetsizler de hekimlik 
sözleşmesi yapabilirler65. Bunun yanı sıra ikinci bir görüş de, özellikle sınırlı 
ehliyetsiz durumundaki kişinin korunması için, kanuni temsilci tarafından ya-
pılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bunun gerekçesi olarak da, kıyasen 
TŞSTİDK’nun 70. maddesinin “veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı 
takdirde rıza şart değildir” düzenlemesi dayanak gösterilmiştir66-67. 

Tam ehliyetsizler, temyiz kudretine sahip bulunmayan kişilerdir. Bu kişile-
rin fiil ve dolayısıyla hukuki işlem ehliyetleri yoktur. Tek başlarına herhangi bir 
hukuki işlem yapmaları mümkün olmadığı gibi, TBK. m. 6568’de düzenlenen 
istisna dışında hukuka aykırı fiilleriyle verdikleri zararlardan da sorumlu değil-
dirler. Bu nedenle taraflardan birini tam ehliyetsizin oluşturduğu hekimlik söz-
leşmesinde, sözleşme kanuni temsilci tarafından yapılmalıdır. 

Hekim ve hastası arasındaki sözleşme TBK m. 6’da yer verilen zımnî kabulle 
de kurulabilir. Aynı şekilde taraflar arasında oluşacak sözleşmeye vekâlet hüküm-
leri uygulanacağı için vekâlet sözleşmesinde zımnî kabul özel olarak düzenlen-
miştir. Burada genel ve özel iki kural yarışmaktadır. Bundan dolayı daha özel 
olan vekâlet sözleşmesinde düzenlenen m. 503 uygulama alanı bulur. Buna göre, 
“Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmi sıfata 
sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul ede-
ceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet 
sözleşmesi kurulmuş sayılır.”. Maddede yapılan icabın, derhal reddedilmediği 
takdirde kabul edilmiş sayılacağı yolunda kesin bir karine ifade edilmektedir. Bu 

                                                                          
63 Ott, 25; Schroder, 29. 
64 Richard, E.; Zwischenfaelle in der zahnaerztlichen Praxis und ihre zivilrechtlichen 

Konsequenzen, Berlin, 1968, 60. 
65 Zevkliler Aydın; Medeni Hukuk, 6. B, Ankara 2000, 278. 
66 Zevkliler, 278-279. 
67 TŞSTDK'nun 70. maddesine göre "Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi 

ameliye için hastanın, hasta küçük veya hacir altına alınmış ise veli veya vasisinin evvelemir-
de muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahiler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. 
(Veli veya vasisi olmadığı veya bulunamadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye 
muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir)". 

68 TBK m.65 “Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği 
zararın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir.”. 
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nedenle, bu karinenin, icabın derhal reddedilmediği durumlarda, susmanın kabul 
niteliğinden ileri gelmediğini ispat etmek suretiyle çürütülmesi mümkün değil-
dir69. Söz konusu karine "İşin görülmesi resmi sıfatı veya mesleğinin icabı olan-
lar" hakkında öngörülmüştür. Bu tür meslek sahiplerinin icabı derhal reddetme-
dikçe vekâlet sözleşmenin kabul edilmiş sayılması, hizmetlerini kamuya arz etme-
lerinin ve ruhsatları dolayısıyla faaliyet gösterdikleri alanda bir çeşit tekel sahibi 
olmalarının sonucudur70. Özel olarak çalışan hekimler de meslekî faaliyetlerini 
devletten aldıkları ruhsata dayanarak icra etmekte olup, aynı zamanda, hastalara 
karşı vekâlet sözleşmesi ile üstlenmiş oldukları işler, mesleklerinin icaplarından-
dır. Bu nedenle zımnî kabulü düzenleyen TBK. 503. madde hükmü özel sağlık 
kurum ve kuruluşları hakkında da uygulama alanı bulur. Hekimlik sözleşmesinin 
zımnî kabulle kurulması hasta açısından da mümkündür71. 

B. Hekimin Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerinin İhlali 

1. Genel Olarak 

Hekimlik sözleşmesinin asıl edimi üstlenen tarafı olan hekimin sözleşme 
ile üstlendiği asıl edim ve yan edim yükümlerini hiç veya gereği gibi yerine 
getirmediği durumlarda TBK m. 112 anlamında sözleşmeye aykırılık söz konu-
su olur. Hekimin sorumluluğuna gidilebilmesi için öncelikle taraflar arasında 
yapılan sözleşmenin sınırları ve konusu iyi bir şekilde tespit edilmelidir72. He-
kimlik sözleşmesinin en belirleyici asli edim olan teşhis ve tedavi edimi73 ve 
diğer yan edimler olan aydınlatma, sır saklama, dosyalama yükümlülükleri oluş-
turmaktadır74. 

2. Tıbbî Müdahalede Bulunma Yükümlülüğü 

Hekim, hastanın iradesine ve menfaatine uygun olarak kendi görev ve yetki 
alanına giren tıbbî hizmeti ifa etmeyi borçlanmaktadır. Belirtelim ki, hekimin 
bu şekilde sözleşmenin tarafı olarak algılanabilmesi için, yapılan hizmetin veya 
ifa konusunun kendi görev ve yetki alanına ilişkin olması şarttır. Hekim hasta 
ile yaptığı sözleşme gereği üstlenmiş olduğu edimleri hastadan emir ve talimat 
almadan kendi meslek bilgisini kullanarak hastaya karşı ifa eder. Vekâlet söz-
leşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan yapılır. Ancak ispat açısından 
yazılı olması tavsiye edilir. 

                                                                          
69 Tandoğan, 387; Aşçıoğlu, 37. 
70 Tandoğan, 389; Aşçıoğlu, 37-38. 
71 Tandoğan, 389-390; Bayraktar, 140. 
72 Büyüksağiş, 117 vd. 
73 Hardy Landolt/ Iris Herzog-Zwitter, 106. 
74 BGer 4C.32/2003 vom 19. Mai 2003 E. 3. 
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Hekim, hekimlik sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirirken, tedavi 
faaliyetine ilişkin bir kısım işlerin yapılmasını yardımcı kişilere bırakabilir75. 
Bunlar hastaya iğne yapılması, ameliyata hazırlanması, röntgen filmlerinin çe-
kilmesi, hastanın dişlerinin temizliği vb. Hekim bu fiilleri bizzat ifa etmekle 
yükümlü olmadığı için söz konusu fiiller, yardımcı kişilere bırakılmaya elverişli 
(TBK. m. 83) işlemlerdendir76. 

Hekim yanında çalıştırdığı yardımcı şahsın fiillerinden Borçlar Kanunu'nun 
116. maddesi çerçevesinde sorumlu tutulur77. Ancak bunun için yardımcı şahsın 
kusurlu olması şart değilse de, hastanın uğradığı zarar ile yardımcı şahsın eyle-
mi arasında illiyet bağının bulunması şarttır. Hekim istihdam edenin sorumlulu-
ğundan farklı olarak (TBK. m. 66), işi yardımcıya bırakmada, onu seçmede, ona 
nezaret etme ve talimat vermede kusurlu olmadığını ispatlayarak sorumluluktan 
kurtulamaz. Burada, yardımcı kişi sorumlu değildir. Borçlunun sorumluluğunun 
temeli, farazi kusura dayanır78. Yardımcı kişinin zarar verici davranışında bizzat 
borçlu bulunmuş olsaydı, bu davranış onun için kusurlu sayılacak ise, borçlunun 
farazi kusuru gerçekleşmiş olur. Buna karşılık borçlu, yardımcı kişinin davranı-
şında bulunsa idi, bu onun için de kusurlu bir davranış sayılmazsa, borçlu bu 
durumu ispat ederek sorumluluktan kurtulur79. Hasta, hekimin bürosunda veya 
hastanesinde çalışan diğer personeli (TBK. 49) sorumlu tutabilir. Çünkü hasta 
ile personel arasında herhangi bir sözleşme yoktur. 

Hekim, hastası ile arasında yapılan sözleşme gereği, hastasının kural olarak 
tıbbî müdahalesini bizzat gerçekleştirmek zorundadır. Ancak, hekim, bazı hal-
lerde yerine başkasını getirebilir; yani, sözleşmeyle üstlenmiş olduğu tıbbî edim 
borcunu, denetimi söz konusu olmaksızın üçüncü bir şahsa aktarır. Bu duruma 
ikâme adı verilmektedir80. 

Hekimin kendisi yerine bir başkasını koyması, vekâlet sözleşmesinde oldu-
ğu gibi iki değişik şekilde ortaya çıkabilir81. Birincisinde, hekim, hastaya müda-
hale etme borcunu kendi adına yaptığı sözleşme ile başka bir hekime bırakırsa, 

                                                                          
75 Sarıal, E., Sağlar arası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İlişkiler, İstanbul 

1986, 54. 
76 Ott, 67; Reisoğlu,: Hekimlerin Hukukî Sorumluluğu, Türk Hukukunda Hekimin Huku-

kî ve Cezaî Sorumluluğu, Sorumluluk Hukukundaki Gelişmeler, V. Sempozyum, Anka-
ra 12-13 Mart 1982, İstanbul 1983, 1 vd, 15; Sarıal, 54. 

77 Ott, 66. 
78 Reisoğlu, 15; Köprülü, Ömer: Hekimin Hukukî Sorumluluğu, İBD. 1984, C. LVIII, 10-

11, 589 vd.; Erzurumluoğlu, Erzan, Hastane Yönetimi ve Sağlık Personelinin Hukuki So-
rumluluğu, AİTİAD 1976, C. 8, 1-2, 191 – 204, 202. 

79 Belgesay, Mesuliyet, 78, 139; Eren, 1070. 
80 Ott, 68; Yavuz, 644. 
81 Ayan, 69. 
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böyle bir durumda "alt vekâlet”ten söz edilir82. Alt vekâlette hekim ile hasta 
arasındaki hekimlik sözleşmesi devam eder. Bu arada, tıbbî müdahale edimi 
kendisine bırakılan hekim ile hasta arasında, herhangi bir sözleşme yoktur. Sa-
dece birinci hekim ile onun tevkil ettiği hekim arasında bir vekâlet sözleşmesi 
bulunmaktadır. İkincisinde ise, hekim hastası adına yapmış olduğu bir sözleş-
meyle tıbbi müdahale borcunu diğer bir hekime bırakır. Burada ikame vekâlet 
söz konusu olur. Hasta ile yeni hekim arasında bir sözleşme kurulmuş olur. 
Aksi kararlaştırılmadıkça birinci hekimin sorumluluğu devam eder83. 

Kendisi yerine bir başkasını koyan hekimin sorumluluğu bunun caiz olup 
olmamasına göre değişir. Türk Borçlar Kanunu 506/I’e göre, caiz ikame üç halde 
mümkündür. Bunlardan birincisi, hekimin kendisi yerine bir başkasını koymasına 
hastanın muvafakat etmesidir. Muvafakat açık veya örtülü olabilir84. İkincisi mes-
leki örf ve adetin hekimi yetkili kılmasıdır. Örneğin, özel olarak çalışan hekimin 
tatile gitmesi durumunda hastaları diğer bir hekime bırakması, gibi durumlarda 
örfün hekimi yetkili kıldığı kabul edilmektedir. Hekimin kendi yerine bir başkası-
nı koyması halinin üçüncüsü ise, şartların onu zorlamasıdır. Mantıklı bir sebep, 
hekimin edimini şahsen ifa etmesini engellemekte ve tedavinin ertelenmesi ise 
hasta için önemli bir zarar tehlikesini taşımaktadır85. Burada hekimin kendi yerine 
başkasını koymada bir zaruret hali bulunmaktadır. Örneğin, aniden rahatsızlaşan 
bir hekimin yerine geçen diğer bir meslektaşının ameliyatı sürdürmesinde durum 
böyledir86. İkamenin caiz olduğu durumlarda hekim, sadece "yerine geçecek kişiyi 
seçme ve ona talimat vermede sadakatli özenli hareket etme" bakımından sorum-
ludur (TBK. m. 506 /II)87. Buna karşılık, yerini alan hekimi gözetim altında bu-
lundurmak ve denetlemekle yükümlü değildir88. 

Türk Borçlar Kanunu’nun, 506/I hükmünde düzenlenmiş olan ve yukarıda 
ele aldığımız şartlardan herhangi biri mevcut değilse, artık caiz olmayan ikame 
var demektir. Caiz olmayan ikamede ise, asıl hekim, yerine geçen kişinin eyle-
minden "sanki kendisi yapmış gibi" sorumlu olur (TBK. m. 507/I)89. Gerek caiz 
gerekse caiz olmayan alt vekâlette, hasta, birinci hekime karşı sahip bulunduğu 
bütün hakları doğrudan doğruya ikincisine karşı da ileri sürebilir (TBK. m. 
507/III). İkame vekâlette ise, tevkil edilen hekim ile hasta arasında ayrı bir ve-

                                                                          
82 Akipek, Şebnem; Alt Vekalet, Ankara 2003, 108 vd. 
83 Tandoğan, 462; Sarıal, 51. 
84 Loeffler, W.; Die Haftung ders Arztes aus ärztlicher Behandlung, Zürich 1995, 109. 
85 Sarıal, 53. 
86 Reisoğlu, 13. 
87 Ott, 69; Sarıal, 51. 
88 Tandoğan, 466; Sarıal, 51. 
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kâlet ilişkisi kurulmuş olduğundan, Borçlar Kanunun 507/III’ün uygulanmasına 
gerek yoktur90. Hekimler ile hastalar arasında yapılan sözleşmede, ikame vekâ-
letin caiz olup olmaması, tarafların yaptıkları sözleşmenin içeriğine göre belir-
lenir. Eğer hasta, hekim ile sözleşme yapmada hekimin şahsını önemseyerek 
sözleşme yapmışsa, hekim olağanüstü durumların dışında (ölüm, hastalık vb) 
tıbbî müdahaleyi bizzat yapmakla yükümlüdür. 

3. Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü 

Hekim ile hastası arasında yapılan sözleşme güven ilişkisine dayanmaktadır. 
Aydınlatma yükümü91, taraflar arasında güven ilişkisinin mevcut olduğu ilişkiler-
de daha da ön plana çıkar92. Hekimin hasta üzerindeki her önlemi, hastanın da 
onayını katılımını gerektirir93. Hekim, bizzat hastayı veya kanuni temsilcisini (veli 

                                                                          
90 Tandoğan, 468-469. 
91 Çilingiroğlu’na göre aydınlatma, hekim açısından dar anlama bir hukuki ödev veya yükümlü-

lük değil, aslında bir hukuki külfettir. Kanun tarafından kendisine yüklenen bazı davranış ve 
ödevlerini yerine getirmeyen kimse haklarını kısmen ya da tamamen kaybediyorsa yani kendi 
yararına olması muhtemel avantajlı bir hukuki durumu elde edemiyorsa ortada bir külfetin 
varlığından söz edilecektir (Çilingiroğlu, 58, dpn. 152); Erman’da aydınlatmanın özellikle 
ceza hukuku bakımından bir yüküm değil bir yükümlülük olarak değerlendirilmesi görüşün-
dedir (Erman, Barış, Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Ankara 
2003, 101); Başpınar’a göre aydınlatma bir yükümlülük olarak kabul edildiğinde karşılaşıla-
cak müeyyide de bir farklılık olacak, ihlal eden hekim tazminat ödemek durumunda kalacak-
tır. Yazar organ nakli açısından aydınlatmanın bir yükümlülük olarak kabul edilmesi gerektiği 
görüşündedir (Başpınar, Veysel; “Organ Naklinde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, Or-
gan ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları” I. Uluslar arası Tıp Etiği Kongresi 
Bildiri Kitabı İstanbul 2007, 194) 

92 Başpınar, Veysel; Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın ve Bankanın) Özen Borcundan 
Doğan Sorumluluğu, 2. Bası, Ankara 2004, Özen, 143; Kirkit, Ecem; Tıbbî Müdahalenin 
Hukuka Uygunluğu, Ankara 2016, 71 vd. 

93 Deutsch, E/Spickhoff, A; Medizinrecht, 5. Auflage, 2003, 62; “Davacı tarafından 
16.05.2009 günlü aydınlatılmış onam formu içeriğinde "Dr. ..tarafından şu andaki hastalığı-
mın tedavisinde uygulanabilecek yöntemler anlatıldı. Bunların içinde doktorumun önerdiği 
tedavi yönteminin olası riskli durumlarını ve tedaviyi kabul etmezsem hastalığımın seyrinin 
kötü yönde etkileneceğini anladım. Bu bilgiler ışığında kendi serbest irademle abdominaplasti 
meme küçültme tedavisinin bana uygulanmasını onaylıyorum "ifadelerinin yer aldığı işlemin 
tıbbi sonuçlarının ve olası komplikasyonlarının anlatıldığı ve davacının bu işleme rıza göster-
diği yazılı ise de, bu rızanın az yukarıda vurgulandığı üzere aydınlatılmış rıza olması gerekir. 
Anılan belgede önerilen tedavi yönteminin başarı şansı ve süresi, bu yöntemin hastanın sağlı-
ğı için taşıdığı riskler, tıbbi sonuçları ve olası komplikasyonları konularında bir açıklama bu-
lunmamaktadır. Somut olayda genel soyut ibarelerle düzenlenmiş bir muvafakatname vardır. 
Yine 13.11.2006 tarihinde imzalanan Muvafakatname belgesinde de "...cerrahi müdahaleyi 
yapacak olan Op. Dr. ……bana ameliyatı ayrıntılı bir şekilde anlattı. Bende bu müdahalenin 
şeklini ve sonuçlarını ve daha sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonları tamamen anladım. 
Ben 1. maddede belirtilen ameliyatta, ameliyat esnasında evvelden akla gelmeyen durumlarda 
gerek görüldüğü takdirde ilave ve farklı şekilde müdahalelerin yapılabileceğini kabul ediyo-
rum” ifadelerin soyut genel ibareler olup hastanın olası risk ve komplikasyonlar konusunda 
somut ve yeterli bir şekilde aydınlatıldığının mevcut belgelerle hekim tarafından ispatlanama-
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veya vasi), uygulanacak teşhis ve tedavi konusunda aydınlatmak zorundadır. Bu 
aydınlatma faaliyeti neticesinde, hasta veya kanuni temsilci, uygulanacak tıbbî 
teşhis ve tedaviye rıza gösterebileceği gibi göstermeyebilir de. 

Aydınlatma konusu, hekimin hastasına uygulayacağı müdahaleyi hukuka uy-
gun hale getiren bir durumdur94. Aydınlatma yükümü, temellerini Anayasa’nın 
17. maddesinden alır. Öyle ki, Anayasa’mızın 17. maddesine göre, kişinin vücudu 
üzerinde rızası olmaksızın tıbbî müdahalede bulunulamaz. Bu sebeple, rıza çok 
önemli bir koşuldur. Hastanın kendisine uygulanacak müdahalelere rıza verebil-
mesi için onun yeterli düzeyde aydınlatılması gerekir. Anayasanın 17. maddesinin 
yanı sıra, kişilik hakkını koruma amacına yönelik Medenî Kanun’un 23 ve 24. 
maddeleri de hukuki dayanak olarak kabul edilebilir95. Anayasa ve Medeni Ka-
nundan başka hekimin hastayı aydınlatma yükümlülüğünün düzenlendiği özel 
hükümler de mevcuttur. TŞSTİDK’nun 70. maddesine göre, “bütün tıbbî müda-
haleler için yetkili şahsın rızasını almak zorunludur. Rızanın geçerli olabilmesi 
içinse, hastanın, muvafakat beyanından önce müdahalenin türü, kapsamı ve so-
nuçları üzerinde aydınlatılması gerekir”96 hükmü yer almıştır. 

                                                                                                                                                                                    
dığı hususu sabittir. Şu duruma; davalı yüklenicinin, davacı iş sahibini, eser sözleşmesinin 
ifasından sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar hakkında yeterince bilgilendirmediği, do-
layısıyla özen ve sadakat borcunu gereğince yerine getirmeyen davalı yüklenicinin ortaya çı-
kan zarardan sorumlu bulunduğu ortadadır. O halde mahkemece; davalının kusurlu davranı-
şıyla istediği sonuca ulaşamamasına rağmen tedavi bedelini ödemek zorunda kalan davacının, 
uğradığı bu zarar ile birlikte vücudunda oluşan komplikasyonların giderilerek eski hale geti-
rilmesi için gerekli tedavi giderinden ibaret olan maddi tazminat talebinin bilirkişi marifetiyle 
belirlenmesi ve sonrasında davacının çektiği ızdırap durumu da gözetilerek uygun bir manevi 
tazminatın takdir edilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile istemin tümen reddi doğru 
görülmemiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 
HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde temyiz edene iadesine, 23.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi (Y. 13. HD. T. 
23.01.2014 E. 2013/16671 K. 2014/815). 

94 Strauf, Hendrik; Die Organisation de Aufklaerung, Hamburg 2010, 35 vd; Wiegand, 
Wolfgang; “Die Aufklaerunspflicht”, in. Handbuch des Arztrechts, Hrsg. Heinrich 
Honsell, Zürich 1994, 151; BGE 117 Ib 197ff. 

95 Ayan, 73; Hakeri, Hakan, Tıp Hukuku, 10. Bası, Ankara 2015, 202. 
96 Atabek /Sezen'e göre; yasa koyucu, 1219 sayılı Kanunla büyük ameliyatlar için yazılı izin 

şartını getirirken "malumat verme külfetini zımnen hekime tahmil etmiş bulunmaktadır" (Bkz. 
Atabek /Sezen, 150); Yılmaz, Battal; Aydınlatılmış Rıza, Sağlık Hukuku Digestası, Ankara 
2009, 169; Çakmut, Özlem Yenerer, Sağlık Hukukunun Temel Esasları ve Özellikle Aydın-
latılmış Onam, in: Tıbbî Müdahaleden Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk, 16-17 Ocak Mersin 
Barosu, 2009, Onam, 3; Doğan, Cahid, Hastanın Aydınlatılması ve Rızanın Alınması, in: 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne-Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu, 
2-3 Mart 2009, 126; Dural, Mustafa; Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, in: Uluslar arası 
I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 24-25 Nisan 2008, 256; Kuhn, Moritz; “Die rechtliche 
Beziehung zwischen Arzt und Patient” in: Handbuch des Arztrechts, Hrsg. Heinrich Honsell, 
Zürich 1994, 27. 
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Bu özel düzenlemelerin yanı sıra, Dünya Tıp Birliğinin (DTB) Lizbon'da 
1981 yılında kabul ettiği altı maddeden oluşan bildirinin üçüncü maddesinde de 
hastanın "Uygun ve yeterli ölçüde bilgilendirdikten sonra tedaviyi ret veya ka-
bul hakkı" olduğu ilkesi kabul edilmiştir. Bu bildiriye paralel olarak ülkemizde 
düzenlenen "Hasta Hakları Yönetmeliğinin 15. maddesinin birinci fıkrasına 
göre, “hasta, kendisine uygulanacak tıbbî işlemler ile bunların muhtemel sonuç-
ları üzerinde bilgi isteme” hakkına sahiptir97. 

Hekim ve hasta arasında gerçekleşen sözleşmeden doğan bir yan yükümlü-
lük olarak98 aydınlatma, hekimin vereceği bilgilerle hastanın, uygulanması dü-
şünülen tıbbî müdahale üzerinde serbestçe karar verebilecek duruma getirilme-
sidir99. Çünkü sadece yeterince bilgi sahibi yapılan hasta, önerilen tedaviye razı 
olup olmama hususunda serbest iradesiyle karar verebilir100. Olumlu ve olumsuz 
yönlerini bilmeden tıbbî müdahaleye muvafakat eden hastanın veya kanuni 
temsilcinin kendi serbest iradesiyle karar verdiğinden söz edilemez. Hasta veya 
kanuni temsilci tarafından verilen rıza mutlaka tarafların serbest iradelerine 
dayanmalıdır101. 

Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmesi bakımından hasta veya kanuni 
temsilciye, tıbbî bulgular ve teşhis hakkında açıklayıcı bilgilerin verilmesi gere-
kir102. Hekim, hastaya tedavi ile müdahalenin türü ve içeriği; muayene sonucu 
tespit edilen hastalığın tedavi edilemediğinde meydana gelebilecek olumsuz 

                                                                          
97 "Hasta, sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbî işlemleri, bunların faydaları ve muhte-

mel sakıncaları, alternatif tıbbî müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya 
çıka bilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı 
olarak bilgi isteme hakkına sahiptir" (HHY. m. 15/I); Kıcalıoğlu, Mustafa; Doktorların ve 
Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları, Ankara 2011, 99. 

98 Sarıal, 55, 56; Ott; 30-34; Türk ve Alman Hukukunda sözleşmede diğer davranış yükümleri 
olarak da anılan yan yükümlülükler arasında yer almaktadır (Şenocak, Zarife, Özel Hukukta 
Hekimin Sorumluluğu, Ankara 1998, 46); Eren, aydınlatma yükümlülüğünü ifaya yardımcı 
yan yükümler arasında saymıştır (Eren, 38); Buna karşın, Kılıçoğlu, hekimin aydınlatma yü-
kümlülüğünü yardımcı yükümlerden koruma yükümlerine dahil etmektedir (Kılıçoğlu, Ah-
met; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Bası Ankara, 28). 

99 Köprülü, Ömer; Hekimin Hukukî Sorumluluğu, İBD. 1984, C. LVIII, S. 10-11, 594; BGH 
VersR 1994, 682; Tacir, Hamide, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, İstanbul 
2011, 153. 

100 Bayraktar, 124-125. 
101 "... Yalnız bu rızanın hukuken geçerli olabilmesi için kişinin, sağlık durumunu, yapılacak 

müdahaleyi ve etkileri ile sonuçlarını bilmesi, bu konuda yeteri kadar aydınlanması ve irade-
nin serbestçe açıklanması gerekir. Bu itibarladır ki, ancak aydınlatılmış ve serbest irade sonu-
cu verilmiş rıza, hukuken değeri olan rızadır” (Y. 4. HD. 7.3.77. T, E.6297/K. 2541); LG 
Trier 1992, 580). 

102 Strauf, 38; Deutsch, Erwin; Das therapeutische Privileg des Arztes: Nichtaufklärung des 
Patienten, NJW 1978, 1305-1314 1305; Tacir, 162 vd. 
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sonuçlar anlatmalıdır103. Buna da "süreç aydınlatılması" adı verilir. Bu aydın-
latmanın amacı, hastanın daha sonra uygulanacak tedaviye razı olmasını sağla-
maktır104. Hastaya veya kanuni temsilcisine ayrıca, tıbbî müdahalenin berabe-
rinde getirebileceği tehlikeler hakkında da bilgi verilmesi gerekir. Bu tehlikele-
rin yanında hastaya, uygulanacak tedavinin yan etkileri de bildirilmelidir105. 
Örneğin, yaranın iltihaplanabileceği, bir uzvun yeteneğini kaybedebileceği vb. 
anlatılmalıdır. Bu aydınlatma türüne de "riziko aydınlatması” adı verilir106. Ri-
ziko aydınlatması, süreç aydınlatmasıyla birlikte hastanın önemli tehlikeleri 
taşıyan tedaviye razı olmasına yardım eder. Riziko aydınlatması hastaya uygu-
lanacak tıbbî müdahaleye göstereceği rıza için çok önemlidir. 

Yukarıda anlatılanlara ek olarak riziko aydınlatmasında hekim, hastasına 
kendisine vereceği ilaçlar hakkında da gerekli aydınlatmayı yapmalıdır. Çünkü 
hastanın uygulanacak ilaçlara alerjisi olabilir. İlaçların mutlaka özellikleri has-
taya veya kanuni temsilcisine anlatılmalıdır107. Aydınlatma türlerinden bir diğeri 
ise, fiyat aydınlatmasıdır. Hasta bu açıklamalar sonucu müdahalede bulunulup 
bulunulmamasını talep edecektir. Hekim verdiği bilgilerin doğruluğu konusun-
da hastasına karşı sorumludur. Bundan dolayı hastaya bilgi verilirken uygulana-
cak müdahalelerin devam süreleri ve fiyatları konusunda hastasını doğru bir 
şekilde aydınlatmalıdır. Ancak hasta daha evvelde aynı hekim tarafından aydın-
latılmışsa, bir kez daha aydınlatmaya gerek yoktur108. 

Hekimin, aydınlatma yükümünün içeriği ve kapsamı, konusunda Türk Hu-
kukunda bir düzenleme bulunmamaktadır109. Türk Hukukunda bu alanda en genel 
düzenleme, TDN’nin 14. maddesidir110. Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı 

                                                                          
103 Strauf, 38-39; Ott, 133; Hakeri, 212; Petek, Hasan; Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameli-

yatlardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, 1, Y. 2006, 
(177-239), 202. 

104 Deutsch, 1305; Oğuzman, 83. 
105 Deutsch, 1305. 
106 Strauf, 40; Deutsch, 1306; Ayan, 72; Çilingiroğlu, 60; Özgül, Mehmet Emin; Yeni Tıbbi 

Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, İstanbul 2010, 199; Tacir, 164; Hakeri, 216 vd; 
“..Davalı yüklenici –diş hekimi- olup işe başlamadan evvel eserde sonradan çıkması muhte-
mel arızalar konusunda iş sahibini uyarması gerekir…” (Y. 15. HD. E. 2009/6201, K. 
2010/6498, T. 30.04.2009), (Karar Yayınlanmamıştır). 

107 Wagner, W.; Zur Aufklaerungspflicht bei Zahnaerztlicher Behandlung, 162-164; Doğan; 
134; Dural, 250; Hakeri, 223 vd. 

108 Deutsch / Spickhoff, PN. 287.181. 
109 Ayan, 75 vd; Çilingiroğlu, 63-64. 
110 “Tabip ve diş tabibi, hastanın vaziyetinin icabettirdiği sıhhi ihtimamı gösterir. Hastanın 

hayatını kurtarmak ve sıhhatini korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azalt-
maya veya dindirmeye çalışmakla mükelleftir. Tabip ve diş tabibi hastasına ümit vererek 
teselli eder. Hastanın maneviyatı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle prognostik hastanın 
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her somut olaya göre belirlenir. Bundan dolayıdır ki yükümlülük bazı hallerde 
ortadan kalkabileceği gibi, bazı hallerde de kapsamı daralıp genişleyebilir. 

Hekimin, aydınlatma yükümünün genişlemesinde etkili olan husus, uygu-
lanacak tıbbi tedavinin ivediliğidir111. Eğer uygulanacak tıbbi tedavi ivedi değil-
se, aydınlatmanın kapsamı da genişler. Aksi bir duruma aydınlatma yükümünün 
kapsamı daralır. Kapsamın genişlediği bir diğer hal ise, hastaya uygulanacak 
tedaviye bağlı olarak tehlikenin büyüklüğüdür. Örneğin, hastanın diyabetik 
şeker oranının yüksek olduğu bir dönemde hangi sıklıkla şekerinin ölçülmesi 
gereği hakkında hekim hastayı aydınlatmalıdır. 

Aydınlatma yükümü bazı hallerde ise, tamamen ortadan kalkar. Aydın-
latmanın ortadan kalktığı hallere bazen hasta sebep olabilir. Örneğin hasta 
kendisinin aydınlatılmasını istemeyebilir112. Bazı haller ise, hastanın kendi 
hastalığı hakkında genel rizikoları, bilinen durumlar olduklarından bu tür du-
rumlarda hastanın aydınlatılmasına gerek yoktur. Ancak her ne kadar genel 
rizikolar hasta tarafından bilinse de, hastalığın nadir de olsa bazı yan etkileri 
görülebiliyorsa bu durumlar da aydınlatma olmalıdır. Ancak bu tür genel nite-
likteki durumlarda hastanın aydınlatılmasına gerek yoktur113. Aydınlatma has-
ta üzerinde kötü bir tesir bırakıp onu ruhsal bunalıma sokacaksa bu durumlar-
da da hekim hastayı aydınlatmamalıdır. Bu durumda tedaviyi seçme özgürlü-

                                                                                                                                                                                    
kendisine çok büyük bir ihtiyatla ihsas edilebilir. Hasta tarafından, böyle bir prognostiğin 
ailesine açıklanmaması istenilmemiş veya açıklanacağı şahıs tâyin olunmamış ise, durum 
ailesine bildirilir". 

110 Özgül, 212. 
110 Ott, 37; Sarıal, 59; Schroder, K.; Probleme der Zivilrechtlichen Haftung des 

freipraktzieren den Zahnarztes, Zürich 1982, 33. 
110 Künell, E, Die Ersatzansprüche beim Vorliegen eines aerztlichen Kunstfehlers, VersR 

1980, C. 21 (A), 502; Schroder, 33; BGH MedR 2001, 421 (421). 
110 Figgener, L; Zahnarzt und Recht II- Die Aufklaerungspflicht, in: ZM 1989, 1781 vd, 1781. 
110 BGH NJW 1972, 335 (335). 
110 Schroder, 35; Demir, 241. 
110 Borçlar Kanununun 506. maddesinin ikinci fıkrası, "Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet 

verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür” şekilde de-
ğiştirilmiştir. Hastalığın artması ihtimali bulunmadığı takdirde, teşhise göre alınması gereken 
tedbirlerin hastaya açıkça söylenmesi lazımdır. Ancak, hastalığın, vahim görülen akıbet ve 
seyrinin saklanması uygundur. Meş'um bir prognostik hastanın kendisine çok büyük bir ihti-
yatla ihsas edilebilir. Hasta tarafından, böyle bir prognostiğin ailesine açıklanmaması istenil-
memiş veya açıklanacağı şahıs tayin olunmamış ise, durum ailesine bildirilir". 

111 Özgül, 212; Tacir, 172. 
112 Ott, 37; Sarıal, 59; Schroder, 33. 
113 Künell, E, Die Ersatzansprüche beim Vorliegen eines aerztlichen Kunstfehlers, VersR 1980, 

C. 21 (A), 502; Schroder, 33; BGH MedR 2001, 421 (421). 
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ğünü içine alan tedavi özekliği söz konusudur114. Aydınlatmanın gerçekleşme-
si hasta veya yakınları için anlamsız hale gelmişse bu durumlarda da aydın-
latma yükümü ortadan kalkar115. 

Aydınlatma yükümünün borçlusu olarak hekim, hasta ayırt etme gücüne 
sahip ise, bizzat hastayı; aksi durumlarda ise, onun yasal temsilcilerini muhatap 
alarak aydınlatmakla yükümlüdür. Hekim, ayırt etme gücü olmayanın kanuni 
temsilcilerine hastalığın tedavisi konusunda bilgi vermelidir116. 

4. Sadakat ve Özen Yükümlülüğü 

Hekimlik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin bir diğeri de, "sa-
dakat ve özen gösterme yükümlülüğü”dür. Hekim, hastasıyla yaptığı sözleşme 
gereği, hastasına sadakat borcu altındadır. Hekim, teşhis ve tedavi faaliyetinde 
bulunurken sadakat ve özenle hareket etmek mecburiyetindedir (TBK. m. 
506/II)117. 

Sadakat borcu, hekimin hastanın sağlığını korumak için gerekli her şeyi 
yapması, zarar verecek şeylerden ise kaçınmasını ifade eder. Taahhüt edilen işin 
müvekkilin menfaat ve iradesine uygun şekilde görülmesi esasının bir sonucu 
olan sadakat borcu, aslında bir üst kavramdır. Özellikle TBK 502 vd. maddeleri 
anlamındaki vekâlet sözleşmesi bakımından "sır saklama, müvekkilin yeni bir 
tutum izlemesini gerektirecek olayları kendisine bildirme, hesap verme ve alı-
nan şeyleri iade" gibi diğer bir kısım yükümlülükler sadakat yükümlülüğünden 
doğarlar118. 

Sadakat yükümlülüğü, borçlusu olan hekim, sadakat yükümlülüğünün bir 
gereği olarak hastaya karşı dürüst davranmalı, onun güvenini sarsacak davranış-
lardan kaçınmalıdır. Hekim teşhis ve tedavi faaliyetini gerçekleştirirken sadece 

                                                                          
114 Figgener, L, Zahnarzt und Recht II- Die Aufklaerungspflicht, in: ZM 1989, 1781 vd, 1781; 

Tacir, 175. 
115 BGH NJW 1972, 335 (335). 
116 Schroder, 35; Demir, 241. 
117 Borçlar Kanununun 506. maddesinin ikinci fıkrası, "vekil, müvekkile karşı vekâleti iyi deği-

şiklikle, TBK’da 506/II “Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini 
gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür” şekilde değiştirilmiştir; Tandoğan, 
410; Başpınar, Veysel; Hekimin Özen Borcu, in: Sağlık Hukuku Sempozyumu, 15-16 Mayıs 
2006, 24; İpekyüz, 102; “.. Hekim yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil bu sonuca 
ulaşmak için yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumludur.” (13. HD. 07.02.2005 
T, 2004/13012 E- 2005/1711 K.); Özgül, 282. bir surette ifa ile mükelleftir" şeklinde bir ifa-
de kullanmıştır. Ancak, "iyi bir surette ifa" deyiminin, fıkranın almanca aslındaki gibi "sada-
kat ve özenle ifa" biçiminde anlaşılması gerektiği belirtilmiştir (Tandoğan. C. II, 407). Son 
yapılan değişiklikle, TBK’da 506/II “Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı 
menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür” şekilde değiştirilmiştir. 

118 Tandoğan, 408. 
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kendi sanatının kurallarına uygun şekilde davranmakla yetinmemeli, somut olay 
bakımından hastanın kişiliğini de göz önünde tutmak suretiyle özel bir anlayış 
göstermelidir119. Hayat, beden bütünlüğü, sağlık gibi en üstün kişilik değerleri 
tasarrufuna bırakıldığı için hekimin menfaati ile hastanın menfaati çatıştığında, 
kendi çıkarlarından belirli bir ölçüde de olsa fedakârlıkta bulunabilmelidir120. 
Özellikle hekim kendi parasal çıkarını hastanın çıkarından hiç bir zaman üstün 
tutmamalıdır. Salt tedavi ücretini artırabilmek için hastaya yanlış bilgi verilmesi 
veya tedavinin gereksiz şekilde uzatılması, sadakat borcunu ihlal eder. Aynı 
şekilde, amaca elverişli olmadığı bilinen bir teşhis ve tedavi sırf ücret almak 
için uygulanmamalıdır121. 

Hekim, hastanın teşhis ve tedavisini gerçekleştirirken, sadakat yükümlülü-
ğü yanında özenli hareket etmekle de yükümlüdür (TBK. m. 506/II). Hekim ile 
hasta arasında yapılan hekimlik sözleşmesinin hukuki niteliğinin, vekâlet söz-
leşmesi olmasından dolayı vekâlet sözleşmesinde düzenlene vekilin özen borcu 
hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Vekâlet sözleşmesi bakımından özen 
borcu, "vekilin, iş görme ile hedef tutulan sonucun başarılı olması için hayat 
deneylerine ve işlerin normal akışına göre gerekli girişim ve davranışlarda 
bulunması ve başarılı sonucu engelleyecek davranışlardan kaçınması"dır122. 
Özen borcu, teşhis ve tedavi sözleşmesinden doğan diğer borçlar bakımından 
genel nitelik taşır. Yani, hekimler, öteki borçlarını da ifa ederken de hep özenli 
hareket etmek mecburiyetindedirler123. Hekimlerin göstermekle yükümlü olduk-

                                                                          
119 Tandoğan, 408. 
120 Tandoğan, 408-409. Zira kendi kişisel menfaatine üstün tutan bir hekim ahlaka aykırı hareket 

etmiş olur (bkz. Belgesay, Deontoloji, 205). 
121 Tandoğan, 408. dpn.5. 
122 Tandoğan, 410; Başpınar, 24; İpekyüz, 102.; Özgül, 282.; İnal, 161 vd; “…Doktor, tıbbi 

çalışmalarda bulunurken, bazı mesleki şartları yerine getirmek, hastanın durumuna değer 
vermek, tıp biliminin kurallarını gözetip uygulamak, tedaviyi her türlü tedbirlerini alarak 
yapmak zorundadır. Doktor, ufak bir tereddüt gösteren durumlarda, bu tereddüdü ortadan kal-
dıracak araştırmalar yapmak ve bu arada koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. Çeşitli te-
davi yöntemleri arasında seçim yaparken, hastanın ve hastalığın özellikleri göz önünde tutul-
malı, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan kaçınmalı ve en emin yolu tercih etme-
lidir. Gerçekten de mesleki bir işgören doktor olan vekilden, ona güvenen müvekkil titiz bir 
ihtimam ve dikkat göstermesini beklemekte haklıdır. Gerekli özeni göstermeyen vekil, BK. 
394/1 uyarınca vekâleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır” (Y. 13. HD. T. 02.03.2015, E. 
2014/15409, K. 2015/6161). 

123 “….Nitekim Hekim Etiği Yönetmeliği'nin 26. maddesinde de konuya ilişkin düzenleme 
yapılmış ve "Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yön-
teminin türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, 
verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi 
durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında 
aydınlatır. Yapılacak aydınlatma hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen gös-
teren bir uygunlukta olmalıdır. Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek biçime verilmelidir. 
Hastanın dışında bilgilendirilecek kişileri, hasta kendisi belirler. Sağlıkla ilgili her türlü gi-
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ları ihtimamın derecesini, Türk Borçlar Kanununda vekâlet sözleşmesinde yapı-
lan son değişiklikle kanun koyucu, işçinin göstermekle yükümlü olduğu özen-
den ayrılmıştır. Buna göre, “Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğun belir-
lenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göster-
mesi gereken davranış esas alınır” (TBK. m. 506/III). Yapılan bu düzenleme 
yerinde olmuştur. Yapılan değişiklikle her meslek grubunda çalışan basiretli bir 
kişinin ölçü alınması daha hakkaniyete uygun sonuçlar doğuracaktır. Buradan 
hareketle diş hekimin göstermesi gereken özen kendi alanında iş ve hizmet üst-
lenen bir hekimin göstermesi gereken özendir. Yapılan bu değişiklikle vekilin 
özen borcu objektifleştirilmiştir. 

                                                                                                                                                                                    
rişim, kişinin özgür ve aydınlatılmış onamı ile yapılabilir. Alınan onam, baskı, tehdit, eksik 
aydınlatma ya da kandırma yoluyla alındıysa geçersizdir. Acil durumlar ile hastanın reşit 
olmaması veya bilincinin kapalı olduğu ya da karar veremeyeceği durumlarda yasal temsil-
cisinin izni alınır" düzenlemesiyle aydınlatmanın ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır. Ay-
dınlatılmış onama ise ispat külfeti hekim ya da hastanededir. Davacı tarafından 16.05.2009 
günlü Aydınlatılmış Onam Formu içeriğinde "Dr. Ebru Durmuş tarafından şu andaki hasta-
lığımın tedavisinde uygulanabilecek yöntemler anlatıldı. Bunların içinde doktorumun öner-
diği tedavi yönteminin olası riskli durumlarını ve tedaviyi kabul etmezsem hastalığımın 
seyrinin kötü yönde etkileneceğini anladım. Bu bilgiler ışığında kendi serbest irademle 
abdominaplasti meme küçültme tedavisinin bana uygulanmasını onaylıyorum "ifadelerinin 
yer aldığı işlemin tıbbi sonuçlarının ve olası komplikasyonlarının anlatıldığı ve davacının 
bu işleme rıza gösterdiği yazılı ise de, bu rızanın az yukarıda vurgulandığı üzere aydınla-
tılmış rıza olması gerekir. Anılan belgede önerilen tedavi yönteminin başarı şansı ve süresi, 
bu yöntemin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, tıbbi sonuçları ve olası komplikasyonları 
konularında bir açıklama bulunmamaktadır. Somut olayda genel soyut ibarelerle düzen-
lenmiş bir muvafakatname vardır. Yine 13.11.2006 tarihinde imzalanan Muvafakatname 
belgesinde de "...cerrahi müdahaleyi yapacak olan Op. Dr. Ebru Durmuş, bana ameliyatı 
ayrıntılı bir şekilde anlattı. Bende bu müdahalenin şeklini ve sonuçlarını ve daha sonra or-
taya çıkabilecek komplikasyonları tamamen anladım. Ben 1. maddede belirtilen ameliyatta, 
ameliyat esnasında evvelden akla gelmeyen durumlarda gerek görüldüğü takdirde ilave ve 
farklı şekilde müdahalelerin yapılabileceğini kabul ediyorum. Ben anestezi doktorunun be-
nim için uygun olarak seçtiği anestetik madde ve şeklini onun direktif mesuliyet ve kontro-
lü altında tatbik etmesini uygun buluyor ve kabul ediyorum" ifadelerinin yer aldığı, söz ko-
nusu ifadelerin soyut genel ibareler olup hastanın olası risk ve komplikasyonlar konusunda 
somut ve yeterli bir şekilde aydınlatıldığının mevcut belgelerle hekim tarafından ispatla-
namadığı hususu sabittir. Şu duruma; davalı yüklenicinin, davacı iş sahibini, eser sözleşme-
sinin ifasından sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar hakkında yeterince bilgilendirme-
diği, dolayısıyla özen ve sadakat borcunu gereğince yerine getirmeyen davalı yüklenicinin 
ortaya çıkan zarardan sorumlu bulunduğu ortadadır. O halde mahkemece; davalının kusurlu 
davranışıyla istediği sonuca ulaşamamasına rağmen tedavi bedelini ödemek zorunda kalan 
davacının, uğradığı bu zarar ile birlikte vücudunda oluşan komplikasyonların giderilerek 
eski hale getirilmesi için gerekli tedavi giderinden ibaret olan maddi tazminat talebinin bi-
lirkişi marifetiyle belirlenmesi ve sonrasında davacının çektiği ızdırap durumu da gözetile-
rek uygun bir manevi tazminatın takdir edilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile is-
temin tümen reddi doğru görülmemiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde 
tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.01.2014 gününde oy-
birliğiyle karar verildi (Y. 3. HD. T. 23.01.2014, E. 2013/16671 K. 2014/815) 
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Her ne kadar hasta ve hekim arasındaki ilişkileri, hekimin özen yükümü ve 
aydınlatma yükümü belirlese de, hekimin dosyalama yükümlülüğü asıl edim 
olan tedavi ediminin yan yükümleri olarak düzenlenmiştir124. Dosya tutma yü-
kümlülüğü hukukî olarak hekimin veya hastanın iddialarını ispatlamalarında ve 
birçok yanlış ve gereksiz belgelerle karşılaşmaktan koruması açısından önem 
arz eder125. 

Türk Hukukunda söz konusu yükümlülük ve bu yükümlülüğün sınırları ay-
rıca incelenmiş değildir. TBK. m. 508 vekilin müvekkile hesap verme yükümlü-
lüğünden bahsetmektedir. Bunun vekil durumunda olan hekimin yapmış olduğu 
önleyici ve koruyucu faaliyetleri hakkında hastaya veya kanuni temsilcisine 
açıklama yapması anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bunun için de hekim, ge-
rekli tıbbî dokümantasyonları, hazırlama yükümlülüğü altındadır126. Tıbbî do-
kümantasyonlar; anemnez (hastalık öyküsü) hastanın rahatsızlıklarını içeren 
belgeleri ve bunların sonuçlarını kapsar. Böylece bir müdahaleye girişilmişse, 
hasta öyküsü (anemnez), hastalığın teşhisi127, hastaya hastalığı hakkında yapılan 
aydınlatma metni128, hastaya uygulanacak olan tedavi metodu ve tarzı129, hastaya 
tavsiye edilen bakım tedbirleri, kullanması için önerilen ilaçlar130, yapılan kon-
sültasyonlar, tahliller, röntgen filmleri, EKG, varsa ameliyatı gösterir CD’ler131 
ve diğer belgeler hasta dosyasının içinde mevcut olmalıdır132. Bu dosyaların 
düzenlenmesi herhangi bir şekle tabi değildir. Esas itibariyle mühim notların 
alınması ve bu notların daha sonra genişletilmesi yeterlidir. Dolayısıyla, hekim 
tedavi sonuçlarına ilişkin hususları özenle kaydetmek mecburiyetindedir133. 
Buna ek olarak da tedavi faaliyeti süresince tuttuğu veya kendisine hasta tara-
fından tevdi edilen kayıt ve belgeleri özenle saklamak mecburiyetindedir134. 

                                                                          
124 BGH NJW 1978, 2237 (2238); Ayan, 95; Özdemir, Hayrunnisa; Teşhis ve Tedavi Sözleş-

mesinde Kayda Geçirme ve Sır Saklama Yükümlülüğü, in: Sağlık Hukuku Digestası, 
Ankara 2009, 150 vd; BGE 141 III 363 E. 5.1. 

125 Figgener, Zahnarzt und Recht III- Die Dokumentationspflicht, ZM 1989, 2076. 
126 Landolt, Hardy; Medizinische Dokumentationspflicht – quo vadis?, HAVE 2016, 11; 

BGE 141 III 363 E. 5.2 und 9C_567/2007 vom 25. September 2008 E. 4.2. 
127 BGE 130 IV 7 E. 4.3. 
128 Urteil des OLG Oldenburg 5 U 92/06 vom 30. Januar 2008 = NJW-RR 2009, 32. 
129 Urteil des BGH VI ZR 215/84 vom 18. März 1986 = r + s 1986, 205. 
130 Urteil des BGer 4C.378/1999 vom 23. November 2004 E. 3.3. 
131 Urteil des BGer 9C_567/2007 vom 25. September 2008 E. 4.2. 
132 Laufs, Adolf; Arztrecht, 3. Auflage, München 1954, 107-108; Figgener, 2077; BGH NJW 

1989, 2298 (2330); VersR 1987, 1089 (1089); OLG Hamm VersR 2005, 412 (412); Urteil 
des BGer 4C.378/1999 vom 23. November 2004 E. 3.3. 

133 Urteil des BGer 9C_567/2007 vom 25. September 2008 E. 4.2. 
134 Alman hukukunda, özel düzenleme bulunmayan hallerde on yıllık bir saklama süresi kabul 

edilmiştir (Laufs, 116). 
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Sır saklama yükümlülüğü, vekâlet sözleşmesine ilişkin Borçlar Kanunu hü-
kümleri arasında açık olarak düzenlenmemiştir. Ancak "sadakat yükümlülüğün-
den” hareketle hekim için sır saklama yükümlülüğü varlığı kabul edilmektedir. 
Bu, aynı zamanda hastanın kişilik hakkını koruma amacına yönelik Anaya-
sa’nın 17. ve Türk Medenî Kanunu’nun 24. maddesinin de bir neticesidir135. 

Tarafların sır saklama yükümlülüğünü anlatmaya geçmeden önce, sır ve 
meslek sırrı kavramlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Sır; genel 
olarak, herkes tarafından bilinmeyen ve açıklanması sahibinin şeref ve haysiyeti 
ile diğer menfaatlerine zarar verme tehlikesi gösteren hususlar olarak tanımla-
nabilir136. Diğer bir ifadeyle, sahibinin açıklanmamasında yarar gördüğü ve baş-
kaları tarafından daha önce bilinmeyen hususlara sır denir. Herkesçe bilinen 
şeyler sırrın konusu olamaz137. 

Hekimlerin mesleklerinin icrası sırasında öğrendikleri, gerek tıbbî, gerek 
tıbbî olmayan, hastanın kendinden, hısımlarından gerek doğrudan, gerekse do-
layısıyla öğrendikleri hususlar da sır olarak kabul edilir138. 

Meslek sırrı, sır teşkil eden hususun bir meslek sahibi tarafından, mesleğini 
icra sırasında öğrenilmesi olarak tanımlanabilir. Meslek, genel olarak kişilerin 
hayatlarını kazanmak için yaptıkları faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Bu ne-
denle belirli bir meslek icra ettiği kabul edilen tüm kişilere tevdi edilen veya 
bunların bu mesleklerini icra ettikleri sırada öğrendikleri sırların açıklanması 
meslek sırrının açıklanması suçunu meydana getirir139. 

Hekimler, mesleklerini icra ettikleri sırada hastalarına ait bilgileri öğrendikle-
rinde üçüncü şahıslara karşı gizli tutmalıdırlar. Bu yükümlülük bazı hallerde orta-
dan kalkar. Ancak, istisnai hallerde sır sayılan hususların açıklanması Hekim için 
bir haklılık taşıyabilir. Örneğin, hekim hasta tarafından aleyhine açılmış bir dava-
da kendini savunmak amacıyla sırları açıklayabilir. Böyle bir durumda, hekimin 
davranışı sözleşmeye ve dolayısıyla hukuka aykırı sayılmaz140. Buna karşılık, yasa 
koyucu gerek ceza davalarında (CMUK. 48), gerek hukuk davalarında (HMK. m. 
249) hekimlere tanıklıktan kaçınabilme yetkisi tanıdığı için, salt tanıklık yapmak 
düşüncesiyle sırları açıklayan hekim bu yüzden zarar gören hastaya tazminat 

                                                                          
135 Reisoğlu, 14. 
136 Karasu, Sinem, Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, İstanbul 2009, 44 vd. 
137 Belgesay, Doktor, 122; Yıldırım, M. Fadıl; Hekimin Sır Saklama Yükümlüğü, in: Sağlık 

Hukuku Sempozyumu, Erzincan 15-16 Mayıs 2006, 59. 
138 Aşçıoğlu, 47; Langmack, H.; Ceza Hukuku Açısından Hekimin Sır Saklama Yükümlü-

lüğü, İÜHFM 1974, C. 39, S. 1-4, 455; Karasu, 46; Taşkın, Ahmet, Organ ve Doku Nakil-
lerinde Hekimin Cezai Sorumluluğu, Ankara 1997, 111-112. 

139 Donay, Süheyl; Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul 1978. 7. 
140 Belgesay, Doktor, 125; Langmack, 460-462; Belgesay, Mesuliyet, 150-151. 
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ödemek zorunda kalabilir141. Zira hasta ve hekim arasındaki ilişki, burada da sırla-
rın korunmasını gerektirir142. Çünkü hekim mesleği gereği öğrenim olduğu bilgi-
leri başkalarına hasta ölmüş olsa dahi söylememelidir. Aynı şekilde, hekim, polis 
makamlarına karşı da sırları saklamakla yükümlüdür143. 

Hekimlere sır sayılan hususları açıklama imkânı veren diğer bir hal de, 
"hastanın rızası"dır144. Hasta veya kanuni temsilci her zaman serbest iradesiyle 
sırlarının açıklanmasına izin verebilir145. İzin, Türk Medeni Kanunu’nun 23. 
maddesinin sınırlarına tecavüz etmemek kaydıyla146, hekimin davranışını huku-
ka uygun hale getirir147. Hasta veya kanuni temsilcisi razı olmadığı takdirde, 
başkaca haklı bir neden de mevcut değilse148, hekimin bunları açıklaması sır 
saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder. 

C. Tıbbî Meslek Kusurunun Varlığı 
Gerek haksız fiil sorumluluğu gerekse de borca aykırılık hükümlerine göre he-

kimin sorumlu tutulabilmesi için, onun hukuka aykırı eylemi yaparken kusurlu 
olması gerekir (TBK. m. 49/f.1; TBK. m. 112, 113, 97). Aradaki fark, borca aykırı-
lık hükümlerine başvuran hastanın, alacaklının, borçlunun yani hekimin kusurunu 
ispat etmek zorunda olmamasıdır. Sorumluluk hukuku bakımından kusur, hukuk 
düzeni tarafından hoş görülmeyip kınanan bir davranış biçimidir. Başka bir söyle-
yişle, "benzer durum ve şartlar altında bulunan kişilerden beklenen ortalama dav-
ranış biçimine uymayan, ondan sapan ve ayrılan davranış biçimi" kusur adını alır. 

Meslek kusuru, bu konuda genellikle kabul edilen ve ilk olarak 1879 yılın-
da Rudolf Virchow tarafından yapılmış bir tanımlamaya göre ise, "tıp ilminin 
genel olarak tanınan kurallarının kusurlu bir ihlalini” ifade eder. Yani, heki-
min, tıp bilimi ve uygulamasında genel olarak tanınan kuralları gerekli dikkat 
ve ihtimam eksikliği nedeniyle nazara almaması, çiğnemesidir149. 

                                                                          
141 Tandoğan, 455. 
142 Laufs, 115. 
143 Laufs, 115. 
144 Atabek/Sezen, 166; Öz, 712; Tandoğan, 454. 
145 Belgesay, Doktor, 123-124; Simonin, C.; Hekimlikte Meslek Sırrı ve Meslek Mesuliyeti, 

AD 1954, S. 5 576-577; Langmack, 458-459; Donay, 51; Karasu, 48. 
146 İzin Medeni Kanunun 23. maddesine aykırı ise, artık geçersiz olur ve müdahalenin hukuka 

aykırılığını ortadan kaldırmaz. Çünkü sır, kişilik hakkı içinde yer alan manevi değerlerdendir. 
147 Reisoğlu, 15. 
148 Laufs, 116; Örneğin, kamu yararı düşüncesiyle hekim için verem, frengi gibi bulaşıcı hasta-

lıkları Sağlık Müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü getirmiştir (Bkz. Atabek/Sezen). Aynı şe-
kilde bilirkişilik üstlenen hekim elde ettiği bulguları raporuna yazabilir (Bkz. Reisoğlu, 14). 
Ancak bu kayıtlardan mahkeme dışında söz edilemez (Bkz. Belgesay, Doktor, 123). 

149 Ott, 120-121. 
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Türk doktrininde150, "meslek kusuru" adı verilen hususun, genel anlamda 
kusurun çeşitlerinden "ihmal" kavramı içinde ele alınabilir. İhmal, borçlunun 
kendisiyle eşit statüde yer alan bir kişinin aynı hal ve şartlar altında göstere-
ceği özeni göstermemesidir. Orta düzeyde, makul, sorumluluk bilincine sahip 
bir hekimin tıp bilimi ve uygulamasında genel olarak tanınıp kabul edilmiş 
kurallara uygun hareket etmesi asıldır. Dolayısıyla, bu şekilde davranmayan, 
yani somut olayda örnek tipin davranışından ayrılan hekim kusurlu hareket 
etmiş olur. Örnek tipin davranışından sapmanın nedeni gerekli özenin göste-
rilmemesi olduğu için, kusurun türü de "ihmal"dir. Bu nedenle, "meslek kusu-
ru" adı altında özel bir kavram yaratılmamış olsaydı da, hekimi, aynı türdeki 
olaylar için genel esaslar çerçevesinde sorumlu tutmak mümkün olurdu. Zira 
meslek kusuru başlığı altında toplanan olaylar, hekimin tıp bilimi ve uygula-
masında genel olarak tanınıp kabul edilmiş esaslara aykırı her hareketi, objek-
tif bir şekilde ele alıp değerlendirilirse "özen yükümlülüğünün ihlalinden baş-
ka bir şey değildir.” Meslek kusuru, özen yükümlülüğüne aykırı hareket eden 
hekimin bu davranışının, sorumluluğa esas teşkil etme bakımından kusurlu 
olduğunun tesbitidir151. 

D. Zarar 
Hekimin tazmin yükümlülüğünden söz edilebilmesi için, sözleşmesel yü-

küme aykırı eyleminden dolayı hastanın mutlaka bir zarara uğramış olması ge-
rekir. Bilindiği gibi, zarar kavramı, hastanın kişisel ve/veya malvarlıksal değer-
lerinde tazmini gereken bir maddî veya manevî değer azalmalarını ya da kayıp-
larını ifade etmektedir. Malvarlığının zarar verici fiil olmasa idi bulunacağı 
durumla fiil sonucu aldığı durum arasındaki fark zararı oluşturur152. Sorumluluk 
ve tazminat hukuku bakımından, tazmin yükümüne konu bir zarardan söz edil-
diğinde, bundan, zarar görenin istemi dışında gerçekleşen ve onun bir hakkını 
ya da hukuken korunan değerini ihlâl eden eylem ya da olayların olumsuz birer 
sonucu anlaşılır. Bu anlamda olmak üzere, zararın farklı ayırım ölçütlerine da-
yanan değişik türleri vardır. Örneğin, maddî zarar/manevî zarar; normatif za-
rar/gerçek (fiilî) zarar; kişisel zarar/nesnel zarar ayırımları gibi. 

                                                                          
150 Ayan, 107. 
151 Ertaş'a göre de "meslek hatası yalnız başına bir kusur problemi değil, bir hukuka aykırılık 

problemi teşkil eder. Eğer hekim tıp biliminin tanıdığı kurallara aykırı hareket ediyorsa, hu-
kuka aykırı hareket ettiğinden şüphe yoktur; ancak, hekimin sorumluluğu için bu yeterli de-
ğildir. Ek olarak hekimin eyleminin kınanabilir, yani kusurlu olup olmadığı araştırılmalıdır" 
(bkz. Ertaş, 186). 

152 Oğuzman/Öz, 38 vd; Topuz, Murat; İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku İle Karşılaştırmalı 
Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, İstanbul 2011, 11 
vd; Büyüksağiş, Erdem; Yeni Sosyo- Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, İstanbul 
2007, Maddi, 46 vd; Antalya, 81 vd. 
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Hekimin, sözleşmeden doğan sorumluluğu sebebiyle tazminat yükümlüsü 
olarak kabul edilebilmesi için tıbbî bir meslek kusuru olarak görülen sözleşme-
sel borca aykırı eyleminden dolayı hastasının kişi ve/veya mal varlıksal değerle-
rini azaltıcı bir sonuç doğmuş olmalıdır. Öte yandan, hastanın bireysel yönünü 
oluşturan psikolojik ve ruhsal değerlerinde manevî azalmalar yaratacak biçimde 
haksız ve kötü uygulamaları sebebiyle hekimin manevi tazminat yükümlüsü 
olması da mümkündür. Örneğin, hekim, tedavi sürecinde ünlü hastasından 
edindiği gizli bilgileri hasta aleyhine açılan davalarda tanıklıktan kaçınma hak-
kına sahip olduğu halde, sırf hastasına zarar vermek amacıyla bunları adli ma-
kamlara açıklamıştır. Bu durumda, hekim, sır saklama borcuna aykırı davrana-
rak kişilik haklarını ihlâl ettiği hastasının manevi zarara uğramasından dolayı 
tazminat ödemekle yükümlü tutulur. Aynı şekilde yanlışlıkla yapılan enjeksiyon 
sonucu siyatik sinirlerinin etkilenmesi sonucu felç olan kişinin ömür boyu yaşa-
yacağı acı ve manevi ızdıraplar manevi zarara örnek olarak verilebilir. 

C. İlliyet Bağı 
Hekimlik sözleşmesine dayanan sorumluluğun doğabilmesi için gerekli son 

bir koşul ise, hekimin sözleşmeden doğan edim yükümünü ihlâl eden kusurlu 
eylemi ile hastanın uğramış olduğu zararlı sonuç arasında uygun nedensellik (ne-
den–sonuç) bağının kurulabilmesidir153. Uygun nedensellik bağının kurulması 
anlamında olmak üzere, hekimin tıbbî kusurlu eylemi, ortaya çıkan zararlı sonu-
cun uygun nedeni veya zararın doğmasında belirleyici etken olarak kabul edilme-
lidir. Zira hukuksal illiyet ilişkisinin hiçbir biçime kurulamadığı ya da zorlayıcı 
bir sebep (mücbir sebep), üçüncü kişinin ağır kusuru veya zarar görenin ağır ku-
suru gibi nedenlerinden biriyle kesildiği durumlarda, hekimin hukuksal sorumlu-
luğundan ve dolayısıyla tazmin yükümlülüğünden söz edilemez. O halde, zarar, 
hekimin sözleşmeye aykırı ve kusurlu eyleminin uygun bir sonucu olmalıdır. Bu 
bağlamda, hekimin kusurlu eyleminin zararlı sonucun doğumu için gerekli zorun-
lu koşulu (etkileyici nedeni) oluşturması ve genel olarak da söz konusu zararın 
gerçekleşme olasılığını önemli ölçüde artırmış olması halinde uygun nedensellik 
bağı kurulmuş olur. Bu duruma bir Yargıtay kararında da yer verilmiştir. Buna 
göre, “Davacıların eşi ve annesi olan A’nın SSK Hastanesi hekimi olan davalıla-
rın ihmalleri sonucunda doğum yaparken bebeği ile birlikte vefat ettiği ileri sü-
rülmekte …”154 şeklinde nedensellik bağını Yargıtay tespit etmiştir. 

                                                                          
153 Oğuzman/Öz, 44 vd; Antalya, 205 vd; 
154 (Y. 21. HD., 9.2.2004, E. 2003/10347, K. 2004/765, ET. 01.12.2015); “Davacının solunum 

yetmezliği şikayetiyle AÜ İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakımın ünitesine kaldırılmıştır. Bura-
da müteaddit defalar solunum cihazını çıkarma eğiliminde olan hastanın bu fiiline hastane 
personelinin duyarsız kalması sonucu hasta yine cihazın çıkardığı bir anda hayatını kaybet-
miştir. Burada görevli olan Hekim ve Hekimler gerekli tedbiri almadıkları için sorumludurlar 
(D. 10 D., T. 24.09.2007, E. 2005/3719, K. 2007/4316, ET. 11.11.2015) 
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Hekime karşı sorumluluk ve tazminat davasını açan zarar gören hasta, söz-
leşmeye aykırı kusurlu eylem ile zarar arasındaki nedensellik bağının varlığını 
ispatlamakla yükümlüdür. Ancak, sözleşmeye aykırılık oluşturan durumun ispa-
tında, hastadan üzerine düşen ispat yükünün gereğini yerine getirirken kesin ve 
zorunlu ispat araçları ortaya koyması beklenmemelidir. Somut olaydaki özel 
durum ve koşullar altında hekimin kusurlu eyleminin, benzer diğer olaylardaki 
istatistiksel verilerin ve genel olarak edinilen deneyimlerin ışığında zararlı so-
nucu doğurmada inandırıcı olduğunu gösteren ilk görünüş ispatı ya da emarele-
re dayalı ispat olanakları tanınarak hasta üzerindeki ispat yükü yumuşatılmalı-
dır155. Bu noktada, hastanın, sadece ağır tıbbî hatanın varlığını ispat ederek, 
nedensellik bağını kurabileceği de belirtilmektedir. 

Öte yandan, zararlı sonuç, hekimin eyleminden ziyade, bizzat hastanın ya-
pısal yatkınlığı (bünyevî istidadı), organik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerine 
bağlı olarak da ortaya çıkmış ya da artmış olabilir156. Böyle durumlarda, hasta-
nın bu yapısal özelliklerinin hekim tarafından objektif tıbbî özen borcu ölçü-
sünde göz önünde bulundurulması gereği zorunlu olarak kabul edilmekte ise, 
artık nedensellik bağında uygun nedenlerin yarışması hali vardır. Ancak, heki-
min somut olayda hastasındaki hassasiyeti anlayabilecek durumda olmasına 
karşın, özensiz kalması ya da özen eksikliği göstermesi sonucunda bunu hesaba 
katmamışsa, nedenlerin yarışması hali söz konusu olmaz; sadece, hekimin ku-
surlu eylemi ile zararlı sonuç arasında hukuksal anlamda uygun nedensellik 
bağının kurulmuş olduğu kabul edilir. 

IV. SORUMLULUKTAN KURTULMA VE YARDIMCI ŞAHSIN 
KUSURUNA İLİŞKİN ANLAŞMA 
Sorumsuzluk anlaşması, sorumluluğun doğması için kanunun aradığı temel 

koşulların bir araya gelmiş olmasına rağmen, kanunun bu sorumluluğa bağladı-
ğı hukuki sonuçların doğmamasına engel olur157. Sorumsuzluk anlaşması, borç-
lunun sözleşmeden doğan edim yükümlülüğü ile yan yükümlülükleri üzerinde 
etkili olmaz. Zira sorumsuzluk anlaşmasının, borçlunun edimin ifası aşamasında 

                                                                          
155 Başözen, Ahmet; Medeni Usul Hukukunda, İlk Görünüş İspatı, 267; Demir, 249-250. 
156 “Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye yatırılan davacıların çocuğunun yapılan iğne 

nedeniyle sağ elinin kesildiği iddiasıyla çocuk için istenene maddi ve manevi tazminat talep-
leri, çocuğun elinin yapılan iğne dolayısıyla kesilmeyip bilakis bünyesinde bulunan genetik 
bir bozukluk sebebiyle el iş göremez hale gelmiştir. Bundan dolayı talep reddedilmiştir (Da-
nıştay D. 10. T. 20.06.2001, E. 1999/4072, K. 2001/2527, ET. 12.11.2015) 

157 Sorumsuzluk anlaşması, tasarrufî bir işlemdir. Henüz doğmamış, ancak ileride doğma ihtimali 
bulunan bir tazminat talebi üzerinde etki icra eder. Bir başka ifade ile sorumsuzluk anlaşması, 
borçlunun sorumlu olduğu ifa engellerinden dolayı tazminat borcunun doğmasına engel olur; 
Başalp, Nilgün, Sorumsuzluk Anlaşmaları, İstanbul 2011, 121-122; Erten, Ali, Sorum-
suzluk Şartları, Ankara 1977, 38; Öz, 420 vd. 
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göstermesi gereken özen borcu üzerinde bir etkisi olmaz. Çünkü sorumsuzluk 
anlaşması ile borçlunun sözleşmeden doğan asli edim yükümü hiçbir surette 
azaltılmış, hafifletilmiş veya değiştirilmiş olmaz158. 

Hekimlik sözleşmesinde hekimin, kendi kast veya ağır ihmali için sorum-
suzluk anlaşması yapamayacağı tereddütsüzdür159. Çünkü Türk Borçlar Kanu-
nu'nun 115. maddesinin birinci fıkrasına göre, "Borçlunun ağır kusurundan 
sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hüküm-
süzdür" şeklindedir. Hekimlik sözleşmesinde de diğer sözleşmelerde olduğu 
gibi sorumsuzluk anlaşması yapılmış olabilir. Ancak diğer sözleşmelerde ge-
çerli sayılan borçlunun hafif ihmalinden sorumlu tutulamayacağı yolundaki 
bir anlaşmanın hekimlik sözleşmesinde geçerli olup olmayacağı konusu üze-
rinde durulmalıdır. Hekimlik sözleşmesinde de hekimin hafif ihmalinden so-
rumlu olmayacağını kararlaştırmaları mümkündür. Ancak, hekimin mesleği, 
“Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun ya da yetki-
li makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusu-
rundan bile sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin 
olarak hükümsüzdür” (TBK. m. 115/III), kapsamına girdiğinden hafif kusu-
rundan dahi sorumludur. Çünkü hekimlik mesleği uzmanlığı gerektiren, kanun 
ya da yetkili bir makam tarafından verilen izne dayanılarak gerçekleştirilen bir 
meslektir. 

Türk Borçlar Kanunu'nun 116. maddesinin ikinci fıkrasına göre, borçlu-
nun yardımcı şahsın fiilinden tamamen veya kısmen sorumlu olmayacağı yo-
lunda anlaşma yapılabilir. Fakat hekimin gerçekleştirdiği faaliyetler "uzmanlı-
ğı gerektiren hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun veya yetkili makamlar 
tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin fiille-
rinden sorumlu olmayacağına ilişkin anlaşma kesin hükümsüzdür” hükmü 
gereği hekimin mesleği hem uzmanlığı gerektiren hem de yetkili makamın 
verdiği izinle ifa edilebilir bir meslek olduğundan, ancak hafif ihmalden so-
rumsuzluk söz konusu olur160. Buna göre hekimler, eğer yardımcı kişi kullanı-
yorlarsa onların kast ve ağır ihmalinden yani ağır kusurundan her zaman so-
rumludurlar. 

Yukarıda belirtildiği gibi, sorumluluk hukukunda sorumluluğun kurucu 
unsuru olarak kusur olgusu kabul edilmiştir. Bu nedenle, hekimin tıbbî etkin-
liklerinden kaynaklanan hukuksal sorumluluğu için de, öncelikte hastanın 
uğramış olduğu zararı giderme yükümlülüğünü gerektiren bir tıbbî kusurun 
varlığı aranır. 

                                                                          
158 Akman, Galip Sermet, Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul 1976, 14. 
159 Belgesay, Mesuliyet, 69; Ott, 64. 
160 Akman, 75, 76; Başalp, 237-238. 
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V. SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI 

A. Genel Olarak 
Tıpkı diğer hukuksal sorumluluk doğuran olgularda (hekimin haksız eylem 

kusurunda ve vekâletsiz iş görmesinde) olduğu gibi, hekimin sözleşme ile üst-
lendiği yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesinden dolayı 
hastası maddî ve/veya manevî zarara uğramış olabilir. Zarar gören hasta, tıbbî 
tazminat davası açmak suretiyle, uğramış olduğu her iki türden zararın, sözleş-
mesel borç ilişkisine aykırı davranmış olan kusurlu hekim tarafından tazminine 
karar verilmesini isteme hakkına sahiptir. 

Hekimin tıbbî tedavi ve hekimlik süreci için yaptığı anlaşmadan doğan so-
rumluluğu, esas itibariyle belirli bir miktar tazminat ödeme şeklinde ortaya çı-
kar. Kusurlu olduğuna karar verilen hekim, hastanın hem maddi hem de manevi 
zararlarını tazmin etmek mecburiyetindedir161. Tazminat miktarının hesaplan-
ması bakımından, davanın akdi veya sözleşme dışı sorumluluk esasına dayandı-
rılması önemli bir farklılık yaratmaz. Zira Türk Borçlar Kanununun 114. mad-
desinin ikinci fıkrası gereğince, haksız fiil sorumluluğunu düzenleyen hükümler 
kıyasen akdi sorumluluğa da uygulanırlar. 

B. Maddî Tazminat 
Hekim, sözleşmenin içeriği ile üstlendiği edimlerini yerine getirirken ger-

çekleşen sözleşmeye aykırılıklardan dolayı, hastaya maddi tazminat ödemek 
zorunda kalır162. Maddî zararların giderilmesine yönelik açılan bir tazminat da-

                                                                          
161 Reisoğlu, 15. 
162 Antalya, 453; Oğuzman/Öz, 67 vd; “…Mahkemece; maddi tazminat talepleri yönünden, 

davacının bu olay nedeni ile iş kaybına uğradığını ispat edemediği, bedeli ödenen operasyon-
ların davacı ve davalının anlaşması sonucu gerçekleştiği gerekçesi ile reddine, manevi tazmi-
nat yönünden 5.000 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar ve-
rilmiş, hüküm her iki tarafça da temyiz edilmiştir. Dairemizin, 16.09.2014 gün ve 2014/6966 
E.-2014/11870 K.sayılı ilamı ile “…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni 
gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, da-
valının tüm, davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir. Dava konusu uyuşmazlık, estetik 
amaçlı yapılan ameliyat neticesinde, yüklenicinin hatasına dayalı olarak işin sözleşmeye uy-
gun yapılmaması nedeni ile verilenlerin iadesi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya-
da mevcut Adli Tıp Kurumunun raporunun incelenmesinden; "Burun operasyonu sonucunda 
burunda kalan eğriliğin, bu ameliyatın beklenen sonuçlarından olduğu, ikinci göğüs ameliya-
tından beklenen sonucun alınamadığı, bu durumun silikon protez etrafında kapsül oluşumu 
olduğundan beklenen sonuçlardan iken, kapsül oluşumu olmadığı durumlarda doktor kusuru 
olarak değerlendirilmesi gerektiği, dosya içindeki fotoğraf belgelerinde kapsül oluşumunu 
gösteren tipik bulgular olmadığı, adli dosya kapsamında kapsül olduğunu gösteren başka bel-
geler de yer almadığı göz önüne alındığında, davalının eyleminin tıp kurallarına uygun olma-
dığı, ortaya çıkan kusurun büyük oranda düzeltilmesinin mümkün olduğu" sonucuna varıldığı 
görülmüştür. Estetik amaçlı yapılan ameliyat neticesinde, davalı doktorun göğüs ve burun es-
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vasında, ilk olarak, hekimin sözleşmesel kusurlu eylemi sebebiyle hastasının 
iradesi dışında malvarlığında ortaya çıkan ekonomik kayıpların giderilmesi 
amaçlanır. Zarar gören sıfatıyla hasta, maddî zarar kalemleri olarak, varlığını ve 
tutarını ispatlayabildiği ölçüde, fiilî zararlarının ve yoksun kaldığı (kazanç kay-
bının) kârının karşılanmasını zarar veren borçlu hekimden isteyebilir. Bütün 
bunların zamansal olarak gecikmesi durumunda tekrar hastaneye kaldırılma ve 
sözleşmeye aykırı olarak ek masraflar, fiilî zarar kalemi olarak maddî tazminat 
davasında parasal tazmin konusu yapılabilir. 

Hekim, maddi tazminat ödemeye mahkûm edildiğinde, kural olarak doğru-
dan doğruya zarar gören kişilere tazminat öder163. Ancak, hekimin zamanında 
insülin iğnesini yapmaması veya tansiyon ilacının verilmemesi sonucu hastanın 
ölümü halinde geride kalan yakınları da "destekten yoksun kalma tazminatı" 
isteyebilirler (TBK. m.53 /3)164. Gerek sözleşme ve gerekse sözleşme dışı so-
rumlulukta uğranılan zararın gerçek miktarını ispat yükü hastanın üzerindedir 
(TBK. m.50 /I). Ne var ki, zararın gerçek miktarını tam olarak ispatlamak çoğu 
zaman imkânsızdır. İşte, uğranılan zarar miktarının tam olarak ispatlanamadığı 
hallerde, hâkim, somut olayın özelliklerini de göz önünde tutmak suretiyle has-
taya ödenecek tazminatı belirler (TBK. m.114 /II, m. 50 /II). Hastanın, hekime 
yanlış bilgi verme, tedaviye yönelik talimatlara riayet etmeme, tehlikeli olduğu 
önceden bildirilen davranışları yapma gibi ortak kusuru da nazara alınarak taz-

                                                                                                                                                                                    
tetiğine ilişkin olarak yaptığı operasyonda Adli Tıp Kurumu raporunda da belirtildiği üzere 
davalı doktorun kusurlu ve yapılan operasyonun da yine raporda belirtildiği üzere ayıplı oldu-
ğu konusunda uyuşmazlık bulunmadığından, yapılan işe, işin ayıplı olmasına, davalının kusu-
runa ve yapılan ödemelere göre değerlendirilip, davacının ameliyat ücreti olarak ödediği be-
delin iadesine ilişkin olarak tespit yapılıp hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir-
ken, davanın operasyon bedeli olarak ödediği bedele ilişkin alacak talebinin tümen reddi cihe-
tine gidilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesiyle bozulmuştur. Söz ko-
nusu bozma ilamına karşı davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi talep edilmiş olmakla, 
yeniden yapılan incelemede; Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektiri-
ci sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı veki-
linin sair itirazları yerinde değildir. Dava, estetik amaçlı yapılan ameliyat neticesinde, yükle-
nicinin hatasına dayalı olarak işin sözleşmeye uygun yapılmaması nedeni ile maddi ve ma-
nevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı iş kaybı olarak 50.000TL maddi tazminat ve ameli-
yat ücreti olarak ödediği 7.500TL maddi tazminat ve 50.000TL manevi tazminat talep etmiş-
tir. Mahkemece maddi tazminat taleplerinin reddine, 5.000TL manevi tazminata hükmedil-
miş, davalı lehine 600TL vekâlet ücretine hükmedilmiştir. …. Ne var ki; hükmün davalı lehi-
ne de bu nedenle bozulması gerekirken, yanılgı sonucu davalının temyiz itirazlarının tümen 
reddedilmiş olmakla davalının karar düzeltme talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. 
SONUÇ: Yukarıda 1. bendde açıklanan nedenle davalının sair karar düzeltme talebinin reddi-
ne, 2. bendde açıklanan nedenlerle davalının karar düzeltme isteminin kabulü ile hükmün da-
valı lehine de değişik gerekçe ile BOZULMASINA ve peşin alınan karar düzeltme harcının 
istek halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 02.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi 
(Y. 3. HD. 02.04.2015, E. 2015/1917 K. 2015/5441). 

163 Ayan, 121. 
164 Atabek /Sezen, 156; Reisoğlu, 17; Belgesay, Mesuliyet, 77. 
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minat miktarını indirilebilir (TBK. m. 52/I). Bunun yanı sıra, hekimin kusuru-
nun hafif olması durumunda, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve 
hakkaniyette gerektiriyorsa, hükmolunan tazminatı indirebilir (TBK. m. 52/II). 

C. Manevî Tazminat 
Manevi tazminat talebi için hastanın hem bedensel bütünlüğünün ihlal 

edilmesi gerekir. İsviçre Türk Hukukunda, beden bütünlüğünün kapsamına ki-
şinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün yanında sağlığının korunmasının da dâhil 
olduğu kabul edilmektedir165. Buna göre, fiziki bütünlüğüne yönelik fiili ya da 
psikolojik her türlü müdahale bedensel bütünlüğün ihlali anlamına gelir. Kişinin 
beden bütünlüğü, ruhsal bütünlüğe yönelik fiili ya da psikolojik bir müdahale 
sonucunda da ihlal edilebilir. Kişilik hakkına hukuka aykırı tecavüz sebebiyle 
uğranılan maddi zararın tazmini ile TBK m. 58 uyarınca manevi zararın tazmini 
şartları paralellik arz etmektedir. Sadece fark birinde maddi zarar diğerinde ise 
manevi zararın varlığı aranır166. Hekimin sözleşmeye aykırı davranışı, hastanın 
kültürel, sosyal ve bireysel kişiliğini oluşturan ruhsal ve psişik kişilik değerleri 
üzerinde manevî kayıplara uğramasına da yol açmış olabilir167. Örneğin, ciddî 
ruhsal bunalım geçiren genç bir kızın psikiyatrik tedavisinde yardımcı olmak 

                                                                          
165 Erlüle, Fulya; Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazmi-

nat, 2. Bası, Ankara 2015, 125 vd; “Somut olayda, davacının iş kazasına maruz kaldığı ve vü-
cut bütünlüğünün zarara uğramış olduğu, bu sebeple üzüntü ve elem duyacağı, ruh bütünlü-
ğünün ihlalinin de cismani zarar kavramına dahil bulunduğu söz götürmez. Hal böyle olunca 
da yukarda anılan koşulların oluştuğu dikkate alınarak muhik bir manevi tazminata karar ve-
rilmek gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile manevi tazminat talebinin reddine karar ve-
rilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir “(Y. 21. HD. T. 21.04.2016, E. 
2016/4019, K. 2016/7177, naklen Kazancı Otomasyon, ET. 12.10.2016). 

166 Oğuzman/Öz, 256; 
167 “Dava, hekimin vekâlet görevinden doğan sorumluluğunu gerektiği gibi ifa edememesi sebe-

biyle doğan zarardan, vekil sıfatı ile davalı hekimin, adam çalıştıran sıfatı ile davalı hastane-
nin sorumluluğuna ilişkindir. 22.6.1966 tarihli 7/7 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kara-
rında, manevi tazminat tutarını etkileyen özel hal ve şartlar belirtilmiş olup, manevi tazminat 
bir ceza olmadığı gibi amacı, mamelek hukukuna dair bir zararın karşılanması da değildir. 
Söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtildiği üzere, hâkim manevi tazminat mikta-
rını belirlerken Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesi gereğince hak ve nesafet ilkeleriyle bağ-
lı kalmalı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurlu eylemin mağdurda uyandırdığı 
elem ve ızdırabın derecesi, istek sahibinin toplumdaki yeri, kişiliği, hassasiyet derecesi, göze-
tilmelidir. Takdir edilecek manevi tazminat, zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek 
tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı, ne var ki mamelek huku-
kuna dair zararın karşılanması amaç edinilmediğinden zenginleşme aracı da olmamalıdır. Da-
va konusu olayın gelişimi ve yukarda belirtilen ilkeler gözetildiğinde, mahkemece mütevaffa 
A'nın eş ve çocukları için hükmedilen manevi tazminat miktarının az olduğunun kabulü gere-
kir. O halde, yukarda belirtilen ilkeler doğrultusunda takdir edilecek daha makul bir miktar 
manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken,…. usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerekti-
rir” (Y. 13. HD. T. 21.03.2016, E. 2014/21920, K. 2016/8297, naklen Kazancı Otomasyon, 
ET. 12.10.2016). 
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üzere sözleşme yapan bir bu alanda uzman hekimin, hastanın ruh halini daha da 
derinden etkileyen kitapları okutarak, hikâyeler anlatarak, hasta olan tarafta 
daha derin yaralar açılmasına sebep olmuş olabilir. Bu duruma hekim, sadakat 
yükümlülüğüne uymamış ve dolayısıyla sözleşmeden doğan yapmama edimine 
aykırı davranışla hastası ve ailesi üzerinde yarattığı derin acı ve şiddetli elemler 
tazminat konusu bir manevî zarar olarak görülmektedir. 

Bu türden zararlar, hekimin uygun olmayan davranışından dolayı hastasının acı 
ve ıstırap duyması, yaşama sevincinin yok olması ya da azalması olup; malvarlıksal 
değerlerdeki kayıpların karşılığı olarak ele alınan teknik anlamdaki maddî zararların 
dışında kalır. Bununla birlikte, manevî zararın giderilmesine yönelik açılan tıbbî 
tazminat davasında, zarar gören hastaya belli bir parasal ödemede bulunulmasını 
sağlamaktaki amaç, onun üzerinde bir tatmin duygusu yaratmak ve ruhsal kayıpları 
telâfi etmektir. Gerek maddî gerekse manevî zararın tazmini amacıyla hekime karşı 
açılacak olan tıbbî tazminat davalarında, zarar gören hasta, uğramış olduğunu iddia 
ettiği ve tazmin edilmesini istediği zararının varlığını ve sınırını ispatlamakla yü-
kümlüdür. Bununla birlikte, çoğu kez hastanın uğradığı zararın varlığının, boyut ve 
sınırlarını ispatlamadaki ciddî güçlükler yasayabilecek bir durumda bulunması se-
bebiyle, hastadan tam bir ispat işini beklemek somut olay adaletine ters düşebilir. 
Bu sebeple, ispat hukukunda ispatlama güçlüğü olan vakıalar yönünden kabul edi-
len ilk görünüş ispatı ya da emarelere dayalı ispat gibi özel ispatlama yöntemleri 
sayesinde, hasta, bir yandan hem nedensellik bağını hem de sorumluluk ve tazmin 
konusu zararların varlığını ispatlayabilir. Öte yandan hâkime yeteri kadar yargısal 
kanaat oluşturabilecek derecede somut olayın oluşum ve gelişim sürecini ortaya 
koyan delillerini ileri sürebilme olanağına sahip kılınmaktadır. 

VI. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
Hekimlik sözleşmesine vekâlet sözleşmesi hükümleri uygulanacağından 

hekimlik sözleşmesinin sona ermesi Borçlar Kanunu'nun 113. maddesine ve 
TBK. m. 512 ve 513. maddelerine göre tayin edilir. Söz konusu maddeler, söz-
leşmelerin genel sona erme sebebi olan ifa168 ve vekâlet sözleşmesine özgü azil, 
istifa, ölüm, ehliyetsizlik ve iflastır. 

                                                                          
168 Borcu sona erdiren, diğer genel sebepler, vekâlet sözleşmesinin niteliğine ve hükümlerine 

uygun düşmediğinden uygulanmaz. Tarafların aralarında yapacakları, sözleşmelerinin genel 
sona erme sebeplerinden olan ibra ile vekâlet sözleşmesine son verilmesi pratik bir anlam ta-
şımaz. Çünkü vekâlette zaten tarafların tek taraflı azil ve istifa hakları mevcuttur. Vekilin ve-
kâleti ifa yükümlülüğü her zaman tek taraflı geri alma ile ortadan kaldırılabilmesi, bu borcun 
tecdit yoluyla sona erdirilmesine de gerek bırakmaz. Müvekkilin vekâletin ifasına dair alaca-
ğının, niteliği bakımından temliki caiz değildir. Zira bu ifa belli bir müvekkil menfaatine ya-
pılmaktadır.. Alacaklının değişmesi halinde borcun niteliği de değişecektir. Vekâletle iş gör-
me borcu, kişiliğin oynadığı önem ve yapma borçlarının misli bir nitelik taşımaması nedeniy-
le takasa da engeldir (bkz. Tandoğan, 610-612); Yavuz, 1184-1185; İpekyüz, 159. 
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Türk Borçlar Kanunu'nun 512. maddesi, taraflara tek taraflı olarak sözleş-
meyi feshetme hakkını tanımakta ve böylece vekâlet sözleşmesini diğer sözleş-
melerden özellikle hizmet ve istisna sözleşmelerinden ayıran bir özellik taşı-
maktadır. Vekâlet sözleşmesinin büyük ölçüde karşılıklı güvene dayanması 
nedeniyle taraflara tanınan bu hak gereği, her zaman, müvekkil vekili azletme, 
vekil ise istifa etme hakkına sahiptir. Ancak aynı maddenin ikinci fıkrası gereği 
münasip olmayan bir zamanda azil veya istifa halinde, azledilen veya istifa eden 
taraf diğer tarafın bu nedenle ortaya çıkan zararını tazmin etmekle yükümlüdür. 

Hekimin borcu, bir sonuç borcu olmayıp bilakis bir işin görülmesini içine alan 
bir iş görme edimidir. Bu sebeple hekimin borcunu ifa etmiş sayılabilmesi için bir 
sonucun ortaya çıkması gerekmez. Hekim, hastanın tıbbî tedavisini ve hekimlik 
sürecini, gerekli dikkat ve özeni göstermek suretiyle yapmışsa borcunu ifa etmiş 
sayılır. Hekimin, edimini tıp kurallarına uygun olarak yerine getirmesi halinde, 
hasta beklediği sonucu elde edemese de hekimin sorumluluğuna gidilemez. 

Hekim ile yapılan sözleşmede, hastaya karşı yüklenilen edim özenli bir şe-
kilde yerine getirildiğinde sözleşme sona erer. Örneğin, hasta veya kanunî tem-
silcisi, hekim tıbbi tedaviyi ve hekimlik sürecini son gelişmelerine uygun olarak 
yerine getirmesi ile taraflar arasında yapılan hekimlik sözleşmesi ifa ile sona 
erer. Çünkü edimin ifa edilmesi sözleşme konusuz hale gelir169. 

Hekimin yükümlülüğünü nerede ve ne zaman ifa edeceği sözleşmeyle be-
lirlenebilir. Sözleşmede bir hüküm olmadığında işin niteliğine bakmak gere-
kir170. Hekim, hastanın evine gidebilir, hatta hastanın evinde de kalabilir. Diğer 
taraftan, hasta da hekimin çalıştığı yere giderek gerekli işlemleri yaptırabilir. 
İşin niteliğine bakarak ifa yerini belirleme imkânı yoksa bu konuda özel bir 
düzenleme olmadığından, ifa yeri ile ilgili bir genel hüküm olan TBK. m.89'a 
göre hareket edilmelidir. Aynı zamanda her duruma TMK. m.2'yi de gözden 
uzak tutmamak gerekir. 

Hekimin, üstlendiği yükümlülüğünü ifa edeceği zaman ile ilgili olarak da 
özel bir düzenleme bulunmadığından, yine genel hükümlere müracaat edilmeli 
ve TBK. m. 90 vd'na göre ifa zamanı tespit edilmelidir. TBK. m. 90'a göre, 
sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı ya da işin niteliğinden aksi anlaşılmadığı 
takdirde her borç doğumu zamanında muaccel olur ve alacaklı tarafından derhal 
ifası talep olunabilir171. Örneğin, hekim, kronik diyabet hastasına tıbbi bakım 
sağlamak için anlaşmışsa, bu duruma hastanın sürekli yanında bulunarak gerekli 
girişime bulunması gerekir. 

                                                                          
169 Akıncı, Şahin; Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya 1998, Vekâlet, 58. 
170 Akıncı, Vekâlet, 58. 
171 Eren, 947; Zevkliler/Gökyayla, Zevkliler, A/Gökyayla, E.: Borçlar Hukuku, Özel Borç 

İlişkileri, 8. Baskı, Ankara 2014. 508; Yavuz, 1188; Gümüş, 193; Aral/Ayrancı, 463. 
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Hekimlik sözleşmesi, tamamen karşılıklı güven esasına dayanılarak yapıl-
maktadır. Hasta veya kanuni temsilci her zaman hekimi azledebileceği172 gibi, 
hekim de kural olarak her zaman istifa edebilir173 (TBK. m. 512). Bu yetkiden 
önceden feragat edilmesi caiz değildir174. Tek yönlü irade açıklamasıyla sözleş-
meyi ortadan kaldırmanın hasta için mutlak olduğu kabul edilmektedir. Yani, 
hasta veya kanunî temsilcisinin hekimlik sözleşmesini sona erdirmek için haklı 
bir sebebe dayanmak zorunluluğu yoktur. Buna karşın hekimin, sözleşmeyi 
sona erdirmek için mutlaka haklı bir sebebe dayanması gerekir175. Ayrıca hekim, 
münasip olmayan bir dönemde istifa edemez, aksi uygulama tazminatı gerekti-
rir176. Bu durum aynı zamanda TBK m. 512/c. 2’de de düzenlenmiştir. Buna 
göre, “ancak uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin 
bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür” şeklinde düzenlenmiştir. Böy-
lece haksız azil veya istifa halinde karşı taraf, güvendiği vekâletin uygun olma-
yan zamanda ortadan kalkmasından dolayı uğradığı menfi zararının tazminini 
isteyebilir. Haklı bir sebebe dayanarak sözleşmeyi sona erdiren hekim, hastayı 
diğer bir hekime göndermekle yükümlüdür. 

Hekimlik sözleşmesinde, hastanın ölümü ile birlikte sözleşme kendiliğin-
den sona erer177. Hastanın fiil ehliyetini kaybetmesi durumunda hekimlik söz-
leşmesinden doğan tıbbî edimin etkilenmemesi gerekir178. Hastanın kanunî tem-
silcisi önceden kurulmuş sözleşmeyi devam ettirebilir179. Hastanın başlangıçta 
kanunî temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, hekimin kanunî temsilci atanın-
caya kadar tıbbî tedavi edimine devam etmesi gerekir. 

                                                                          
172 Yavuz, 1185; Aral/Ayrancı, 461; İpekyüz, 161; Gümüş, 187; Zevkliler/Gökyayla, 503. 
173 Yavuz, 1185; Aral/Ayrancı, 461; İpekyüz, 162; Gümüş, 187-188; Zevkliler/Gökyayla, 

503-504. 
174 Ott, 71; Akıncı, 87. 
175 Ayan, 146. 
176 Schluep, W.R; Innominatverträge, SPR Bd VII, Basel 1979, 940. 
177 Schluep, 940; Uhlenbruck, William; Der Krankenhausaufnahmevertrag, Köln 1960, 83; 

Yavuz, 1187; Aral/Ayrancı, 463; İpekyüz, 163; Zevkliler, 507; Gümüş, 192-193. 
178 Ott, 72; "Kanımızca, müvekkilin tam ehliyetsizliği halinde de, sözleşme veya işin mahi-

yeti gerektiriyorsa, vekalet sona ermemelidir; talimat verme, azil haklarını, mameleki iş-
lerin söz konusu olduğu hallerde, müvekkilin kanunî temsilcisi dahi, bu hakların kanunî 
temsilci tarafından müvekkil yararına kullanılmasına engel olmamaktadır; temyiz kudre-
tinden yoksun olan bir hasta talimat veremiyor diye tedaviden de yoksun mu kalmalıdır? 
Kanuni mümessil, nasıl onun, tedavisi için bir hekimle onun adına yeni bir vekâlet söz-
leşmesi yapabiliyorsa tedaviye ilişkin mevcut sözleşmeyi de devam ettirebilmelidir" 
(Tandoğan, 666). 

179 Akıncı, Vekâlet, 107-108. 
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SONUÇ 
Sağlık alanında devletin geçmişten gelen hâkimiyetini belli bir oranda 

azaltmasıyla özel olarak çalışan hekimler ile hastalar arasında özel hukuk hü-
kümlerinin geçerli olduğu Türk Borçlar Kanunu’na tabi sözleşmeler yapılmak-
tadır. Hekimin hastaya karşı üstlendiği asıl edimin yanı sıra aydınlatma, sır sak-
lama vb. TMK m. 2’den doğan yan edimleri de bulunmaktadır. Hekim, hastaya 
karşı üstlendiği tıbbi müdahale edimini kural olarak bizzat yerine getirmek zo-
rundadır. Ancak bazı istisnai hallerde, başka hekimlerde tıbbi edimi yerine geti-
rebilir. Hekimlik sözleşmesi bünyesinde barındırdığı edimler dolayısıyla bir iş 
görme niteliğinde vekâlet sözleşmesidir. Vekâlet sözleşmesinin maddi ediminin 
yerine getirildiği halleri barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki, hekimlik söz-
leşmesinin kuruluşu hükümleri ve sona ermesi vekâlet sözleşmesi hükümlerine 
tabidir. Taraflar arasında gerçekleştirilen sözleşmeye aykırı olarak bir edimde 
bulunması, bu durumun hastaya zarar vermesi ve hekimin de bu konuda kusurlu 
olması, nihayet hekimin kusurlu davranışı ile zararlı sonuç arasında uygun bir 
illiyet bağının bulunması durumlarında hekim hastaya maddi ve manevi tazmi-
nat ödemekle yükümlü olur. 
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Hakemli Makale 

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ  
HAKSIZ ŞARTLAR (TKHK m. 5) 

Yrd. Doç. Dr. Ramazan AYDIN* 

ÖZET 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) m. 5 ve Tüketici Sözleşmelerin-
deki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) tüketici sözleşmelerindeki 
haksız şartları düzenlemektedir. Bu düzenlemelerle, aynı zamanda Sözleşmelerdeki 
Haksız Şartlara İlişkin AB Yönergesi de iç hukuka aktarılmaktadır. TKHK m. 5 f. 1’de 
haksız şartın tanımı yer almaktadır. Buna göre, müzakere konusu yapılmamış bütün 
sözleşme koşulları denetime tâbi tutulmakta ve böylece tüketici korunmaktadır. TKHK 
m. 5 ve Yönetmelik yürürlük denetimine ilişkin TBK m. 21 gibi bir hüküm öngörme-
mekle beraber, söz konusu TBK hükmü TKHK m. 5 ve Yönetmelik açısından icabı 
hâlinde tamamlayıcı bir hüküm olarak uygulanma kabiliyetini haizdir. TKHK m. 5 f. 4 
c. 2’de tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartların yorum denetimine ilişkin ola-
rak belirsizlik ilkesi öngörülmektedir. Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar açısın-
dan içerik denetimi de mümkündür. TKHK m. 5 f. 1’e göre, tarafların sözleşmeden 
doğan haklarında ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüke-
tici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları haksız şarttır. Yönetmeliğin 
ekinde yer alan listede sayılan şartlar haksız şart olarak kabul edilir. Keza saydamlık 
kuralına aykırı şartlar da haksız şarttır. Böyle bir tespit yapılmasının yaptırımı da TKHK 
m. 5 f. 2’ye göre, söz konusu şartın kesin hükümsüzlüğüdür. Hemen ekleyelim ki böyle 
bir hükümsüzlük hâlinde sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini 
korur. Ancak, geri kalan sözleşme kesin hükümsüz sayılan hükümler olmadan ayakta 
kalabilecek durumda olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: TKHK m. 5, Tüketici Sözleşmeleri, Haksız Şartlar, Haksız 
Şartların Denetimi. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Art. 5 des Verbraucherschutzgesetzes (VerbrSchG) und die 
Verwaltungsverordnung (VerwVO) treffen Regelungen zu missbraeuchlichen Klauseln 
in Verbrauchervertraegen. Dadurch wird die Richtlinie über missbraeuchliche Klauseln 
in Verbrauchervertraegen in das türkische Recht übertragen. In Art. 5 Abs. 1 
VerbrSchG wird der Begriff “missbraeuchliche Klausel” definiert. Danach werden alle 
missbraeuchlichen Klauseln, die nicht zwischen den Vertragsparteien ausgehandelt 
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worden sind, kontrolliert. Somit ist der Schutz des Verbrauchersgewaehrleistet. Art. 5 
VerbrSchG und die VerwVO enthalten keine dem Art. 21 TOGB entsprechende 
Bestimmung zur Geltungsregelung. Dennoch kann Art. 21 TOGB insoweit 
gegebenenfalls ergaenzend herangezogen werden. Art. 5 Abs. 4 Satz 2 enthaelt eine 
Unklarheitenregel für die Auslegung von missbraeuchlichen Klauseln in 
Verbrauchervertraegen. Hinzu kommt noch, dass die Inhaltskontrolle von 
missbraeuchlichen Klauseln in Verbrauchervertraegen möglich ist. 
Vertragsbedingungen, die entgegen dem Gebot von Treu und Glauben zum Nachteil des 
Verbrauchers ein Ungleichgewicht der vertraglichen Rechte und Pflichten der 
Vertragspartner verursachen, sind missbraeuchliche Klauseln (Art. 5 Abs. 1 
VerbrSchG). Der Anhang der VerwVO enthaelt eine Liste derjenigen Klauseln, die für 
missbraeuchlich erklaert werden. Klauseln, die gegen das Transparenzgebot verstossen, 
sind missbraeuchlich. Die Rechtsfolge ist dabei ihre Unwirksamkeit (Art. 5 Abs. 2 
VerbrSchG). Bei Eintritt dieser Rechtsfolgebehalten die übrigen Klauseln weiterhin ihre 
Geltung, wenn der Restvertrag auch ohne die missbraeuchlichen Klauseln bestehen 
bleiben kann. 

Schlagwörter: Art. 5 Verbraucherschutzgesetz, Verbrauchervertraege, 
Missbraeuchliche Klauseln, Kontrolle von missbraeuchlichen Klauseln. 
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I. GİRİŞ 
Genel işlem koşulları, endüstri devrimiyle birlikte, yani tarım toplumundan 

endüstri toplumuna geçiş süreciyle ortaya çıkmıştır1. Standartlaştırılmış mal ve 
hizmetlerin kitlesel üretimi ve tüketimi, genel işlem koşullarının aynı biçimde 
düzenlenmesine ve uygulanmasına sebebiyet vermiştir2. Bugün artık, başta ban-
kacılık, sigorta ve ulaşım olmak üzere hemen hemen ekonominin her alanında 
genel işlem koşuları kullanılmaktadır. Dolayısıyla günümüzde, genel işlem ko-
şulları modern ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır3. Genel 
işlem koşullarıyla arzu edilen, sözleşmenin yapılması sürecinin yeknesaklaşma-
sının, tipikleşmesinin ve standartlaşmasının sağlanması ve aynı zamanda söz-
leşme risklerinin taraflar arasında uygun biçimde dağıtılmasıdır4. Ancak, uygu-
lamada daha ziyade ölçüsüz şekilde müşteri aleyhine gerçekleşen bir risk dağı-
lımı göze çarpmaktadır5. Bu bağlamda genel işlem koşulları kullanan, sözleşme 
özgürlüğünü tek taraflı olarak karşı tarafın aleyhine kullanmaktadır. Böylece bir 
sözleşmede amaçlanan tarafların menfaatlerinin dengelenmesi hedefine ulaşıla-
mamaktadır. Bu dengesizliğin giderilmesi ve sözleşmenin zayıf tarafının men-
faatlerinin korunması için içerik denetimine gereksinim bulunmaktadır6. Bu 
yüzden, genel işlem koşullarına ilişkin normların koruma amacı, tek taraflı ola-
rak yararlanılan sözleşme düzenleme özgürlüğünün kötüye kullanılmasını ön-
lemektir7. Buna karşılık, Sözleşmelerdeki Haksız Şartlara İlişkin 93/13/AET 
Sayılı AB Yönergesi (Yönerge)8 normları özellikle tüketicinin korunmasını 
hedeflemektedir9. Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) göre, Yönergenin 
koruma sistemi, tüketicinin girişimciye oranla daha zayıf bir müzakere pozisyo-
nunda bulunması ve daha az bir bilgiye sahip olması düşüncesine dayanmakta-
dır10. Ayrıca, söz konusu hükümler sosyal devlet ilkesinin de bir gereğidir11. 

                                                                          
1 MüKoBGB/Basedow, Vor BGB § 305 knr. 1; Aydın, s. 25. 
2 Palandt/Heinrichs, Überbl. vor § 305 knr. 4; Aydın, s. 25. 
3 MüKoBGB/Basedow, Vor BGB § 305 knr. 1; Aydın, s. 25. 
4 MüKoBGB/Basedow, Vor BGB § 305 knr. 3. 
5 MüKoBGB/Basedow, Vor BGB § 305 knr. 3; Aydın, s. 26. 
6 O. Werner, s. 256; Aydın, s. 47. Genel işlem koşullarının denetlenmesinin esasları hakkında 

ayrıntılı olarak bakınız, Aydın, s. 43 vd. 
7 BGH, NJW 1994, s. 2825, 2826; 1999, s. 3558, 3559; Locher, s. 18; Ulmer, EuZW 1993, 337, 

341; Stoffels, s. 38 vd. Bu konuda ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 51. 
8 5 Nisan 1993 Tarihli 93/13/AET Sayılı Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlara İlişkin 

Konsey Yönergesi, L 095, 21 Nisan 1993, 0029-0034. 
9 Heinrichs, NJW 1993, s. 1817, 1818; Hommelhof/Wiedenmann, ZIP 1993, s. 562, 564; 

Ulmer, EuZW 1993, s. 337, 338. 
10 ABAD, EuZW 2013, s. 464, 466; 2015, s. 327, 328. 
11 Bu konuda ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 32 vd. 
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Genel işlem koşullarının içeriğinin denetiminde bizzatihi rekabet de yeter-
siz kalmaktadır, zira fiyat/kalite karşılaştırması yapan tüketici, kendisi için daha 
elverişli genel işlem koşullarını araştırmaz12. Dolayısıyla, genel işlem koşulları-
na ilişkin hükümler ekonomik açıdan piyasa mekanizmasının yetersiz kaldığı 
durumlarda dengeleyici bir fonksiyon icra eder13. 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)14 m. 5 
hükmü ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik 
(Yönetmelik)15, haksız şartları düzenlemektedir. Bu düzenlemeler sayesinde 
Yönerge iç hukuka aktarılmıştır. Ancak hemen şunu vurgulamak gerekir ki, 
TKHK m. 5 ve Yönetmelik hükümleri sadece standart bir sözleşmede genel 
işlem koşulları hükmü bulunması durumunda devreye girmez16. Çünkü TBK 
düzenlemesine göre denetime tâbi kabul edilen her genel işlem koşulu, 
TKHK m. 5 ve Yönetmelik açısından da denetime tâbidir; ancak, TKHK m. 
5 ve Yönetmelik anlamında denetlenebilen her hüküm, TBK çerçevesinde 
denetlenemez17. 

Bu çalışmamızda, TKHK m. 5 ve Yönetmelik hükümleri, inceleme konusu 
yapılmaktadır. İnceleme esnasında Haksız Şartlar Yönergesi’ne ve genel işlem 
koşullarına ilişkin Alman Medenî Kanunu’ndaki düzenlemelere de değinilecek-
tir. Bu bağlamda, Yönerge hükümlerinin nasıl anlaşılması gerektiği sorusunu 
cevaplarken, ABAD kararları özel önem arz etmektedir. Bu yüzden, çalışma-
mızda oldukça aktüel ABAD kararlarına da yer verilmiştir. Aşağıda öncelikle 
hukuksal ve ekonomik açıdan TKHK m. 5 hükmünün oluşum süreci ve amacı 
üzerinde durulacaktır. Takiben hükmün sübjektif ve objektif uygulama alanı 
incelenecektir. Daha sonra ise, genel işlem koşullarının yürürlük, yorum ve 
içerik denetimi mercek altına alınacaktır. Varılan neticeler de sonuç kısmında 
özetlenecektir. 

                                                                          
12 Aydın, s. 48; ayrıca ayrıntılı olarak bakınız Atamer, s. 35 vd. 
13 Köndgen, NJW 1989, s. 943, 946; Aydın, s. 48. 
14 RG, 28.11.2013, Sayı: 28835. 
15 RG, 17.6.2014, Sayı: 29033. 
16 Zira Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararında yer alan ifade aksi yönde isabetli olmayan ve 

hükümlerin uygulama alanını daraltan bir intiba uyandırmaktadır: “Şu halde hükmün uygu-
lanması alanı, diğer bir ifadeyle haksız şartın tüketiciyi bağlamamasının koşulları, standart 
bir sözleşmede genel işlem şartının bulunması ve bunun tüketici aleyhine haksız şart içerme-
sidir”, Yargıtay HGK, 4.3.2015, E. 2014/13-111, K. 2015/886 (www.kazanci.com) 
(13.5.2016); aynı şekilde HGK, 27.3.2015, E. 2013/13-1596, K. 2015/1104 
(www.kazanci.com) (13.5.2016); HGK, 28.3.2012 E. 2012/13-23, K. 2012/255 
(www.kazanci.com) (13.5.2016). 

17 Haklı olarak Atamer, Sempozyum, s. 20. 
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II. NORMUN EKONOMİK VE HUKUKSAL AÇIDAN GELİŞME 
SÜRECİ 
Klâsik liberalizmin herkesçe bilinen ve slogan hâlini almış “bırakınız yap-

sınlar, bırakınız geçsinler” politikası hâkim gücün sınırsız kullanılmasına ve 
suiistimaline yol açmıştır18. Bu bağlamda tanınmış Alman hukukçusu v.Gierke, 
sözleşme özgürlüğünün güçlünün elinde korkunç bir silah, zayıfın elinde kör bir 
bıçak olduğunu ve birinin diğerini baskı altına almak için kullandığı bir araç 
olduğunu çok isabetli ve çarpıcı bir şekilde vurgulamıştır19. Alman İmparatorluk 
Mahkemesi, başlangıçta klâsik liberal sözleşme teorisini kabul edip20, irade 
özerkliğine ve her yerde gerçekleşen serbest rekabete vurgu yaparak genel işlem 
koşullarının yargı denetimine tâbi tutulmasını reddetmiştir21. Buna mukabil 
neoliberalizm politikasında ise, klâsik liberalizmin “bırakınız yapsınlar” ilkesi 
ve irade muhtariyetine dayanan sözleşme düzenleme özgürlüğü gerekli sınırlan-
dırmalara tâbi tutulmalıdır22. 

Hâkim gücün tek taraflı ve sınırsız olarak kötüye kullanılması hâlinde, re-
kabetin düzenleyici ve ayar verici fonksiyonu ile de başarı sağlanamamışsa, 
artık devlet idarî tedbirlerle, kanunî düzenleme ve yargı kararları yardımıyla 
buna karşı mücadele etmelidir23. Almanya’da Müller-Armack’ın savunduğu 
sosyal piyasa ekonomisi konsepti ise, sosyo-politik hedefleri daha güçlü vurgu-
laması sebebiyle neoliberalizmden ayrılmaktadır24. Alman Federal Mahkemesi 
1956 yılında verdiği bir kararla, genel işlem koşullarının dürüstlük kuralına göre 
açık içerik denetimini kabul etmiştir25. Mahkeme’nin amacı, rekabetin sağlaya-
madığı edim ile karşı edim arasındaki dengeyi genel olarak güvence altına al-
maktır26. Bu dönüşüm, klâsik liberalizmden neoliberalizme/sosyal piyasa eko-
nomisine geçiş ile açıklanabilir27. Çünkü, sosyal piyasa ekonomisi, piyasa eko-
nomisi ile sosyal devletin gereklerini bağdaştıran pragmatik bir yaklaşımdır28. 
Sosyal devletin görevi, sosyal adaletin gerçekleşmesini sağlamaktır29. Alman 

                                                                          
18 O. Werner, s. 163; Aydın, s. 29. 
19 v. Gierke, s. 23. 
20 Baudenbacher, s. 255 vd. 
21 Bunun için Hart, s. 13 vd. 
22 O. Werner, s. 166; Aydın, s. 31. 
23 O. Werner, s. 166; Aydın, s. 31. 
24 Ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 31 vd. 
25 BGH, NJW 1957, s. 17 vd. 
26 Baudenbacher, s. 257; Aydın, s. 34. 
27 Hart, s. 40 vd.; Aydın, 34. 
28 Tan, s. 166. 
29 Raiser, s. JZ 1958, s. 1, 3; Aydın, s. 32. 
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Federal Mahkemesi’nin genel işlem koşulları alanında açık içerik denetimini 
kabul etmesiyle birlikte, Alman kanun koyucusu da bu gelişme karşısında sessiz 
kalmamış ve harekete geçmiştir. Nitekim Almanya’da 1.4.1977 tarihinde yürür-
lüğe giren Genel İşlem Koşullarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun (AGBG) 
kabul edilmiştir30. Zira sosyal bir devlet düzeni genel işlem koşulları ihtiva eden 
sözleşmelerde de sözleşme adaletini güvence altına almak zorundadır31. Böyle-
ce, Alman kanun koyucu, koruma ödevinin gerçekleşmesini önce yargıya bı-
rakmış, sonra Genel İşlem Koşullarının Düzenlenmesine İlişkin Kanunu’nun 
çıkarılması yoluyla haksız genel işlem koşullarına karşı gerekli önlemleri almış-
tır32. Alman hukukunda özellikle söz konusu kanunun kabulü, diğer ülkelerdeki 
genel işlem koşulları alanındaki gelişmeleri de derinden etkilemiştir33. Bu bağ-
lamda Türk hukuku da bu gelişmelerden etkilenmiş ve ilgili kanun Türk öğreti-
sinde genel işlem koşulları probleminin çözülmesi gerektiği konusunda tartış-
maların başlamasında etkin bir rol oynamıştır34. 5 Nisan 1993 tarihinde ise, Söz-
leşmelerdeki Haksız Şartlara İlişkin 93/13/AET Sayılı AB Yönergesi kabul 
edilmiştir. Söz konusu Yönergeyi üye devletler iç hukuklarına aktararak genel-
de gerekli değişiklikleri gerçekleştirmiştir35. Bu durum karşısında, Türk huku-
kundaki düzenlemelerin yetersizliği son derece dikkat çekmiştir36. Nihayet 4077 
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler yapan 
4822 Sayılı Kanun’la haksız şartlar ilk defa 2003 yılında Tüketicinin Korunma-
sı Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 
Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda, madde gerekçelerinde Alman hukukundaki 
genel işlem koşulları düzenlemelerine dikkat çekilerek, genel işlem koşulları 
(TBK m. 20-25) düzenlenmiştir. Yine aynı tarihte yürürlüğe giren 6102 Sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nda İsviçre Rekabet Kanunu eski madde 8 hükmüne teka-
bül eden TTK m. 55 f. 1 bent (f) hükmü kabul edilmiştir. 28.5.2014 tarihinde ise 
çok daha büyük değişiklikler ve yeniliklerle yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketi-
cinin Korunması Hakkında Kanun m. 5 hükmü de haksız şartları düzenlemekte-
dir. Madde gerekçesinde “…bu düzenleme ile birlikte 5/4/1993 tarihli Sözleş-

                                                                          
30 Alman Genel İşlem Şartları Kanunu (AGBG), 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren Borçlar 

Hukuku Reformu Kanunu (Schuldrechtsmodernisierungsgesetz=SMG) ile yürürlükten kaldı-
rılmıştır. Söz konusu kanunun maddî hukuk hükümleri Alman Medenî Kanunu’na (§§ 305-
310 BGB), usûl hukuku hükümleri ise Önleme Davaları Kanunu’na (§§ 1 ve 3-11 UKlaG) ak-
tarılmıştır. Bu konuda ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 11 vd. (SMG öncesi hukukî durum),  
s. 16 vd. (SMG sonrası hukukî durum). 

31 Palandt/Heinrichs, Überbl. vor BGB § 305 knr. 7. 
32 Palandt/Heinrichs, Überbl. vor BGB § 305 knr. 7. 
33 v. Hippel, s. 121. 
34 Bakınız Aydın, s. 2 vd., 19 vd., özellikle s. 20 dn. 1. 
35 Atamer, s. 44 vd. 
36 Atamer, s. 47 vd.; Aydın, 2 vd., özellikle s. 19 vd.; Havutçu, s. 67 vd.; Öz, s. 134 vd. 
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melerdeki Haksız Şartlara İlişkin 93/13/AET sayılı AB Yönergesi de iç hukuka 
aktarılmaktadır” denilmektedir. TKHK m. 5 ve 84’e dayanılarak ise yine Yö-
nergeyi esas alan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönet-
melik çıkarılmıştır. Haksız şartlar ile ilgili bu düzenlemeler, 1982 Anayasası’nın 
sosyal devlet ilkesini öngören 2. ve 5. maddelerinin ve özellikle “Tüketicinin 
korunması” başlığını taşıyan 172. maddenin37 bir gereğidir38. 

III. NORMUN FONKSİYONU VE AMACI 
TKHK m. 5 ve ilgili Yönetmelik düzenlemeleri ile birlikte Sözleşmeler-

deki Haksız Şartlara İlişkin AB Yönergesi iç hukuka aktarılmıştır. Dolayısıyla 
Türk hukuku, söz konusu Yönerge açısından Avrupa Birliği hukukuna uyum 
sağlamaktadır. Genel işlem koşullarının kullanılması ile bir taraftan standardi-
zasyon ve rasyonalizasyon sağlanmakta iken, diğer taraftan genel işlem koşul-
larının sözleşme içeriğine dâhil edilmesiyle kanunlardaki eksiklik ve boşluklar 
giderilmektedir39. Genel işlem koşulları bu müspet fonksiyonlarının yanı sıra 
bir dezavantajı da beraberinde getirmektedir; zira genel işlem koşullarını kul-
lananın hukuksal statüsü önemli ölçüde güçlendirilirken, buna karşılık, söz-
leşmenin diğer tarafı olan tüketicinin hukuksal statüsü ise zayıflatılmaktadır40. 
Bu bağlamda tekrar vurgulayalım ki, genel işlem koşulları kullanan sözleşme 
özgürlüğünü tek taraflı olarak karşı tarafın aleyhine kullanmaktadır. Böylece 
bir sözleşmede amaçlanan tarafların menfaatlerinin dengelenmesi hedefine 
ulaşılamamaktadır. Bu dengesizliğin giderilmesi ve sözleşmenin zayıf tarafı-
nın menfaatlerinin korunması için içerik denetimine gereksinim bulunmakta-
dır41. Genel işlem koşullarına ilişkin normların koruma amacı, işte tek taraflı 
olarak kullanılan bu sözleşme düzenleme özgürlüğünün kötüye kullanılmasını 
önlemektir42. Bununla beraber, Yönerge açısından haksız şartlarla ilgili norm-
lar ile özellikle tüketicinin korunması amaçlanmaktadır43. ABAD’a göre, Yö-
nergenin koruma sistemi, tüketicinin girişimciye oranla daha zayıf bir müza-
kere pozisyonunda bulunması ve daha az bir bilgiye sahip olması düşüncesine 

                                                                          
37 “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu 

girişimlerini teşvik eder.” 
38 Bu konuda ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 32 vd., özellikle s. 35 vd. 
39 Eren, s. 215 vd.; Aydın, s. 25 vd.; Açıkgöz, s. 211. 
40 Stoffel, s. 30; Aydın, s. 26. 
41 O. Werner, s. 256; Aydın, s. 47. Ayrıca genel işlem koşullarının denetlenmesinin esasları 

hakkında ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 43 vd. 
42 BGH, NJW 1994, s. 2825, 2826; 1999, s. 3558, 3559; Locher, s. 18; Ulmer, EuZW 1993, 337, 

341; Stoffels, s. 38 vd. Bu konuda ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 51. 
43 Heinrichs, NJW 1993, s. 1817, 1818; Hommelhof/Wiedenmann, ZIP 1993, s. 562, 564; 

Ulmer, EuZW 1993, s. 337, 338. 
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dayanmaktadır44. Alman hukukçu Grunsky’e göre de rekabet sadece bir malın 
kalite ve fiyatına değil, aynı zamanda genel işlem koşullarının içeriğine de 
yeterli derecede etki edebilecek durumdadır45. Yazara göre, bu etki sadece 
tüketicilerin rekabet bilincine sahip olması durumunda gerçekleşebileceğin-
den, genel işlem koşullarının temel sorunu da bu bilincin uyandırılmasından 
ibarettir46. Ancak tüketicinin gayreti fiyat/kalite karşılaştırması şeklinde ger-
çekleşir, tüketici genel işlem koşullarını karşılaştırmaz, zira o, kural olarak 
sorunsuz bir sözleşme akdettiği düşüncesinden hareket eder47. Bu yüzden de 
genel işlem koşullarına ilişkin hükümler ekonomik açıdan piyasa mekanizma-
sının yetersiz kaldığı durumlarda dengeleyici bir fonksiyon icra eder48. Her ne 
kadar tüketici müzakere edemiyorsa da, kendisi için daha elverişli genel işlem 
koşulları kullananın teklifini kabul etmekte özgürdür. Dolayısıyla burada re-
kabet vardır fakat işlemez, çünkü tüketici ne genel işlem koşullarını okur ne 
de onları karşılaştırır49. Ayrıca haksız şartla ilgili düzenlemeler, 1982 Anaya-
sası’nın sosyal devlet ilkesini öngören 2. ve 5. maddelerinin ve özellikle “Tü-
keticinin korunması” başlığını taşıyan 172. maddenin bir gereğidir50. 

IV. NORMUN SÜBJEKTİF VE OBJEKTİF UYGULAMA ALANI 
TKHK m. 5’teki tüketici sözleşmelerinde haksız şartların denetimine geç-

meden önce, normun sübjektif ve objektif uygulama alanı üzerinde durulması 
faydalı olacaktır. 

1. Sübjektif Uygulama Alanı 
Haksız şartlara ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için, taraflardan birini 

girişimci (satıcı/sağlayıcı), diğerini ise tüketicinin oluşturduğu bir tüketici söz-
leşmesinin varlığı aranır51. TKHK m. 3 bent (k) hükmüne göre tüketici, “Ticari 
veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ifade 
eder. Buna göre özel amaçlarla, yani kişisel, özel, ailevî kullanım için işlemi 
yapan herkes, tüketici sıfatını taşır52. ABAD kararına göre de, avukatlık yapan 

                                                                          
44 ABAD, EuZW 2013, s. 464, 466; 2015, s. 327, 328. 
45 Grunsky, BB 1971, s. 1113, 1116 vd. Bu görüşün eleştirisi için bakınız Atamer, s. 37 vd.; 

Aydın, s. 48. 
46 Grunsky, BB 1972, 189, 190; aynı yazar BB 1971, s. 1113, 1117. 
47 Aydın, s. 48; ayrıca ayrıntılı olarak bakınız Atamer, s. 37 vd. 
48 Köndgen, NJW 1989, s. 943, 946; Aydın, s. 48. 
49 Köndgen, NJW 1989, s. 943, 946 vd. 
50 Bu konuda ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 32 vd., özellikle s. 35 vd. 
51 Ayrıntılı olarak Aydın, 57 vd.; Çınar, s. 35 vd. 
52 BeckOK BGB/Bamberger, BGB §13 knr. 9; Ozanoğlu, s. 72. 
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bir gerçek kişinin bir banka ile yaptığı kredi sözleşmesinde, bu sözleşmenin 
avukatın meslekî faaliyetiyle bir bağlantısının olmaması kaydıyla, avukat Yö-
nerge m. 2 bent (b) anlamında tüketici olarak kabul edilebilir53. 

Türk hukuku açısından tüketici vasfını taşıyabilecek tüzel kişilerin sınırlı 
sayıda olacağını (örneğin ticarî işletme işletmeyen dernekler, vakıflar) belirtmek 
icap eder54. Zira TTK m. 3’e göre, “Bu kanunda düzenlenen hususlarla bir tica-
ri işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir”. Bu sebeple 
tacir niteliğindeki tüzel kişiler tüketici olarak kabul edilmemektedir55. Gerçek 
kişi tacirler açısından ise şöyle bir ayrım yapmak gerekir: Eğer, gerçek kişi olan 
bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticarî işletmesiyle ilgili olmadığını diğer 
tarafa açıkça bildirmiş veya işin ticarî sayılmasına durum elverişli değilse borç, 
adî borç sayılır (TTK m. 19 f. 1 c. 2). Doğal olarak da bu gibi işlemlerde, tacirin 
tüketici vasfı taşıyacağı kabul edilmektedir56. 

Özellikle karma amaçlı işlemler açısından, tüketici vasfının mevcut olup 
olmadığı sorusu önem arz etmektedir. AMK §13’ün öngördüğü tüketici tanımı-
na yeni bir düzenleme57 ile “ağır basan” kelimesi eklenerek soru cevaplanmaya 
çalışılmıştır. Böylece karma amaçlı işlemlerde, baskın olan amaca göre tüketici 
vasfının kabul edilmesi yönündeki hâkim görüş58, yani “duel use” açıkça kanu-
nen kabul edilmiştir59. Alman hukukunda böyle bir çözüm bulunmakla beraber, 
sorun tamamen ortadan kalkmamıştır60. Türk hukukunda da karma amaçlı işlem-
lerde tüketici vasfının söz konusu olup olamayacağı sorusunun cevabını arar-
ken, kriter olarak “ağır basan” amaca göre karar verilmesi yerinde olur61. 

TKHK’da girişimci kavramı son değişiklikte de kullanılmamıştır. Bunun 
yerine satıcı, sağlayıcı kavramları kullanılmaya devam edilmektedir. TKHK m. 
3 bent (ı) hükmüne göre sağlayıcı, “Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere 
ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın 
adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ifade eder. TKHK 
m. 3 bent (i) hükmüne göre ise satıcı, “Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere 
ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya 
da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ifade eder. Her ne kadar 

                                                                          
53 ABAD, EuZW 2015, s. 767, 768. 
54 Gümüş, s. 30; bu konuda ayrıntılı olarak bakınız Aslan, s. 7 vd. 
55 Haklı olarak Aslan, s. 7. 
56 Haklı olarak Aydoğdu, s. 62; Aslan, s. 8. 
57 13.6.2014 tarihinden itibaren geçerli olan AMK § 13. 
58 Örneğin OLG Celle, NJW-RR 2004, s. 1645; HK-BGB/Dörner, BGB § 14 knr. 2. 
59 Wendehorst, NJW 2014, s. 577. 
60 Bu konuda bakınız Wendehorst, NJW 2014, s. 577. 
61 Ozanoğlu, s. 61; Aydın, s. 59. 
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kanun koyucu tarafından gerek satıcı gerekse sağlayıcı tanımlarında “ticari veya 
mesleki amaçlarla” ifadesi kullanılmış olsa da, bunu önceki 4077 Sayılı 
TKHK’da satıcı ve sağlayıcı tanımlarında kullanılan “ticari veya mesleki faali-
yetleri kapsamında” [eski TKHK m. 3 bent (f) ve (g)] ifadesi şeklinde anlamak 
isabetli olur62. Zira bu ifade Yönerge m. 2 bent (c) hükmüne de uygundur. 

2. Objektif Uygulama Alanı 
TKHK m. 5 hükmü ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanabilmesi için bir 

tüketici sözleşmesinin mevcudiyeti63 ve bu tüketici sözleşmesinde müzakere 
konusu yapılmamış sözleşme koşullarının varlığı gerekmektedir. 

TKHK m. 3 bent (l) hükmüne göre tüketici işlemi,“Mal veya hizmet piya-
salarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla 
hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel 
kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, 
bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve 
hukuki işlemi’’ ifade eder. 6502 Sayılı TKHK’nın bu tanımlamasında bir taraf-
tan her türlü sözleşme kavramı kullanılırken, diğer taraftan eser, taşıma, simsar-
lık, sigorta, vekâlet, bankacılık sözleşmeleri zikredilmektedir. Tanımların dü-
zenlendiği 6502 Sayılı TKHK madde 3’ün gerekçesinde, kanun koyucu tarafın-
dan tüketici işleminin yeniden tanımlandığı belirtilerek, böylece uygulamada 
ortaya çıkan ve tüketici sözleşmelerinin kapsamını daraltan yorumların da önü-
ne geçilmiş olacağı haklı olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu sözleşmele-
rin açıkça ismen sayılmasının sebebi sadece söz konusu tereddütleri gidermek-
tir64. ABAD kararına göre, avukatın tüketici sayılabilen gerçek bir kişiyle yaptı-
ğı hukuksal hizmetlere ilişkin matbu sözleşmelere Yönerge uygulanabilir, zira 
bu durumda ortada bir tüketici sözleşmesi mevcuttur65. Ayrıca, 6502 Sayılı 
TKHK’nın kapsamına ilişkin olarak, 4077 Sayılı TKHK hükümlerinden farklı 
şekilde, ikinci el satışlar için öngörülen düzenleme önemli bir yenilik niteliği 
taşımaktadır. TKHK m. 12 f. 2 hükmüne göre, “Bu Kanunun 10’uncu maddesi-
nin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan 
sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan 

                                                                          
62 Ayrıntılı olarak bakınız Gümüş, s. 14 vd. 
63 “…[E]sasen davalı sigorta şirketi ile davacı arasında akdedilmiş her hangi bir sigorta söz-

leşmesi bulunmamaktadır…[T]alebin trafik kazası sebebiyle maruz kalınan maddi tazminatı-
nın sigorta şirketinden tahsili istemine dair olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanununun 1483 
vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır”, Yargıtay 20. HD., 25.1.2016, 
E. 2015/10692, K. 2016/851 (www.kazanci.com) (13.5.2016). Aynı şekilde, 17. HD., 
25.12.2014, E. 2014/19811, K. 2014/19498 (www.kazanci.com) (13.5.2016). 

64 Haklı olarak Aslan, 10. 
65 ABAD, EuZW 2015, s. 327, 328. 
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az olamaz”. Ancak burada söz konusu olan ikinci el satış, ticarî bir satıştır66. 
Zira ikinci el satışlarda da TKHK anlamında bir tüketici sözleşmesinin varlığı 
aranacaktır. 

Yönerge m. 3 f. 1’i iç hukuka aktaran TKHK m. 5 f. 1’e göre, “Haksız şart; 
tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşme-
den doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde 
tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır”67. Tanımdan da 
anlaşılacağı üzere, sadece müzakere edilmemiş sözleşme şartları denetlenir68. 
Girişimcinin kanunî düzenlemeden sapan sözleşme şartlarında yer alan içeriği 
ciddî şekilde tartışmaya açmış olması ve tüketicinin de fiilî olarak içeriğe etki 
etme imkânına sahip olması durumunda, müzakerenin varlığı kabul edilebilir69. 
Bunun için bir taraftan girişimcinin ciddî ve kuşku içermeyecek bir şekilde söz-
leşme koşullarını müzakereye ve onları değiştirmeye hazır olması gerekir70. 
Diğer taraftan ise, tüketicinin, sözleşme şartlarını anlayabilecek ve değişiklik 
teklifinde bulunabilecek ölçüde bilgi birikimine sahip olması ya da profesyonel 
destek alması icap eder71. Yönerge m. 3 f. 2 c. 1’e paralel olarak TKHK m. 5 f. 
3 c. 1’e göre, “Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede 
yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının 
tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir’’. Buradaki standart sözleşme kav-
ramı genel işlem koşulları kullanılarak içeriği belirlenen sözleşmeyi ifade et-
mektedir72. Zira sözleşme şartlarının sözleşme tarafları arasında münferiden 
müzakere edildiği durumlarda, genel işlem koşullarının varlığı kabul edilmez 
(AMK §305 f. 1 c. 3). Bu yüzden, Yönerge m. 3 f. 2 c. 3’e uygun olarak TKHK 
m. 5 f. 3 c. 2’ye göre, “Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden 

                                                                          
66 “İkinci el ticari satımlar AB Yönergesi kapsamındadır. Üye ülkelerin sadece açık artırma ile 

satılan ikinci el nesneleri kapsam dışı bırakma (1999/44/AT Sayılı Yönerge m. 1/(3)) ve ayıp-
tan sorumluluğa ilişkin zamanaşımı süresini 1 yıla indirme konusunda bir serbestisi vardır 
(1999/44/AT Sayılı Yönerge m. 7/(1)). Onun dışında Yönergedeki bütün hakların ikinci el ti-
cari satıma taraf olan tüketiciye de tanınması gerekir. Nitekim 6502 sayılı kanun da m. 12, f. 
2’de açıkça ikinci el satımdan bahsetmekte ve bu tür satımlarda zamanaşımı süresinin 1 yıl 
olduğunu saptamaktadır”, Atamer/Baş, s. 28 dn. 21. 

67 İsviçre hukukunda da artık benzer bir hüküm yer almaktadır. Haksız İşlem Koşulları başlıklı 
İsviçre Haksız Rekabet Kanunu yeni m. 8 hükmüne göre, “Özellikle dürüstlük kuralını ihlâl 
edecek şekilde tüketicilerin aleyhine sözleşmesel haklar ve yükümlükler arasında önemli ve 
haksız bir orantısızlık öngören genel işlem koşulları kullanan kimsenin davranışı haksız dav-
ranış sayılır”. 

68 Bu konuda bakınız Atamer, Armağan, s. 295 vd.; Aydın, s. 62 vd.; Açıkgöz, s. 327 vd. 
69 BGH NJW 1998, s. 2600, 2601; Stoffels. 66; AnwKomm/Heinrichs, BGB § 305 knr. 5; Aydın, 

s. 62. 
70 BGH NJW 1983, 1603; Erman/S. Roloff, BGB § 305 knr. 18. 
71 Kocayusufpaşaoğlu, s. 243; Atamer, Armağan, s. 297; Açıkgöz, s. 329. 
72 Atamer, Armağan, s. 299 dn. 32; Wolf/Horn/Lindacher, Art. 3 RiLi knr. 17. 
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müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür”73. Ayrıca, Yöner-
ge m. 3 f. 2 c. 2’ye paralel olarak TKHK m. 5 f. 3 c. 3’e göre, “Sözleşmenin 
bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılır-
sa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün 
müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanma-
sını engellemez”. Yönerge doğrultusunda, TKHK m. 5 ve Yönetmelik müzake-
re konusu yapılmamış bütün sözleşme koşullarını, genel işlem koşulları içinde 
yer alsın almasın, denetime tabî tutmakta ve tüketiciyi korumaktadır74. Çünkü 
özellikle vurgulamak gerekir ki, içerik denetimi ve sonuçları bir defa kullanıl-
mak üzere önceden formüle edilmiş sözleşme şartları için de geçerlidir75. Böyle-
likle, Yönerge, Alman Kanunu’nun genel işlem koşullarının kitlesel kullanılma-
sına yönelmiş uygulama alanı ile 1978 tarihli Fransa Kanunu’nun münferit ola-
rak müzakere edilmiş bireysel sözleşmelerin haksız şart denetimini öngörmesi 
arasında uzlaşmacı bir çözüm benimsemiştir76. Zira bir taraftan bireysel sözleş-
mede önceden formüle edilen hükümlerin genel işlem koşulları denetimi yapıl-
ması açısından Fransa hukuku takip edilirken, diğer taraftan bireysel olarak 
müzakere edilmiş sözleşmelerin haksızlık denetimi dışında kalması açısından da 
Alman hukuku takip edilerek bir orta yol bulunmuştur77. Oysa Türk Borçlar 
Kanunu’na göre sadece genel işlem koşulları denetlenebilir. Zira TBK m. 20’ye 
göre, “Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok 
sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlaya-
rak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir”. Bu durumda bu madde anla-
mında denetime tâbi kabul edilen her genel işlem koşulu, TKHK m. 5 ve Yö-
netmelik açısından da denetime tâbidir; ancak, TKHK m. 5 ve Yönetmelik an-
lamında denetlenebilen her hüküm, TBK m. 20 çerçevesinde denetlenemez78. 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında79, “…4077 sayılı Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanun'un 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile, Avrupa 
Konseyi'nin 05.04.1993 tarihli, 1993/13/AET Yönergesinde ve bu yönergeyi iç 

                                                                          
73 “…[D]avalı bankanın söz konusu hükmün müzakere edildiğini ispat da edememesi…”, Yargı-

tay HGK, 28.1.2015, E. 2014/13-596, K. 2015/792 (www.kazanci.com) (13.5.2016). 
74 Kocayusufpaşaoğlu, s. 240 vd.; Wolf/Horn/Lindacher, Art. 1 RiLi knr. 30; Atamer, Armağan, 

s. 296, 328; Havutçu, İzBD 2011/2, s. 36; Aydın, s. 62; Çınar, s. 46 vd.; Ulusan, s. 37; 
Akçaal, s. 51 vd.; Açıkgöz, s. 246, 332; Başalp, s. 30; aksi görüş burada sadece haksız genel 
işlem koşullarının denetlenmesinin söz konusu olduğu yönünde Aydoğdu, Genel İşlem Koşul-
ları, s. 174 vd. 

75 MüKoBGB/Basedow, BGB § 310 knr. 67. 
76 MüKoBGB/Basedow, BGB § 310 knr. 67. 
77 MüKoBGB/Basedow, BGB § 310 knr. 67. 
78 Haklı olarak Atamer, Sempozyum, s. 20. 
79 Yargıtay HGK, 4.3.2015, E. 2014/13-111, K. 2015/886 (www.kazanci.com) (13.5.2016); aynı 

şekilde HGK, 27.3.2015, E. 2013/13-1596, K. 2015/1104 (www.kazanci.com) (13.5.2016). 
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hukuklarına aktaran Avrupa Birliği ülkelerinde, standart sözleşmelerde yer 
alan hükümlerin ve özellikle bu sözleşmelerin içeriğini oluşturan genel işlem 
koşullarının, haksız şart olduğuna ilişkin bir karine öngörülmüştür” şeklinde 
bir ifade söz konusudur. Bu isabetli ifade tarzından sonra, Yargıtay Hukuk Ge-
nel Kurulu’nun aynı kararında80 TKHK’nın haksız şart hükmünün uygulanması-
na ilişkin olarak,“Şu halde hükmün uygulanması alanı, diğer bir ifadeyle haksız 
şartın tüketiciyi bağlamamasının koşulları, standart bir sözleşmede genel işlem 
şartının bulunması ve bunun tüketici aleyhine haksız şart içermesidir” şeklin-
deki ifadesi ise yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilecek niteliktedir. Zira bura-
dan TKHK m. 5 ve Yönetmelik hükümlerinin sadece standart bir sözleşmede 
genel işlem koşulları hükmü bulunması durumunda devreye girmesi gerektiği 
gibi bir sonuç çıkarılabilir. Hâlbuki Yönerge, dolayısıyla TKHK m. 5 ve Yö-
netmelik, genel işlem koşulları niteliği taşımayan ancak müzakere konusu ya-
pılmamış olan bütün sözleşme koşullarının denetimi için uygulanır81. Dolayısıy-
la Yönerge, TKHK m. 5 ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanabilmesi için 
sözleşme şartının müzakere edilmemiş olması gerekli iken, söz konusu sözleş-
me şartının birden fazla defa kullanımı ise gerekli değildir82. 

V. HAKSIZ ŞARTLARIN DENETİMİ 
Genel işlem koşullarının denetiminde yürürlük, yorum ve içerik olmak üze-

re üç aşama söz konusudur. Aşağıda bu aşamalara değinilecektir. 

1. Yürürlük Denetimi 
Yürürlük denetimi kapsamında öncelikle genel işlem koşullarının, sözleş-

menin içeriğine dâhil olup olmadığı sorusuna cevap bulunmaya çalışılır. 

a) Genel İşlem Koşullarının Hukukî Niteliği 

Haksız şartların yürürlük denetimine geçmeden önce, genel işlem koşulla-
rının hukukî niteliği üzerinde kısaca durmak uygun olur. Azınlıkta kalan bir 
görüşe göre, genel işlem koşulları norm olarak nitelendirilmektedir (norm görü-
şü)83. Bizim de katıldığımız çoğunluk görüşüne göre ise, genel işlem koşulları 
hukuk normları değildir; bilâkis genel işlem koşullarının geçerliliği hukukî iş-
lem temeline dayanmaktadır. Genel işlem koşullarının sözleşmenin bir parçası 

                                                                          
80 Yargıtay HGK, 4.3.2015, E. 2014/13-111, K. 2015/886 (www.kazanci.com) (13.05.2016); 

aynı şekilde HGK, 27.3.2015, E. 2013/13-1596, K. 2015/1104 (www.kazanci.com) 
(13.5.2016); HGK, 28.3.2012, E. 2012/13-23, K. 2012/255 (www.kazanci.com) (13.5.2016). 

81 Atamer, Armağan, s. 296, 328. 
82 Wolf/Horn/Lindacher, Art. 1 RiLi knr. 30; Aydın, s. 62. 
83 Norm teorisi ve bu teoriyi savunan yazarlar hakkında bakınız, Atamer, s. 77 vd.; Aydın, 66 

vd.; Çınar, s. 59 vd.; Havutçu, s. 93 vd. 
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olması için, bunların sözleşme içeriği olacağı hususunda tarafların irade beyan-
larının uyuşması gerekir (sözleşme teorisi)84. Bu durumda genel işlem koşulları-
nın sözleşmenin bir parçası olması için sözleşmeye ilişkin TBK genel hükümle-
ri ve genel hükümleri tamamlayıcı yürürlük hükümleri uygulanır. 

b) Genel İşlem Koşullarının Sözleşmenin İçeriğine Dâhil Olması 

TKHK ve Yönetmelik, yürürlük denetimi açısından TBK m. 21, AMK §§ 
305 f. 2, 305c f. 1’in aksine, genel hükümleri tamamlayıcı yürürlük hükümleri 
öngörmemektedir. Ancak her ne kadar TKHK m. 5 ve Yönetmelik yürürlük 
denetimine ilişkin TBK m. 21 gibi bir hüküm öngörmese de, söz konusu TBK 
m. 21 hükmünün yürürlük denetimi açısından genel işlem koşulları içeren tüke-
tici sözleşmeleri için de tamamlayıcı olarak devreye girmesi mümkündür85. 
Çünkü TKHK m. 83’e göre, “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel 
hükümler uygulanır.” Eren’in haklı olarak ifade ettiği şekilde, “Türk Borçlar 
Kanunu’nda yer alan genel işlem koşulları ile ilgili hükümler caiz ve uygun 
olduğu ölçüde tüketici sözleşmelerine de uygulanabilir”86. TBK m. 21’e göre 
ise, “Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kap-
samına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu 
koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkâ-
nı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Aksi 
takdirde, genel işlem koşulları yazılmamış sayılır (f. 1). Sözleşmenin niteliğine 
ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır (f. 
2)”. Genel işlem koşullarının tüketici sözleşmesinin bir parçası olabilmesi için, 
girişimcinin tüketiciyi genel işlem koşulları kullanıldığı hususunda açıkça 
uyarması, tüketiciye bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlaması ve tüketicinin 
de bu koşulları kabul etmesi icap eder87. Kullananın, tüketiciye genel işlem ko-
şullarının içeriği hakkında bir bilgi verme zorunluluğu yoktur; uyarı ve metni 

                                                                          
84 Eren, s. 218; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 157; Atamer, s. 78 vd.; Aydın, s. 68; Çınar, 

s. 60 vd.; Havutçu, s. 102 vd.; Topuz, s. 1141 vd.; Açıkgöz, s. 216 vd. Alman Medenî Kanunu 
genel işlem koşulları normları gerek lâfzen gerek sistematik olarak sözleşme teorisini açıkça 
benimsemektedir, Aydın, 69. Nitekim, Alman kanun koyucu AMK § 305 f. 2 ile genel işlem 
koşullarının sözleşme içeriği olması konusunda AMK temelinde yatan hukukî işlemin ölçü 
alındığı sözleşme iradesini tekrar hâkim kılmak istemiştir, Aydın, s. 69; Atamer, s. 79. Hattâ, 
genel işlem koşulları hukukunun sözleşme hukuku içinde yer alması, Borçlar Hukuku Refor-
mu Kanunu (SMG) yoluyla Alman Genel İşlem Koşullarının Düzenlenmesine İlişkin Ka-
nun’un (AGBG) maddî hükümlerinin Alman Medenî Kanunu’nun (BGB) ikinci kitabına 
(Borç İlişkileri Hukuku) aktarılmasında önemli bir neden teşkil etmektedir, Stoffels, s. 47; Ay-
dın, s. 69. 

85 Atamer, Armağan, s. 328 vd.; Çınar, s. 69; Aydoğdu, Genel İşlem Koşulları, s. 173; Açıkgöz, 
s. 255. 

86 Eren, s. 217. 
87 Genel işlem koşullarının yürürlük denetimi hakkında ayrıntılı olarak bakınız, Atamer, s. 81 

vd.; Aydın, s. 69 vd.; Çınar, s. 67 vd.; Topuz, s. 1138 vd.; Yelmen, s. 81 vd. 
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öğrenme/okuma imkânı vermesi yeterlidir88. Bu hüküm, AMK § 305 f. 2’ye 
benzemekle beraber, hükmün onunla tamamen örtüştüğünü söylemek güçtür89. 
Nitekim AMK § 305 f. 2’ye göre, “Eğer kullanan, sözleşmenin yapılması esna-
sında karşı tarafı açıkça ya da açıkça uyarı sözleşmenin kurulması şeklinden 
dolayı ancak ölçüsüz güçlükler altında imkân dâhilinde ise, sözleşmenin kurul-
duğu yerde bunların açıkça görülebilir ilânı vasıtasıyla uyarıyorsa ve kullanan, 
karşı tarafın fark edilebilir bedensel engellerine uygun bir şekilde riayet ederek, 
kendisinden beklenebilir şekilde karşı tarafa bunların içeriği hakkında bilgi 
edinme imkânı sağlarsa ve eğer karşı taraf da genel işlem koşullarının uygu-
lanmasını kabul ederse, genel işlem koşulları sözleşme kapsamına dâhil olur.” 
AMK, istisnaî olarak sözleşmenin yapıldığı yerde açık bir şekilde görülebilir 
uyarıyı kabul etmektedir; ilânın, merkezi, yani her taraftan görülebilir bir yerde 
olması yeterlidir90. TBK açısından da, metni müşteriye vermenin ticarî hayatın 
gerekliliğine tamamen yabancı olduğu durumlarda kanunun ifadesi geniş yo-
rumlanarak, açık uyarının ilânla gerçekleştiği kabul edilebilir91. Yine AMK 
genel işlem koşulları kullananın müşterinin fark edilebilir bedensel engellerine 
riayet etmesi gerektiğini öngörmektedir. Bu hüküm korunma gereksinimi olan, 
özellikle engelli müşterilerin korunmasına katkı sağlamaktadır92. Bu katkı saye-
sinde, özellikle görme engelli müşterilerin, örneğin “Braille alfabesi” ile genel 
işlem koşullarının içeriğine kolayca ulaşması imkân dâhilinde olacaktır93. Genel 
işlem koşulları okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır94. Okunabilirlikten kasıt, 
zahmetsizce yani yazı büyüklüğü ve baskı kalitesi bakımından bir merceğe ihti-
yaç olmaksızın çıplak gözle okunabilirliktir95. Anlaşılabilirlikten kasıt ise, hu-
kuk bilgisi olmayan ortalama bir müşterinin anlayabileceği bir biçimde genel 
işlem koşullarının kaleme alınmasıdır96. Bu açıklamalar doğrultusunda, TKHK, 
yazılı tüketici sözleşmeleri açısından okunabilirlik ve anlaşılabilirlik hususunda 
temel bir ilke öngörmektedir: “Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörü-
len sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabi-
lir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüs-

                                                                          
88 Atamer, Sempozyum, s. 28 vd. 
89 Bu konuda bakınız, Atamer, Armağan, s. 324 vd.; aynı yazar, Sempozyum, s. 28 vd.; Aydın,  

s. 146 vd. 
90 Aydın, s. 70 vd. 
91 Atamer, Sempozyum, s. 29; Havutçu, İzBD 2011/2, s. 39. 
92 AnwKomm/Heinrichs, BGB § 305 knr. 8; Aydın, s. 71. 
93 Aydın, s. 71. 
94 Bu konuda ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 71 vd., 76. 
95 Aydın, s. 71. Nitekim “Almanya’da … halk dilinde “Kleinegedrucktes” (küçük harfle basıl-

mış) deyimi doğmuştur (Bizdeki karşılığıyla “karınca duası gibi”)”, Hatemi/ Gökyayla, s. 61. 
96 Kocayusufpaşaoğlu, s. 234; Atamer, s. 209; Aydın, 71 vd. 
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hası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir” (TKHK m. 
4 f. 1). Bu temel ilke, tüketici sözleşmelerinde yer alacak genel işlem koşulları 
açısından da geçerli olacaktır. 

TBK m. 21 f. 1’in öngördüğü şartlar gerçekleşse bile, şaşırtıcı hükümler 
sözleşmenin bir parçası olamaz. Zira tüketicinin kabul beyanı, şaşırtıcı hüküm-
leri kapsamaz97. “Global kabul”98 durumunda şaşırtıcı hükümler söz konusu 
olabilir. Böyle hükümlerde, objektif açıdan bir olağandışılık ve sübjektif açıdan 
ise bir şaşırma söz konusu olmalıdır99. Olağandışı hüküm işleme yabancı hü-
kümdür100. Sözleşmenin tümü dikkate alındığında işlem hayatı açısından normal 
sayılandan farklı bir hükmün varlığı icap eder101. Tüketicinin beklentilerinden 
açık bir sapma olağandışı olarak görülebilir102. Burada ölçü, ortalama müşteri 
çevresinin böyle bir hükmü hesaba katmak zorunda olup olmadığıdır103. Şaşırtıcı 
olma ise, tüketicinin böyle bir hükmü hesaba katmak zorunda olmamasıdır104. 
Tüketicinin beklentisi ile hükmün içeriği arasında önemli bir uyuşmazlık olma-
lıdır; söz konusu hüküm, gafil avlama ya da kandırma etkisine sahip olmalı-
dır105. Burada hükmün şaşırtıcı olup olmadığı, kural olarak tipik ortalama müşte-
riden beklenen idrak kabiliyetine göre değerlendirilir106. Konuyla ilgili olarak 
TBK m. 21 f. 2 şu hükmü öngörmektedir: “Sözleşmenin niteliğine ve işin özel-
liğine yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır.” Kanun koyucu 
madde gerekçesinde, bu fıkranın gerekçesini “…Alman Medenî Kanunu’nun 
(BGB) 305c maddesinde olduğu gibi, şaşırtıcı kuralların sözleşmenin içeriğin-
den sayılmaması ilkesi benimsenmiştir” şeklinde ifade etmektedir. Bu yüzden, 
TBK m. 21 f. 2’ye ilişkin olarak sözleşmenin niteliğine yabancı her hükmün 
otomatik olarak sözleşmeden çıkarılması, deyim yerindeyse dışlanması doğru 

                                                                          
97 AnwKomm/Heinrichs, BGB § 305c knr. 1. 
98 Tüketiciler genellikle genel işlem koşullarını okumadan ve anlamadan bunların sözleşme 

içeriği olmasına onay vermektedir. İşte bu durum doktrinde “global kabul” olarak adlandırıl-
maktadır. Kocayusufpaşaoğlu, s. 236; Atamer, s. 102; Havutçu, s. 112; Antalya, s. 307; Aydın, 
s. 77; Topuz, s. 1147; Açıkgöz, s. 268 dn. 346; Yelmen, s. 90 vd.; Başalp, s. 34 dn. 114. Buna 
mukabil, tüketicinin genel işlem koşullarının bütününü okuyup anlayarak bunların sözleşme 
içeriği olmasına onay vermesi ise “tam kabul” olarak isimlendirilmektedir, Atamer, s. 102; 
Havutçu, s. 111; Antalya, s. 307; Topuz, s. 1147; Açıkgöz, s. 267 dn. 345. 

99 Palandt/Heinrichs, BGB § 305c knr. 3, 4; Locher, s. 57; Aydın, s. 74, 77 vd. 
100 Kocayusufpaşaoğlu, s. 238; Atamer, s. 111; Havutçu, s. 136 vd.; Aydın, s. 77; Topuz, s. 1151. 
101 Atamer, s. 111; aynı yazar, Sempozyum, s. 30. 
102 BGH NJW 1990, s. 576, 577; Erman/S. Roloff, BGB § 305c knr. 9. 
103 Erman/S. Roloff, BGB § 305c knr. 9. 
104 Palandt/Heinrichs, BGB § 305c knr. 4. 
105 Locher, s. 58; Palandt/Heinrichs, BGB § 305c knr. 4; Aydın, s. 74. 
106 BGH, NJW 1995, s. 2637, 2638; Palandt/Heinrichs, BGB § 305c knr. 4. 
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değildir107. Zira şaşırtıcı hükümler tüketicinin bunların kullanılmasını hesaba 
katamayacağı hâllerde sözleşme içeriği olamaz108. Dolayısıyla TBK m. 21 f. 
2’deki düzenlemenin sübjektif unsur açısından eksik kaldığı ifade edilebilir109. 

c) Genel İşlem Koşullarının Sözleşmenin İçeriğine Dâhil Olamamasının 
Sonuçları 

TBK m. 21 f. 1 ve 2’de öngörülen koşullara uyulmazsa, ilgili hükümlerde 
genel işlem koşullarının yazılmamış sayılacağı düzenlenmektedir. Ayrıca TBK 
m. 22, “Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi” başlığı altında şu hükmü 
öngörmektedir:“Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki 
hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda düzenleyen, yazılmamış sayılan ko-
şullar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri sü-
remez.” Öncelikle TBK m. 21 f. 1 ve 2’de kullanılan yazılmamış sayılma terimi 
isabetli değildir; zira burada kastedilen genel işlem koşullarının yazılmamış 
sayılması değil, bunların sözleşmenin içeriği olamayacağıdır110. Bu nedenle 
Atamer’in haklı olarak ifade ettiği üzere, burada söz konusu olan problem söz-
leşmenin baştan eksik ve tamamlanmaya muhtaç şekilde kurulmuş olmasıdır; 
yoksa bir butlan/geçersizlik sorunu değildir111. TBK m. 27 f. 2’nin uygulanması 

                                                                          
107 Atamer, Armağan, s. 325; Aydın, s. 146. 
108 Atamer, Armağan, s. 325. 
109 Atamer, Armağan, s. 325; Aydın, s. 74, 77 vd., 146; Topuz, s. 1151. Aksi görüş: “Kaydın 

yabancı olması sebebiyle olağandışı sayılmasının ilkenin objektif yönünü, şaşırtıcı olmasının 
ise subjektif yönünü oluşturduğu görüşünü kabul etmemekteyiz”, Antalya, s. 309. 

110 Atamer, Armağan, s. 325; Havutçu, İzBD 2011/2, s. 38; Aydın, 146. 
111 Atamer, Sempozyum, s. 32; Başalp, s. 35; aynı yönde Havutçu, İzBD 2011/2, s. 42. Aksi 

görüşler: “Bu maddede kullanılan “yazılmamış sayılma” kavramı, Alman Medenî Kanununun 
306. maddesinde kullanılan “bağlayıcı olmama ya da sözleşmenin içeriğine dâhil olmama” 
anlamını daha sert vurgulamak için kullanılmıştır. Bundan dolayı, tarafların irade beyanları-
nın sözleşmenin içeriği hâline gelmediğini ifade eden bu kavram, kesin hükümsüzlük olarak 
kabul edilebilecektir”, Çınar, s. 101. “Yazılmamış sayılmadan maksat, “yokluk”tur. Ancak, 
TBK m. 22’ye göre, sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümle-
ri, geçerliliğini korur. Dolayısıyla burada, “kısmî yokluk” yaptırımı söz konusudur”, Eren, s. 
221. “Burada bu tür hükümlerin kendiliğinden geçersiz sayılmasına benzer yeni “yokluk” tü-
ründe bir yaptırım söz konusudur”, Kılıçoğlu, s. 114. “Yazılmamış sayılan genel işlem şartları 
dışındaki sözleşme hükümlerinin geçerli kalacağından söz eden TBK m. 22 hükmünün sözü-
nün zıt anlamından, burada bir kesin hükümsüzlük (butlan) durumunun düzenlendiği anlamı 
çıkmaktadır. Fakat kanımca burada daha da ileri bir hükümsüzlük durumunun varlığı savu-
nulabilir”, Oğuzman/Öz, s. 173. “Geçersizliğin kesin geçersizlik olduğu görüşü gerekçeden 
hareketle ve TBK. m.25 hükmünde yer alan içerik denetiminin yaptırımı ile paralellik kurula-
rak savunulabilir. Hatta yokluk halinin pozitif düzenlemesi olduğu ileri sürülebilir. An-
cak…GİK.’u TBK. m.21 hükmüne uygun olarak sözleşme kapsamına dahil edilmemişse, o hü-
küm geçersizdir; bu geçersizlik esnek geçersizlik yaklaşımıza [yaklaşımımıza] uygun olarak 
kesin hüküğmsüzlükten [hükümsüzlükten] daha ağır bir geçersizliktir”, Antalya, s. 310. “Ka-
naatimizce TBK’nın yazılmamış sayılmadan kastettiği müeyyide yokluktur. Çünkü taraflar 
arasında ilgili aleyhe hükümler bakımından bir consensus yani bir irade uyuşması mevcut de-
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sorunu dışında, baştan var olan sözleşme boşluğu ile sonradan kısmî hükümsüz-
lük nedeniyle doğan sözleşme boşluğu arasında bir fark yoktur112. Dolayısıyla 
kısmî hükümsüzlüğün (TBK m. 27 f. 2) uygulanmasını engelleme gereksinimi 
sözleşmenin içeriğinin denetlenmesi aşamasında önem arz ettiği hâlde, TBK m. 
22 kısmî hükümsüzlüğün zaten hiç doğmadığı bir aşama için düzenleme ön-
görmektedir113. 

2. Yorum Denetimi 
İlk aşamada genel işlem koşullarının sözleşmeye dâhil olduğu tespit edil-

mişse, ikinci aşamada artık genel işlem koşullarının yorumu sorunu gündeme 
gelecektir. Genel işlem koşulları hükümlerinin yorumu içerik denetiminden 
önce gelmek zorundadır114. 

a) Genel Olarak 

Genel işlem koşullarının yorumu kural olarak hukukî işlemler için de ölçü 
olan genel yorum kurallarına göre yapılmaktadır115. Bununla beraber, genel 
işlem koşulları gelecekte yapılacak çok sayıdaki sözleşme için hazırlandığından 
bu koşulların yorumlanmasına yönelik olarak özel kurallar geliştirilmiştir116. 
Bunlar; “objektif yorum kuralı”, “bireysel anlaşmanın önceliği kuralı” ve “be-
lirsizlik kuralı” gibi özel yorum kurallarıdır. Söz konusu kurallardan sadece 
belirsizlik kuralı TKHK m. 5 f. 4 c. 2’de düzenlenmiştir. Ancak, bu durum diğer 
yorum kurallarının hiç uygulanmayacağı anlamına gelmemelidir117. 

Bireysel anlaşmanın önceliği kuralı, AMK § 305b’de düzenlenmektedir. 
Buna göre, bireysel anlaşmalar genel işlem koşullarına göre öncelikle uygulanır. 
Yönerge böyle bir norm öngörmese de, bu normun Avrupa özel hukuku temel 

                                                                                                                                                                                    
ğildir…Kanaatimizce yazılmamış sayılma aynı zamanda bir kanuni faraziyedir”, Topuz, s. 
1165 vd. “…Biz, …yazılmamış sayılmanın hukuki niteliğinin yokluk daha doğrusu BK m. 
22’den dolayı kısmi yokluk olduğunu kabul ediyoruz…Yani bize göre yokluk, kanuni bir fara-
ziye sonucunda genel işlem koşullarını düzenleyen/kullanan tarafın, irade beyanının varlığı-
nın kabul edilmemesi ile meydana gelmekte olup, yokluğun, karşı tarafın kabul beyanının ilgi-
li genel işlem koşullarını içermemesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır”, Şeker, s. 172. Türk hu-
kukunda yazılmamış sayılma kavramı hakkında öğretide savunulan diğer farklı görüşler için 
bakınız Şeker, s. 137 vd.; Topuz, s. 1155 vd.; Yelmen, s. 94 vd. 

112 Atamer, s. 120. 
113 Atamer, Sempozyum, s. 32 vd. 
114 AGB-Klauselwerke/Thüsing, Auslegung, knr. 2. 
115 MüKoBGB/Basedow, BGB § 305c knr. 18; Stoffels, s. 160; Aydın, s. 80, 86. 
116 MüKoBGB/Basedow, BGB § 305c knr. 18; Raiser, s. 251 vd.; Schmidt-Salzer, s. 118 vd.; 

Aydın, s. 81. 
117 MüKoBGB/Basedow, BGB § 305c knr. 18; Aydın, s. 81. 
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ilkesinin bir ifadesi olduğu belirtilmektedir118. Bu kural, bireysel anlaşma ve 
genel işlem koşulu hükmü arasında bir kural çatışması mevcutsa devreye gi-
rer119. Bireysel anlaşmaların genel işlem koşulları karşısında önceliği Türk hu-
kukunda da kabul edilmektedir120. 

Özellikle Alman hukukunda savunulmakla beraber, bizim de katıldığımız 
görüşe göre genel işlem koşulları objektif yorumlanmalıdır (objektif yorum 
yöntemi)121; yani burada münferit olayın görünüşünden ve ilgili somut sözleş-
me taraflarının irade ve menfaatlerinden bağımsız olarak, sadece genel işlem 
koşullarının tipik anlamına göre yorum yapılır122. Buna mukabil Türk-İsviçre 
hukukunda hâkim görüşe göre, klâsik sözleşmelerde olduğu gibi, genel işlem 
koşulları çerçevesinde akdedilen sözleşmelerde de somut sözleşmenin özellik-
lerini dikkate alan bir yorum yöntemi uygulanmalıdır (sübjektif yorum yön-
temi)123. Ancak, hemen belirtelim ki, eğer taraflar bir genel işlem koşulları 
hükmünün belirli bir anlamı üzerinde uyuşmuşlarsa artık objektif yorum kura-
lı uygulanmaz124. Bu yüzden, istenmiş olan, yani taraflarca sözleşmede belir-
lenen bireysel anlaşmanın konusu olmaktadır ki, bireysel anlaşmanın da genel 
işlem koşullarına göre öncelikle uygulanması söz konusudur125. Yine özellikle 
bir defa kullanılan tüketici sözleşmeleri, yani bireysel sözleşmeler için objek-
tif yorum kuralı geçerli değildir126. Zira burada artık kullanılan genel işlem 
koşulları hükümlerinin kitlesel olma özelliği mevcut değildir ve taraflar ara-
sındaki bireysel ilişki tekrar ön plâna çıkmaktadır127. Neticede Atamer’in haklı 
olarak belirttiği üzere, objektif yorum ile sübjektif yorum metodlarının ulaştı-
ğı sonuçlar arasında aslında pek bir farklılık olmadığı dikkat çekmektedir; zira 
sübjektif yorum metodu hiçbir zaman sadece müşterinin somut olayda genel 
işlem koşulunu nasıl anladığından yola çıkmamakta, objektif yorum yöntemi 
ise getirdiği istisnalarla somut olayın özellikleri mevcut olduğunda bunları 
göz önünde bulundurmaktadır128. 

                                                                          
118 MüKoBGB/Basedow, BGB § 305b knr. 3. 
119 Erman/S. Roloff, BGB § 305b knr 5; Aydın, s. 87. 
120 Kocayusufpaşaoğlu, s. 236; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 158; Antalya, s. 311; Atamer, 

s. 124 vd.; aynı yazar, Sempozyum, s. 38 vd.; Aydın, s. 87; Açıkgöz, s. 282. 
121 Erman/S. Roloff, BGB § 305c knr. 20; MüKoBGB/Basedow, BGB § 305c knr. 22; Roth, WM 

1991, Teil 2, s. 2125 vd.; Aydın, s. 81, 87; Havutçu, s. 150 vd. 
122 BGH, NJW 1981, s. 816, 817. 
123 Kocayusufpaşaoğlu, s. 238 vd.; Atamer, 130 vd.; Ehle/Brunschweiler, RIW 2012, s. 266. 
124 AGB-Klauselwerke/Thüsing, Auslegung, knr. 16; MüKoBGB/Basedow, BGB § 305c knr. 26. 
125 MüKoBGB/Basedow, BGB § 305c knr. 26. 
126 AGB-Klauselwerke/Thüsing, Auslegung, knr. 17. 
127 AGB-Klauselwerke/Thüsing, Auslegung, knr. 17. 
128 Atamer, s. 132 vd. 
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b) Belirsizlik Kuralı 

Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartların yorum denetimine ilişkin 
olarak, Yönerge m. 5 c. 2 doğrultusunda TKHK m. f. 4 c. 2’de belirsizlik ilkesi129 
öngörülmektedir: “Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması 
veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumla-
nır.” Ayrıca belirsizlik ilkesi TBK m. 23’te, genel işlem koşullarının yorum dene-
timi açısından düzenlenmektedir: “Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, 
açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine 
ve karşı tarafın lehine yorumlanır.”“Nitekim, Roma hukukundan gelen “in dubio 
contra stipulatorem”(Sözleşme, şüphe hâlinde düzenleyen aleyhine yorumlanır) 
genel ilkesinden de aynı sonuç çıkmaktadır. Bu genel ilke ve buna uygun olan 
madde, sözleşmeyi veya sözleşmedeki bir hükmü ya da bir sözcüğü kaleme alanın, 
onu istediği gibi ifade etme olanağına sahip bulunması sebebiyle, kaleme aldığı 
metnin kendi aleyhine yorumlanmasına katlanması gerektiği düşüncesine dayan-
maktadır. Aynı şekilde, bir hükmü düşündüğü gibi yazmamış olan kişinin, “bu 
hüküm şöyle anlaşılmalıdır.” şeklinde, sonradan yapacağı yorum haklı sayıla-
maz. Alman Medenî Kanunun (BGB) 305c maddesinin ikinci fıkrasında benzer 
bir düzenlemeye yer verilmiştir”, (TBK m. 23 gerekçesinden). Genel işlem koşul-
larının yorumlanması açısından zaten Türk öğretisinde belirsizlik ilkesi genel 
kabul görmekteydi130. Belirsizlik ilkesinin kanunî olarak düzenlenmesindeki 
amaç, objektif bakımdan birden fazla anlama gelebilecek hükümlerdeki tereddütte 
kalma durumlarında kullanılacak bir yorum kuralı öngörmektir131. Zira madalyo-
nun bir yüzünde girişimcinin sözleşme içeriğini belirleme özgürlüğünden tek 
başına faydalanma durumu söz konusu olmakta iken, diğer yüzünde belirsizlik 
ilkesinin gereği olarak girişimcinin özel bir sorumluluğu yer almaktadır132. Bu 
ilkenin temelinde şu düşünce yatmaktadır: Açık ve anlaşılır olanı ifade etmek 
girişimcinin işidir133. Belirsizlik ilkesindeki belirsizlik kavramı, birden çok anlama 
gelmek demektir134. Tüm yorum imkânları kullanılmasına rağmen, hâlâ tereddüt 
ortadan kalkmamışsa ve hâlâ hükmün tatbiki mümkün iki ya da daha fazla anlamı 
gündeme gelebilmekteyse, belirsizlik ilkesi uygulanır135. Zira önceki Yönetme-

                                                                          
129 Belirsizlik ilkesinin tarihi gelişimi ve uygulanma sebebi için bakınız, Honsell, JA 1985, s. 260 vd. 
130 Bakınız Atamer, Armağan, s. 300 dn. 37’de anılan yazarlar; Aydın, s. 88 dn. 6’da zikredilen 

yazarlar. 
131 BeckOK ArbR/Jacobs, BGB § 305c knr. 23. 
132 Spindler/Schuster/Schuster, BGB § 305c knr. 12; BeckOK BGB/H. Schmidt, BGB § 305c 

knr. 39. 
133 OLG Schleswig, NJOZ 2010, s. 2415; Spindler/Schuster/Schuster, BGB § 305c knr. 12. 
134 Spindler/Schuster/Schuster, BGB § 305c knr. 12. 
135 BGH, 20.1.2016, VIII ZR 152/15, BeckRS 2016, 03245; NJW-RR 2015, s. 264, 265; 

MünchKomm/Basedow, 305c BGB knr. 29; Erman/S. Roloff, BGB § 305c knr. 27; Stoffels, s. 168. 
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lik136 m. 6 f. 4’te belirsizlik ilkesi şu şekilde düzenlenmişti: “Sözleşmede yer alan 
bir şartın ne anlama geldiği hukukun yorum yöntemleriyle belirlenemiyorsa, tüke-
tici lehine olan yorum tercih edilir.” Bu yüzden, bu ilke sadece talî bir ilke olarak 
geçerlidir137. Hâkimin karar vermesine yardımcı olan bir ilkedir138. Burada asgarî 
iki hukukî yorum olasılığı hukuksal açıdan kullanılabilir olmalıdır139. 

Belirsizlik ilkesi uygulanırken, içerik denetimi ile ulaşılabilen daha olumlu 
sonuçları engellemeyen bir yorum uygun olabilir140. Bu bağlamda, çeşitli yorum 
olasıklarının hepsi içerik denetimini aşabilecekse, bu olasılıklardan tüketici 
lehine olan tercih edilir141. Buna karşılık, olasılıkların tümü içerik denetimini 
aşamayacak gibiyse, doğrudan içerik denetimine geçilebilir142. Çünkü içerik 
denetimini aşamayan hükmün geçersizliği sebebiyle genellikle onun yerine 
geçen yedek hukuk kuralı, yorum sonucu sözleşme içeriği olarak muhafaza 
edilen hükümden tüketici için daha elverişlidir ve bu durum tüketici lehinedir143. 
Alman hukukunda önceleri önleme davası için savunulan, ancak bireysel dava-
lar için tartışmalı olan bu görüş, günümüzde artık bireysel davalar için de baskın 
şekilde savunulmaktadır144. Nitekim Yönerge m. 8 anlamında tüketici daha ileri 
bir seviyede korunacağından böyle bir yaklaşımın Yönergeye de uygun olduğu 
ifade edilmektedir145. 

3. İçerik Denetimi 
Genel işlem koşullarının üçüncü denetim aşaması içerik denetimidir. 

a) Genel Olarak 

Yönerge doğrultusunda, TKHK m. 5 ve Yönetmelik müzakere konusu ya-
pılmamış bütün sözleşme koşullarını, genel işlem koşulları içinde yer alsın al-

                                                                          
136 Eski Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Yönetmelik, RG, 13.6.2003, Sayı: 25137. 
137 Raiser, s. 262; Stoffels, s. 168; Honsell, JA 1985, s. 261; Sambuc, NJW 1981, s. 314; Atamer, 

Sempozyum, s. 37. 
138 Roth, WM, Teil 1, s. 2086; Stoffels, s. 168; Atamer, Sempozyum, s. 37. 
139 BGH, 20.1.2016, VIII ZR 152/15, BeckRS 2016, 03245; NJW-RR 1996, 857, 858; BeckOK 

ArbR/Jacobs, BGB § 305c knr. 25; Erman/S. Roloff, § 305c BGB knr. 27; Aydın, s. 84. 
140 Atamer, Sempozyum, s. 37. 
141 MüKoBGB/Basedow, BGB § 305c knr. 34. 
142 Atamer, Sempozyum, s. 37. 
143 BeckOK BGB/H. Schmidt, BGB § 305c knr. 56. 
144 MüKoBGB/Basedow, BGB § 305c knr. 34, özellikle knr. 35; BeckOK BGB/H. Schmidt, BGB 

§ 305c knr. 56; HK-BGB/Schulte-Nölke, BGB § 305c knr. 5. Bu görüş doğrultusunda BGH, 
21.9.2011, VIII ZR 47/11, BeckRS 2011, 24125; NJW 2008, s. 2173. 

145 MüKoBGB/Basedow, BGB § 305c knr. 20; Atamer, s. 136 dn. 74. 
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masın, denetime tâbi tutmakta ve tüketiciyi korumaktadır146. Bu durum, Yönerge 
açısından Fransız hukuku (bireysel sözleşmede önceden formüle edilen hüküm-
lere genel işlem koşulları denetimi yapılması) ile Alman hukuku (bireysel ola-
rak müzakere edilmiş sözleşmelerin haksızlık denetimi dışında kalması) arasın-
da uzlaşmacı çözüm yoludur147. Oysa Türk Borçlar Kanunu’na göre sadece ge-
nel işlem koşulları denetlenebilir. Bu durumda bu madde anlamında denetime 
tâbi kabul edilen her genel işlem koşulu, TKHK m. 5 ve Yönetmelik açısından 
da denetime tâbidir; ancak, TKHK m. 5 ve Yönetmelik anlamında denetlenebi-
len her hüküm, TBK m. 20 çerçevesinde denetlenemez148. Ne var ki, Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu kararından149, TKHK haksız şart hükmünün sadece stan-
dart bir sözleşmede genel işlem koşulları hükmü bulunması durumunda devreye 
girmesi gerektiği şeklinde, hükmün uygulama alanını daraltabilecek, isabetli 
olmayan bir sonuç çıkarılabilir. Fakat Yönerge, dolayısıyla TKHK ve Yönetme-
lik, müzakere konusu yapılmayan bütün haksız sözleşme koşullarının denetimi-
ni kapsar150. Dolayısıyla Yönerge, TKHK m. 5 ve Yönetmelik hükümlerinin 
uygulanabilmesi için sözleşme şartının müzakere edilmemiş olması gerekli 
iken, söz konusu sözleşme şartının birden fazla kullanımı ise gerekli değildir151. 

Müzakere edilmemiş bir şartın haksız olup olmadığı hususunda, Yönerge 
m. 3 f. 1’e tekabül eden TKHK m. 5 f. 1 önem arz etmektedir. Buna göre, taraf-
ların sözleşmeden doğan haklarında ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına 
aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şart-
ları haksız şarttır. İsviçre Haksız Rekabet Kanunu yeni m. 8 normu da benzer 
bir düzenleme öngörmektedir152. 

b) Haklar ve Yükümlükler Arasındaki Dengesizliğin Tespiti 

Birinci adımda, ilgili şartın haklar ve yükümlükler açısından tüketicinin 
aleyhine bir dengesizliğe sebebiyet verip vermediği araştırılacaktır153. Edim ve 

                                                                          
146 Kocayusufpaşaoğlu, s. 240 vd.; Wolf/Horn/Lindacher, Art. 1 RiLi knr. 30; Atamer, Armağan, s. 

296, 328; Havutçu, İzBD 2011/2, s. 36; Aydın, s. 62; Çınar, s. 46 vd.; Ulusan, s. 37; Akçaal, s. 
51 vd.; Açıkgöz, s. 246, 332; Başalp, s. 30; aksi görüş burada sadece haksız genel işlem koşulla-
rının denetlenmesinin söz konusu olduğu yönünde Aydoğdu, Genel İşlem Koşulları, s. 174 vd. 

147 MüKoBGB/Basedow, BGB § 310 Rn. 67. 
148 Atamer, Sempozyum, s. 20. 
149 Yargıtay HGK, 4.3.2015, E. 2014/13-111, K. 2015/886 (www.kazanci.com) (13.5.2016); aynı 

şekilde HGK, 27.3.2015, E. 2013/13-1596, K. 2015/1104 (www.kazanci.com) (13.5.2016); 
HGK, 28.3.2012 E. 2012/13-23, K. 2012/255 (www.kazanci.com) (13.5.2016). 

150 Atamer, Armağan, s. 296, 328. 
151 Wolf/Horn/Lindacher, Art. 1 RiLi knr. 30; Aydın, s. 62. 
152 Bu yeni düzenleme ile İsviçre hukukuna açık içerik denetimi dâhil olmuştur, Stöckli, BR 

1/2011, s. 185; Ehle/Brunschweiler, RIW 2012, s. 263. 
153 Aydın, s. 117 vd.; Kapnopoulou, s. 127 vd. 
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karşı edim arasındaki eşdeğersizlikten bir dengesizlik oluşmaz (TKHK m. 5 f. 
7). Dolayısıyla burada dengesizlik esas olarak normatif açıdan tespit edilmeli-
dir154. Çünkü ilgili hukukî işlemin tutarı ölçü alındığında, sözleşme hükmü ile 
tüketiciye yüklenen masrafların önemli ekonomik etkilerinin olması önemli bir 
haksızlığın varlığı için zorunlu bir koşul değildir; bilâkis önemli haksızlık uygu-
lanan millî hukuk kurallarına göre sadece tüketicinin hukukî durumunun yeteri 
kadar ağır şekilde ihlâl edilmesinden kaynaklanabilir155. 

Yönerge m. 3. f. 3’ün işaret ettiği, Yönerge ekinde bulunan listede haksız 
kabul edilebilen hükümler sadece yol gösterici mahiyette ve sınırlayıcı olmaya-
cak şekilde yer almaktadır156. ABAD kararına göre, her ne kadar mahkeme, 
denetime konu olan şartın haksızlığını ek araştırma yapmaksızın sadece Yöner-
ge ekinde yer alan listeye göre tespit edemese de, bu listeye göre söz konusu 
şartın haksızlığına hükmedebilir157. AMK §§ 308 ve 309 hükümlerinde de yasak 
hükümler listesi yer almaktadır158. Yönetmelik m. 5 f. 4’e göre “Bu Yönetmeli-
ğin ekinde yer alan listede sayılan şartlar haksız şart olarak kabul edilir. Bu 
listedeki şartlar sınırlayıcı olmayıp örnek niteliğindedir”. Eski Yönetmelik m. 5 
f. 4’e göre ise, “İşbu Yönetmeliğin ekinde, yol gösterici mahiyette ve sınırlayıcı 
olmamak üzere haksız olarak kabul edilebilecek şartlar listesi yer almaktadır”. 
Hükümler karşılaştırıldığında, Yönergede olduğu gibi, eski Yönetmelikte yer 
alan “yol gösterici mahiyette” ibaresinin yeni Yönetmelikte artık yer almadığı 
dikkat çekmektedir. Yine eski Yönetmelikte kullanılan “kabul edilebilecek” 
ibaresinin yeni Yönetmelikte “kabul edilir” şeklinde değiştirildiği göze çarp-
maktadır. Dolayısıyla yeni Yönetmelik ekinde artık hâkimi bağlayıcı olan bir 
“kara” haksız şartlar listesinin yer aldığı ifade edilebilir159. Bu durumda, hâkim 
ek bir araştırmaya gitmeksizin, haksızlığa hükmedebilir160. 

                                                                          
154 Wolf/Horn/Lindacher, Art. 3 RiLi knr. 3; Stoffels, s. 220; Aydın, 117. 
155 ABAD, 16.1.2014, C-226/12, BeckRS 2014, 80035. 
156 ABAD, EuZW 2013, s. 464, 468; 2012, s. 786, 787. Yönerge ekinde “kara” bir listenin bilinç-

li olarak tercih edilmediği ifade edilmektedir, Stoffels, s. 297. Zira Komisyon teklifinde bir 
“kara” liste yer almıştı, Kapnopoulou, s. 139 dn. 92. Yönerge ekinde “gri” bir liste yer aldığı 
hakkında bakınız, Wolf/Horn/Lindacher, Art. 3 RiLi knr. 31 vd.; Aydın, s. 128 vd. Ayrıca Yö-
nerge ekinde yer alan listenin anlamı hakkında ayrıntılı olarak bakınız Kapnopoulou, s. 139 
vd. 

157 ABAD, EuZW 2012, s. 786, 787. 
158 AMK § 308’de yer alan yasak hükümler açısından hâkime bir takdir hakkı verilirken, AMK 

m. 309’da yer alan yasak hükümler bakımından hâkime takdir hakkı verilmemektedir. AMK 
§§ 308 ve 309 hakkında bakınız Aydın, s. 95 vd. 

159 “Sadece yol gösterici nitelik taşıyan örnekler bağlayıcı olamaz”, Kocayusufpaşaoğlu, s. 250. 
Önceki Yönetmelik ekinde Yönerge doğrultusunda yol gösterici mahiyette “gri” haksız şartlar 
listesi yer almakta idi. Bu konuda bakınız Aydın, s. 128 vd. Ayrıca haksız şartlar listesi hak-
kında ayrıntılı olarak bakınız Çınar, s. 201 vd. 

160 Atamer, Armağan, s. 304; Açıkgöz, s. 335. 
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Yönetmeliğin ekindeki listede yer almayan şartlar açısından bir dengesizli-
ğin oluşup oluşmadığının tespiti daha zordur. Dengesizliğin tespiti farklı hakla-
rın ve yükümlülüklerin karşılaştırılmasını gerektirir161. Bu bağlamda mevcut 
hukuksal düzenlemeler denetim ölçütü olabilir162. TTK m. 55 f. 1 bent (f) hük-
mü163 de bu denetim ölçütünü düzenlemektedir. Dolayısıyla uygulanacak kanunî 
düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan önceden yazılmış genel işlem koşullarını 
kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış sayılır. Zira söz konusu kriter, genel 
işlem koşullarının içerik denetiminin standart kriterlerindendir164. Burada hu-
kuksal düzenlemeler kavramına, bütün normlar, özellikle yedek hukuk kuralları, 
Avrupa hukuku ve yabancı hukuk da dâhildir165. 

Karşılaştırma yapılabilecek herhangi bir norm söz konusu değilse, doğru bir 
menfaat değerlendirmesi yapabilmek için sözleşmenin amacına bakılır166. Yani 
sözleşmenin doğasından kaynaklanan en uygun hak ve borç dağılımı paritesi, 
denetim ölçütü olarak kullanılabilir167. Yine TTK m. 55 f. 1 bent (f) hükmü bu 
denetim ölçütünü düzenlemektedir. Çünkü bu kriter de genel işlem koşullarının 
içerik denetiminin standart kriterlerindendir168. Her ne kadar, Yönerge ve AMK 
hükümlerinin aksine, TKHK m. 5 f. 1’de aranmıyorsa da, dengesizliğin önemli 
olması icap eder169. Dengesizliği önemsiz sayılan hükümler ise zaten, dürüstlük 
kuralının denetim ölçütü olarak uygulanması esnasında denetim dışı kalacaktır170. 

Bir diğer denetim ölçütü ise saydamlık kuralıdır171. Zira TKHK m. 5 f. 4 c. 
1’de saydamlık kuralı öngörülmektedir. Buna göre, “Sözleşme şartlarının yazılı 
olması hâlinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış 

                                                                          
161 Wolf/Horn/Lindacher, Art. 3 RiLi knr. 4; Kapnopoulou, s. 126; Aydın, s. 117. 
162 Bu hususta ayrıntılı bilgi için Atamer, s. 204 vd.; Açıkgöz, s. 339 vd. 
163 “Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak. Özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer taraf 

aleyhine; 1. Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde 
ayrılan, veya 2. Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını ön-
gören, önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.” 
TTK m. 55 f. 1 bent (f) hükmü, İsviçre Haksız Rekabet Kanunu eski m. 8’e tekabül etmekte-
dir. Aynı zamanda AMK § 307 f. 2 Nr. 1 ve 2’ye benzemektedir. AMK § 307 f. 2 Nr. 1 ve 2 
için bakınız Aydın, s. 99 vd. TTK m. 55 f. 1 bent (f)’nin uygulama alanı konusunda bakınız, 
Atamer, Sempozyum, s. 67 vd. 

164 Atamer, Sempozyum, s. 43; Havutçu, İzBD 2011/2, s. 44. 
165 Atamer, s. 204 vd.; Aydın, s. 100, 115, 118. 
166 Wolf/Horn/Lindacher, Art. 3 RiLi knr. 6; Aydın, s. 118. 
167 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız Atamer, s. 207 vd.; Açıkgöz, s. 342 vd. 
168 Atamer, Sempozyum, s. 43; Havutçu, İzBD 2011/2, s. 44. 
169 Ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 119. 
170 Aydın, s. 119. 
171 Saydamlık kuralı hakkında ayrıntılı olarak bakınız Aydın, s. 101 vd., 122 vd.; Atamer, 209 vd. 
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olması gerekir”. Yönerge m 5 c. 1 ve AMK § 307 f. 1 c. 2’de de bu ilke yer 
almaktadır. Söz konusu saydamlık kuralı genel işlem koşullarının temel bir 
ilkesidir172. ABAD kararına göre, normal bilgiye sahip, dikkatli ve makul orta-
lama bir tüketici ölçü olarak alınacaktır173. ABAD kararıyla, müzakere edilme-
miş hükümlerin saydamlığının değerlendirilmesinde, Yönergenin kendine özgü 
bir ölçü ihtiva ettiği açıklığa kavuşturulmaktadır174. Tüketicinin dikkatli ve ma-
kul olmasının ölçü alınması yerindedir; ancak bu karara göre tüketiciden özel 
bir hukuk bilgisine sahip olması beklenemez175. Alman hukukunda ise hukuk 
bilgisi olmayan ortalama müşteri ölçü alınmaktadır176. Bu yüzden genel işlem 
koşulları kullanan, sözleşme taraflarının haklarını ve yükümlülüklerini mümkün 
olduğunca açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlemelidir177. Bu durum aynı zaman-
da genel işlem koşullarının şeklî düzenlemesi açısından da geçerlidir. Bu yüz-
den, önemli bölümler, önemsiz hükümler arasına gizlenmemelidir178. Ancak bu 
yükümlülük açısından da, kullanandan yapabileceğinden fazlası istenmemelidir; 
yani hükmün içeriğinin açık ve anlaşılır formüle edilmesi yükümlülüğü sadece 
imkân dâhilinde olan kadar mevcuttur179. Saydamlık gereği, tüketicinin sadece 
gramer olarak bir hükmü anlaması her zaman yeterli olmayabilir; tüketici, söz 
konusu hükmün ekonomik etkilerini de ölçebilmelidir180. Aksi takdirde tüketici-
nin sadece gramer olarak anlaması yeterli kabul edilecek olursa, saydamlık ge-
reğinin amacı birçok olayda fiilî olarak gerçekleşmeyecektir181. Saydam olma-
yan bir sözleşme şartı TKHK m. 5 f. 4 c. 1’e göre saydamlık kuralına aykırı 
olduğundan TKHK m. 5 f. 1 anlamında haksız şart kabul edilebilir182. Zira say-
dam olmayan bir sözleşme şartı, haklar ve yükümlülükler açısından tüketici 
aleyhine bir dengesizliğe sebebiyet veriyorsa, kural olarak bu şartın dürüstlük 
kuralına aykırı olduğundan hareket edilebilir183. Yargıtay Hukuk Genel Kurul 
kararlarına184 göre de “…genel işlem şartlarının açık ve anlaşılır olmaması du-

                                                                          
172 Köndgen, NJW 1989, s. 943, 946 vd.; Stoffels, s. 284 vd.; Aydın, s. 101 vd., 122 vd. 
173 ABAD, EuZW 2014, s. 506, 509. 
174 Pfeiffer, NJW 2014, s. 3071. 
175 Pfeiffer, NJW 2014, s. 3071. 
176 Pfeiffer, NJW 2014, s. 3071. 
177 AnwKomm/Heinrichs, BGB § 307 knr. 8; HK-BGB/Schulte-Nölke, BGB § 307 knr. 21. 
178 HK-BGB/Schulte-Nölke, BGB § 307 knr. 21. 
179 BGH, NJW 1998, s. 3114, 3116; HK-BGB/Schulte-Nölke, BGB § 307 knr. 21. 
180 ABAD, EuZW 2014, s. 506; Fervers, EuZW 2014, s. 511. 
181 Fervers, EuZW 2014, s. 511. 
182 Aydın, s. 124. 
183 Aydın, s. 125; Kapnopoulou, s. 145. 
184 Yargıtay HGK, 27.3.2015, E. 2013/13-1596, K. 2015/1104 (www.kazanci.com) (13.5.2016); 

HGK, 28.3.2012, E. 2012/13-23, K. 2012/255 (www.kazanci.com) (13.5.2016). 



108 Yrd. Doç. Dr. Ramazan AYDIN ERÜHFD, C. XI, S. 1, (2016) 

rumunda, ilke olarak tüketici aleyhine haksız şart olarak kabul edilmesi gerek-
tiği açıktır. Tüketici aleyhine haksız şart içeren böyle bir genel işlem şartının 
da, tüketiciyi bağlamayacağı her türlü duraksamadan uzaktır”. 

c) Haklar ve Yükümlükler Arasındaki Dengesizliğin Dürüstlük Kuralına 
Aykırılık Teşkil Etmesi 

İkinci adımda, tüketici aleyhine dengesizliğin değerlendirilmesi dürüstlük 
kuralı ölçütüne göre yapılacaktır185. Dürüstlük kuralı münferit sözleşme şartları-
nın bir bütün olarak değerlendirilmesinde temel bir ölçüt teşkil eder186. Girişim-
ci, tüketicinin haklı menfaatlerini hesaba katarak dürüst ve hakkaniyete uygun 
davranmak suretiyle dürüstlük kuralının gereğini yerine getirebilir (Yönerge 
gerekçesi Nr. 16). İşte söz konusu Yönerge gerekçesine göre de millî mahkeme, 
dürüstlük kuralına aykırı bir dengesizliğin oluşup oluşmadığını, dürüst ve hak-
kaniyete uygun davranan girişimcinin bireysel müzakereler olsaydı, tüketiciden 
ilgili hükmü kabul etmesini makul olarak bekleyip bekleyemeyeceğini denetle-
yerek tespit eder187. 

Dürüstlük kuralına aykırılık önemsiz nitelikte olmamalıdır188. Zira 
Kocayusufpaşaoğlu’nun haklı olarak belirttiği üzere, “…dürüstlük kuralına aykırı 
sayılacak düzeye ulaşmış bir dengesizliğin önemsiz bir dengesizlik olması düşü-
nülemez”189. Nitekim Yönerge m. 3 f. 1 önemli ve haksız bir orantısızlıktan söz 
etmektedir. Yine İsviçre Haksız Rekabet Kanunu’nun yeniden düzenlenen m. 8 
hükmü de Yönerge gibi önemli ve haksız bir orantısızlık öngörmektedir. AMK § 
307’de ise ölçüsüz mağduriyet ibaresi kullanılmakta ve böylece müşterinin önem-
li ağırlıktaki mağduriyetinin varlığının aranacağının açıklığa kavuşturulduğu be-
lirtilmektedir190. İsviçre Haksız Rekabet Kanunu’nun eski m. 8 hükmüne tekabül 
eden TTK m. 55 f. 1 bent (f)’de de dürüstlük kuralına aykırılığın önemli olması 
aranmaktadır. Buna göre, uygulanacak kanunî düzenlemeden önemli ölçüde ayrı-
lan ya da sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı hak ve borçlar dağılımını 
öngören genel işlem koşulları kullananlar dürüstlük kuralına aykırı davranmış 
olur. Söz konusu TTK m. 55 f. 1 bent (f)’in öngördüğü kanunî düzenleme ve 
sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımı, İsviçre 
Haksız Rekabet Kanunu’nun yeni hükmü m. 8’de artık yer almamaktadır. Ancak 
buna rağmen, İsviçre hukukunda bu ölçütlerin kullanılmaya devam edilmesi ge-

                                                                          
185 Aydın, s. 119 vd; Kapnopoulou, s. 130 vd. 
186 Wolf/Horn/Lindacher, Art. 3 RiLi knr. 12; Aydın, s. 120 vd. 
187 ABAD, EuZW 2013, s. 464, 468. 
188 Erman/S. Roloff, BGB§ 307 knr. 8; Locher, s. 141; Aydın, s. 121; Atamer, Armağan, s. 309; 

Baş, s. 297; Açıkgöz, s. 308. 
189 Kocayusufpaşaoğlu, s. 247. 
190 MüKoBGB/Wurmnest, BGB § 307 knr. 31. 
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rektiği isabetli olarak ifade edilmektedir191. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir 
kararına192 göre de “…sözleşmenin bir hükmü, tüketicinin bir menfaatini ihlâl 
etmekle birlikte, ona önemli avantajlar da sağlıyorsa, bu kaydın tüketicinin zara-
rına olduğunu söylemek olanaklı değildir…[S]özleşme hükmünün haksız şart 
olarak kabulü için gerekli bulunan açık oransızlık ve haksızlık unsurunun somut 
olayda gerçekleşmediği anlaşılmaktadır”. 

Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanunî düzenlemeden önemli 
ölçüde ayrılan genel işlem koşulları dürüstlük kuralına aykırılık oluşturur193. 
Yedek hukuk kuralının kılavuz model olma fonksiyonuna sahip olduğu ifade 
edilmektedir194. Genel işlem koşulları, seçilen sözleşme tipi için yedek hukuk 
kurallarında yazılı kılavuz modeli değiştirirse, geçersizdir195. Yedek hukuk 
kuralının adalet gereğini ifade edip etmediğine göre bir ayrım yapılmakta-
dır196. Yedek hukuk kuralında adalet gereği ne kadar yoğunsa, genel işlem 
koşullarındaki sapmaların dürüstlük kuralına uygunluğu için de o derece katı 
bir ölçüt koyulması gerektiği belirtilmektedir197. Dolayısıyla adalet prensibi 
muhteva eden yedek hukuk kurallarının sadece ilgili sözleşmeden doğan 
önemli nedenlerden dolayı değiştirilebileceği ifade edilmektedir198. Başka bir 
sınırlamada ise, yerine geçilen yedek hukuk kuralının, müşterinin esaslı ko-
runma gereksinimine katkı sağlayıp sağlamadığının belirleyici olacağı ifade 
edilmektedir.199 Ancak, yedek hukuk kuralı müşterinin menfaatlerini koruyor-
sa, söz konusu bu menfaatlerin genel işlem koşulları kullananın menfaatlerin-
den üstün olması gerektiği belirtilmektedir200. ABAD kararlarına göre de, bir 
hükmün tarafların sözleşmesel haklarının ve yükümlülüklerinin tüketici aley-
hine önemli ve haksız bir orantısızlığa sebebiyet verip vermediği sorusu için, 
eğer taraflar bu hususta anlaşmamışlarsa, özellikle millî hukuka göre uygula-
nabilen normlara riayet edilebileceği öngörülmektedir201. Millî mahkeme, söz-
leşmenin tüketici için geçerli olan millî hukukun öngördüğünden daha az elve-
rişli bir hukuksal durum oluşturup oluşturmadığını, şayet oluşturuyorsa hangi 

                                                                          
191 Thouvenin, Jusletter 29.10.2012, knr. 44; aksi görüş, Ehle/Brunschweiler, RIW 2012, s. 268. 
192 Yargıtay HGK, 4.3.2015, E. 2014/13-111, K. 2015/886 (www.kazanci.com) (13.5.2016). 
193 Bu konuda bakınız Atamer, Sempozyum, 44 vd.; Aydın, s. 99 vd. 
194 BGH, NZM 2014, s. 749; NJW 1973, s. 1194; BeckOK ArbR/Jacobs, BGB § 307 knr. 45. 
195 MüKoBGB/Wurmnest, BGB § 307 knr. 65. 
196 BGH, NJW-RR 1996, s. 1009; NJW 1964, s. 1123. 
197 BGH, NJW 1964, s. 1123. 
198 HK-BGB/Schulte-Nölke, BGB § 307 knr. 16. 
199 BeckOK BGB/H. Schmidt, BGB § 307 kn. 55; BeckOK ArbR/Jacobs, BGB § 307 knr. 50. 
200 BeckOK BGB/H. Schmidt, BGB § 307 kn. 55; BeckOK ArbR/Jacobs, BGB § 307 knr. 50. 
201 ABAD, 16.1.2014, C-226/12, BeckRS 2014, 80035 knr. 21; EuZW 2013, s. 464, 468. 
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dereceye kadar oluşturduğunu değerlendirebilir202. ABAD da millî hukukun 
münferit olayda uygulanabilen yedek hukuk kurallarını içerik denetimi için bir 
kılavuz model olarak kabul etmektedir203. 

Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı hak ve borçlar dağılımını öngö-
ren genel işlem koşulları dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder, TTK m. 55 f. 1 
bent (f). Burada denetim ölçütü olarak, sözleşmenin doğasından kaynaklanan en 
uygun hak ve borç dağılımı öngörülmektedir204. Sözleşmenin doğasından kasıt, 
öncelikle sözleşme tipi, sözleşmenin ekonomik amacı ve diğer sözleşme tipi 
amaçlarıdır205. Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı hak ve borçlar, söz-
leşmenin ifası için koşulları oluşturan ve sözleşmenin amacına erişilmesi için 
gerekli olan hak ve borçlardır206. Bu hüküm özellikle bir yedek hukuk kuralının 
kılavuz model olarak eksik olduğu sözleşme düzenlemelerinde devreye girer207. 
Bu bağlamda, hâkim ilgili sözleşme için âdil sayılacak kuralları kanun koyucunun 
yerine geçerek koymalıdır; ilgili çözümü ararken de sürekli olarak sözleşmenin 
amacını göz önünde bulundurmalıdır208. Ancak, bu hükmün kanunda düzenlenen 
sözleşmelerin denetimi için de uygulanması mümkündür209. Çünkü her ne kadar 
bu hüküm isimsiz sözleşmeler için öngörülmüşse de, kanunda düzenlenmesine 
rağmen bazı konulara ilişkin boşluk bulunan sözleşmeler için de uygulanabilir210. 
Ayrıca, Alman hukukunda bu hükümden (AMK § 307 f. 2 Nr. 2) şu ilke de çıka-
rılmaktadır: Aslî edim yükümlülüklerinin ihlâlinde sorumluluk genel işlem koşul-
larıyla kaldırılamaz (hattâ hafif kusur için bile)211. Bununla beraber, AMK § 307 f. 
2 Nr. 2’de kullanılan “temel hak ve borçlar ifadesi”, genel işlem koşullarının ka-
nunla düzenlenmesinden önce uygulamada kullanılan “aslî edim yükümlükleri” 
kavramından daha geniştir ve müşteri için esaslı anlamı olan yan yükümlülükleri 
ve koruma yükümlülüklerini de kapsamaktadır212. 

Sadece belirli hükümler içerik denetimine tâbi olmakla beraber, bu dene-
timde tüm sözleşme içeriğine riayet edilmelidir; nitekim, Yönerge m. 4 f. 1’den 

                                                                          
202 ABAD, 16.1.2014, C-226/12, BeckRS 2014, 80035 knr. 21; EuZW 2013, s. 464, 468. 
203 MüKoBGB/Basedow, Vor BGB § 305 knr. 48. 
204 Bu konuda ayrıntılı Atamer, Sempozyum, s. 45 vd.; Aydın, 100 vd. 
205 Erman/S. Roloff, BGB § 307 knr. 32. 
206 Erman/S. Roloff, BGB § 307 knr. 33. 
207 BeckOK ArbR/Jacobs BGB § 307 krn. 53; Erman/S. Roloff, BGB § 307 knr. 31; Aydın, s. 100. 
208 Atamer, Sempozyum, s. 46 vd. 
209 Erman/S. Roloff, BGB § 307 knr. 31; Aydın, s. 101; Atamer, s. 207. 
210 Atamer, s. 192. 
211 BGH NJW-RR 1993, s. 560, 561; AnwKomm/Heinrichs, BGB § 307 knr. 15; 

Palandt/Heinrichs, BGB § 307 knr. 35; Aydın, s. 101. 
212 AnwKomm/Heinrichs, BGB § 307 knr. 15. 
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(buna tekabül eden TKHK m. 5 f. 6’dan) bu neticeye ulaşılabilir213. Öyleyse, 
özellikle burada diğer genel işlem koşullarının içerikleri de hesaba katılmalı-
dır214. TKHK m. 5 f. 6’ya göre “Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konu-
su olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve 
sözleşmenin diğer hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşme-
nin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına göre belirle-
nir”. Bir hükmün haksızlığının tespitinde, sözleşmenin yapılmasına refakat 
eden tüm şartlara, sözleşmenin diğer bütün hükümlerine riayet edilmelidir215. 
ABAD kararına göre, tüketicinin iptal talebi sadece ödünç sözleşmesinin bir 
hükmünün geçerliliğine yönelik olmasına rağmen, tespit bakımından diğer hü-
kümlerin de, iptali istenen hükme etkileri olabilir216. 

Ayrıca burada bütün sözleşme içeriğine riayet edilmesi bireysel anlaşmalar 
için de geçerlidir; bunların diğer sözleşme hükümleriyle etkileşimi değerlendi-
rilmelidir217. Tüm sözleşmenin içeriğine riayet edilmesi gereğine göre, yalnız 
başına değerlendirildiğinde geçerli olan bir genel işlem koşulları hükmü, başka 
hükümlerle ya da bireysel anlaşmalarla etkileşimi durumunda tüketici aleyhine 
bir dengesizliğe sebebiyet verebilir ve bunun sonucunda geçersiz sayılır218. Bu-
nun aksi de imkân dâhilindedir; yani tüketicinin zararına olan bir hüküm söz-
leşmenin diğer hükümlerinin ya da bireysel anlaşmanın faydaları ile dengelene-
bilir; bu durumda yalnız başına geçersiz olan bu hüküm artık geçersiz değil, 
geçerli kabul edilir219. Ancak, tüketicinin korunması açısından böyle bir etki 
“kötü” şartların “iyi” şartlarla dengelenmesini sınırsız şekilde kabule sebebiyet 
vermemelidir220. Bu telâfi etkisi, ancak ilgili hükümler objektif olarak birbirle-
riyle ilişkili ise ve yararları ile zararları açısından birbirleriyle bir değişim ilişki-
si içinde iseler söz konusu olabilir221. 

d) İçerik Denetiminin Sınırları 

Yönerge m. 4 f. 2’yi iç hukuka aktaran TKHK m. 5 f. 7’ye göre,“Sözleşme 
şartlarının haksızlığının takdirinde, bu şartlar açık ve anlaşılır bir dille yazılmış 
olmak koşuluyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki 

                                                                          
213 MüKoBGB/Wurmnest, BGB § 307 knr. 34. 
214 MüKoBGB/Wurmnest, BGB § 307 knr. 34. 
215 ABAD, 16.1.14, C-226/12, BeckRS 2014, 80035. 
216 ABAD, EuZW 2013, s. 464, 466. 
217 BGH NJW 2006, s. 2116, 2117; MüKoBGB/Wurmnest, BGB § 307 knr. 34; Stoffels, s. 232. 
218 BGH NJW 2006, s. 2116, 2117; MüKoBGB/Wurmnest, BGB § 307 knr. 35; Stoffels, s. 232. 
219 MüKoBGB/Wurmnest, BGB § 307 knr. 36. 
220 Damm, JZ 1994, s. 161, 172; Frey, ZIP 1993, s. 572, 575; Aydın, s. 121. 
221 AnwKomm/Heinrichs, BGB § 307 knr. 5; Erman/S. Roloff, BGB § 307 knr. 11; Aydın, s. 122. 
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hem de mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyat arasın-
daki dengeye ilişkin bir değerlendirme yapılamaz”. Buna göre, saydamlık gere-
ğine uygun olmak koşuluyla, edim veya karşı edimi belirleyen genel işlem ko-
şulları denetlenmez222. Zira herkes sözleşme hürriyetine sahiptir (1982 Anayasa-
sı m. 48 f. 1). “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar 
içinde özgürce belirleyebilirler” (TBK m. 26). Tarafların, edim ile karşı edim 
arasındaki değer ilişkisini serbestçe belirleyebilmeleri sözleşme özgürlüğünün 
sonucudur223. Dolayısıyla taraflar fiyatı serbestçe belirleyebilir224. Bununla bera-
ber, sözleşme özgürlüğü ilkesinin karşısında da âdil olma ilkesi yer almakta-
dır225. Diğer yandan piyasa ekonomisi kurallarının hâkim olduğu bir ortamda 
edimler arası dengede objektif adaletin yerini piyasa adaleti almaktadır226. Zira 
“[r]ekabetin var olduğu, uyumlu eylemlerin denetlendiği, hakim durumun kötü-
ye kullanılmadığı bir piyasada fiyatlar kendiliğinden olması gereken düzeyde 
seyreder”227. Ancak piyasanın etkin işleyebilmesi ve doğru fiyatın oluşması için 
iki belirleyici etken söz konusudur: Arz tarafında rekabet ve talep tarafında 
bilgilendirilmiş müşteriler228. Serbest piyasa ekonomisiyle şekillenen toplumlar-
da edim ile karşı edim arasındaki eşdeğerlilik ilişkisi kurallarla belirlenmez; 
bilâkis piyasa ve rekabet aracılığıyla oluşur229. Bu açıklananlar ışığında, hukuk 
düzenin de sadece istisnaî durumlarda (“aşırı yararlanma”230, “sözleşmenin de-
ğişen şartlara uyarlanması”) edim ile karşı edim arasındaki sözleşme ile karar-
laştırılan eşdeğerliliğe müdahale ettiği ifade edilebilir231. Bunların haricinde 
fiyat/edim eşdeğerliliği mahkeme denetimine tâbi değildir; bu durum genel 
işlem koşullarının içerik denetimi için de geçerlidir232. Ancak, edim ve karşı 
edimi belirleyen genel işlem koşullarının içerik denetiminden muaf olması için, 
saydamlık gereğine uygun olmaları gereklidir (TKHK m. 5 f. 7). Aslî edime 
ilişkin hükümlerin içerik denetimine tâbi olmaması diğer müzakere edilmemiş 
hükümlerin içerik denetiminin bir istisnası olmakla beraber, aynı zamanda karar 
verme özgürlüğünün, rekabetin ve piyasa ekonomisinin de temel prensiplerinin 

                                                                          
222 Bu konuda bakınız Atamer, Sempozyum, s. 56 vd.; Aydın, s. 129 vd.; Baş, s. 299 vd.; Açıkgöz, 

s. 360 vd. 
223 Bucher, s. 228; Aydın, Aşırı Yararlanma, s. 89. 
224 Atamer, Fiyat Denetimi, s. 9 
225 Gauch, recht 1989, s. 93; Aydın, Aşırı Yararlanma, s. 89. 
226 Atamer, Sempozyum, s. 56; Açıkgöz, s. 360; Aydoğdu, Tüketici Kılavuzu, s. 39. 
227 Atamer, Fiyat denetimi, s. 10. 
228 Atamer, Fiyat denetimi, s. 10, 11. 
229 Haklı olarak Pfeiffer, NJW 2014, s. 3071. 
230 Aşırı yararlanma hakkında, ayrıntılı bakınız Aydın, 87 vd. 
231 Thouvenin, Jusletter 29.10.2012, knr.11. 
232 Thouvenin, Jusletter 29.10. 2012, knr.11. 
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bir ifadesidir233. Fiyat/edim ilişkisinin ölçülülüğü denetime tâbi olmamakla be-
raber, sözleşme sürerken ilk defa bedelin hesaplanmasından kaynaklanan bir 
mekanizma fiyat/edim ilişkisinin tespitinden öteye gidiyor ve bu hesaplama 
mekanizması tüketici için gizli bir fiyat artışına götürüyorsa, bu hükmün içerik 
denetimi söz konusu olur234. Edimin nasıl, ne zaman, nerede ifa edileceği gibi 
hususlar ya da edimin tek taraflı olarak fiyatını, miktarını, niteliklerini veya 
konusunu değiştirme yetkileri denetlenir235. Yine fiyatın öngörülemez şekilde 
her an değişmesi sonucuna götüren hükümler, borcun muaccel olmasına ve 
ödeme koşullarına ilişkin düzenlemeler, önceden ifa kayıtları, dövizle ödeme 
kayıtları denetlenir236. 

Uygulanması gereken hukuksal düzenlemeyi tekrarlayan genel işlem koşul-
ları denetlenmez; ancak burada söz konusu kural bu hukukî ilişkiye hiç uygu-
lanmayacak bir kuralsa denetlenir237. 

e) İçerik Denetiminin Sonuçları 

Yönerge m. 6 f. 1’e tekabül eden TKHK m. 5 f. 2’ye göre, “Tüketiciyle ak-
dedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Söz-
leşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda 
sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer 
hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez”238. Yani tüketici 
sözleşmelerindeki haksız şartların içerik denetiminin sonucu kesin hükümsüz-
lüktür239. Kesin hükümsüzlük mahkeme tarafından re’sen göz önünde bulundu-
rulmalıdır240. ABAD kararına göre, hukuksal ve fiilî gerekçeler mevcutsa, Yö-
nergenin uygulama alanına giren tüm sözleşme hükümleri mahkeme tarafından 
re’sen denetlenmek zorundadır241. Kesin hükümsüz olan haksız şartlar dışındaki 
hükümler geçerliliğini korur. Ancak geri kalan sözleşme diğer kesin hükümsüz 
sayılan hükümler olmadan ayakta kalabilecek durumda olmalıdır. Zira Yönerge 

                                                                          
233 Pfeiffer, NJW 2014, s. 3071. 
234 Pfeiffer, NJW 2014, s. 3070, bu hususta ayrıca bakınız ABAD, EuZW 2012, 786. 
235 Atamer, Sempozyum, s. 57. 
236 Atamer, Sempozyum, s. 58. 
237 Ayrıntılı Atamer, Sempozyum, s. 54 vd.; Açıkgöz, s. 364 vd. 
238 Önceki 4077 Sayılı TKHK m. 6 f. 2’ye göre “Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her 

türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.” “Madde metninde 
de belirtildiği üzere haksız şart olduğu kabul edilen hükümler, diğer bir ifadeyle standart söz-
leşmelerde yer alan genel işlem şartlarından haksız olanlar, tüketici için bağlayıcı değildir”, 
Yargıtay HGK, 28.1.2015, E. 2014/13-596, K. 2015/792 (www.kazanci.com) (13.5.2016). 

239 Bu konuda bakınız Atamer, Armağan, s. 317 vd.; Aydın, 140 vd. 
240 Wolf/Horn/Lindacher, Art. 6 RiLi knr. 4; Kapnopoulou, s. 151; Aydın, s. 141. 
241 ABAD, EuZW 2013, s. 464, 466. 
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m. 6 f. 1’e göre, sözleşme haksız şartlar olmadan ayakta kalabiliyorsa, sözleşme 
her iki taraf için aynı esasa bağlı olarak bağlayıcıdır. 

Yönerge açık bir şekilde boşluk doldurma hükmü öngörmediğinden, millî 
hukuklar, boşluğu doldurup doldurmama ve doldurmanın nasıl yapılacağı hu-
suslarında serbest bırakılmıştır242. Millî hukuklar, sözleşmenin boşluk doldur-
madan ayakta kalacağını öngörebilir243. ABAD kararına göre, Yönerge m. 6 f. 1 
uyarınca sözleşmede haksız şartın geçerliliğini yitirmesinden sonra geri kalan 
sözleşme artık ayakta kalamıyorsa, hükümsüzlüğü tespit edilen haksız şart millî 
hukuka ait bir yedek hukuk kuralı ile ikame edilebilir244. Kısaca millî mahkeme 
kesin hükümsüzlüğü tespit edilen bir hüküm nedeniyle oluşan boşluğu yedek 
hukuk kuralı ile doldurabilir245. Ancak ABAD’ın söz konusu boşluğun tamam-
layıcı yorum ile doldurulup doldurulamayacağına ilişkin soruyu kesin olarak 
cevaplandırmadığı ifade edilmektedir246. Bu bağlamda, tamamlayıcı yorumun 
geçerli olması için haklı sebeplerin olduğu da belirtilmektedir247. AMK § 306 f. 
2’ye göre, sözleşme hükümleri geçersiz sayıldığı ölçüde sözleşme içeriği kanunî 
düzenlemelere göre belirlenir248. Ancak uygun bir yedek hukuk kuralı mevcut 
değilse ve geçersiz sayılan hükmün ikame edilmemesi tarafların menfaatine 
uygun bir çözüm sağlamıyorsa, tamamlayıcı yorumun geçerli olacağı kabul 
edilmektedir249. TKHK m. 5 f. 2 c. 2’ye göre, “Sözleşmenin haksız şartlar dışın-
daki hükümleri geçerliliğini korur”. Dolayısıyla sözleşme, kesin hükümsüz 
sayılan şartlar olmadan ayakta tutulabiliyorsa, geri kalan sözleşme varlığını 
koruyacaktır250. Aksi takdirde, kesin hükümsüz kabul edilen haksız şart nedeniy-
le oluşan sözleşme boşluğu, mevcutsa yedek hukuk kuralıyla, mevcut değilse 
hâkimin bulacağı kural ile doldurulur251. Bir genel işlem koşulları hükmünün 
kanunen geçerli olan ölçüyü aşması durumunda ise, söz konusu hüküm yasal 
had üzerinden geçerli kabul edilmeyip, tüm içeriğiyle geçersiz sayılmalıdır 

                                                                          
242 Wolf/Horn/Lindacher, Art. 6 RiLi knr. 7; MüKoBGB/Basedow, BGB § 306 knr. 4. 
243 Wolf/Horn/Lindacher, Art. 6 RiLi knr. 7; Kapnopoulou, s. 152. 
244 ABAD, EuZW 2014, s. 506. 
245 Fervers, EuZW 2014, s. 511; MüKoBGB/Basedow, BGB § 306 knr. 4. 
246 Pfeiffer, NJW 2014, s. 3072. 
247 Pfeiffer, NJW 2014, s. 3072. Ayrıca bakınız Wolf/Horn/Lindacher, Art. 6 RiLi knr. 7. 
248 Bu konuda bakınız Aydın, s. 133 vd. 
249 BGH, NJW 1984, s. 1177; 1989, s. 3010, 3011; 1998 450 451; Erman/S. Roloff, BGB 306 

knr. 13; Paland/Heinrichs, BGB § 306 knr. 7; Ulmer, NJW 1981, s. 2031; Stoffels, s. 317 vd. 
Bu konuda bakınız Aydın, s. 137 vd. 

250 Atamer, Sempozyum, s. 62 vd.; Aydın, s. 141 vd.; Çınar, s. 196. 
251 Atamer, s. 228 vd.; aynı yazar, Sempozyum, s. 63; Aydın, 142 vd.; Çınar, s. 196 vd.; 

Aydoğdu, Tüketici Kılavuzu, s. 37. 
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(“kanunî geçerli olana indirimin yasak olması”)252. Böyle bir yasak, kanun ko-
yucu tarafından genel işlem koşulları normlarının konuluş amacına uygundur253. 
Aynı zamanda saydamlık gereğiyle de uyuşmaktadır254. Ayrıca, mahkemelerin 
görevi hem mümkün olduğunca elverişli hem de hukuken geçerli genel işlem 
koşulları metinleri bulmak da değildir255. ABAD kararına göre de, eğer girişimci 
ile tüketici arasındaki sözleşme cezasına ilişkin bir hükmün haksızlığı belli ise, 
tüketici aleyhine yüklenen bu sözleşme şartını indirime giderek uygulamak 
yasaktır256. Dolayısıyla ABAD kanunî olana indirimi yasaklayarak, tüketicinin 
yüksek bir standartta korunmasına yönelik hukukî güvenlik sağlamaktadır; bu 
kararı olumlu olarak değerlendiriyoruz257. 

Tüketicinin korunmasının sözleşmenin tümüyle geçersiz sayılmasıyla daha 
iyi sağlanması Yönergeye aykırılık teşkil etmez258. Yine AMK § 306 f. 3 istisnaî 
olarak sözleşmenin tümüyle geçersiz olacağını öngörmektedir. Bu sonuca Türk 
hukukunda işlem temelinin çökmesi kurumu yoluyla ulaşılabilir259. 

VI. SONUÇ 
TKHK m. 5 ve Yönetmelik tüketici sözleşmelerindeki haksız şartları dü-

zenlemektedir. Bu düzenlemelerle, aynı zamanda Yönerge de iç hukuka akta-
rılmaktadır. Ayrıca haksız şartlar ile ilgili bu düzenlemeler, 1982 Anayasası 
sosyal devlet ilkesini öngören 2. ve 5. maddelerin ve özellikle tüketicinin ko-
runması başlığını taşıyan 172. maddenin bir gereğidir. Genel işlem koşullarına 
ilişkin normların koruma amacı, tek taraflı olarak kullanılan sözleşme düzenle-
me özgürlüğünün kötüye kullanılmasını önlemektir. Yönerge açısından haksız 
şartlarla ilgili normlar ile özellikle tüketicinin korunması amaçlanmaktadır. 
ABAD’a göre, Yönergenin koruma sistemi, tüketicinin girişimciye oranla daha 
zayıf bir müzakere pozisyonunda bulunması ve daha az bir bilgiye sahip olması 

                                                                          
252 Haklı olarak ABAD, NJW 2013, s. 2582; BGH, NJW 1982, s. 2309, 2310; 1986, s. 1610, 

1612; 2006, 1059; Ulmer, NJW 1981, 2027 vd.; Wendenburg, EuZW 2012, 760; 
Wolf/Horn/Lindacher, Art. 6 RiLi knr. 5; AnwKomm/Heinrichs, BGB § 306 knr. 3; Stoffels, s. 
306 vd.; Atamer, s. 231 vd.; Aydın, s. 135 vd., 141. Aksi görüş için bakınız 
MüKoBGB/Basedow, BGB § 306 knr. 12 vd.; Uffmann, NJW 2012, s. 2229 vd.; Schmidt-
Salzer, s. 198; Roth, JZ 1989, s. 411, 416 vd. 

253 AnwKomm/Heinrichs, BGB § 306 knr. 3; Erman/S. Roloff, BGB 306 knr. 8; Stoffels, s. 307 
vd.; Aydın, s. 136. 

254 Stoffels, s. 308; Aydın, s. 136. 
255 BGH NJW 2006, s. 1059, 1060; BAG, 23.9.2010, AZR 897/08, BeckRS 2010, 75925 knr. 37. 
256 ABAD, NJW 2013, s. 2582. 
257 Wendenburg, EuZW 2012, 760; aksi görüş için bakınız Uffmann, NJW 2012, s. 2229 vd. 
258 ABAD, NJW 2012, s. 1781, 1782; HK-BGB/Schulte-Nölke, BGB § 306 knr. 8. 
259 Atamer, s. 234; Aydın, s. 134 vd., 142. 
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düşüncesine dayanmaktadır. Nihayet, rekabetin yetersiz kalmasından dolayı, 
genel işlem koşullarına ilişkin hükümler ekonomik açıdan piyasa yetersizliğini 
dengeleyici bir amaca hizmet eder. 

Haksız şartlara ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için, taraflardan birini 
girişimci (satıcı/sağlayıcı) diğerini ise tüketicinin oluşturduğu bir tüketici söz-
leşmesinin varlığı aranır. TKHK m. 3 bent (k) hükmünde tüketici tanımlanmak-
tadır. Buna göre kim özel amaçlarla, yani kişisel, özel, ailevî kullanım için, 
işlem yaparsa tüketici sıfatını taşır. Karma amaçlı işlemlerde, tüketici vasfının 
söz konusu olup olamayacağı açısından, Alman hukukunda olduğu gibi, Türk 
hukukunda da ağır basan amaca göre karar verilmesi isabetli olur. Tüketicinin 
karşısındaki taraf için satıcı/sağlayıcı kavramları yerine üst kavram olarak giri-
şimci kavramı kullanılması yerinde olacaktır. TKHK anlamında satıcı ya da 
sağlayıcı vasfının söz konusu olabilmesi bakımından, ticarî ya da meslekî amaç-
larla ifadesinden, ticarî ya da meslekî faaliyetleri kapsamında ifadesi anlaşılma-
lıdır. Haksız şart hükümlerinin uygulanabilmesi için bir tüketici sözleşmesinin 
varlığı ikinci el satışlar açısından da icap eder. TKHK m. 3 bent (l)’de bir taraf-
tan her türlü sözleşme kavramı kullanılırken, diğer taraftan bazı sözleşmeler 
(eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık) ismen zikredilmektedir. Bu 
sayma tahdidî değil, önceki kanun zamanında yaşanan tereddütleri gidermek 
içindir. TKHK m. 5 f. 1’de haksız şartın tanımı yer almaktadır. Buna göre, mü-
zakere konusu yapılmamış bütün sözleşme koşulları, genel işlem koşulları için-
de yer alsın veya almasın, denetime tâbi tutulmakta ve böylece tüketici korun-
maktadır. Dolayısıyla TKHK m. 5 ve Yönetmelik hükümlerinin uygulama alan-
larını sadece standart bir sözleşmede bulunan genel işlem koşullarının bulunma-
sına bağlamak, Yönergeyi iç hukuka aktaran hükümlerin amacına uygun olmaz. 
Ayrıca, böyle bir durum hükmün uygulama alanının tüketici aleyhine daraltıl-
masına sebebiyet vereceğinden tüketicinin korunması düşüncesiyle bağdaşmaz. 

Genel işlem koşullarının denetiminde yürürlük, yorum ve içerik olmak üze-
re üç aşama söz konusudur. 

Yürürlük denetiminde öncelikle genel işlem koşullarının hukukî niteliğinin 
ne olduğu sorusunun cevaplanması yerinde olur. Bize göre, genel işlem koşulla-
rının sözleşmenin bir parçası olabilmesi için, bunların sözleşme içeriği olacağı 
hususunda tarafların irade beyanlarının uyuşması gerekir (sözleşme teorisi). 
TKHK m. 5 ve Yönetmelik yürürlük denetimine ilişkin TBK m. 21 gibi bir 
hüküm öngörmemekle beraber, söz konusu TBK hükmü TKHK m. 5 ve Yö-
netmelik açısından icabı hâlinde tamamlayıcı bir hüküm olarak uygulanma ka-
biliyetini haizdir (TKHK m. 83). Dolayısıyla TBK m. 21 f. 1 açısından, genel 
işlem koşullarının tüketici sözleşmesinin bir parçası olabilmesi için, girişimci-
nin tüketiciyi genel işlem koşulları kullanıldığı hususunda açıkça uyarması, 
tüketiciye bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlaması ve tüketicinin de bu 
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koşulları kabul etmesi gerekir. TBK açısından da, metni müşteriye vermenin 
işlem hayatının gereklerine tamamen yabancı olduğu durumlarda kanunun ifa-
desi geniş yorumlanarak, açık uyarının ilânla gerçekleştiği kabul edilebilir. Yine 
AMK gibi genel işlem koşulları kullananın müşterinin fark edilebilir bedensel 
engellerine riayet etmesi gerektiği öngörülebilir. Özellikle görme engelli müşte-
rilerin örneğin Braille alfabesi ile genel işlem koşullarının içeriğine kolayca 
ulaşması sağlanabilir. Genel işlem koşulları okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. 
Bu bağlamda, TKHK m. 4 f. 1’de öngörülen saydamlık kuralı tüm yazılı tüketi-
ci sözleşmelerinde yer alacak genel işlem koşulları açısından da geçerli olacak-
tır. Bununla beraber, TBK m. 21 f. 1’in öngördüğü bu şartlar gerçekleşse bile, 
şaşırtıcı hükümler sözleşmenin içeriği olamaz (TBK m. 21 f. 2). Global kabul 
durumunda şaşırtıcı hükümler söz konusu olabilir. Böyle hükümlerde, objektif 
açıdan bir olağandışılık ve sübjektif açıdan ise bir şaşırma söz konusu olmalıdır. 
Yürürlük denetimi sonucu için TBK m. 22’de öngörülen yazılmamış sayılma 
terimi ise isabetli değildir. Zira yürürlük denetiminin sonucu, genel işlem koşul-
larının tamamen ya da kısmen sözleşmenin içeriği olamamasıdır. 

Genel işlem koşullarının yorumlanması açısından, bireysel sözleşmelerden 
farklı olarak, somut bir hukukî ilişki için değil de, gelecekte yapılacak çok sayı-
daki sözleşmeler için hazırlanması özel durumu hesaba katılarak özel kurallar 
geliştirilmiştir. Haksız şartların yorum denetimi açısından öncelikle bu genel 
yorum yöntemlerine başvurulmalıdır. Bu yorum yöntemleriyle bir sonuca ulaşı-
lamadığı durum içinse TKHK m. 5 f. 4 c. 2’de tüketici sözleşmelerinde yer alan 
haksız şartların yorum denetimine ilişkin olarak belirsizlik ilkesi öngörülmekte-
dir. Belirsizlik ilkesi TBK m. 23’te, genel işlem koşullarının yorum denetimi 
açısından düzenlenmektedir. Genel işlem koşullarının yorumlanması açısından 
zaten Türk öğretisinde belirsizlik ilkesi genel kabul görmekteydi. Belirsizlik 
ilkesinin kanunî olarak düzenlenmesinden amaç, objektif olarak birden fazla 
anlama gelebilecek hükümlerdeki tereddütte kalma durumları için bir yorum 
kuralı öngörmektir. Belirsizlik ilkesinin devreye girmesi için, kabul edilen yo-
rum metodlarıyla izale edilemeyen bir tereddüt mevcut olmalıdır. Bu yüzden, 
bu ilke sadece talî bir ilke olarak geçerlidir. Burada asgarî iki hukukî yorum 
olasılığı hukuksal olarak kullanılabilir olmalıdır. Bu yorum olasılıklarından 
birinin diğerine önceliği de olmamalıdır. Ayrıca belirsizlik kuralı uygulanırken, 
içerik denetimi ile ulaşılabilen daha olumlu sonuçları engellemeyen bir yorum 
uygun olabilir. 

Genel işlem koşullarının denetiminin ağırlık noktasını içerik denetimi oluş-
turmaktadır. Yönerge doğrultusunda, TKHK m. 5 ve Yönetmelik müzakere 
konusu yapılmamış bütün sözleşme koşullarını, genel işlem koşulları içinde yer 
alsın almasın, denetime tâbi tutmakta ve tüketici korunmaktadır. Dolayısıyla 
TKHK haksız şart hükmünün uygulama alanı, sadece standart bir sözleşmede 
genel işlem koşulları hükmü bulunması durumu ile sınırlı değildir. Müzakere 
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edilmemiş bir şartın haksız olup olmadığı hususunda, Yönerge m. 3 f. 1’e teka-
bül eden TKHK m. 5 f. 1 önem arz etmektedir. İsviçre Haksız Rekabet Kanunu 
yeni m. 8 normu da benzer bir düzenleme öngörmektedir. Buna göre, tarafların 
sözleşmeden doğan haklarında ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı 
düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları 
haksız şarttır. Burada birinci adımda ilgili şartın haklar ve yükümlükler açısın-
dan tüketici aleyhine bir dengesizliğe sebebiyet verip vermediği araştırılacaktır. 
Bunu takiben, ikinci adımda bu dengesizliğin dürüstlük kuralına aykırılık oluş-
turup oluşturmadığı değerlendirmesi yapılacaktır. Yeni Yönetmelik ekinde artık 
hâkimi bağlayıcı olan bir kara haksız şartlar listesinin yer aldığı belirtilebilir. Bu 
durumda, hâkim ek bir araştırmaya gitmeksizin haksızlığa hükmedebilir. 

Yönetmeliğin ekindeki listede yer almayan şartlar açısından bir dengesizli-
ğin oluşup oluşmadığının tespiti daha zordur. Dengesizliğin tespiti farklı hakla-
rın ve yükümlülüklerin karşılaştırılmasını gerektirir. Sözleşmeye katılan tarafla-
rın menfaatlerinin doğru değerlendirilebilmesi için ölçüt, öncelikle mevcut hu-
kuksal düzenlemelerden, özellikle yedek hukuk kurallarından çıkarılabilir. Bu 
bağlamda TTK m. 55 f. 1 bent (f) hükmü de bu denetim ölçütünü düzenlemek-
tedir. Hukuksal düzenlemeler kavramına, bütün normlar, özellikle yedek hukuk 
kuralları, Avrupa hukuku ve yabancı hukuk da dâhildir. Karşılaştırma yapılabi-
lecek herhangi bir norm söz konusu değilse, doğru bir menfaat değerlendirmesi 
için sözleşmenin amacına bakılır. Yani sözleşmenin doğasından kaynaklanan en 
uygun hak ve borç dağılımı denetim ölçütü olabilir. Yine TTK m. 55 f. 1 bent 
(f) hükmü bu denetim ölçütünü de düzenlemektedir. TKHK m. 5 f. 4 c. 1’de 
saydamlık kuralı öngörülmektedir. Yönerge m. 5 c. 1 ve AMK § 307 f. 1 c. 2’de 
de bu ilke yer almaktadır. Söz konusu saydamlık kuralı genel işlem koşullarının 
temel bir ilkesidir. Bu ilke şartın haksızlığının değerlendirilmesinde bir kriter 
olarak kullanılabilir. Zira saydam olmayan bir sözleşme şartı dengesizliğe sebe-
biyet veriyorsa bu şartın dürüstlük kuralına da aykırı olduğu kabul edilebilir. 

İkinci adımda, tüketici aleyhine dengesizliğin değerlendirilmesi dürüstlük 
kuralı ölçütüne göre yapılacaktır. Yönerge m. 3 f. 1’de, AMK § 307’de ve İsviç-
re Rekabet Kanunu yeni m. 8’de öngörüldüğü üzere, Türk hukukunda da dürüst-
lük kuralına aykırılığın önemsiz bir ağırlıkta olmaması aranmalıdır. TTK m. 55 
f. 1 bent (f)’de de dürüstlük kuralına aykırılığın önemli olması aranmaktadır. 
Buna göre, uygulanacak kanunî düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan ya da 
sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı hak ve borçlar dağılımını öngören 
genel işlem koşulları kullananlar dürüstlük kuralına aykırı davranmış olur. Bir 
hükmün haksız olup olmadığının tespitinde, sözleşmenin yapılmasına refakat 
eden tüm şartlara, özellikle de sözleşmenin diğer bütün hükümlerine riayet 
edilmelidir. Tüm sözleşmenin içeriğine riayet edilmesi gereğine göre, yalnız 
başına değerlendirildiğinde geçerli olan bir genel işlem koşulları hükmü başka 
hükümlerle ya da bireysel anlaşmalarla etkileşimi durumunda tüketici aleyhine 
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bir dengesizliğe sebebiyet verebilir; bu yüzden de geçersiz kabul edilir. Bunun 
aksi de imkân dâhilindedir; ancak, tüketicinin korunması açısından, böyle bir 
etki kötü şartların iyi şartlarla dengelenmesini sınırsız kabule sebebiyet verme-
melidir. 

Saydamlık gereğine uygun olmak koşuluyla, edim veya karşı edimi belirle-
yen genel işlem koşulları denetlenmez. Hukuk düzeni de sadece istisnaî durum-
larda edim ile karşı edim arasında sözleşme ile kararlaştırılan eşdeğerliliğe mü-
dahale eder. Söz konusu istisnaî durumlardan birisi aşırı yararlanma diğeri ise 
sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasıdır. Bunların haricinde bir fiyat/edim 
eşdeğerliliği mahkeme denetimine tâbi değildir. Bu durum genel işlem koşulla-
rının içerik denetimi için de geçerlidir. Ancak, edim ve karşı edimi belirleyen 
genel işlem koşullarının içerik denetiminden muaf olabilmeleri için saydamlık 
gereğine uygun olmaları icap eder (TKHK m. 5 f. 7). 

Uygulanması gereken hukuksal düzenlemeyi tekrarlayan genel işlem koşul-
ları denetlenmez. Ancak, burada söz konusu kural bu hukukî ilişkiye hiç uygu-
lanmayacak bir kuralsa denetlenir. 

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartların içerik denetiminin sonucu kesin 
hükümsüzlüktür (TKHK m. 5 f. 2 c. 1). Kesin hükümsüzlük mahkeme tarafın-
dan re’sen göz önünde bulundurulmalıdır. Kesin hükümsüz olan haksız şartlar 
dışındaki hükümler geçerliliğini korur (TKHK m. 5 f. 2 c. 2). Ancak geri kalan 
sözleşme kesin hükümsüz sayılan hükümler olmadan ayakta kalabilecek du-
rumda olmalıdır. Aksi takdirde, kesin hükümsüz kabul edilen haksız şart nede-
niyle oluşan sözleşme boşluğu, mevcutsa yedek hukuk kuralıyla, mevcut değilse 
hâkimin bulacağı kural ile doldurulur. Bir genel işlem koşulları hükmünün ka-
nunen geçerli olan ölçüyü aşması durumunda ise, söz konusu hüküm yasal had 
üzerinden geçerli kabul edilmeyip, tüm içeriğiyle geçersiz sayılmalıdır (kanunî 
geçerli olana indirimin yasak olması). AMK § 306 f. 3 istisnaî olarak sözleşme-
nin tümüyle geçersiz olacağını öngörmektedir. Bu sonuca Türk hukukunda iş-
lem temelinin çökmesi kurumu yoluyla ulaşılabilir. 
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Hakemli Makale 

AB ŞİRKETLER HUKUKU VE  
DIŞA GÖÇLER AÇISINDAN  

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE 
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA  

KANUN’UN 12. MADDESİ 

Yrd. Doç. Dr. Etem KARA* 

ÖZET 

Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 12. 
maddesi ile Türk şirketlerine yabancı bir ülkenin tabiiyetine geçme, bir başka deyişle 
dışa göçme hakkı tanınmıştır. Oysa ABAD’ın dışa göçlerle ilgili istikrarlı kararları 
oldukça açıktır. Öyle ki Daily Mail, Centros, Überseering, İnspire Art, Sevic ve Cartesio 
kararlarıyla ABAD; içe göçler ile dışa göçleri ayırmış, üye ülkelerin sınırlama yetkisini, 
dışa göçler açısından kabul etmiştir. İçe göçler açısından ise yapılan ulusal sınırlamaları 
katı bir denetime ve Gebhart Testi ölçülerine tabi tutmuştur. Bunun doğal sonucu olarak 
AB şirketler hukukuna uyum için dışa göçlerde ise herhangi bir düzenlemeye gitmeye 
gerek bulunmamaktadır. Ancak Türk Ticaret Kanunu hazırlanırken, ABAD’ın dışa 
göçlerle ilgili kararları dikkate alınmamıştır. Öyle ki Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü 
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 12. maddesi kabul edilmiştir. Bu nedenledir ki 
herhangi bir nedeni yokken kendi şirketlerimizi kaybetmemek için bu hüküm kaldırıl-
malıdır. 

Anahtar Kelime: AB Şirketler Hukuku, ABAD, Dışa Göçler, İçe Göçler, Türk 
Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 12. Maddesi. 

ABSTRACT 

The right of emigration for Turkish Company is vested with article 12 of 
Enforcement and Aplication Form About Turkish Commercial Code. Whenas EU 
Company law and ECJ’s consistence rulings on emigration is quite clear. With the 
Daily Mail, Centros, Überseering, İnspire Art, Sevic and Cartesio rulings, distinction 
between the “emigration” and “immigration” of the companies were empahsized and 
restriction by national measures on emigration was mainly accepted. However, 
restrictions on immigrations by national law is subject to more scrutiny, and depends 
on meeting the Gebhard test. As a natural consequences, it is not necessary to be 
enacted any provision about emigration within the Context of harmonisation for EU 
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company law. But however Turkish Commercial Code was legistlated without giving 
any consideration to ECJ rulings on emigration. So much so, article 12 of 
Enforcement and Aplication Form About Turkish Commercial Code is enacted. That 
is why the provision must be abolished in order to not loose our own companies 
without any reason, 

Keywords: EU Company Law, ECJ, Emigration, Imigration, Artice 12 of 
Enforcement and Aplication Form About Turkish Commercial Code. 
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GİRİŞ 
Avrupa şirketler hukukunun ne olduğunu ortaya koyabilmek için Avrupa 

şirketinin ne olduğunu ortaya koymak gerekmektedir. ABAD ise gerçek ve 
tüzel kişilere yerleşme özgürlüğünü bahşeden Kurucu Anlaşmanın 49 (Eski 43) 
ve 54’üncü (Eski 48) maddeleri temelinde “Daily Mail1”, “Centros2”, 
“Überseering3”, “Inspire Art4”, “Sevic5 ve Cartesio6” davalarındaki kararlarıyla 
ile bu haklara açıklık getirerek Birlik şirketleri tanımlamış bulunmaktadır. Buna 
göre ABAD "Birlik üyesi ülkelerde kurulmuş, kuruluş yeri veya idare merkezi 
ya da temel işyeri bir üye ülkede olan şirketleri" bir AB şirketi olarak kabul ile 
yerleşme özgürlüğü güvencesinde olduğunu ortaya koymuştur. Yerleşme özgür-
lüğünün ise içe göçler7 ile dışa göçler8 bağlamında ayrı ayrı ele almış ayırmış, 
üye ülkelerin yerleşme özgürlüğüne müdahale yetkisini de dışa göçler açısından 
kabul etmiştir. İçe göçler açısından ise üye ülkelerin müdahale yetkisi, kamu 
yararı temelinde sınırlı olarak kabul etmiş ve bu temelde yapılacak düzenleme-
lerin de Gebhart testi ölçülerini karşılaması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu 
sonuçla ise içe göçlerde üye ülkelerin müdahale yetkilerini neredeyse tamamıy-
la ortadan kaldırırken, dışa göçlerde ise tam bir serbesti tanımıştır. 

ABAD kararlarıyla birlikte AB şirketler hukukunda da şirketinin kuruluş 
yerini belirleyerek şirkete uygulanacak hukukun seçilebilmesi ve bu nevi şir-
ketlerin de faaliyetlerini de hangi ülkede yürüttüğü dikkate alınmaksızın iç 
işlerine kuruluş yeri hukuku uygulanacak olması ve içe göç teşkil etmesi ha-
sebiyle faaliyette bulunduğu ülkenin müdahale yetkisinin Gebhart testi ölçüle-
ri dikkate alındığında oldukça sınırlı olması ise şirketler hukuku yarışını tetik-
lemiştir. Bu nedenle AB şirketler hukukunda mevcut şirketleri kaybetmeksizin 
şirketler için tercih nedeni olma üye ülkelerin gündem maddelerinden olmuş-
tur. Bu durum ise AB şirketler hukuku ve dışa göçler açısından Türk Ticaret 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 12. maddesini 
gerekli kılmıştır. Öyle ki söz konusu maddenin AB şirketler hukukuna uyum 
anlamında bir gereklilik teşkil etmekte, dahası Türkiye’yi AB şirketler hukuku 
temelinde bir sebep mevcut değilken kendi şirketlerini kaybetme riski ile karşı 
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karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle de Türk hukukçularının incelemesine muh-
taç bulunmaktadır. 

Yürürlük Kanun’un 12. maddesi dışa göçlerle ilgili bulunmakta ve dışa 
göçlerde ise ülkelerin benimsediği anlayışların baskın rolü bulunmakta, bu 
anlamda da öncelikle hem AB üyesi ülkelerde hem Türk hukukunda benim-
senen anlayışları, ABAD kararları öncesi ve sonrası dönem itibariyle değer-
lendirmek gerekmektedir. Böylece dışa göçler açısından da mevcut duru-
mun net olarak anlaşılması sağlanmaya çalışılacaktır. Şüphesiz üye ülkeler-
de ve Türk hukukunda benimsenen anlayışın ne olduğunu belirlemek, bir 
kanunlar ihtilafı konusudur9. Ancak bizim değerlendirmemiz yerleşme öz-
gürlüğü temelinde AB şirketler hukuku ve onun içeriğini belirleyen ATAD 
kararları ile sınırlı olacaktır. Bu yapıldıktan sonra Türk şirketler hukukunda 
dışa göçler ile ilgili değerlendirmeler ABAD kararları temelinde, Yürürlük 
kanunun 12. maddesi de odak alınarak yapılacak, çözüm önerlerine de yer 
verilecektir. 

I. ŞİRKETLER HUKUKUNDA BENİMSENEN ANLAYIŞLAR 

A. ABAD Kararlarından Önceki Dönem Açısından 
Türk hukukunda benimsenen anlayışın belirlenmesi, konumuz açısından 

büyük önem taşımaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, ülkelerin takip ettiği 
anlayışlar şirketler hukuku düzenlemelerine de yansımakta ve bu nedenle de 
mevcut düzenlemelerin anlaşılması içinde temel alınan anlayışın belirlenme-
si gerekmektedir. Ayrıca Avrupa’da şirketlerin sınıraşan hareketliliğindeki 
gelişmelerin ve yarattığı sonuçların da takip edilen anlayışla sıkı bir ilişkisi 
bulunmaktadır. 

1. Avrupa Birliği Ülkelerinde Genel Olarak Benimsenen Anlayışlar 

Avrupa’da benimsenen anlayışları ortaya koyarken, şunu ifade etmek is-
teriz ki ABAD kararlarından önceki dönem için sınıflandırma daha çok şir-
ketlerin tanınıp tanınmaması noktasında yapılmaktadır. Bizim tespit ettiği-
miz kadarıyla da bu sınıflandırma Stephan RAMMELOO tarafından yapıl-
mış bulunmakta, buna göre ise İsviçre kuruluş yeri teorisi takipçisi ülkeler 
arasında kabul edilmiş bulunmakta, Türk hukuku düzenlemeleri ile İsviçre 
hukuku düzenlemelerinin benzerlik arz etmesi hasebiyle Türk hukukunun da 
kuruş yeri teorisi takipçisi ülkeler arasında gösterilmesinde bir mahzur gö-
rülmemektedir. 

                                                                          
9 Kanunlar ihtilafı bağlamında ayrıntılı açıklamalar için bkz. AYGÜL, Şirketlere Uygulanacak 

Hukukun Tespiti, ss. 191-206 
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ABAD kararları öncesinde ise genel olarak Avrupa’da ülkelerin takip ettik-
leri anlayış, idare merkezi10 veya kuruluş yeri teorisidir. Bu teorilerden idare 
merkezi teorisinde11, şirketlerin iç işlerini düzenleme yetkisi sadece bir devlete 
verilmekte, bu devlet de şirketin idare merkezinin bulunduğu devlet olarak gö-
rülmektedir. İdare merkezi kavramı ise, genel olarak kabul edilmiş bir tanımı 
olmamakla birlikte, ekseriyetle günlük işlerde uygulanan kararların alındığı yer 
olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca bu teoride, sicil yeri ile idare merkezinin de 
aynı yerde olması aranmaktadır12. Bir diğer teori olan kuruluş yeri teorisinde 
ise13, gerçek kişi ile tüzel kişi arasında bir anoloji kurulmakta ve bu, şu metafor 
ile ifade edilmektedir: “Gerçek veya tüzel her kişi, kanuni ikametgahında do-
ğumla kişilik kazanır. Gerçek kişinin söz konusu olduğu durumlarda kanuni 
ikametgâh babanın ikametgâhıdır. Tüzel kişinin olduğu durumlarda ise kanuni 
ikametgâh, tüzel kişinin doğduğu devlettir, yani kurulduğu devlettir”14. Buna 
göre bir şirket, geçerli bir şekilde bir ülkede kurulduktan sonra tanınmakta, ku-
rulduğu ülkede faaliyette bulunup bulunmamasına veya idare merkezinin nerede 
olup olmadığına bakılmaksızın da kuruldukları yer hukukuna tabiiyetini sür-
dürmektedir. 

2. Türk Şirketler Hukukunda Benimsenen Anlayış 

Türk hukukunda benimsenen anlayışı da, bu teorilerden bağımsız olarak 
belirleme olanağı bulunmamaktadır. Bu bağlamda TTK ile MÖHUK, çok sıkı 
bir ilişki içerisindedir. Bu nedenle öncelikle MÖHUK’un düzenlemesine 
bakmak gerekmektedir. 5718 Sayılı MÖHUK’un 9. maddesinin düzenlemesi 
ise şu şekildedir: “Tüzel kişilerin veya kişi veya mal topluluklarının hak ve fiil 
ehliyetleri, statülerindeki idare merkezi hukukuna tâbidir. Ancak fiilî idare 
merkezinin Türkiye'de olması hâlinde Türk hukuku uygulanabilir (m.9/4). 

                                                                          
10 Ancak Avrupa’da ağırlıklı olarak kabul edilen teori, “idare merkezi teorisidir. ÖZEL, Sibel: 

“Avrupa Adalet Divanı’nın Inspire Art Kararı Üzerine Bir İnceleme”, Prof. Dr. Tuğrul 
ANSAY’a Armağan, Ankara 2006, s. 471; AKDUMAN, Ebru: Milletlerarası Özel Hukukta 
Hisse Devirleri, İstanbul 2010, s.17 

11 Ayrıntılı bilgi için bkz. KARA, Etem: Avrupa Birliği’nde Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği, 
Ankara 2014 Bölüm I, II, A, 1 

12 Şayet idare merkezi esas sözleşmede gösterilenden başka bir merkeze kayması halinde, fiili 
idare merkezi esas alınacaktır. AKDUMAN, s.17 

13 Ayrıntılı bilgi için bkz. KARA, Bölüm I, II, A, 2 
14 Daha öncede belirtildiği üzere bu metaforun orijinal ifadesi şöyledir: “Every person, natural 

and artificial, acquires at birth a domicile of origin by operation of law.In the case of the 
legitimate natural person it is the domicile of his father; in the case of juristic person it is the 
country in which it is born, i.e in which it is incorporated”. ROTH, Wulf-Henning: “From 
Centros to Überseering: Free Movement of Companies, Private İnternational Law and 
Communities Law”, International and Comparative Law Quarterly(ICLQ), Volume: 52, Issue: 
1, January 2003, pp. 177-208 (From Centros to Überseering), s. 183; RAMMELOO, Stephan: 
Corporations in private international law: a European perspective, Oxford, 2001, s. 132. 
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Statüsü bulunmayan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kişi veya mal 
topluluklarının ehliyeti, fiilî idare merkezi hukukuna tâbidir (m.9/5)”. 5718 
Sayılı Kanunun 9. maddesi düzenlemesi ile eski 2675 Sayılı Kanunun 8. Mad-
desindeki düzenlemeye ek olarak, statüsü olmayan tüzel kişiler ile tüzel kişili-
ği bulunmayan topluklarda da “fiili idare merkezinin” esas alınacağı kabul 
edilmiştir. 

Yeni 5718 Sayılı Kanunun (MÖHUK) düzenlemeleri de yabancı ülke hu-
kuklarında olduğu gibi tüzel kişi statüsüne ilişkin bir hüküm içermemekte, ek 
olarak “tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan kişi veya mal topluklarının hak 
ve fiil ehliyetini tayin edecek hukukun fiili idare merkezlerinin bulunduğu yer 
olduğu’nun” belirtilmesiyle yetinilmektedir15. Bu konuyla ilgili Yeni Türk Tica-
ret Kanunu açısından da önemli bir farklılık bulunmamakta ve eski sistemin 
büyük ölçüde korunduğu gözlemlenmektedir. Yeni kanunlarla yapılan düzen-
lemelerin temel bir değişiklik yaratmaması, eski kanunlar döneminde yaşanan 
tartışmaların büyük ölçüde günceliğini korumasına ve Türk hukukunda benim-
senen anlayışın tam olarak ne olduğuna ilişkin tartışmaların da sürmesine neden 
olacak gibi gözükmektedir. 5718 Sayılı Kanunda da statüdeki idare merkezi 
kavramı aynen korunmuş ve kural olarak, uygulanacak hukukun tespitinin sta-
tüdeki idare merkezine göre belirleneceği kabul edilmiştir. Ancak statüdeki 
idare merkezi kavramı, sicil yeri içinde kullanılabilmekte ve bu esası benimse-
yen ülkeler de, kuruluş yeri teorisi takipçileri arasında değerlendirilebilmekte-
dir16. Örneğin, statüdeki idare merkezini esas sözleşmeye göre belirleyen ve fiili 
idare merkezine yer vermeyen İsviçre, bu anlamda kuruluş yerini benimseyen 
ülkeler arasında kabul edilmektedir17. Bu durum, Türk hukukunda da kuruluş 
yeri esasının geçerli olduğuna ilişkin görüşlerin ortaya çıkmasına ve yeni kanun 
döneminde de güncelliğini korumasına neden olmuştur. Nitekim bu esastan 
hareket edilerek, MÖHUK’un 9. maddesinde idare merkezi denilecek yerde, 
statüdeki idare merkezi ibaresinin kullanılmasının ve de Türk Ticaret Kanu-
nu’nun sistemi gereği de kuruluş hukuku ile statüdeki merkezin farklı olmaya-
cağı gerçeğinin, Türk hukukunda benimsenen anlayışı da bir bakıma kuruluş 
yeri teorisine yaklaştırdığı ileri sürülmüştür18. Benzer şekilde, özellikle anonim 
şirketler bakımından, tabiiyetin belirlenmesinde ana sözleşmede belirtilen mer-

                                                                          
15 NOMER, Ergin: Devletler Hususi Hukuku, Yenilenmiş 19. Bası, Beta, İstanbul, 2011, s. 227. 
16 RAMMELO, s. 155 
17 AYGÜL, s.191; İsviçre IPRG m. 20 uyarınca, şirketin ikametgahı, sicil yeridir. Şirketin sicil 

yeri ise, esas sözleşmesinde gösterilen yerdir. Eğer şirketin esas sözleşmesinde sicil yeri gös-
terilmemişse şirketin fiili idare merkezinin bulunduğu yer sicil yeri olarak kabul edilmiştir. 
AKDUMAN, s. 21 

18 TEKİNALP, Gülören / ÇAVUŞOĞLU, A.Uyanık: Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kural-
ları, Genişletilmiş 11 Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011, s. 97 
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kezin esas alınmasından hareket edilerek, dolaylı da olsa kuruluş yeri teorisinin 
Türk hukuku tarafından da kabul edildiği ifade edilmiştir19. 

Buna karşın, statüdeki idare merkezi prensibinin istisnası da bulunmaktadır 
(MÖHUK m.9/4,5). Buna göre statüdeki idare merkezi Türkiye dışında olan, 
ancak fiili idare merkezi Türkiye’de olan bir şirkete Türk hukukunun uygulan-
ması söz konusu olabilecektir. Burada fiili idare merkezi kavramından anlaşıl-
ması gereken, gerçek idare merkezidir. Maddedeki ifadeden, bu istisnai hükmün 
tek yanlı olduğu, ancak emredici olmadığı anlaşılmaktadır. Hükmün bu niteliği-
nin sonucu olarak, mahkeme önüne gelen bir olayda, şirketin gerçek idare mer-
kezinin Türkiye’de olduğunun ilgililerce ispat edilmesi gerekecek ve mahkeme 
de gerektiğinde Türk hukukunu uygulayabilecektir20. Bu anlamda, MÖHUK 
sisteminde statüdeki idare merkezi esası benimsenmiş, gerçek idare merkezi ise 
hâkimin takdirine bağlı olarak istisnaen kabul edilmiş olduğu söylenebilir21. 

B. ABAD Kararlarından Sonraki Dönem Açısından 

1. Avrupa Birliği Ülkelerinde Durum 

AB şirketler hukukunda yaşanan gelişmelerle birlikte üye ülkeler, şirket-
ler hukukuyla ilgili düzenleme yapma yetkilerini, şirketlerin sınıraşan hareket-
liliğinden ve Avrupa’da yaşanan gelişmelerden bağımsız olarak kullanma 
olanakları kalmamıştır. Nihayetinde bir bütün olarak AB pazarı düşünülmek-
sizin yapılacak düzenleme, kendi şirketlerini rekabetçi şirketler hukukuna 
sahip ülkelere kaptırma ve bu ülke hukukuna göre kurulmuş olmasına rağmen, 
faaliyetlerinin tamamını kendi ülkesinde sürdüren şirketlere, kendi şirketler 

                                                                          
19 MOROĞLU, Erdoğan: “Anonim Ortaklıkların Tanınması ve Tabiiyeti”, Milletlerarası Hukuk 

ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt: 22, Sayı: 2, 2002, s. 416-417. Ayrıca yazar; “Tür-
kiye’de kurulan bir anonim ortaklığın, ana sözleşmesinde gösterilmesi, sicile tescili ve sicil 
gazetesinde ilanı zorunlu olan merkezinin { eTTK m.279/1, 300/1-2 (Yeni TTK m.339, 354/1) 
] yurtdışında gösterilmesi mümkün değildir. Ayrıca merkezin yurt dışında bir yer olarak gös-
terilmesine ilişkin bir ana sözleşme değişikliği kararı, eTTK 388/1 (Yeni TTK m.421) anla-
mında tabiiyet değişikliği ve aynı zamanda eTTK 434/9 (Yeni TTK m.529) anlamında da bir 
fesih kararı olacaktır. Alacakların korunması gereğinin de bu yorumu desteklediğini” ileri 
sürmüştür 

20 ÇELİKEL, Aysel / ERDEM, B.Bahadır: Milletlerarası Özel Hukuk, Yenilenmiş 11. Bası, 
Beta, İstanbul 2012, s. 207; NOMER, s. 227; AYGÜL, s.193 

21 TEKİNALP, Gülören: “Milletlerarası Özel Hukukta Ortaklıkların Merkezi Kriteri AT Hukuku 
ve MÖHUK”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt: 29, Sayı: 1-2, 
1999-2000, s. 920; Bununla birlikte CEBECİOĞLU, MÖHUK 9/4’te (Eski 8/4) esas kuralın 
gerçek idare merkezi olduğunu, birinci cümlede ifadesini bulan statüdeki merkezin kanundan 
doğan, aksinin her zaman ispat edilmesi mümkün bir karine olduğu görüşü için bkz. ANSAY, 
Tuğrul: “Yabancı Şirketlerin Serbest Yerleşmesi ve Tanınması”, Milletlerarası Hukuk ve Mil-
letlerarası Özel Hukuk Bülteni (Prof. Dr. Gülören TEKİNALP'E Armağan), Cilt: 23, Sayı: 1-
2, 2003, ss.1-18, dpn.53 ve 54, s. 16 
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hukukunu uygulayamama tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz ol-
maktadır. Burada posta kutusu şirketler, faaliyetlerinin tamamını veya büyük 
bir çoğunluğunu kendi ülkesinde sürdürdüğü bahsiyle kendi şirketler hukuku-
nu uygulama çabası da sonucu değiştirmemektedir. ABAD kararlarıyla birlik-
te AB şirketler hukukunda gelinen son noktada üye ülkeler içe göçler açısın-
dan şirketlere müdahale yetkileri nerdeyse sıfırlanmış, dahası bir diğer üye 
ülke şirketlerini tanımanın yanında onları kendi şirketleriyle aynı muamelede 
bulunmaları zorunlu hale gelmiş, böylece üye ülkelerin yetkilileri münhasıran 
dışa göçler için geçerli hale gelmiştir. Bir başka üye ülkenin şirketlerine ner-
deyse müdahale yetkisi olmayan, kendi şirketine nasıl davranıyorsa o şekilde 
davranmak zorunda olan bir üye ülkenin; idare merkezi veya yakın bir teoriyi 
benimsemesi ise kendi şirketlerinin sınıraşan hareketliliğini, birincil yerleşme 
özgürlüğünün kaynakta kendi elleriyle kesilmesine yol açmıştır. Bu anlamda 
idare merkezi teorisinin en büyük avantajı olan kamu düzeni lehine müdahale 
olanağı aşınmış, fonksiyonel olarak kullanılmaz hale gelmiş ve kuruluş yeri 
teorisi ise hem şirketler hukuku yarışı açısından hem de şirketlere tanıdığı 
mobilite açısından avantajlı hale gelmiştir. Bu anlamda da Avrupa Birliği’nde 
ABAD kararları sonrasında benimsenen anlayışların sağladığı fonksiyona 
odaklanması gerekmekte, başkaca bir sınıflandırmanın veya nitelendirmenin 
de sonuca katkısı bulunmamaktadır. Bu anlamda, mevcut şirketleri koruyarak 
yeni şirketler kazanmak ve mümkün olduğunca da girişimciler için en avantaj-
lı şirket modelini yaratma amacı şirketler hukuku düzenlemelerinin temel 
motivasyonu olması gerekmektedir. Nitekim Almanya, bu baskıyı ciddi bir 
şekilde hissetmiş ve idare merkezi teorisinin öncüsü olmasına rağmen, bu 
teoriyi terk ederek İngiliz şirketlerine mini-GmbH ile karşılık vermiş ve böy-
lece girişimciler için İngiliz şirketler hukukuna alternatif bir seçenek sunmuş-
tur. Kaldı ki Almanya Centros kararı sonrası yaşanan süreçte İngiliz şirketler 
inin akınına uğramış, kendi vatandaşlarının İngiltere’de kurduğu şirketlerle 
kendi ülkesinde faaliyette bulunmasına seyirci kalmak zorunda kalmıştır. 

Buna karşın ABD hukukunda normalar hiyerarşisi ile Fedaral Yüksek 
Mahkemenin, yine AB hukukunda normlar hiyerarşisi ile ABAD’ın sağladığı 
güvenceyi vermeyen birlikler veya yapılar için ya da her hangi bir üyeliği bu-
lunmayan ülkeler için mevcut durumun devam edeceğinden, klasik değerlen-
dirmenin geçerli olacağına şüphe bulunmamaktadır. 

2. Türk Hukuku Açısından Mevcut Durum 

Türk hukukunda mevcut anlayışı belirlemek için biz de klasik değerlen-
dirme doğrultusunda hareket etmeyecek, AB şirketler hukuku bağlamında 
fonksiyonel olup olmama noktasından hareket edilecektir. Nitekim AB’de 
idare merkezi teorisi takipçisi ülkelerde olduğu gibi, TTK sisteminde de şirke-
tin kuruluş yeri ile statüdeki idare merkezinin bir ve aynı yerde olması aran-
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mış22, getirilen düzenlemeler de bu esastan hareketle yapılmıştır. Türk Ticaret 
Kanununda şirketlerin idare merkezlerinin bulunduğu yerde kurulma ve ana 
sözleşmelerinde de idare merkezlerini gösterme zorunluluğuna ilişkin hüküm-
ler (Yeni TTK 213, 215, 354, 587)23, bu anlayışın ürünü düzenlemelerdir. Bu 
anlamda Türk hukukuna göre kurulan bir şirketin, statüdeki idare merkezinin 
de her daim Türkiye’de olacağı açıktır24. Bu anlamda, gerçek kişilerin yerle-
şim yerinin “sürekli kalmak niyetiyle oturulan yer” olmasına karşın, şirket 
işlemlerin yapıldığı ve işlerin fiilen yönetildiği yerin (MK m.51), yani gerçek 
idare merkezinin, şirket statüsünde gösterilmesi istenen yer (TTK m.213, b.3, 
339, b.1, 576, b.1, KoopK m.3, b.3) olduğu söylenebilir25. Ayrıca 6103 sayılı 
Ticaret Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 12. 
maddesinde: “Bir Türk şirketi, tasfiye edilmeksizin ve hedef ülkede yeniden 
kurulmaksızın yabancı bir ülkeye taşınabilir. Bunun için, Türk hukukunun 
aradığı şartların yerine getirilmiş olduğu; şirketin taşındığı ülke hukukuna 
göre, o ülkede faaliyetine devam edebileceği; şirketin, konumunda meydana 
gelecek değişiklikten alacaklıların, ilân yoluyla haberdar edildikleri, alacak-
larını bildirmeye davet olundukları ve alacakların ödendiği veya teminat altı-
na alındığı, ispat edilmelidir. Merkezini yurt dışına taşıyan şirketin unvanı, 
alacaklıların tümü tam olarak tatmin edilmeden ticaret sicilinden silinemez. 
Merkezin taşınmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler Ticaret Sicili Yönetmeli-
ği’nde yapılacağı” düzenleme altına alınmıştır. Buna göre bir Türk şirketinin 
sicil yerini Türkiye’de muhafaza ederek ve de Türk hukukuna tabiiyetini sür-
dürerek, idare merkezini AB üyesi bir ülkeye taşıma olanağı hukuken söz 
konusu değildir. 

Buna karşın AB’de üstünlük sağlayan kuruluş yeri teorisi bakımından, bir 
şirketin kurulduğu ülke hukukuna tabiiyetini sürdürerek idare merkezini bir 
başka ülkeye taşıması bir sıkıntı teşkil etmemektedir. Hatta şirketin idare mer-

                                                                          
22 ÇELİKEL, Ticaret Kanununda fiili idare merkezi kriterinin kabul edildiği görüşündedir. 

Yazarın tam ifadesi şu şekildedir: “Yürürlükten kalkan 2675 sayılı MÖHUK’un ehliyete uygu-
lanacak hukuku düzenleyen eski 8. maddesinde kanunen statüsü bulunmayan tüzel kişiler ve 
tüzel kişiliği olmayan kişi ve mal toplulukları konusunda bir hüküm bulunmamaktaydı. Var 
olan bu eksikliği gidermek amacı ile yeni 9. maddeye, maddenin dördüncü fıkrasında ve Tica-
ret Kanununda da kabul edilen ‘fiili idare merkezi’ kriterini esas alan beşinci fıkra eklenmiş 
bulunmaktadır”. ÇELİKEL/ ERDEM, Milletarası Özel Hukuk, Yenilenmiş 11. Bası, Beta, İs-
tanbul, 2012, s. 207 

23 Bu hükümlerin Eski Ticaret Kanunu’ndaki karşılıkları için bkz. TTK m.155, 300, 489 
24 TEKİNALP, s. 919 
25 PULAŞLI, Hasan: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Yeni Şirketler Hukuku Genel 

Esasları, Ankara, 2012, s. 63; Bu anlamda şirket esas sözleşmesinde gösterilmesi zorunlu olan 
işletme merkezinin, gerçek kişilerdeki yerleşim yerinin ticaret şirketlerindeki karşılığı olduğu 
da söylenebilir. BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan: Şirketler Hukuku, Güncellenmiş 7. 
Baskı, Bursa 2012, s.55 
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kezinin nerede olup olmadığı da bir önem arz etmemektedir. Dolayısıyla değini-
len diğer hususların yanında 6103 sayılı Ticaret Kanununun Yürürlük ve Uygu-
lama Şekli Hakkında Kanun’un 12. maddesi hükmü, Türk hukukunda benimse-
nen anlayışı idare merkezi teorisine daha da yaklaştırmakta ve Türk hukukunda 
benimsenen anlayışın, kuruluş yeri olduğuna ilişkin görüşleri zayıflatmaktadır26. 
Bu anlamda, örneğin, idare merkezi teorisinin takipçilerinden olan Macaristan, 
Yürürlük Kanunu hükmüyle benzer bir düzenlemeye sahip bulunmakta ve bu 
düzenleme de dışa göçlerle ilgili Cartesio kararına konu olmuş bulunmaktadır27. 
Şirketlerin sınıraşan hareketliliği açısından kuruluş yeri teorisinin fonksiyonu ve 
özellikle şirketin idare merkezinin nerede olduğunun bir önem arz etmemesi 
karşısında, Türk şirketler hukukunun aynı sonucu sağlamadığı açıktır. Bu bağ-
lamda da Türk şirketler hukukunda benimsenen anlayışın, idare merkezi olduğu 
veya bu anlayışa çok daha yakın olduğu söylenebilir28. 

II. TÜRK ŞİRKETLER HUKUKUNUN DIŞA GÖÇLER AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şirketlerin yerleşme özgürlüğü temelinde sınıraşan hareketliliği konusunda 
yegâne hukuki dayanak, Roma Anlaşmasının yerleşme özgürlüyle ilgili hüküm-
leri çerçevesinde ABAD’ın vermiş olduğu kararlardır. Her ne kadar konuyla 
ilgili Avrupa Anonim Şirketi Tüzüğü ve Sınırötesi Birleşme Yönergesi mevcut 
olsa da, üye ülkelerin konuya ilişkin çabaları açısından bu düzenlemeler bir 
değer ifade etmekte, fakat ABAD kararları karşısında konumuz açısından ciddi 
bir önem arz etmemektedir. Nitekim İnspire Art kararında Hollanda, savunma-
sında Sınırötesi Birleşme Direktifi’ne de dayanmış, ancak ABAD ikincil düzen-
lemelerin yerleşme özgürlüğüne aykırı olamayacağını ve birincil düzenlemele-
rin doğrudan uygulanacağına karar vermiştir. Yine Übeersering kararında 
ABAD, yerleşme özgürlüğünün doğrudan uygulanacağını, bu özgürlüğün uygu-
lanabilmesinin hiçbir anlaşmaya veya ikincil düzenlemenin varlığına bağlı ol-
madığını, fakat bu nevi düzenlemelerin de bu hakkın kullanılmasını kolaylaştı-
rabilecek şekilde olması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Açıktır ki ikincil dü-
zenlemeler, birincil düzenlemelerin sağladığı kolaylığı verememekte, sıklıkla da 
üye ülke hukuklarına atıf yapmakla yetinmekte ve işçilerin yönetime katılması 

                                                                          
26 Kaldı ki Türk hukukunda benimsenen anlayışın kuruluş yeri olduğunu ileri süren yazarlar, 

kuruluş yeri ile statüdeki idare merkezinin tam olarak aynı olmadıklarını kabul etmektedirler. 
TEKİNALP/ÇAVUŞOĞLU, s. 97 

27 Geniş açıklamalar için bkz. KARA, Bölüm II, II, A, 6 
28 AYGÜL ve AKDUMAN’da Türk hukukunda benimsenen anlayışın idare merkezi olduğu 

görüşündedir. Ancak yazarlar, bu görüşlerini dile getirirken yürürlükten kaldırılmış olan “Ec-
nebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkın-
da Kanun-u Muvakkat’ın” 15. maddesini dayanakları arasında yer vermektedirler. AYGÜL, s. 
201; AKDUMAN, s.18 
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gibi konularda da ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Bu durum ise ikincil 
düzenlemeleri, şirketler için çok da cazip kılmamaktadır. Dolayısıyla, şirketlerin 
sınıraşan hareketliliği/yerleşme özgürlüğü konusun en temel hukuki dayanağı 
olarak, Roma Anlaşması’nın yerleşme özgürlüğüyle ilgili hükümleri çerçeve-
sinde ABAD’ın vermiş olduğu kararlar kalmakta ve konunun Türk şirketler 
hukuku açısından değerlendirilmesinin de bu kararlar çerçevesinde yapılması, 
böylelikle de şirketlerin sınıraşan hareketliliği bakımından Türk hukukunun 
görüntüsü ortaya konulması önem arz etmektedir.. 

A. Türk Şirketlerinin Dışa Göçleri 
Dışarıya göçler, ya sicil yerinin ve idare merkezinin bir başka üye ülkeye 

birlikte taşınması suretiyle, ya da sicil yeri muhafaza edilerek idare merkezinin 
taşınması suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu göçlerden birinci halde, şirketin tabi 
olduğu hukuk doğrudan değişirken, ikinci halde ise şirketin tabi olduğu hukuk 
aksini öngörmediği sürece uygulanan hukukta bir değişim söz konusu olmaya-
caktır. Bunun yanında şirketin idare merkezini muhafaza ederek sicil yerini de 
taşımak istemesi söz konusu olabilir. Ancak bu halde de şirkete uygulanan hu-
kuk değişecek, dışa göçün tarafının kuruluş yeri teorisini benimseyen ülke ol-
ması da sonucu değiştirmeyecektir. 

1. Daily Mail ve Cartesio Şirketinin Bir Türk Şirketi Olarak Kabulü ile 
Türk Şirketlerinin Dışa Göçleri 

Bir Türk şirketi olarak Cartesio veya Daily Mail’in kabulü ile hareket et-
mek konunun daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu kabul ile bir Türk 
şirketi olarak Cartesio veya Daily Mail’in idare merkezlerini bir başka ülkeye 
taşımak istemeleri halinde ne olacak sorusu, Türk şirketler hukukuna göre dışa 
göçlerin ve birincil yerleşme hakkının incelenmesinden netlik sağlayacaktır. 

ABAD, birincil yerleşme hakkının kullanılması suretiyle dışa göçlerle ilgili 
olan Daily Mail ve Cartesio kararında, özetle şu hususu ifade etmiştir: “Şirket-
ler, ulusal hukukların ürünü olup kuruluşunu ve işleyişini belirleyen ulusal hu-
kuk kurallarınca varlık kazanırlar. Şirketleri kurulduğu üye ülkeye bağlayan 
bağlama kuralları ile benimsenen bu bağlama kurallarının değiştirilip değiştiri-
lemeyeceğine ilişkin üye devlet hukuk sistemleri arasında çeşitlilik vardır ve 
Kurucu Anlaşma’da bu çeşitliliği dikkate almıştır. Şirketlerin yerleşme özgürlü-
ğünü düzenleyen (Eski) m.48 ifadesinde de bağlama noktası olarak, sicil yeri, 
idare merkezi ve temel iş yerine eşit ölçüde yaklaşılmıştır. Buna göre bir üye 
ülke hukukuna göre kurulmuş bir şirketin, kurulduğu üye ülke hukukuna göre 
tüzel kişiliğini kaybetmeksizin sicil yerini veya idare merkezini bir başka üye 
ülkeye taşıyıp taşıyamayacağı sorunu, yine kurulduğu üye ülke hukukuna göre 
belirlenir. Bu nedenle üye ülke, kendi hukukuna kurulmuş ve yine kendi huku-
kuna göre tüzel kişiliğini muhafaza ederek, idare merkezini bir başka ülkeye 
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taşımak isteyen şirketleri belirli sınırlamalara tabi tutabilir. Bu nedenlerle, üye 
ülkelerin, kendi hukuklarına göre kurulmuş şirketlerin merkezlerini taşımaları 
ve bunun yanında da mevcut statülerini kendi hukuklarına tabi olarak sürdür-
mek istemeleri halinde, buna ilişkin bağlama noktasını belirme yetkileri mev-
cuttur. Bu yetki, merkezlerini bir başka üye ülkeye taşıyarak o ülkede yeniden 
yapılanmayı amaçlayan ve böylece kendi bağlama kurallarını ihlal edilmesine 
yol açan hallerde, kendi hukukuna göre kurulmuş şirketlerin bu statüsünü muha-
faza etme isteğine izin vermeme olanağını da içermektedir”. Bu kararlarla 
ABAD, birincil yerleşme hakkının kullanılması yoluyla dışa göçlerde yetkinin, 
münhasıran üye ülkelerde olduğunu ve üye ülkelerin de bu konuda diledikleri 
bağlama noktasını seçebileceklerini, bu anlamda da idare ve kontrol merkezinin 
bir başka üye ülkeye taşınmasının üye ülke hukukları çerçevesinde değerlendiri-
leceğini ortaya koymuştur. Bu sonuca göre üye devletlerin, şirketlerin idare 
merkezlerini bir başka üye ülkeye taşımalarına izin vermeme veya belirli sınır-
lama getirme hakları vardır; hatta kabul ettikleri düzenlemelere uyulmamasına 
da şirketin sona ermesi sonucuna bağlayabilme yetkileri mevcuttur. Bu halde 
dışa göçler konusunda yetkinin üye ülkelerde olduğuna ilişkin bir kuşku bulun-
mamaktadır. 

a. Sicil Yerinin ve İdare Merkezinin Birlikte Taşınması Suretiyle 

ABAD’ın ortaya koyduğu ölçüler çerçevesinde, birincil yerleşme hakkının 
kullanılması yoluyla şirketlerin dışa göçlerinde Türk hukukunu değerlendirir-
ken; bakılması gereken, Türk hukukunun ABAD kararlarıyla uyumlu olup ol-
madığı değil, Türk hukukunun konuyla ilgili ne gibi düzenlemeler getirdiğidir. 
Kaldı ki ABAD’ın Daily Mail ve Cartesio kararında vurguladığı husus, bu ko-
nuda Türk hukukunun yetkili olacağı ve çözümün de Türk hukuku çerçevesinde 
yapılacağıdır. Bu nedenle, Türk hukukunda, idare merkezini bir başka üye ülke-
ye taşımak isteyen Türk şirketlerine izin verilmeyebilecek veya idare merkezi-
nin taşınması belirli sınırlamalara tabi tutulabilecektir. Her iki halde de Türk 
hukukunun ABAD kararlarına aykırı olduğundan bahsedilemeyecektir. 

Türk hukukunda, Eski Ticaret Kanunundan farklı olarak29, konuya ilişkin 
özel bir hüküm bulunmaktadır. 6103 sayılı Ticaret Kanununun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 12. maddesinde düzenleme altına alınan 
konuya ilişkin hükümde: “Bir Türk şirketi, tasfiye edilmeksizin ve hedef ülkede 
yeniden kurulmaksızın yabancı bir ülkeye taşınabilir. Bunun için, Türk hukuku-
nun aradığı şartların yerine getirilmiş olduğu; şirketin taşındığı ülke hukukuna 
göre, o ülkede faaliyetine devam edebileceği; şirketin, konumunda meydana 

                                                                          
29 Eski Ticaret Kanununda ise Yürürlük Kanununda olduğu gibi açık bir düzenleme bulunama-

maktaydı. Şayet Cartesio şirketi, eski Ticaret kanunu döneminde benzer sonuç istemiş olsay-
dı, şirketin tasfiyesi ve sona ermesi, İtalya’da da yeniden kurulması gerekecekti. 
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gelecek değişiklikten alacaklıların, ilân yoluyla haberdar edildikleri, alacakla-
rını bildirmeye davet olundukları ve alacakların ödendiği veya teminat altına 
alındığı, ispat edilmelidir. Merkezini yurt dışına taşıyan şirketin unvanı, alacak-
lıların tümü tam olarak tatmin edilmeden ticaret sicilinden silinemez. Merkezin 
taşınmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu’nun 26. Madde-
sine göre çıkarılacak yönetmelikle yapılır” ifadesine yer verilmiştir. 

Kanunun düzenlemesinden, Türk şirketlerinin idare merkezlerini bir başka 
ülkeye taşımalarına izin verildiği görülmektedir. Ancak Macaristan şirketler 
hukukunda olduğu gibi Türk hukukunda da sicil yerini ve Türk hukukuna tabii-
yeti muhafaza ederek, bir şirketin idare merkezini taşımasına, bu hüküm anla-
mında olanak bulunmamaktadır. Buna göre bir Türk şirketinin tasfiye edilmek-
sizin ve hedef ülkede yeniden kurulmaksızın yabancı bir ülkeye taşınabilmesi 
için, taşınılan ülke hukukunun buna cevaz vermesi, şirket ile ilgili kişilerin bil-
gilendirilmesi ve alacaklarının da ödenmesi veya teminat altına alınması gerek-
mektedir. Bir Türk şirketi olarak kabulü halinde Cartesio’unun bu işlemi ger-
çekleştirebilmesi için, hedef ülke hukuku olarak İtalyan hukukunun sicil yerinin 
ve idare merkezinin taşınmasında bir engel teşkil etmemesi, şirket ilgililerinin 
de konuyla ilgili bilgilendirilmeleri ve alacaklarının da ödenmesi veya teminat 
alınması gerekmektedir. Aksi halde şirketin taşınmasına müsaade edilmeyecek, 
Cartesio şirketinin kaydı da ticaret sicilinden silinmeyecektir. Buna ilişkin muh-
temel uyuşmazlık halinde de ATAD, konunun Türk hukukuna göre çözülmesi 
gerektiğine ve bu anlamda da Türk hukukunda benimsenen çözümün Birlik 
hukukuna aykırı olamayacağına karar verecektir. 

b. Sicil Yerini ve Türk Şirketler Hukukuna Tabiiyetini Muhafaza Etmek 
Suretiyle 

Bizim için de AB üyesi ülkeler içinde AB şirketler hukuku ve dışa göçler 
açısından en temel meseleyi, “Sicil yerini ve Türk hukukuna tabiiyetini muhafa-
za ederek bir Türk şirketi idare merkezini bir başka ülkeye taşıyabilir mi taşı-
yamaz mı?” sorusu oluşturmaktadır. Kaldı ki içe göçler açısından her üye ülke-
nin; geçerli bir şekilde bir üye ülkede kurulan, sicil yeri veya idare merkezi 
yahut da gerçek idare merkezi topluluk içinde bulunan şirketleri tanımak ve de 
kendi şirketleriyle birlikte aynı muameleye tabi tutma zorunluluğu bulunmakta-
dır. Artık geçerli şekilde bir şirket kurulduktan sonra, şirketin kurulduğu ülke 
haricinde başka bir üye ülkenin kendi şirketler hukuku kurallarını dayatma, 
ayrımcılık yasağına aykırı davranma ve şirketi bir şekilde tanınamama gibi bir 
yetkileri bulunmamaktadır. Bunun sınırını ise sadece kamu yararı oluşturmakta 
ve buna dayalı getirilen düzenlemelerinde “Gebhard Testine” tabi tutulmaktadır. 
Bu bakımdan ülkelerin AB şirketler hukuku ve şirketlerin sınıraşan hareketle-
rindeki kaderini dışa göçlerle ilgili yaptıkları düzenlemeler oluşturmakta, bura-
da da başat unsuru “sicil yerini ve tabi olduğu hukuku muhafaza ederek, kendi 
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şirketlerinin idare merkezlerini bir başka ülkeye taşıyıp taşıyamayacakları” ko-
nusunda yaptıkları tercihler oluşturmaktadır. Unutulmamalıdır ki dışa göçlerde 
ABAD, tercihi üye ülkelere bırakmakta ve hangi yönde olursa olsun üye ülke-
lerce yapılan tercihler, Birlik hukukuna aykırı bulmamaktadır. Bu sonuçla, şir-
ketin varlık kazandığı ülke hukukunun, şirketlerle ilgili düzenlemeleri yapmaya 
yetkili olduğu ve kendi şirketlerinin dışa göçlerine izin verip vermeme konusu-
nun da üye ülkelerin kendi takdirlerinde olduğu kabul edilmiştir. O halde Türk 
şirketlerinin, sicil yerini ve Türk hukukuna tabiiyetini muhafaza ederek, idare 
merkezini bir başka ülkeye taşıyıp taşıyamayacağı konusu, Türk hukukuna göre 
belirlenecektir. Bir başka deyişle, Türk şirketlerinin sınıraşan hareketliliği ve 
dışa göçler konusunda kaderi, Türk hukukunun ellerindedir. 

Türk hukukunda, sicil yerinin ve Türk hukukuna tabiiyetin muhafaza edile-
rek idare merkezinin bir başka ülkeye taşınması konusunda, sicil yerinin ve 
idare merkezinin birlikte taşınması halinde olduğu gibi, açık bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Sicil yerinin ve idare merkezinin birlikte taşınmasına ilişkin 
özel hüküm niteliğindeki Yürürlük Kanunu’nun 12. maddesinden ise, buna iliş-
kin bir çözüm de çıkmamaktadır. Aksine Türk şirketlerinin dışa göçlerinin, sicil 
yerinin ve idare merkezinin birlikte taşınması halinde mümkün ve de bununla 
sınırlı olabileceği gibi bir sonuç çıkmaktadır. Kanun koyucunun dışa göçlerle 
ilgili getirmesi gereken çözüm, Türk şirketlerinin Türk hukukuna tabiiyetini 
sürdürerek birincil yerleşme özgürlüğünü temin etmek yönünde olması gerekir-
ken, Türk şirketlerini tercih yapmaya zorlaması izaha muhtaçtır. Bir başka de-
yişle, Yürürlük Kanunu’nun 12. maddesi karşısında, bir Türk şirketi olarak 
Cartesio veya Cartesio konumundaki Türk şirketleri, Türk olma veya İtalyan 
olma arasında bir seçim yapmak durumundadır. 

Oysaki AB şirketler hukuku ve sınıraşan şirket hareketliliği bakımından, 
Türk hukukunda esas çözüme kavuşturulması ve kolaylaştırılması gereken ko-
nu, Türk şirketlerinin Türk hukukuna tabiiyetini muhafaza ederek sınıraşan 
hareketliliğinin kolaylaştırılması ve kurucu anlaşmayla bahşedilen yerleşme 
özgürlüğünden de sonuna kadar yararlandırılmasıdır. Bu haliyle Yürürlük Ka-
nunu’nun 12. maddesi özel hüküm teşkil etmekte ve bu özel hüküm karşısında, 
dışa göçler açısından Türk hukukunda başkaca bir sonuca, genel hükümlerin 
kullanılması suretiyle gitme olanağı görünmemektedir. Ayrıca bu yönde gösteri-
lecek çaba saygıyı hak etmekle birlikte, Türk şirketleri için de yerleşme özgür-
lüğünün kaynakta sınırlandırılmasının ortadan kaldırılmasına yeterli olmayacak 
ve her şekilde, Türk şirketleri için bir öngörülmezlik mevcudiyetini sürdürecek-
tir. Kaldı ki MÖHUK sisteminde statüdeki idare merkezi anlayışı benimsenmiş; 
TTK sisteminde de şirketin kuruluş yeri ile statüdeki idare merkezinin bir ve 
aynı yerde olması aranmış, şirketlerin idare merkezlerinin bulunduğu yerde 
kurulması ve ana sözleşmelerinde de idare merkezlerini gösterme zorunluluğu 
(Yeni TTK 213, 215, 354, 587) esası getirilmiştir. Bu düzenlemelerle birlikte 
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Yürürlük Kanunu’nun 12. maddesi, AB şirketler hukuku bakımından, idare 
merkezi teorisi etkisi yaratacak gibi gözükmektedir. Bu nedenle yapılması gere-
ken, konunun açıkça düzenlenmesi ve Türk şirketlerine, “sicil yerini ve Türk 
hukukuna tabiiyeti muhafaza ederek idare merkezini taşıma” olanağının tanına-
rak yasal bir zemine kavuşturulmasıdır. 

B. Yürürlük Kanunun 12. Maddesinin Kaldırılması Gereği 
Dışa göçler açısından Türk hukuku incelendiğinde, özel bir hüküm olduğu 

görülmektedir. 6103 sayılı Ticaret Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun’un 12. maddesinde düzenleme altına alınan bu hüküm, Maca-
ristan şirketler hukuku ve SE30 düzenlemeleriyle paralellik arz etmektedir31. Bu 
bağlamda da bir Türk şirketinin sicil yerini ve de Türk hukukuna tabiiyetini 
sürdürerek, idare merkezini AB üyesi bir ülkeye taşımak suretiyle dışa göçü 
mümkün görünmemektedir. Aksine, Türk şirketlerinin dışa göçleri, hükmün 
aradığı şartların yerine getirilmesi kaydıyla, sicil yerlerini ve idare merkezleri 
birlikte taşımalarıyla suretiyle mümkün olabilmektedir. Bu ise bağlı oldukları 
hukukun değişmesine ve Türk şirketlerinin göçtükleri üye ülkenin tabiiyetine 
geçmelerine yol açacağı açıktır. Oysa kuruluş yeri teorisi açısından, şirketin, 
sicil yerini ve tabi olduğu hukuku muhafaza ederek, idare merkezini bir başka 
üye ülkeye taşımasında bir sıkıntı bulunmamakta, hatta şirketin idare merkezi-
nin nerede olup olmadığı da bir önem arz etmemektedir. Buna karşın aynı du-
rum, idare merkezi teorisi açısından geçerli olmamakta ve Türk hukuku da idare 
merkezi anlayışı benimseyen ülkelerle aynı sonucu doğurmaktadır. Bu da, en 
azından şirketlerin sınıraşan hareketliliği açısından, Türk hukukunda benimse-
nen anlayışın idare merkezi olduğunun kabulünü gerekmektedir. Kaldı ki 
MÖHUK sisteminde statüdeki idare merkezi anlayışı benimsenmekle birlikte 
istisnaen de olsa gerçek idare merkezi kıstasına da yer verilmiştir. TTK siste-
minde de şirketin kuruluş yeri ile statüdeki idare merkezinin bir ve aynı yerde 
olması aranmış, şirketlerin idare merkezlerinin bulunduğu yerde kurulması ve 
ana sözleşmelerinde de idare merkezlerini gösterme zorunluluğu (Yeni TTK 
213, 215, 354, 587) esası getirilmiştir. 

Bunun yanında 6103 sayılı Ticaret Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şek-
li Hakkında Kanun’un 12. maddesi Birlik hukukuna uyum anlamında bir önem 
taşımaması ve Türk şirketler hukuku açısından taşıdığı risk nedeniyle kaldırıl-

                                                                          
30 Bir Avrupa Anonim şirketi olan SE, Societas Europea'nın kısaltılmasıdır. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. KARA, Bölüm I, III, B, 1. 
31 Hatırlamakta fayda var ki ABAD "Bir üye ülkede kurulan, sicil yeri veya idare merkezi ya da 

gerçek idare merkezi Birlik içinde bulanan şirketleri" bir nevi AB şirketi olarak görmektedir. 
Bu anlamda da SE, AB şirket tiplerinden sadece birisi olup bu şirket türünün seçilmesi halin-
de de SE Tüzüğüne uymak gerekmektedir. KARA, s.144-145 
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ması gerekmektedir. Nihayetinde bu hüküm dışa göçlerle ilgilidir ve bu konuda 
üye ülkelerin yetkileri neredeyse tamdır. Bu hükmün Türk şirketler hukuku 
açısından en temel riski ise, mevcut Türk şirketlerinin de daha avantajlı düzen-
lemelere sahip üye hukuklarını seçip o ülkenin şirket formuna dönüşebilmeleri-
ni kolaylaştırması ve seçtiği üye ülke hukukuna tabiiyetini sürdürerek, Türki-
ye’de de faaliyetlerini devam ettirmesine olanak vermesidir. Yürürlük Kanu-
nu’n mevcut Türk şirketlerine sağladığı bu kolaylık ile şirketler hukuku yarışın-
da Türk hukukunun yeri birlikte değerlendirildiğinde, teorik de olsa, hiçbir Türk 
şirketinin kalmama olasılığı mevcuttur. Özellikle, hatırı sayılır çoğunluğu Al-
manya’da olmak üzere, beş milyon Türk’ün Avrupa’da yaşadığı ve Türkiye’nin 
ihracatında Avrupa pazarının önemli bir yer tuttuğu da göz önünde bulundurul-
duğunda, bu tehlikenin yabana atılmaması gerekir. Bu haliyle, salt Avrupa’da 
yaşayanlar için değil, Türkiye’de ikamet eden Türk girişimcileri için de Alman 
veya İngiliz şirketler hukuku, bir seçenek olarak ortadadır. Nihayetinde Türk 
girişimciler, yeni kuracakları şirket için İngiliz veya Alman şirketler hukukunu 
seçebilecek; buna karşın mevcut Türk şirketleri de Yürürlük Kanunu hükmün-
den yararlanmak ve koşullarını yerine getirmek suretiyle İngiliz veya Alman 
şirketi haline gelebilecektir. Her iki olasılıkta da bu şirketlerin Türkiye'deki 
faaliyetleri içe göç teşkil edeceğinden, Türk hukuku açısından bir müdahale söz 
konusu olamayacak ve böylelikle Türk hukuku devre dışı kalacaktır. 

Oysaki dışa göçler açısından hayati olan; mevcut şirketleri muhafaza etmek 
ve mümkün olduğunca da yeni şirketler için cazibe merkezi olmaktır. Kaldı ki 
kuruluş yerini saf olarak uygulayan İngiltere bile şirketlerin sicil yerini değiş-
tirmesini32, Parlamento tarafından buna onay veren özel bir kanunun çıkarılması 
şartına bağlanmakta33, bu ise İngiliz şirketlerinin tabiiyet değiştirmesini imkân-
sızlaştırmakta, dışa göçler açısından üye ülkelerin münhasıran yetkili olması 

                                                                          
32 İngiliz şirketler hukukunda, şirketlerin mutlaka bir sicil yeri bulunması gerekmektedir (CA 

sec.86). Bu husus şirketin kuruluşunda tescil şartı yerine getirilirken sicil yetkilisine 
(registrar) ibraz edilmesi gerekli olan belgeleri düzenlemiş bulunmaktadır (CA sec.9). Söz 
konusu belgeler arasında, kurucular tarafından şirketin sicil yerinin nerede bulunması arzu 
ediliyorsa, bu yerin adresinin de gösterildiği bir beyannamenin yer alacağı hususu yasa koyu-
cu tarafından belirlenmiş bulunmakta (CA sec.9/5.a); buna göre girişimciler de şirket sicil ye-
rini İngiltere ve/veya Galler, İskoçya veya Kuzey İrlanda’da olacağını söz konusu beyanna-
mede açıklığa kavuşturmaları gerekmekte (CA sec.9/2.b); tescil talebine eklenen beyanda da 
şirketin açık adresi ile birlikte gösterilen yönetim ve yargı bölgesi neresi ise tescil talebinin de 
bu bölgenin sicil yetkilisine yöneltilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa 
YASAN: “Birleşik Krallık Şirketler Hukukunda Şirket Merkezi (Regıstered Offıce) Mecburi-
yeti”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C: XVII, S: 1-2, 2013, s.1001-1002 

33 Bu hükmün en azından Birleşik Krallık içerisindeki yönetim ve yargı bölgeleri arasında trans-
feri yönünden yumuşatılması hususu şirket merkezinin transferine imkân tanıyan Avrupa 
Anonim Şirketi (Societas Europea) Tüzüğü hükümleri gerekçe gösterilerek ileri sürülmüşse 
de İngiliz Şirketler Kanunu olan Company Act 2006’da da İngiliz yasa koyucu hiçbir esneklik 
göstermemiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. YASAN, s.1002-1003 
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karşısında da bu kanunun kaldırılması için de hiçbir neden bulunmamaktadır. 
Bu sebeple hem AB şirketler hukuku müktesebatına uyum sağlamada gerekli 
olmaması hem de kendisini gösteren şirketler hukuku yarışı anlamında yarattığı 
risk nedeniyle hükmün kaldırılması gerekmektedir. 

C. Alman MoMİG İle İngiliz Şirketler Hukuku Düzenlemeleri Esas 
Alınarak Kuruluş Yeri Teorisinin Benimsenmesi Gereği 

Türk hukukunda benimsenen anlayış ne şekilde kabul edilirse edilsin, her 
iki teorinin de avantajlarını taşımadığı aşikardır34. Bu haliyle yapılan düzenle-
menin, özellikle şirketler hukuku yarışında Türk hukukunu dezavantajlı kılacağı 
ve fiili idare merkezi kıstasının uygulamasının da içe göçler açısından ABAD 
kararlarına aykırılık teşkil edeceği açıktır. Nihayetinde ABAD, üye ülkelerin 
hangi sistemi benimseyip benimsemediklerini dikkate almamakta, geçerli bir 
şekilde kurulmuş bir şirketin tüm üye ülkelerce tanınmasını ve kendi şirketleriy-
le de aynı muameleye tabi tutulmasını istemektedir. Dolayısıyla hangi teori 
içinde değerlendirilirse değerlendirilsin, statüdeki idare merkezi esasının her iki 
teorinin de sağladığı avantajları veremediği, üstelik bu esasın ABAD kararla-
rında vurgulanan ilkelere aykırı olabileceği ve şirketler hukuku yarışında da 
Türk şirketler hukukunu dezavantajlı kılacağı açıktır. Bu nedenle bu anlayışın 
terk edilmesi, kuruluş yeri teorisinin benimsenmesi35 gerekmektedir. Kaldı ki 
idare merkezi teorisinin öncüsü olmasına rağmen Almanya, idare merkezi teori-
sini terk etmiş ve kuruluş yeri esasını benimseyerek şirketler hukukunu yeniden 
düzenlenmiş, böylelikle de rekabetçi bir şirketler hukukuna sahip olmayı hedef-
lemiştir. Dolayısıyla Alman MoMİG36 ile İngiliz şirketler hukuku37 düzenleme-
leri esas alınarak Türk hukuku da mevcut gelişmeler ışığında şekillenebilir. 

D. Yeni TTK’nın Cartesio Kararından Önce Hazırlanmasının Etkileri 
Unutulmamalıdır ki Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısının hazırlandığı dö-

nem itibariyle, AB şirketler hukuku ve şirketlerin sınıraşan hareketliliği konusu 
tam olarak netleşmemiştir. Öyle ki AB şirketler hukukunun ne olduğunun belir-
lenmesi, öncelikle AB şirketinin ne olduğuna bağlı olması konunun Avrupa'da 
da Cartesio kararına kadar ki süreçte tartışmalar devam etmiş, hatta Cartesio 
kararı sonrasında dahi bir bütün olarak resmin ortaya çıkarılmasında güçlükler 
yaşanmıştır. Bu nedenle konunun, 2008 yılında Cartesio kararıyla birlikte niha-
yete erdirilerek netleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, Yürürlük Kanu-

                                                                          
34 TEKİNALP/ÇAVUŞOĞLU, s.98; AYGÜL, s. 202 
35 Aynı yönde görüş için bkz. AYGÜL, s.202 
36 Ayrıntılı bilgi için bkz. KARA, Bölüm III, II, A, 2,a. 
37 Ayrıntılı bilgi için bkz. KARA, Bölüm III, II, A, 2,b. 
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nu düzenlemesinin erken olduğu, muhtemelen ikincil düzenlemeler, özellikle 
SE Tüzüğü esas alınarak getirildiği ve bu nedenle de konunun en önemli yanı-
nın gözden kaçırılmasının olağan olduğu söylenebilir. Oysaki SE şirket tipi de 
AB şirketlerinden sadece birisini teşkil etmektedir. Nitekim şirketlerin sınıraşan 
hareketliliğiyle ilgili olarak kanunun gerekçesine baktığımızda, “Daily Mail, 
Centros, Inspire Art ve Übeersering kararlarına” yer vermekle yetinildiği göze 
çarpmaktadır. Buna karşın yine kanun gerekçesinde konunun oldukça yeni ol-
duğu, araştırılması gerektiği ve bu nedenle de tüm araştırmacılara açık olduğu 
çağrısında bulunulduğu görülmekte; bu ise konunun oldukça yeni olduğu husu-
sunun kabulü ile hareket edildiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu ise yeni 
TTK'nın hazırlanmasında verilen kıymetli emeklere hiç bir şekilde halel getir-
memekte, her şekilde kanunun hazırlanmasında emeği geçenlere bir teşekkürü 
gerektirmektedir. 

SONUÇ 
Türk şirketler hukukunda dışa göçler açısından düzenlemeler Cartesio kara-

rı öncesindeki dönemin izlerini yansıtmaktadır. Bu ise Türk hukukunun dışa 
göçler açısından bizatihi Türk şirketlerinin yerleşme özgürlüğünü kaynakta 
engelleyici yanını sürdürmesine, içe göçler açısından ise Birlik hukukuna aykı-
rılık potansiyelini devam ettirmesine yol açmıştır. Oysaki AB şirketler hukuku 
ve şirketlerin sınıraşan hareketliliği iki boyutludur, bu nedenle yapılan düzen-
lemelerde de içe göçler ile dışa göçler boyutunun birlikte ele alınarak değerlen-
dirilmesi ve kararların Avrupa’da yarattığı sonuçlar da dikkate alınarak sonuca 
gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca Birlik hukukuna uyumun öncelikle birincil 
düzenlemelerle başlanması ve daha sonra da birincil düzenlemelere bağlı olarak 
çıkarılan ikincil düzenlemelere uyumun gündeme gelmesi gerekir. Bu anlamda 
ise Kurucu Anlaşma’nın yerleşme özgürlüğüyle ilgili hükümlerinin, birincil bir 
düzenleme olarak doğrudan uygulanma kabiliyetine sahip olduğuna, bu özgür-
lüğün uygulanmasının da başkaca bir anlaşmayı veya düzenlemeyi gerektirme-
diğine ilişkin ABAD kararları da açıktır. Türk şirketlerinin dışa göçleri açısın-
dan Türk hukukunun kaynakta engelleyici yanı, Türk hukuku düzenlemelerinin 
idare merkezi anlayışını yansıtması veya bu anlayışa daha yakın durması nede-
niyle ortaya çıkmaktadır. Bu konu Türk hukukunda tartışmalı olmakla birlikte, 
kabul edilen anlayış ne yönde olursa olsun, Türk hukukunun ne kuruluş yerinin 
ne de idare merkezi teorisinin avantajlarını taşıdığı hususunda genel bir kabul 
de bulunmaktadır. Ancak ABAD kararları sonucunda Avrupa’da yaşanan ge-
lişmelerin, klasik anlamda ayrım yapılmasını da zorlaştırdığı akılda tutulmalı-
dır. Nihayetinde içe göçler karşısında üye ülkelerin bir ön koşul olarak şirketleri 
tanımak ve kendi şirketleriyle eşdeğer tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu 
da Macaristan örneğinde olduğu gibi idare merkezi teorisi takipçisi üye ülkeleri, 
mevcut gelişmelere uyum sağlamaya itmekte ve peşinen de şirketleri tanımak 
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durumunda bırakmaktadır. Dolayısıyla, yabancı şirketlerin tanınıp tanınmama-
sına ilişkin hükümler, Türk hukukunda benimsenen anlayışın ortaya konulma-
sında yeterli bir ölçüt olmamaktadır. Kanımızca bu anlamda kullanılabilecek en 
önemli ölçüt ve bu doğrultuda sorulacak en temel soru şudur: “Türk şirketleri, 
sicil yerlerini ve Türk hukukuna bağlılıklarını muhafaza ederek, idare merkezle-
rini bir başka üye ülkeye taşıyabiliyorlar mı taşıyamıyorlar mı?” sorusudur. 

Bu ölçütten yola çıkarak dışa göçler açısından Türk hukuku incelendiğinde, 
özel bir hüküm olduğu görülmektedir. 6103 sayılı Ticaret Kanununun Yürürlük 
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 12. maddesinde düzenleme altına alı-
nan bu hüküm, Macaristan şirketler hukuku ve SE düzenlemeleriyle paralellik 
arz etmektedir. Bu bağlamda da bir Türk şirketinin sicil yerini ve de Türk huku-
kuna tabiiyetini sürdürerek, idare merkezini AB üyesi bir ülkeye taşımak sure-
tiyle dışa göçü mümkün görünmemektedir. Aksine, Türk şirketlerinin dışa göç-
leri, hükmün aradığı şartların yerine getirilmesi kaydıyla, sicil yerlerini ve idare 
merkezleri birlikte taşımalarıyla suretiyle mümkün olabilmektedir. Bu ise bağlı 
oldukları hukukun değişmesine ve Türk şirketlerinin göçtükleri üye ülkenin 
tabiiyetine geçmelerine yol açacağı açıktır. Oysa kuruluş yeri teorisi açısından, 
şirketin, sicil yerini ve tabi olduğu hukuku muhafaza ederek, idare merkezini bir 
başka üye ülkeye taşımasında bir sıkıntı bulunmamakta, hatta şirketin idare 
merkezinin nerede olup olmadığı da bir önem arz etmemektedir. Buna karşın 
aynı durum, idare merkezi teorisi açısından geçerli olmamakta ve Türk hukuku 
da idare merkezi anlayışı benimseyen ülkelerle aynı sonucu doğurmaktadır. Bu 
da AB şirketler hukuku açısından, Türk hukukunda benimsenen anlayışı idare 
merkezine yaklaştırmaktadır.. Kaldı ki MÖHUK sisteminde statüdeki idare 
merkezi anlayışı benimsenmekle birlikte istisnaen de olsa gerçek idare merkezi 
kıstasına da yer verilmiştir. TTK sisteminde de şirketin kuruluş yeri ile statüde-
ki idare merkezinin bir ve aynı yerde olması aranmış, şirketlerin idare merkezle-
rinin bulunduğu yerde kurulması ve ana sözleşmelerinde de idare merkezlerini 
gösterme zorunluluğu (Yeni TTK 213, 215, 354, 587) esası getirilmiştir. Bu 
anlamda Türk hukukunda benimsenen anlayışın idare merkezi teorisine yakın 
olması ise Türkiye’nin, idare merkezi teorisini takip eden ülkelerin kaderlerini 
paylaşmasına yol açabilecektir. Bu anlamda Türk hukuku, içe göçler açısından 
idare merkezi teorisi etkisi yaratarak Birlik hukukuyla çelişecek, dışa göçler 
açısından da Türk şirketlerinin yerleşme özgürlüğünü kaynakta engelleyecektir. 

Bu nedenle yapılması gereken, konunun açıkça düzenlenmesi ve Türk şir-
ketlerine, “sicil yerini ve Türk hukukuna bağlılıklarını muhafaza ederek idare 
merkezini taşıma” olanağının tanınarak yasal bir zemine kavuşturulmasıdır. 
Ayrıca AB şirketler hukukunda dışa göçler açısından ABAD üye ülkeleri, ner-
deyse tam yetkili görmektedir. Bu bakımdan Türk şirketlerinin yerleşme özgür-
lüğü konusundaki kaderi, Türk hukukunun ellerindedir. Bunun için de Türk 
hukukunda, Alman MoMİG ile İngiliz şirketler hukuku düzenlemelerinden fay-
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dalanılarak kuruluş yerinin benimsenmesi gerekmektedir. Kuruluş yerinin be-
nimsenmesi ise konunun her iki boyutu itibariyle, Türk hukukunda mevcut veya 
doğacak muhtemel sorunların çözülmesini kolaylaştıracaktır. 

Ayrıca 6103 sayılı Ticaret Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak-
kında Kanun’un 12. maddesi hükmünün Birlik hukukuna uyum anlamında bir 
önem taşımaması ve Türk şirketler hukuku açısından taşıdığı risk nedeniyle 
kaldırılması gerekmektedir. Nihayetinde bu hüküm dışa göçlerle ilgilidir ve bu 
konuda üye ülkelerin yetkileri neredeyse tamdır. Bu hükmün Türk şirketler 
hukuku açısından en temel riski ise, mevcut Türk şirketlerinin de daha avantajlı 
düzenlemelere sahip üye hukuklarını seçip o ülkenin şirket formuna dönüşebil-
melerini kolaylaştırması ve seçtiği üye ülke hukukuna tabiiyetini sürdürerek de 
Türkiye’de de faaliyetlerini devam ettirmesine olanak vermesidir. Bunun yanın-
da AB’de şirketler hukuku yarışı baş gösterdiği ve gelinen noktada ise her üye 
ülke için asıl olanın, mevcut şirketlerini muhafaza ederek yeni şirketler kazan-
ma ve bunun için de girişimciler cazip şirketler hukuku seçeneği yaratmak ol-
duğu gözden kaçırılmamalıdır. Bütün bunlarla birlikte Yürürlük Kanunun 12. 
Maddesinin Birlik hukukuyla uyum anlamında bir şey ifade etmemesi, dışa 
göçler açısından ABAD’ın üye ülkeleri tam yetkili görmesi ve hiç bir sebep 
mevcut değilken Türkiye'nin kendi şirketlerini kaybetme riskini içermesi karşı-
sında kaldırılmasında fayda bunmaktadır. 
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ÖZET 

Yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini benimseyen Türk Me-
deni Kanunu, kural olarak eşlerin kişisel ve edinilmiş malları üzerinde tasarruf özgürlü-
ğünü benimsemiştir. Ancak bu tasarruf özgürlüğünün istismar edilebileceğini ve diğer 
eşin katılma alacağını azaltmak için kullanılabileceğini öngören kanun koyucu, TMK 
m. 229 ile bağlantılı olarak m. 241 üzerinden birtakım düzenlemeler getirmiştir. Birbir-
leri ile zorunlu bir bağ içinde bulunmayan fakat birbirlerini tamamlayan bu maddeler, 
eşlerin tasarruf özgürlüğüne ciddi sınırlamalar getirmektedir. Buna göre katılma alacağı 
borçlusu eşin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar 
ve bir süre ile mukayyet olmaksızın katılma alacağını azaltmaya dönük tüm devirler, 
artık değerin hesabında sanki bunlar hiç yapılmamış gibi borçlu eşin aktif hanesine 
yazılacaktır. Fakat bu varsayımsal eklemeyle yetinmeyen kanun koyucu TMK m. 
241’de, tasfiye sonrası borçlu eşin katılma alacağını ödemede güçsüzlüğe düşmesi du-
rumunda, katılma alacağını tahsil edemeyen eşe, varsayımsal olarak eklenen kazandır-
malardan yararlanan üçüncü kişilere alacağın tahsil edemediği kısmı için başvurma 
imkânı getirmiştir. Vurgulamak gerekir ki, tasfiye sırasındaki eklemeler tamamen farazi 
mahiyettedir. Çalışmanın amacı bu hukuki imkânın ve buna bağlı ortaya çıkan sorunla-
rın TMK m. 229 ile bağlantılı olarak geniş biçimde değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Katılma Alacağı, Üçüncü Kişiye Karşı Dava Hakkı, 
Eklenecek Değerler, Karşılıksız Kazandırma, Katılma Alacağını Azaltan Devirler,  
TMK m. 241, TMK m. 229. 

ZUZAMMENFASSUNG 

Gemäß Art. 202 Abs. 1 des Türkischen Zivilgesetzbuches (TMK) unterstehen die 
Ehegatten den Vorschriften über die Errungenschaftsbeteiligung, sofern sie nicht durch 
Ehevertag etwas anderes vereinbart haben. In diesem Sinne geht der türkische 
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Gesetzgebervom Prinzip aus, wonach jeder Ehegatte grundsätzlich alleine über sein 
Vermögen verfügen kann. Eine Einschränkung (Art. 229 i.V.m. Art. 241 TMK) erfährt 
aber diese während der Errungenschaftsbeteiligung gegebene Verfügungsfreiheit der 
Ehegatten über ihre Errungenschaft, um die Anwartschaft des anderen auf eine 
Beteiligung am Vorschlag zu schützen. Demnach soll verhindert werden, dass ein 
Ehegatte durch unentgeltliche Zuwendungen und Vermögensentäußerungen seine 
Errungenschaft schmälert und dadurch die Anwartschaft des anderen auf die 
Vorschlagsbeteiligung zum Scheitern bringt. Zudem sieht Art. 241 vor, dass der 
Berechtigte Ehegatte oder seine Erben können Zuwendungen, die der Errungenschaft 
hinzuzurechnen sind, bis zur Höhe des Fehlbetrags bei den Begünstigten Dritten 
einfordern, wenn das Vermögen des Verpflichteten Ehegatten oder seine Erbschaft bei 
der güterrechtlichen Auseinandersetzung die Beteiligungsforderung nicht deckt. Zu 
betonen ist, dass die Hinzurechnung ein rein rechnerischer Vorgang im Rahmen der 
güterrechtlichen Auseinandersetzung ist. Im Rahmen dieser Studie soll zunächst Art. 
229 TMK erörtert werden. Nachfolgend sollen die im Sinne von Art. 241 TMK 
vorgesehene Rechtsbehelfe und damit verbundenen Probleme detailliert untersucht 
werden. 

Schlusswörter: Anwartschaft, Fehlbetrag, Klage gegen die begünstigten Dritten, 
Zuwendungen, Vermögensentäußerungen, Hinzurechnung, TMK Art. 229,  
TMK Art. 241. 
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I. GİRİŞ 
Yetkili evlendirme memurunun önünde evlenme sözleşmesinin tamamlan-

dığı andan itibaren Türk Medeni Kanunu’nun yasal mal rejimi olarak öngördü-
ğü edinilmiş mallara katılma rejiminin yürürlüğe girişinin eşlerin sahip olduğu 
kişisel ve edinilmiş malları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı sorunu, TMK 
m. 223’te düzenlenmiştir. Buna göre her eş, yasal sınırlar içinde kişisel malları 
ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasar-
rufta bulunma hakkına sahiptir (TMK m. 223 f. I). Bu anlamda malvarlığı üze-
rinde dilediği şekilde tek başına tasarrufta bulunma imkânına sahip olan eş, 
malvarlığına ait bir değeri kanuni sınırları içerisinde dilediği gibi satabilecek, 
bağışlayabilecek ve birtakım sınırlı ayni haklarla yükümlendirebilecektir.1 Aynı 
şekilde her eş, kişisel ve edinilmiş mallarını yönetmekle ve bu yönetimin gerek-
li kıldığı masraflara katlanmakla yükümlü olup2; diğer eşin söz konusu mallar 
üzerinde yönetme adına bir hak ve yetkisi bulunmamaktadır.3 

Bu noktada kanun koyucu, bir tür hukuki işlem teşkil ediyor olması hase-
biyle her hukuki işlem için belirlenmiş genel yasal sınırlara (TBK m. 26, m. 27, 
m. 584) tabi olan tasarruf yetkisi için; genel bir iç mantığa sahip olduğu söyle-
nebilecek, kanunun değişik maddelerinde düzenlenmiş birtakım özel sınırlan-
dırmalar da getirmiştir. Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte eşlerin malvarlığı 
rejiminin devamı sürecince gerek kişisel gerekse edinilmiş malları üzerinde 
tasarruf özgürlüğü ilkesinden hareket eden Türk Medeni Kanunu’nun, bu özgür-
lüğün istismarını önlemeye matuf TMK m. 229 ve bu maddenin yaptırımı ola-

                                                                          
1 HANDKOMMENTAR ZUM SCHWEIZER PRIVATRECHT, Personen- und 

Familienrechtinkl. Kindes und Erwachsenenschutzrecht, Art. 1-456, Hrsg. BREİTSCHMID, 
Peter/RUMO-JUNGO, Alexandra, Zürich, 2012 (CHK- A. RUMO-JUNGO, ZGB Art., PN.), 
Art. 201, PN. 5. 

2 Kural olarak her eşin kendi malvarlığının yönetiminden kaynaklanan masraflara bizzat kat-
lanma yükümlülüğü var ise de, TMK m. 186 gereğince evlilik birliğinin giderlerine güçleri 
oranında katılma yükümlülüğü kapsamında -örneğin aile konutu olarak kullanılan evin eşler-
den birinin mülkiyetinde bulunması durumunda- diğer eşin evin yönetiminden doğan giderle-
re gücü nispetinde katılmak zorunda olduğu açıktır. CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 
201, PN. 3. 

3 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 201, PN. 2. Söz konusu kurala iki durumda istisna 
getirildiği söylenebilir. Bunlardan ilki madde TMK m. 215’te öngörülmüş olup; söz konusu 
madde, eşlerden birinin açık veya örtülü olarak mallarının yönetimini diğer eşe bırakması ha-
linde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekâlet hükümlerinin uygulanacağını düzenlemektedir. 
İkinci istisna ise, eşler için birbirlerine yardımcı olma zorunluluğu öngören TMK m. 185 f. 
III’ün bu mealde diğer tarafın malvarlığının geçici veya sürekli biçimde yönetimini de ihtiva 
ettiği, örneğin evlilik birliğini temsil kapsamında, eşlerden birinin diğerinin mülkiyetinde bu-
lunan evin kaloriferinin tamiri için yetkili olması durumunda eşler arasında vekâletsiz iş gör-
me hükümleri (TBK m. 526 vd.) uygulanacağıdır. CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 201, 
PN. 2; ZGB Kommentar Schweizerischen Zivilgesetzbuch, (Hrsg.), KOSTKIEWICZ, 
Jolanta K./NOBEL, P./SCHWANDER, Ivo/WOLF, Stephan, 2. Auflage, 2001 (ZGB 
Kommentar Schweizerischen Zivilgesetzbuch/RYFFEL, Art., PN.), Art. 220, PN. 1. 
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rak değerlendirilebilecek TMK m. 241 ile bu özgürlüğe bir sınırlandırma getir-
diği söylenebilir.4 TMK m. 229 ile bu tasarruf özgürlüğüne getirilen sınırlama-
nın içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadan önce, TMK m. 229’un güt-
tüğü mantık itibariyle bir bütün teşkil eden ve Türk Medeni Kanunu’nun değişik 
maddelerinde benzer amaçlarla ihdas edilmiş hükümlere (TMK m. 194, 178, 
223 f. 2)5 kısaca değinmekte fayda olacağını düşünüyoruz.6 

                                                                          
4 KURZKOMMENTAR – SCHWEIZERISCHES ZIVILGESETZBUCH, (Hrsg.) 

BÜCHLER, Andrea/JAKOB, Dominique, Basel, 2012 (KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, Art., 
PN.), Art. 208, PN. 1; SUTTER-SOMM, Thomas/KOBEL, Felix, Familienrecht, Zurich, 
2009 (SUTTER-SOMM/KOBEL, Familienrecht, PN.), PN. 361; BÜCHLER, 
Andrea/VETTERLI, Rolf, Eine Einführung in das Familienrecht der Schweiz, 2. Auflage, 
Basel, 2011 (BÜCHLER/VETTERLİ, Einführung, s.), s. 73; SUTTER-SOMM, Thomas, Die 
Streit verkündigung betreffend güterrechtlicher Hinzurechnung (Art. 208 ZGB) unter der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 1667 ff. in: FS für Ingeborg Schwenzer zum 60. 
Geburtstag, (Hrsg.) BÜCHLER, Andrea/MÜLLER-CHEN, Markus, Bern 2011 (SUTTER-
SOMM, Streit verkündigung, s.), s. 1668; SCHWENZER, Ingeborg (Hrsg.), SCHEIDUNG, 
FamKomm. Band I: ZGB undBand II: Anhänge, 2. Auflage, Bern, 2010 (FammKomm-
STECK, ZGB Art., PN.), Art. 208, PN. 1. 

5 BASLER KOMMENTAR, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, (Hrsg.) HONSELL, 
Heinrich/VOGT, Nedim P./GEISER, Thomas, 5. Auflage, Basel, 2014 (BSK ZGB I, 
HAUSHERR/AEBI-MÜLLER, Art., PN.), Art. 208, PN. 1; FammKomm-STECK, ZGB Art. 
208, PN. 1. İsviçre hukukunda bu bağlamda ele alınan maddelerden birisi de; eşlerin birbirlerine 
karşı malvarlıkları hususunda eşlerden birinin talebi üzerine mahkeme kararıyla bilgi verme yü-
kümlülüğünü düzenleyen İsviçre Medeni Kanunu’nun 170’inci maddesidir (ZGB Art. 170). 
“Bilgi Verme Yükümlülüğü” başlığı altındaki maddenin tercümesi şu şekildedir: “Eşlerden her 
biri diğer eşten onun aylık geliri, malvarlığı ve borçları hususunda bilgi talep edebilir. [Bu yönde 
talepte bulunan] eşin talebi üzerine mahkeme, diğer eşi veya üçüncü bir kişiyi talep edilen bilgi-
leri açıklamaya veya gerekli evrakı sunmaya zorlayabilir/yükümlendirebilir. Avukatlar, noterler, 
doktorlar, din hizmetlileri ve yardımcılarının mesleki sırları mahfuzdur.” Maddenin önemi, eşler 
arasındaki ihtilaflarda ispat konusunda oynadığı roldedir. Zira eşin bilgi vermekten kaçınması, 
hâkimin bilgi vermekten kaçınan eşin iddialarının kısmen ya da tamamen yanlışlığına ikna ol-
masına netice verebilir. FammKomm-STECK, ZGB Art. 208, PN. 9. 

6 Bu noktada şöyle bir soru sorulabilir: Zarar gören veya zarara uğratılan eş için Türk Medeni 
Kanun’u hükümleri dışında, Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca da bir koruma günde-
me gelebilir mi? Diğer eşin katılma alacağını azaltma kastıyla bağışlamalar ve devirler yapan 
eşin TBK m. 49’a göre sorumluluğu doğabilir mi? Söz konusu hükmün birinci fıkrasında hu-
kuka aykırı biçimde kusurlu olarak verilen zarar, ikinci fıkrasında ise ahlaka aykırı biçimde 
üçüncü kişilere kasten verilen zarardan ötürü sorumluluk düzenlenmektedir. BERNER 
KOMMENTAR zum schweizerischen Privatrecht: Das Familienrecht, Das Eherecht, Das 
Güterrecht der Ehegatten, Allgemeine Vorschriften der ordentlische Güterschtand der 
Errungenschaftsbeteiligung, Band II. 1. Abteilung, 3. Teilband 1. Unterteilband, (Hrsg.) 
MAIER-HAYOZ, Arthur, Bern, 1992 (BernerKomm-HAUSHEER/REUSSER/GEISER 
ZGB Art. PN.), Art. 220, PN. 9, bu durumda haksız fiil hukuku hükümlerine başvurulamaya-
cağı kanaatindedir. Zira, eş kendi malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunduğu için hukuka aykı-
rılık söz konusu olmayacak ve maddenin birinci fıkrası uygulanamayacaktır. İkinci fıkrada ise 
kast unsuru arandığı için, kastın varlığı halinde zaten haksız fiil hükümlerine ihtiyaç olmaya-
cak; TMK m. 229’daki özel düzenleme öncelik kazanacaktır. TMK m. 229 ile bağlantılı ola-
rak TMK m. 241’e göre açılacak davanın muvazaa davası ile ilişkisi için bkz. ÖZUĞUR, Ali 
İ., Mal Rejimleri, 6. Baskı, Ankara 2011, s. 83. 
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Eşlerin tasarruf özgürlüğünün ihdas edildiği TMK m. 223, hemen 2. fıkra-
sında tasarruf yetkisinin paylı mülkiyet konusu mala yöneldiği durumlarda özel 
bir sınırlama getirmiştir. Buna göre paylı mülkiyette her bir paydaşın kendi 
malvarlığı üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği kuralına bir istisna teşkil ede-
cek biçimde, eşlerden birinin paylı mülkiyete ilişkin tasarrufunun geçerliliği 
diğer eşin rızasına bağlanmıştır.7 

Bu anlamda diğer dikkat çeken madde ise, eşlerden her birinin diğer eşin 
açık rızası8 bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemeye-
ceğini, aile konutunu devredemeyeceğini veya aile konutu üzerindeki haklarını 
sınırlayamayacağını düzenleyen TMK m. 194’tür.9 

Eşlerin kendi kişisel veya edinilmiş malları üzerinde tasarruf özgürlü-
ğünü kabul eden kanun koyucu, TMK m. 299’da ailenin ekonomik varlığının 
korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine geti-
rilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birisinin istemde bulunması üzerine 
hâkimin belirleyeceği malvarlığı değerleri ile ilgili tasarrufların ancak eşin 
rızasıyla yapılabileceğini düzenlemek suretiyle, tasarruf özgürlüğüne ileri 
seviyede bir sınırlandırma getirmiştir. Kanun metninde dikkat çeken husus, 
tasarruf kısıtlamasına konu malvarlığı için edinilmiş mal-kişisel mal şeklin-
de bir ayrım gözetilmeksizin, her türlü malvarlığı değerinin (banka hesabı, 
taşınır-taşınmaz mülkiyeti) tasarruf yetkisinin kısıtlamasına konu olabilme-
sidir.10 

Çalışmada bundan sonraki açıklamaları kolaylaştırmak ve bir hazırlık teş-
kil etmek üzere birlikte ele alınması didaktik açıdan bir zorunluluk teşkil 
eden11 TMK m. 229 ile m. 241 arasındaki sistematik bağa ve bu maddelerin 
mantığına kısaca değinmek gerekirse; bilindiği üzere her eş veya mirasçıları 
diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olmakta (TMK m. 236), 

                                                                          
7 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 201, PN. 7. 
8 Bu rızanın mahiyeti veya diğer bir deyişle aranan bu rızanın fiil ehliyetine mi, yoksa tasarruf 

ehliyetine mi getirilmiş bir bir sınırlandırma olduğu hususu doktrinde tartışmalı olup, üçüncü 
bir görüş aile hukukuna özgü ve bu iki tasnifin dışında bir yerde konumlandırılması gerektiği 
yönündedir. CHK-A. ZEITER, ZGB Art. 169, PN. 11. 

9 Bilhassa aile konutu üzerindeki hakları sınırlandırmaya dönük işlemler altında ne anlaşılması 
gerektiğine ilişkin açıklamalar için bkz. CHK-A. ZEITER, ZGB Art. 169, PN. 8; DOĞAN, 
Murat, Medeni Kanunun Getirdiği Yeni bir Müessese, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Cilt.VI, 2002, s.285, 289. 

10 CHK-A. HEBERLEIN/V.BRÄM, ZGB Art. 178, PN. 2. 
11 Bu maddelerin birbirleriyle olan irtibatlarının bir zorunluluk teşkil edip etmediği, şayet edi-

yorsa bu zorunluluğun ne dereceye kadar olduğu, maddelerin uygulanma şartlarının ve muh-
tevalarının birbirleriyle ne derece örtüştüğü gibi hususlara TMK m. 241’in izahı sadedinde 
ayrıntılı biçimde değinileceği için burada sorunu anlamayı kolaylaştıracak iptidai bilgilere yer 
verilecektir. 
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artık değer ise TMK m. 231’de eklemeden ve denkleştirmeden elde edilen 
miktarlarda dâhil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden 
bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktar olarak tanımlan-
maktadır. Şöyle basit bir örnek12 verecek olursak: Evlilik devam ederken koca, 
edinilmiş mallarına dâhil olan Osman Hamdi Bey’in 50.000 TL değerindeki 
Arzuhalci isimli tablosunu yakın dostu C’ye hediye eder. Boşanma sonrası, 
erkek (A)’nın malvarlığında 10.000 TL edinilmiş ve 10.000 TL kişisel malı 
vardır. Kadın (B)’nin ise 10.000 TL edinilmiş malı ve 40.000 TL kişisel malı 
vardır. TMK m. 208 gereği mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl için-
de yapılan olağan dışı bağışlamalar TMK m. 208’e göre dikkate alınacağın-
dan, erkek (A) kadın (B)’ye 30.000 TL [(10 000+50 000)/2] borçlu olup, ka-
dın ise 5.000 TL (10 000/2) borçludur. Takas sonrası kadın (B), 25.000 TL 
katılma alacağına sahiptir. (A)’nın malvarlığı bu borcun yalnızca 20.000 
TL’sini karşılamaya yeteceğinden kalan 5.000 TL’lik kısım TMK m. 241’e 
göre açılacak bir dava ile (C)’den talep edilebilecektir. 

Dikkat edildiği takdirde artık değerin aktif hanesini teşkil eden kısım, mal 
rejiminin sona erdiği tarihteki mevcut edinilmiş mallardan ibaret olmayıp, aktif 
kısmın hesaplanmasında bir kısım kalemlerin eklenmesi gerekmektedir. Esasen 
tamamen varsayımsal bir değer ifade eden m. 229 bağlamındaki bu tasarrufla-
rın, örnekten de anlaşılacağı üzere ilk etapta malvarlığına geri dönüşü söz konu-
su olmayıp, alacaklı eşin katılma alacağını borçlu eşin malvarlığı üzerinden 
tahsil edememesi durumunda TMK m. 241’e göre borçlunun malvarlığı üzerin-
den tahsil edilemeyen miktarla sınırlı kalmak üzere miras hukukundakine ben-
zer biçimde bir “tenkise” tabi tutulması söz konusudur.13 

Eşlerin gelecekte meydana gelmesi muhtemel katılma alacağını koruma 
amacı güden hüküm,14 gerek eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden 
önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler dışında yap-
tığı karşılıksız kazandırmaların, gerekse bir eşin mal rejiminin devamı süre-
since diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirlerin artık 
değerin hesabı sırasında eklenecek değerler başlığı altında aktif hanesine 
farazi/ fiktif olarak eklenmesini öngörmektedir.15 Fakat artık değerin hesa-
bında aktif hanesine yazılan değerlerin eşlerden birisinin katılma alacağını 
arttırdığı şüphesiz ise de16, tasfiye neticesinde borçlu eşin mevcut malvarlı-

                                                                          
12 Örnek kısmen değiştirilerek CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, PN. 3’ten alınmıştır. 
13 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 201, PN. 7. 
14 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 1; HAUSHEER/GEISER/E.AEBI-

MÜLLER, Das Familienrecht, PN. 12.122. 
15 SUTTER-SOMM/KOBEL, Familienrecht, PN. 362. 
16 ZGB Kommentar Schweizerischen Zivilgesetzbuch-RYFFEL, ZGB Art. 208, PN. 2. 
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ğının, katılma alacağının ifası için yetersiz olması durumunda, ilgili hüküm 
katılma alacağını korumaya dönük amacını yerine getirme noktasında yeter-
siz kalacaktır. 

İşte tam bu noktada TMK m. 241, m. 229 ile güdülen amacın gerçekleşme-
sini sağlamakta ve alacaklı eş istisnai bir durum olarak söz konusu kazandırma-
ların muhatabı üçüncü kişilerden kazandırmaların iadesini talep edebilmekte-
dir.17 TMK m. 229 gereği her şeyden önce katılma alacağının hesabına esas 
teşkil eden artık değer hesabi olarak artacaktır.18 Fakat önemle ve bilhassa vur-
gulanmalı ki, bu hesabi/ fiktif eklemenin üçüncü kişilerle yapılan işlemler ve bu 
işlemlerin geçerliliği üzerinde evvel emirde hiçbir etkisi olmayıp, bu işlemleri 
geçersiz hale getirmemektedir.19 

Katılma alacaklısı eş veya onun mirasçıları mal rejiminden doğan katıl-
ma alacağını öncelikle borçlu eşe veya onun mirasçılarına karşı ileri sürmek 
zorundadırlar. Katılma alacağının borçlu eşten veya mirasçılarından temin 
edilememesi durumunda, TMK m. 241’e göre kazandırmanın katılma alaca-
ğının elde edilemeyen miktarıyla sınırlı kalmak üzere, iadesi talep edilebile-
cektir.20 

Sonuç olarak TMK m. 241’de düzenlenmiş olan üçüncü kişilere karşı dava 
hakkını konu alan bir çalışma için, TMK m. 241’in kendisi için mantıksal bir 
sonuç ve yaptırım teşkil ediyor olması hasebiyle TMK m. 229’un muhtevasının 
şerh edilmesi zaruridir. 

II. TMK M. 229 BAĞLAMINDA EKLENECEK DEĞERLERİN 
AÇIKLANMASI 

A. Genel Olarak 
Maddeye ilişkin açıklamalara geçmeden önce madde metninin bir bütün 

olarak aktarılmasında fayda mülahaza ediyoruz. 

“Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir: 

1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde di-
ğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandır-
malar, 

                                                                          
17 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 2; SUTTER-SOMM/KOBEL, 

Familienrecht, PN. 368. 
18 FammKomm-STECK, ZGB Art. 208, PN. 6. 
19 FammKomm-STECK, ZGB Art. 208, PN. 6; CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 14. 
20 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 14. 
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2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını 
azaltmak kastıyla yaptığı devirler. 

Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, 
davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden 
yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.” 

TMK m. 229 emredici nitelikte olduğundan tarafların sözleşme ile aksini 
kararlaştırmaları mümkün olmayıp, fakat tasfiye sürecinde somut birtakım hak-
lardan vazgeçmeleri mümkündür.21 Madde metninde açıkça anlaşıldığı üzere, 
söz konusu kazandırmaların artık değerin aktif hanesine yazılması eşin bu hu-
susta rızasının alınmamış olması koşuluna bağlanmıştır.22 Dolayısı ile eşin rıza-
sının alındığı durumlarda bu tip kazandırmalar dikkate alınmayacaktır. Ne var 
ki, şayet söz konusu kazandırmalar miras hukuku hükümleri gereğince tenkis 
veya denkleştirmeye tabi ise, bu rızanın kural olarak miras hukukundan doğan 
tenkis veya denkleştirmeye bir etkisi olamayacaktır.23 

Eklenecek değerleri kanun koyucu iki başlık altında ele almaktadır. İlki, 
mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan 
olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar olup; diğeri, herhangi 
bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın diğer eşin katılma alacağını azaltmak 
kastıyla yaptığı devirlerdir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, TMK m. 229 ile 
korunması amaçlanan şeyin katılma alacağı olduğu, katılma alacağının en 
önemli kaleminin ise edinilmiş mallar olduğu, kişisel malların bu anlamda dik-
kate alınmadığı düşünülürse, TMK m. 229 kapsamında değerlendirilecek tasar-
rufların kaynağı edinilmiş mallar olup; kişisel mallardan yapılan tasarruflar 
hükmün konusu değildir.24 Söz konusu karşılıksız kazandırma ve devirlerin 
kaynağının - bilhassa para ve misli eşyalarda - edinilmiş mal mı yoksa kişisel 
mal mı olduğunun tespiti zor ise de, bu durumda öncelikle tarafların gerçek 
iradeleri tespit edilmeye çalışılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda taraf-
ların mefruz/varsayılan iradeleri esas alınmalıdır. Tarafların varsayılan iradeleri 
ise çoğu zaman hadiselerin sevkiyle anlaşılacaktır. Örneğin, eşin edinilmiş ma-
lının ancak ailenin geçimine yettiği durumlarda olağan dışı bir hediyenin kişisel 
maldan karşılandığının kabulü gerekecektir. Ya da önemli miktarda bir malvar-
lığı tevarüs eden eşin, eşinin rızası olmaksızın çocuklarına yaptığı bağışın kay-

                                                                          
21 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 3; FammKomm-STECK, ZGB Art. 

208, PN. 10. 
22 HAUSHEER/GEISER/E.AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht, PN. 12.137. 
23 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 4. 
24 FammKomm-STECK, ZGB Art. 208, PN. 6; CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 

2; BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-MÜLLER, ZGB Art. 208, PN. 9; 
HAUSHEER/GEISER/E.AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht, PN. 12.124. 
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nağının kişisel mallar olduğunun kabulü gerekir. Ya da işverenin yaptığı kıdem 
tazminatına ilişkin ödemenin akabindeki hediyenin kaynağı kişisel mallar ola-
rak kabul edilecektir.25 

B. Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önceki Bir Yıl İçinde Diğer Eşin 
Rızası Olmadan, Olağan Hediyeler Dışında Yapılan Karşılıksız 
Kazandırmalar 

1. Karşılıksız Kazandırma Kavramı 

Kazandırmada bulunan eş ile diğer eşin dışında kalan26 üçüncü kişiler ara-
sında sağlararası27 tasarrufî bir muameleyle gerek kazandırmada bulunan eşin 
edinilmiş malvarlığında28 doğrudan ya da dolaylı bir eksilme, gerekse kazandı-
ran eşin edinilmiş malvarlığında husule gelecek bir artışın önlenmesi şeklinde 
tezahür edebilecek biçimde29; mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl için-
de30, diğer eşin rızası olmaksızın31, üçüncü kişiler lehine olağan hediyeler dışın-
da32 ivazsız bir menfaat ya da kazanç teminidir.33 

                                                                          
25 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 2. 
26 Diğer eşe yapılan bir bağışlama gerek TMK m. 220 b. 2 mucibince zaten diğer eşin kişisel 

malı içinde olacağı için, gerekse diğer eşe “onun rızası olmaksızın” bir kazandırma yapılabi-
leceği düşünülemeyeceği için kazandırmadan istifade eden eşin TMK m. 229’un amaçladığı 
korumaya ihtiyacı yoktur. CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 6; FammKomm-
STECK, ZGB Art. 208, PN. 12. 

27 İsviçre Medeni Kanunu’nun (ZGB) Fransızca metninde açık biçimde “a disposè par libèralitès 
entrevifs” sağlararasında kaydı geçmektedir. Her ne kadar Almanca metinde açık biçimde 
sağlararası kaydı bulunmasa da, bu kanunun amaç ve anlamından, ayrıca metnin bağlamından 
rahatça anlaşılabilmektedir. Zira evlilik birliğinden doğan mal rejiminin tasfiyesi terekenin 
tasfiyesine takaddüm edeceği için, ölüme bağlı bir tasarrufla edinilmiş mal azaltılamayacaktır. 
CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 5; DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tu-
fan/GÜMÜŞ, M. Alper, Türk Özel Hukuku Cilt III, Aile Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2016 
(DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, Aile, PN.), dn. 97; Ölüme bağlı tasarrufları kısmen, örneğin mi-
rastan ivazlı feragat sözleşmesinde ivazın kaynağının edinilmiş mal olması durumunda, TMK 
m. 229 bağlamında değerlendiren yaklaşım için bkz. ACAR, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile 
Konutu, Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı, 3. Baskı, Ankara 2012 (ACAR, Aile Huku-
kumuz), s. 226; KILIÇOĞLU, Ahmet, Medeni Kanunumuzun Aile Miras Eşya Hukukuna 
Getirdiği Yenilikler, 2. Baskı, Ankara 2004 (KILIÇOĞLU, Yenilikler). s. 249. 

28 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 6; FammKomm-STECK, ZGB Art. 208, PN. 
8; Bizce TMK m. 229’un korumayı istihdaf ettiği malvarlığı kural olarak edinilmiş mallar ise 
de, TMK m. 230 bağlamında denkleştirme alacağı yükümlüsü kişisel malını mal rejiminin son 
ermesinden önceki bir yıl içinde bağışlaması durumunda, TMK m. 229 f. 1 b. 1 ile bağlantılı 
TMK m. 241 hükümlerinin uygulanması bu ana kurala bir istisna teşkil etmektedir. 

29 FammKomm-STECK, ZGB Art. 208, PN. 12; ZGB Kommentar Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch-RYFFEL, ZGB Art. 220, PN. 4. 

30 İsviçre Medeni Kanunu’nda 5 yıl olarak öngörülen süre, Türk Medeni Kanunu’nda 1 yıla 
indirilmiştir. Türk kanun koyucusunun bu tasarrufunun sebebinin “uyuşmazlıkların çok geri 
götürülmemesi” olduğu ileri sürülmüştür, Tutanaklarla Türk Medeni Kanunu (Aktaran: 
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Bu tanıma göre TBK m. 285 gereğince eşin edinilmiş malvarlığından yapı-
lan bağışlamalar, TMK m. 229 f. 1 b.1 kapsamında karşılıksız kazandırma ola-
rak kabul edilecektir. Dolayısıyla başkasına devredilebilen her türlü mameleki 
değer, taşınır taşınmaz eşya, alacaklar, haklar (telif, patent hakkı), bir alacağın 
temliki, başkasının borcunu ödeme bağışlama sayılacağından34 bu işlemlerin 
kaynağı edinilmiş mal olduğu sürece eklenecek değerler olarak dikkate alına-

                                                                                                                                                                                    
ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 2. Baskı, Ankara 2008, dn. 
253). ACAR’a göre ise sürenin 1 yıla indirilmesinin temel amacı, miras hukukunda TMK m. 
229’a karşılık gelen ve miras hukukunda tenkise tabi sağlararası kazandırmaları düzenleyen 
TMK m. 565 b. 3 ile uyumun sağlanmasıdır. Bkz. ACAR, Faruk, 4721 sayılı yeni Türk Me-
deni Kanunu’nda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Bağlamında Eşin Yasal Miras Payının 
Belirlenmesi, 2. Baskı, İstanbul 2004 (ACAR, Eşin Yasal Miras Payı), s. 100. 

31 Kazandırmaya ilişkin rıza sarahaten veya zımnen, kazandırmadan önce veya sonra verilebilir. 
Rızaya ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, bu rızanın sonuçlarının kapsamı üzerinedir. Bu 
mealde evvel emirde bu rızanın sonuçları aile hukukunda doğan mal rejimi ile sınırlı olup, mi-
ras hukuku açısından bir etkisi olmayacaktır. Çünkü eş terekeye eklenmesi gereken 
sağlararası (TMK m. 508) ve tenkise tabi olan kazandırmalara (TMK m. 565) onay vermek 
suretiyle diğer mirasçılar aleyhine bir durum yaratamaz. Esasen kazandırmalara onay veren 
eşin rıza vermemesi ihtimalinde yapılan karşılıksız kazandırmalar, TMK m. 229 sebebiyle ka-
zandıran eşin aktif hanesine yazılacağı ve alacaklı eşin katılma alacağını yükselteceği için, 
karşılıksız kazandırmaya rıza veren eş kazandırmada bulunan eşin katılma alacağı ve terekesi 
lehine ve kendi katılma alacağı aleyhine, kendi katılma alacağından vazgeçmiş olmaktadır. 
CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 6. 

32 Bir hediyenin alışılmış olup olmadığı, toplumun örf adetleri, bakış açısı, genel beklenti, eşle-
rin birbirleriyle olan ekonomik ilişkileri ve ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenecek-
tir. KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 10; FammKomm-STECK, ZGB Art. 
208, PN. 9. 

33 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, Art. 208, PN. 10; BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-
MÜLLER, ZGB Art. 208, PN. 13; BGE 138 III 689. Karara konu olayda; 26 Ağustos 1983 
yılında evlenen X (erkek) ve Y (kadın) çiftleri 1991 yılında (A) isimli bir kız çocuğuna sahip 
olurlar. 2001 Ağustos’unda çiftlerden (Y)’nin talebi üzerine Muri Yerel Mahkemesi ayrılık 
kararı verir. 3 Kasım 2007 yılında (Y), Zug Kanton Mahkemesi’nde boşanma davası açar ve 
mahkemenin 26 Şubat 2001 tarihli kararıyla çiftler boşanır. Mahkeme kararına göre (Y), 
(X)’e malvarlığı rejiminin tasfiyesi kapsamında 32’266.40 İsviçre Frankı ödemek zorundadır. 
Malvarlığı rejiminin tasfiyesinden doğan hakların tespiti bağlamında (X)’in edinilmiş malla-
rına, (X)’in 2000 yılında doğan ve 5 Nisan 2005 yılında tanıdığı evlilik dışı çocuğu (C)’nin 
annesi (B)’ye yaptığı 116’000- İsviçre Frankını ekleyen mahkemenin bu kararını Zug İstinaf 
Mahkemesi’nde temyiz eden (X), kendisinin artık değerinin hesabında 116.000 Frankının hu-
kuka aykırı biçimde ZGB m. 208 Abs. 1 Ziff. 1’a göre eklenecek değerler kapsamında “karşı-
lıksız kazandırma” olarak değerlendirildiğini gerekçe göstererek, (Y)’nin asıl ödemesi gere-
ken meblağın 92’292.40 Frank olduğunu ifade etmiştir. İlk Derece Kanton Mahkemesi’nin 
(B)’ye yapılan ödemeyi ZGB m. 208 Abs. 1 Ziff. 1’e göre “karşılıksız kazandırma” kapsa-
mında eklenecek değer bağlamında değerlendiren kararını, Zug İstinaf Mahkemesi onaylar. 
İstinaf mahkemesinin kararına Yüksek Mahkeme nezdinde itiraz eden (X)’in talebini redde-
den Yüksek Mahkeme, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun annesi (B)’ye çocuğun bakım ve 
gözetimi için yapılan ödemenin ZGB m. 208 Abs. 1 Ziff. 1’e göre bir karşılıksız kazandırma 
olduğunu belirtmiştir. 

34 ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Yetkin Yayınla-
rı, 10. Baskı, Ankara 2014, s. 213. 
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caktır. Ayrıca bir haktan feragat, ibra, vakıf kurulması, yaşam sigortasından 
doğan hakların temliki, üçüncü kişi lehine kurulan sözleşme35 yine bu anlamda 
birer karşılıksız kazandırma olarak değerlendirilecektir.36 Bağışlama sözleşme-
sinin evlilik öncesinde veya evlilik sırasında olmakla birlikte mal rejiminin sona 
ermesinden önceki bir yıldan daha önceki bir tarihte yapıldığı, fakat tasarrufi 
muamelenin ifanın mal rejimin sona ermesinden önceki bir yıl içinde gerçekleş-
tiği durumlarda Türk-İsviçre hukukunda hâkim sayılacak bir görüşe göre37 bu 
bağışlama da TMK 229 f.1 b.1 kapsamında karşılıksız kazandırmalar olarak 
değerlendirilecek ve artık değerin aktif hanesine eklenecek değerler olarak yazı-
lacaktır.38 Kanaatimizce borçlandırıcı işlemi değil, tasarrufi işlemin yapıldığı 
tarihi esas alan bu görüş; mal rejiminin sona ermesinden başlayarak geriye dö-
nük 1 yıl içindeki bütün karşılıksız kazandırmaları eklenecek değerler olarak 
kabul eden Türk hukuku açısından makul olmayıp, kanunun diğer eşi koruma 
amacını aşan bir yorum yoludur. Zira, 1 yıllık sürede yapılan bu karşılıksız ka-
zandırmaların diğer eşin katılma alacağını azaltmaya dönük olduğunu kabul 
eden kanun koyucunun39 diğer eşin katılma alacağını azaltma kastına ilişkin 
koyduğu aksi ispat edilemeyen kesin karine40, mal rejiminin sona ermesinden 
önceki bir yılla sınırlıdır. Dolayısıyla borçlandırıcı işlemin, diğer tabirle bağış-
lama iradesinin rejimin sona erdiği son bir yıldan önce ortaya konduğu du-
rumlarda bu karinenin varlığından söz edilemez. Sonuç olarak; borçlandırıcı 
işlemin yani bağışlama iradesinin mal rejimin sona ermesinden önceki bir yıl-
dan veya mal rejiminin başladığı tarihten daha öncesinde ortaya konduğu, ger-
çekleştiği durumlarda bu bağışlama eklenecek değerler olarak dikkate alınma-
malıdır. Nitekim Alman hukukunda son derece yerinde bir biçimde bağışlama-
nın eklenecek değer olarak dikkate alınıp alınmamasında tasarrufi işlemin değil, 
borçlandırıcı işlemin tarihi esas alınmış ve borçlandırıcı işlemin mal rejiminin 
taraflar arasında yürürlüğe girmesinden önce yapılan bağışlama taahhüdünün, 
mal rejiminin devamı süresince ifasında bir mahsur görülmemiş ve eklenecek 
değer olarak dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir.41 

                                                                          
35 PRÜTTINGHanns/WEGEN, Gerhard/WEINREICH, Gerd, BGB KOMMENTAR, 1. 

Auflage, Neuwied, 2006 (WEINREICH, in: PRÜTTİNG/WEGEN/WEINREICH, §, PN.), § 
1375, PN. 12. 

36 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 4. 
37 ACAR, Eşin Yasal Miras Payı, s. 98-99; SARI, Suat, Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi 

Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, İstanbul 2007, s. 193. 
38 SARI, s. 193, dn. 228. 
39 ZEYTİN, s. 174. 
40 ACAR, Eşin Yasal Miras Payı, s. 125; KILIÇOĞLU, Ahmet, Katkı-Katılma Alacağı, 4. 

Baskı, Ankara 2014 (KILIÇOĞLU, Katkı-Katılma), s. 139-140. 
41 WEINREICH, in: PRÜTTING/WEGEN/WEINREICH, § 1375, PN. 12. Zamanaşımına 

uğramış bir borcun ifası da yine aynı şekilde değerlendirilmiştir. 



158 Dr. Iur. Sinan OKUR, LL.M. ERÜHFD, C. XI, S. 1, (2016) 

2. Ahlaki Yükümlülüklerin İfası Kapsamında Yapılan Kazandırmaların 
TMK m. 229 f. 1 b.1 Kapsamında Değerlendirilmesi Sorunu 

Bu noktada akla gelecek en önemli sorunlardan birisi, ahlaki bir yükümlü-
lüğün ifası bağlamında yapılacak kazandırmaların, TMK m. 229 f. 1 b. 1 kap-
samında eklenecek değerler içinde mütalaa edilip edilmeyeceği sorunudur. 

İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında, “ahlaki yükümlülüklerin ifası” 
kapsamında yapılan kazandırmaların ZGB Art. 208 Ziff. 1 (TMK m. 229 f. 1 b. 
1) kapsamında görülmesi sorununu kısmen ele almış, fakat soruyu cevapsız 
bırakmıştır. İsviçre Medeni Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifinin gerekçesinde ise, bu tip ahlaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yapılan 
kazandırmaların ZGB Art. 208 Ziff. 1 (TMK m. 229 f. 1 b. 1) kapsamında ele 
alınması gerektiği ifade edilmiştir.42 Bununla birlikte aynı kararda mahkeme, 
evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun bakımı için gerekli masrafların ödenmesini 
ahlaki bir yükümlülük olarak görmemiştir.43 

İfa edilen ahlaki bir yükümlülüğün – örneğin, yardım nafakasında olduğu 
üzere (TMK m. 364 vd.) -bizzat kanun koyucu tarafından kanuni bir düzenle-
meye dönüştürüldüğü durumlarda, bu kapsamda yapılan kazandırmaların TMK 
m. 229 f.1 b.1 kapsamında değerlendirilmeyeceği; diğer bir deyişle, artık değe-
rin hesabında göz önünde bulundurulmayacağı izahtan varestedir. Bu durumda 
ahlaki bir yükümlülük olduğu tartışılamayacak bir yükümlülüğün ifası kapsa-
mında yapılan kazandırmanın, salt kanuni olarak bir düzenlemeye tabi tutulma-
dığı gerekçesiyle TMK m. 229 f.1 b.1 kapsamına dâhil edilmesi, toplumdaki 
dayanışma, yardımlaşma duygusunu önemli ölçüde zayıflatacaktır. Bu anlamda 
diğer eşin alacak hakkını korumak adına, yapılan kazandırmanın gerçekten bir 
ahlaki yükümlülük olup olmadığı, tarafların sosyal statüleri, gelir durumları, 
bilhassa yöresel örf adetler, kazandırmanın bu örf adetler çerçevesinde makul 
olması gibi hususlar dikkate alındığında; ahlaki bir görevin ifası niyetiyle yapı-
lan kazandırmanın TMK m. 229 f.1 b.1 kapsamına dâhil edilmemesinin, Türk 
toplumunun örf ve adetleri dikkate alındığında daha yerinde bir yaklaşım olaca-
ğı şüphesizdir. 

Nitekim İsviçre hukukundan farklı olarak Alman hukukunda da (BGB § 
1375 Abs. 2 Nr. 1) katılma alacağına esas teşkil edecek nihai malvarlığının be-
lirlenmesinde eklenecek değerler kapsamında sayılan karşılıksız kazandırmala-
rın, “ahlaki bir yükümlülüğün” yerine getirilmesinden doğmamış olması şartı 
aranmıştır.44 

                                                                          
42 Botschaftvom 11 Juli 1979 über die Änderungdes Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
43 BGE 138 III 689. 
44 WEINREICH, in: PRÜTTING/WEGEN/WEINREICH,§ 1375, PN. 12. 
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C. Bir Eşin Mal Rejiminin Devamı Süresince Diğer Eşin Katılma Alacağını 
Azaltmak Kastıyla Yaptığı Devirler 

TMK m. 229 f.1 b. 2 aynı maddenin birinci bendinde düzenlenen karşılık-
sız kazandırmalarında dâhil olduğu, zarar verme45, yok etme46, ivazlı yani bir 
edim mukabilinde olmasına rağmen bilinçli bir biçimde zararına yapılan satış47, 
taşınır mülkiyetinin terk yoluyla kaybı (TMK m. 778) gibi edinilmiş malvarlı-
ğında diğer eşin katılma alacağını azaltma kastına yönelik her türlü eylemi kap-
samaktadır.48 Tanımdan da anlaşılacağı üzere, ZGB’nin Almanca metninde kul-
lanılan ‘Veräußerung’ kelimesinin karşılığı olarak kullanılan “devir” kelimesi 
Türk-İsviçre doktrininde kelimeye atfedilen halleri karşılama noktasında yeter-
siz olmakla eleştirilmiştir.49 Kanun metninde kullanılan “diğer eşin katılma ala-
cağını azaltma kastıyla yaptığı devirler” ifadesi, ifadeye doktrinde ve mahkeme 
kararlarında verilen anlamı ifade etmekten oldukça uzaktır. Alman Medeni Ka-
nunu’nda kullanılan diğer eşe (onun katılma alacağına) zarar verme kastıyla 
yapılan davranışlar tabiri, hükmün muhtevasını yansıtmak açısından daha elve-
rişlidir. BGB § 1375 Abs. 2 Nr. 3 yaklaşık olarak şu şekilde tercüme edilebilir: 
“Mal rejimi yürürlüğe girdikten sonra eşlerden birisinin, diğer eşi zarar ve zi-
yana uğratmak kastıyla gerçekleştirdiği davranışlar,(…)(bu davranışları ger-
çekleştiren eşin) malvarlığında meydana getirdiği azalma nispetinde, (zarar ve 
ziyan kastıyla hareket eden) eşin nihai malvarlığına eklenir.” 

Görüldüğü üzere, Alman Medeni Kanunu’nda kullanılan ifade çok daha 
kapsayıcı olması sebebiyle diğer eşin katılma alacağını korumaya çok daha 
müsait ve Türk-İsviçre doktrininde devir ifadesinin muhtevasını ifadeye daha 
elverişlidir.50 

Tenkise tabi sağlararası kazandırmaları düzenleyen ve mahfuz hisseyi 
azaltma niyetinin aşikâr olmasını arayan TMK m. 565 b. 4’ten farklı olarak 
TMK m. 229’daki devirler için azaltma kastının bu derece bariz olması aran-

                                                                          
45 ZGB Kommentar Schweizerischen Zivilgesetzbuch-RYFFEL, ZGB Art. 208, PN. 7. 
46 Örneğin, sinir ve yaşanan hayal kırıklığı sebebiyle paranın yakılması. Bkz. WEINREICH, in: 

PRÜTTING/WEGEN/WEINREICH, § 1375, PN. 9. 
47 İvazlı işlemlerde şayet malın zararına veya değerinin altında satıldığı hususunda bir bilinç 

yoksa ya da bilmeyerek yapılıyorsa, burada TMK m. 229 f. 1 b. 2 kapsamında diğer eşin ka-
tılma alacağını azaltma kastı bulunmayacağı için hüküm uygulama alanı bulmaz. KUKO 
ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 13. 

48 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 9. 
49 ZEYTİN, PN. 442. 
50 Oldukça kapsayıcı görünen ifade, eşlerden her birinin diğer eşe karşı malvarlığını diğer eşin 

katılma alacağını mümkün mertebe arttıracak biçimde yönetmesini isteme hakkı doğurmaz. 
Amaçlanan şey, gayri ahlaki ve keyfi biçimde diğer eşin katılma alacağının azaltılmasını en-
gellemektir. Bkz. WEINREICH, in: PRÜTTING/WEGEN/WEINREICH,§ 1375, PN. 7. 



160 Dr. Iur. Sinan OKUR, LL.M. ERÜHFD, C. XI, S. 1, (2016) 

mamaktadır.51 Kanunda kullanılan kast unsurunun tahakkuku açısından kazan-
dırmada bulunan kişinin en azından bu kazandırmanın sonuçlarının diğer eşin 
katılma alacağı açısından sebebiyet vereceği olumsuzlukları öngörmesi, göze 
alması gerekli ve kâfi olup; bu sonuçları ayrıca istemesi şart değildir.52 

Katılma alacağını azaltma amacının yapılan fiilin ana amacı olması gere-
kip, bununla birlikte başka amaçlar güdülmüş olması hükmün uygulanmasına 
bir mani teşkil etmez.53 Yapılan eylemle edinilmiş malın, dolayısıyla diğer eşin 
katılma alacağının azaldığına ilişkin bir bilincin varlığı, hükmün uygulanması 
için kâfi değildir; zira bu takdirde, TMK m. 229 f. 1 b. 1 ile b. 2 arasında bir 
fark kalmayacaktır.54 

Yine TMK m. 229 f.1 b.1’den farklı olarak f.2’de herhangi zamansal sınır-
lama öngörülmemiş olup, bu işlem veya eylemlerin mal rejiminin sona erme-
sinden önceki herhangi bir tarihte yapılmış olması yeterlidir.55 Bizce katılma 
alacağını azaltmak kastı ile dahi olsa bu devirler için kanun koyucunun herhangi 
bir zamansal sınır öngörmemesi, hukuk politikası açısından yerinde değildir. 
TMK m. 229 f.1 b.1’de İsviçre Medeni Kanunu’nda öngörülen beş yıllık süre-
den, uyuşmazlıkların çok geri götürülmemesi gerekçesiyle inhiraf eden kanun 
koyucunun f. 2’de de aynı endişelerle– örneğin, Alman Medeni Kanu-
nu’ndakine benzer bir hükümle (BGB § 1375 Abs. 3)56 – on yıl gibi üst süre 
belirleyen bir hüküm sevk etmesi yerinde olurdu. Ayrıca birinci bentten farklı 
olarak yine, eşin rızası, bu rıza sadece yapılan devirlere inhisar edip; devir sebe-
biyle meydana gelecek katılma alacağındaki azalmaya da verilmiş bir rıza ola-
rak anlaşılamıyorsa, verilen rıza hükmün aradığı diğer şartların varlığı halinde 

                                                                          
51 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 13; CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 

208, PN. 12; BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-MÜLLER, ZGB Art. 208, PN. 22. 
52 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 13; CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB 

Art. 208, PN. 9; Yazar kastın (Vorsatz) değil, ihtimali kastın (eventualerVorsatz) varlığının 
kâfi olduğunu belirtmekle beraber; İsviçre Federal Mahkemesi’nin bir kararına (BGer, 
6.2.2009) atıfla, söz konusu kararda mahkemenin “kötüniyet” dolayısı ile kast aradığını 
ifade etmektedir. 

53 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 13; Alman hukuku için bkz. PALANDT 
BGB, 67. Auflage, München, 2008 (BRUDERMÜLLER, in: PALANDT, §, PN.), § 1375, 
PN. 28; JAUERNIG BGB, 12. Auflage, München, 2007 (CHR. BERGER, in: JAUERNIG, § 
PN.), § 1375, PN. 7; BGB HANDKOMMENTAR, (Schriftleitung) SCHULZE, Reiner, Ba-
den-Baden, 5. Auflage, 2007 (BGB HandKomm/KEMPER, § PN.), § 1375, PN. 7; ERMAN 
BGB, WESTERMANN, Harm P., Band II, 12. Auflage, Köln, 2008 (K. GAMILLSCHEG, 
in: ERMAN-BGB HANDKOMMENTAR, §, PN.), § 1375, PN. 10; WEINREICH, in: 
PRÜTTING/WEGEN/WEINREICH,§ 1375, PN. 12. 

54 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 13. 
55 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 13. 
56 K. GAMILLSCHEG, in: ERMAN-BGB HANDKOMMENTAR, BGB § 1375, PN. 11. 
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yapılan devirlerin eklenecek değer olarak dikkate alınması iddiasına bir mani 
teşkil etmez.57 

Edinilmiş mallara katılma rejimine hâkim olan prensiplerden birisi, her eşin 
kendi malvarlığı değerleri üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilmesi ve mal 
rejiminin sona erdiği tarihte diğer eş için bir katılma alacağını mümkün kılacak 
edinilmiş mal biriktirme veya böyle bir değeri hazır bulundurma zorunluluğu 
altında bulunmamasıdır.58 Fakat eşlerin ekonomik durumları, malvarlıkları ve 
gelirleriyle orantısız, israf niteliğindeki, bir amaca matuf olmayan ve hiçbir 
faydası olmayan harcamalar veya evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerine 
aykırı biçimde yaptığı harcamalar TMK m. 229 f.1 b.1 kapsamında eklenecek 
değerler olarak dikkate alınacak mıdır? 

İsviçre doktrininde hâkim görüşçe59 bu soruya verilen olumsuz cevabın daya-
nağı olan bir kararda, Federal Mahkeme özetle şunu savunmuştur: Mahkemeye 
göre ailenin geçimine katkıda bulunma yükümlülüğünü ihlal etmediği sürece her 
bir eş, edinilmiş malvarlığından teşekkül eden birikimini dilediği gibi kullanma 
hakkına sahiptir. Eşin edinilmiş malı evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerine 
aykırı biçimde kendi ihtiyaçları için kullanması, eşlerin “birbirlerine sadık/dürüst 
kalmak ve yardımcı olmak”(ZGB Art. 159 Abs. 3/TMK m. 185 f. 3) yükümlülü-
ğünün ihlali olup; bu durum ise boşanma hukuku açısından birtakım sonuçlar 
doğuracaktır. Malvarlığı rejimi açısından sonuçlar doğurabilmesi, ancak mal re-
jimi ile alakalı özel hükümlerin şartlarının tahakkuku ile mümkündür. Sonuç ola-
rak, eşin edinilmiş malını kendi ihtiyaçları için evlilik birliğinden doğan sadakat 
ve yardımlaşma yükümlüğünü ihlal edecek biçimde kullanması durumu, tek başı-
na bu kullanımın eklenecek değer olarak kabulü için yeterli değildir.60 Sürdürülen 
lüks yaşamın kolayca bu fıkra içinde değerlendirilemeyeceği muhakkaktır. Ne var 
ki, evlilik birliğinin gerektirdiği dürüstlükle bağdaşmayan ve tarafların gelirleri ile 
açık bir uyumsuzluk içinde bulunan davranışın sonuçlarını, sadece boşanma ile 
sınırlamanın yerindeliği tereddütle karşılanabilir. Konuya ilişkin Alman hukuku, 
İsviçre hukukuna nazaran BGB’nin kısmen daha ayrıntılı ve kapsayıcı ifadeleri 
sebebiyle eşin tasarruf özgürlüğü konusunda katılma alacaklısı eş lehine eklene-
cek değer kavramını geniş tutan bir yol izlemektedir. BGB’de açık biçimde eşin 

                                                                          
57 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 13. 
58 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 9; Federal Mahkeme, evli bir kimsenin evlilik 

dışı sevgilisi (metresi) için yaptığı giderlerin ZGB Art. 208’e göre kendi malı üzerinde diledi-
ği gibi tasarrufta bulunulabileceği ilkesi kapsamında caiz olup olmadığı sorununu cevapsız bı-
rakmıştır. BGE 5C. 111/2002 E 2.2.1. 

59 BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-MÜLLER, ZGB Art. 208, PN. 21; Herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin hâkim fikri ikna edici bulmayan görüş için bkz. KUKO ZGB-
JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 12. 

60 BGE 118 II 27 E. 5. 
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nihai malvarlığını azaltacak müsrif davranışların, nihai malvarlığını azalttığı öl-
çüde nihai malvarlığına ekleneceği düzenlenmiştir. Bu anlamda düşüncesizce ve 
delice oynanan şans oyunları, bu kapsamda değerlendirilecektir. BGB § 1375 
Abs. 2 Nr. 2’de düzenlenen Verschwendung (israf) kavramı için bu davranışta 
bulunan eşin kast ve niyetinden daha ziyade, bu davranışın eşin ekonomik duru-
mu ile ne ölçüde uyumsuz olduğu, bu davranışın objektif olarak ne derece ölçüsüz 
ve faydasız olduğu mühimdir.61 

Son olarak değinilmesi gereken husus; mal rejiminin tasfiyesinde edinilmiş 
mallara hesapta eklenecek olanların değeri hesaplanırken bu kazandırmaların 
konusu malların devredildikleri tarihteki (TMK m. 235 f. 2) sürüm değerlerinin 
esas alınacak olmasıdır (TMK m. 232).62 

D. Denkleştirme Yükümlüsü Kişisel Malın Bağışlanması Sorunu ve  
TMK m. 229’un Uygulanması 

TMK m. 229 uygulanmasına ilişkin gündeme gelecek bir diğer problem, 
TMK m. 230’da düzenlenen denkleştirme alacağına ilişkindir. Bilindiği üzere 
denkleştirme alacağı; eşlerden her birinin diğer eşin malvarlığına yaptığı katkıyı 
ifade eden değer artış payından farklı olarak, bir eşin kendi malvarlığı grupları 
(kişisel-edinilmiş mal) arasında meydana gelen işlemleri konu alır. Buna göre, bir 
eşin kişisel mallara ilişkin borçları, edinilmiş mallardan veya edinilmiş mallara 
ilişkin borçları kişisel mallardan ödenmiş ise bu malvarlığı grupları arasında denk-
leştirme yapılması gerekmektedir. TMK m. 230 f.3’te ise, TMK m. 227’ye benzer 
biçimde, bir mal kesiminden diğer mal kesiminin edinilmesine, iyileştirilmesine 
veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması durumun-
da denkleştirme; katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal 
daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır. Esasen maddeyle her iki 
eşin de korunması amaçlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, katkının kişisel maldan edi-
nilmiş mala olduğu durumlarda katkıda bulunan eş, katkının edinilmiş maldan 
kişisel mala olduğu durumlarda ise diğer eşin katılma alacağı korunmaktadır. 
TMK m. 229’u ilgilendiren boyutuyla sorun tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Konuyu bir örnekle izah etmek gerekirse, (B) ile evli olan (A)’nın babasın-
dan kalan ve değeri 100.000 TL olan evi için edinilmiş malından 10.000 TL 
(10.000/100.000=1/10) masraf yaptığını ve mal rejiminin son ermesinden önce-
ki bir tarihte değerinin 300.000 TL olduğunu ve bu evin (A) tarafından üçüncü 
bir şahsa bağışlandığını düşünelim.63 Söz konusu olayda (A)’nın edinilmiş ma-

                                                                          
61 WEINREICH, in: PRÜTTING/WEGEN/WEINREICH, BGB § 1375, PN. 8 ff.; K. 

GAMILLSCHEG, in: ERMAN-BGB HANDKOMMENTAR,§ 1375, PN. 7 ff. 
62 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 208, PN. 15. 
63 ZEYTİN, PN. 442. 
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lından kişisel malına bu malın iyileştirilmesi amacına matuf 10.000 TL katkı 
sunulmuştur. (A)’nın aktif hanesine yazılacak denkleştirme alacağı 1/10 x 
300.000 = 30.000 TL’dir. Ne var ki mal elden çıkarılmıştır. Türk-İsviçre doktri-
nindeki denkleştirme alacağının tamamen ekonomik değerini yitirmesinin ya-
nında; malın tüketilmesi, hediye edilmesi veya yok edilmesi halinde ortadan 
kalkacağı yönündeki hâkim görüşe nazaran64, Türk doktrininde ZEYTİN, bunun 
bir zorunluluk olmadığını ve denkleştirme alacağının, malın daha önce elden 
çıkartılması durumunda dahi hakkaniyete göre tespit edilebileceği düşüncesin-
dedir. Her iki görüşün sonuçlarını örnek üzerinden değerlendirmek gerekirse; 
İsviçre doktrinindeki - bazı yazarlarca şüpheyle karşılanan65 - hâkim görüşe 
göre, 30.000 TL değerindeki edinilmiş mal grubunun denkleştirme alacağı 
(TMK m. 230 f. 3), kişisel malın elden çıkarıldığı durumlarda edinilmiş mal 
grubunun aleyhine olarak ortadan kalkacaktır. ZEYTİN’e göre ise, kişisel malın 
elden çıkartıldığı durumlarda denkleştirme alacağı yok olmayıp; yapılması ge-
reken şey denkleştirme alacağın hakkaniyete göre tespit edilip, edinilmiş mal 
grubunun aktifinde yer almasıdır. 

Görüşlerin değerlendirilmesine gelince; denkleştirme alacağını düzenleyen 
TMK m. 230 f. 3, eşlerden birinin diğerinin malvarlığına katkısı dolayısıyla do-
ğan alacağını düzenleyen ve bir nevi yapılan katkı miktarını garanti altına alan 
TMK m. 227’den farklı olarak, edinilmiş maldan kişisel mala sunulan edinilme, 
iyileştirilme, katkıda bulunma şeklinde ortaya çıkan denkleştirme alacağının he-
sabında sadece katkıda bulunulan kişisel malvarlığındaki artışın değil, değer kay-
bının da dikkate alınacağını düzenlemiştir. İsviçre’deki hâkim görüş, değer kay-
bının sebebinin; fiyatlardaki düşüş, kullanım, tüketim, tahrip, kullanmaya bağlı 
yıpranma, hasara uğraması, bağışlama gibi sebeplerden herhangi birisi olması 
arasında bir fark gözetmemektedir. Dikkat edilirse burada edinilmiş mal üze-
rinden katkı sunulan kişisel maldaki bağışlama, tüketme vs. gibi sebeplerle 
yaşanan değer kaybı, ikame bir değerle telafi edilmemektedir. Dolayısıyla 
hâkim görüş, eşin kişisel malı üzerinde, - örneğin, sırf bu malın edinilmesine veya 
iyileştirilmesine kendi edinilmiş malından bir katkı sunmuş olması sebebiyle -, az 
önce bahsedilen sebeplerden birisiyle ortaya çıkacak bir değer kaybını hesapla-
manın veya düşünmenin doğru olmayacağını düşünüyor olsa gerek. Hâlbuki ma-
lın satıldığı durumda (Veräusserung, ZGB Art. 209 f. 3, TMK’nın ifadesiyle 
“elden çıkarıldığı”), satılan kişisel malın satıldığı zamanki yerine giren ikame 
değer üzerinden edinilmiş mal lehine mevcut olan denkleştirme alacağı devam 
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etmektedir. Türk kanun koyucusu bu noktada İsviçre Medeni Kanunu’ndan ayrı-
larak elden çıkarma zamanındaki değeri esas almamakta, denkleştirme alacağının 
hakkaniyete göre belirleneceğini ifade etmektedir (bkz. TMK m. 230 f. 3). Dola-
yısı ile ZEYTİN’in kanun metninde geçen “elden çıkarma” kavramını geniş yo-
rumlamak suretiyle örneğin, yapılan bağışlamanın tıpkı satımda olduğu gibi aktif 
hanesine yazılacak bir denkleştirme alacağı olarak görmesi yerinde değildir. Zira 
bu durumda, değer azalması ile elden çıkarma ifadeleri arasında bir fark kalma-
maktadır. Aynı şekilde “elden çıkarma” kavramı geniş anlaşıldığı takdirde, acaba 
bağışlamanın dışında, örneğin söz konusu malın kaybedilmesi veya yok edilmesi 
de bu kapsamda değerlendirilecek ve kaybedilen, yok edilen ve tüketilen malın 
değeri hakkaniyete göre belirlenip bu değer üzerinden denkleştirme alacağı he-
saplanacak mıdır? Ve daha birçok soruyu beraberinde getirecek bu çözüm tarzı 
yerinde değildir. Aşağıda sunulacak çözüm tarzı için şu öncüllerden hareket edil-
melidir: Öncelikle “elden çıkarma” kavramı dar yorumlanmalı ve denkleştirme 
alacaklısı yükümlüsü kişisel mal, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin 
konusu olarak yerine ikame bir değer girecek tarzda elden çıkarılmış olmalıdır. 
Bunun dışında elden çıkarılan kişisel malın yerine bir değer kaim olmadığı süre-
ce; kullanma, tüketme, yok etme, kaybetme, bağışlama gibi sebeplerle gerçekle-
şen “elden çıkışlar” değer kaybı olarak değerlendirilmelidir. Peki, edinilmiş mal 
üzerinden kişisel mala sunulan önemli katkı sonrası zaman içerisinde değeri 
önemli bir fiyata baliğ olan malın bağışlama suretiyle elden çıkarılması durumun-
da, acaba bu diğer eşe yapılmış ciddi bir haksızlık teşkil etmeyecek midir? Diğer 
tabirle, elden çıkarma kavramını dar, değer kaybı kavramını geniş yorumlamak 
aktif değerin hesabını düşürecek olması hasebiyle diğer eşe yapılmış bir haksızlık 
teşkil etmez mi? Bu noktada, çözüm TMK 229 f.1 b. 1 hükmünün kıyasen uygu-
lanmasıdır. Yani edinilmiş mal üzerinden edinilmesine, iyileştirilmesine veya 
korunmasına katkıda bulunulan kişisel mal şayet mal rejiminin sona ermesinden 
önceki bir yıl içinde bağışlanmışsa, bu bağışlama hiç yapılmamış gibi bu kişisel 
malın değeri hakkaniyete göre belirlenecek ve bu değer üzerinden oluşacak denk-
leştirme alacağı eşin aktif hanesine yazılacaktır. Malın bir değer karşılığı hatta 
çok düşük bir bedel mukabili elden çıkarıldığı ihtimalde ise, denkleştirme alacağı 
hakkaniyete göre belirleneceği için TMK m. 229’un kıyasen uygulanmasına ihti-
yaç yoktur.66 

E. Kapitalize Değerin Eklenmesi Sorunu 
Eşin bir malını veya hakkını başkasına devretmeyip, mevcut bir malı veya 

hakkı üzerinde başkasına intifa hakkı tanıması veya bunun gelirini bırakması 
durumunda intifa hakkından veya tahsis edilen gelirden istifade eden kimsenin 
yararlanma süresi boyunca bundan elde edeceği kazanç, toplam bir para miktarı 
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olarak kazandırmada bulunan eşin artık değeri bulunurken aktif kısma yazılacak-
tır.67 Bu noktada bir hususa dikkate çekmekte fayda mülahaza ediyoruz. Bilindiği 
üzere TMK m. 219 f. 2 b. 5, kişisel malların gelirlerini de edinilmiş mallar arasın-
da saymıştır. Bu anlamda kişisel maldan elde edilen gelirin edinilmiş mal olarak 
sayılacağı izahtan varestedir. Örneğin, miras yoluyla kendisine intikal eden bir evi 
kiraya veren (A)’nın elde ettiği 10.000 TL gelir edinilmiş mal olarak hesaba katı-
lacak ve bu paranın bir edinilmiş mal kalemi olarak (X) isimli üçüncü şahsa mal 
rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde bağışlanması durumunda, fiktif 
değer olarak hesaba katılacak ve (A)’nın artık değeri buna göre bulunacaktır. 
Fakat bizim bu noktada sormak istediğimiz soru, evi üzerinde ivazsız olarak bir 
intifa hakkı kuran (A)’nın artık değeri hesaplanırken bunun bir bağışlama olarak 
değerlendirilip TMK m. 229 kapsamında eklenecek değerler olarak hesaba katıl-
masının ne kadar doğru olduğudur. Örnek olayda (A), eşi (B)’nin katılma alaca-
ğını arttırmak üzere kendi kişisel malvarlığından bir gelir elde etmek zorunda 
mıdır? Ya da diğer bir deyişle, kendi kişisel malvarlığını yönetirken eşi (B)’nin 
muhtemel katılma alacağını arttırmak gibi bir zorlamanın kaynağı ne olabilir? 
Bizce kanun metni mahzuf bir şart içermektedir. TMK m. 229 f. 2 b. 4’teki “kişi-
sel malların gelirleri” şeklindeki ifade şu şekilde anlaşılmalıdır: “Şayet kişisel 
mallardan bir gelir elde edilmiş ise bu gelirler…”. Dolayısıyla eş, kişisel malla-
rından elde etmediği veya elde etmeyi ihmal eylediği gelirler için diğer eşe karşı 
sorumlu olmayıp, bu değerler TMK m. 229 kapsamında ele alınmamalıdır. Aksi 
takdirde kişisel maldan yapılan bağışlamalarda nihai olarak, o maldan elde edile-
cek muhtemel bir gelirin önüne geçmek anlamına gelebilir ki bu, kişisel malla 
edinilmiş mal arasındaki sınırın tamamen ortadan kalkmasına sebebiyet verebilir. 
Sonuç olarak, kişisel mal söz konusu olduğunda aktif bir gelir elde etme çabasına 
girmeyiş, örneğin 3. bir şahsın ücretsiz kullanımına bırakılması, hele ki bu bir 
ahlaki vecibenin ifası dâhilinde gerçekleştiriliyorsa evleviyetle TMK m. 229’a 
göre eklenecek değerler dışında tutulmalıdır. 

F. İhbar 
TMK m. 229, bahsi geçen kazandırma ve devirlerin artık değerin hesabında 

dikkate alınması şeklindeki iddianın dolaylı muhatapları olan ve bu kazandırma-
lardan istifade eden üçüncü kişilere davayı ihbarın sonuçlarına değinmiş, ka-
zandırma ve devirlere ilişkin mahkeme kararının üçüncü kişilere karşı ileri sürü-
lebilmesini ihbar koşuluna bağlamıştır. Buna göre, katılma alacaklısı eşin mal 
rejiminin tasfiyesine, diğer tabirle katılma alacağının bulunmasına esas teşkil 
edecek artık değerin bulunmasına ilişkin davada eklenecek değerler olarak ileri 
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sürdüğü kazandırmalarla alakalı mahkeme hükmünün, bu kazandırmaların mu-
hatabı, daha doğru tabirle bu kazandırmalardan istifade eden 3. kişilere karşı 
ileri sürülebilmesi, bu davanın görümü sırasında davanın kazandırmalardan 
istifade eden 3. kişilere ihbarına bağlıdır. 

Bu geri iade talebini kolaylaştırma adına, bu kazandırmaların m. 229 bağ-
lamında artık değerin aktif hanesine eklenecek değerler niteliğinde olduğunu 
iddia eden eş için kanun, söz konusu iddianın görüldüğü davanın yapılan ka-
zandırmaların muhatabı eşe ihbarı koşuluyla, dava neticesinde verilecek kararın 
üçüncü kişiler açısından da bağlayıcı olduğunu ve onlara karşı da ileri sürülebi-
leceğini kabul etmiştir.68 

Böyle bir imkân getirilmesinin sebebi, usul ekonomisi gereği dava süreci-
nin daha kısa ve daha az maliyetle neticelendirilmesidir.69 Yalnız TMK m. 
229’da öngörülen bu imkân, ilk etapta medeni usul hukukundaki ihbar mües-
sesinden bazı noktalarda ayrılıyor gibi gözükmektedir. Bizce üzerine düşü-
nülmesi ve tartışılması gereken soruna ilişkin, asıl konudan uzaklaşmak endi-
şesine rağmen en azından şu hususlara değinilmelidir. HMK m. 61 f.1’e göre 
taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin 
kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı 
üçüncü kişiye ihbar edebilir. HMK m. 63 ise, dava kendisine ihbar edilen ki-
şinin davayı kazanmasında hukuki yararı olan taraf yanında davaya katılaca-
ğını düzenlemektedir. TMK’ya göre dava ihbar olunacak kişi kazandırmadan 
veya devirden istifade edecek kişi olup, dava kendisine ihbar edildiği takdirde 
davayı kazanmasında kendisinin hukuki yararı olacak taraf ise kendisine ka-
zandırmada bulunan eştir. İhbarda bulunulan ve kazandırmadan istifade eden 
kişi kendisine ihbarda bulunan eşin yanında değil; bilakis, davayı kazanma-
sında menfaati olduğunu düşündüğü kazandırmayı yapan eşin yanında davaya 
katılacaktır. Bu durumda ihbar eden ve olunan arasındaki klasik dayanışma 
devam ediyor olmasına rağmen, ihbarda bulunan kişi başkalaşmaktadır. Hük-
mün gerekçesinde yer alan, “bu düzenlemeye göre, kendisine ihbarda bulunu-
lan üçüncü kişi, mutlaka ihbarda bulunan tarafın değil, hukuki yararı bulunu-
yorsa diğer tarafın yanında da yer alabilecektir.” ifadesi tam olarak bu duru-
mu ifade etmektedir. Bu noktada, şayet ihbarda bulunulan kimse, ihbarda bu-
lunan eşin yanında davaya katılmayacaksa, ihbarda bulunan eşin ihbardaki 
menfaatinin neye ilişkin olduğu sorusu akla gelebilir. Hatta bir görüşe göre 
kazandırma ve devirleri yapan eşin, üçüncü kişilere davanın ihbarında men-
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faati kural olarak yoktur.70 Bize göre ihbarda bulunan eşin ihbardaki menfaati, 
eklenecek değerlere ilişkin verilecek kararın kazandırmadan istifade eden ve 
ihbarda bulunulan üçüncü kişiyi de bağlayıcı olması hasebiyle, TMK m. 241’e 
göre ilerde açılacak davada kendisine başvurulacak üçüncü kişinin yapılan 
devir ve kazandırmaların TMK m. 229’a göre eklenecek değerler kapsamında 
olmadığını ileri sürememesidir. Bu durumda ihbarda bulunulmasında hem 
davalının hem davacının menfaati vardır. Ancak ihbarda bulunulan ve kazan-
dırmaların muhatabı üçüncü kişi, ihbarda bulunan eşin değil, kendisine kazan-
dırmada bulunan eşin yanında davaya katılacaktır. Yukarıda alıntılanan hük-
mün gerekçesindeki ifadeyi yadırgatıcı bulan ARSLAN/YILMAZ/AYVAZ’a 
göre ise, “Kimse kendi aleyhine (diğer taraf lehine olarak), üçüncü kişinin 
davaya katılması için davanın ihbarında bulunmaz.71 Yine aynı şekilde davayı 
ihbar eden üçüncü kişinin kendi yanında davaya katılmasını bildirir. Bu se-
beple taraflardan birinin davaya karşı tarafın yanında katılması için ihbarda 
bulunulmasını istemesinde hukuki menfaati yoktur.72”. Hâlbuki izah edildiği 
üzere, TMK m. 229 da öngörülen ihbar imkânı HMK m. 63’ün gerekçesinde 
ifade edilen durum için bir örnek teşkil etmektedir. 

G. İspat 
Konuya ilişkin ispat külfetinin dağılımı ise şu şekildedir. Gerek hali hazırda 

malvarlığında mevcut olmayan bu malın belli mal rejiminin devamı süresince 
edinilmiş mal olarak diğer eşin mülkiyetinde bulunduğunun ispatı gerekse söz 
konusu kazandırmada bulunan eşin edinilmiş malından üçüncü kişiye karşılıksız 
kazandırmada bulunduğunun ispatı, tasfiye sırasında karşılıksız kazandırmaların 
ve devirlerin artık değerin hesabında dikkate alınmasını isteyen eş tarafından 
ispat edilmelidir. Kazandırmada bulunan eş ise kazandırmalara ilişkin diğer eşin 
rızasını ispatla yükümlüdür.73 Daha detaylı ifade etmek icab ederse, TMK m. 
229 f.1 b.1 hükümleri uyarınca karşılıksız bir kazandırmanın varlığını iddia 
eden eş, bu kazandırmanın karşılıksız olduğunu, olağan bir hediyenin söz konu-
su olmadığını ve bu kazandırmanın mal rejiminin sona erdiği tarihten önceki bir 
yıl içinde gerçekleştiğini ispat etmek zorundadır.74 Bu karşın söz konusu kazan-
dırmanın TMK m. 229 f.1 b.1 bağlamında eklenecek değer olmadığını iddia 
eden eş ise, diğer eşin bu kazandırmaya rıza gösterdiğini ispat etmek zorunda-
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dır.75 TMK m. 229 f.1 b.2 kapsamında kendi katılma alacağını azaltma kastına 
dönük bir devri iddia eden eş ise, bilhassa devirde bulunun eşin bu yöndeki 
kastını ispat etmek zorundadır.76 

III. TMK M. 229’A BAĞLANAN BİR HUKUKİ SONUÇ OLARAK TMK 
M. 241 VE İZAHI 

A. TMK m. 241’e Göre Dava Açılabilmesinin Şartları 

1. Genel Olarak 

Üçüncü kişilere karşı dava başlığı altındaki hükmün metni şu şekildedir: 

“Tasfiye sırasında, borçlu eşin malvarlığı veya terekesi, katılma alacağını 
karşılamadığı takdirde, alacaklı eş veya mirasçıları, edinilmiş mallarda hesaba 
katılması gereken karşılıksız kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü 
kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak isteyebilir. 

Dava hakkı, alacaklı eş veya mirasçılarının haklarının zedelendiğini öğ-
rendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde mal rejiminin sona ermesinin 
üzerinden beş yıl geçmekle düşer. 

Yukarıdaki fıkra hükümleri ve yetki kuralları dışında mirastaki tenkis dava-
sına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.” 

Madde metni öncelikle eşin her alacağını değil, belli bir alacağını, yani ka-
tılma alacağını imtiyazlı kılmıştır. Böylece eşin TMK m. 227’ye göre oluşacak 
değer artış payı alacağı veya eşler arasında mal rejiminden doğmayan diğer 
alacaklar, TMK m. 241’in sağladığı korumadan istifade edemeyecektir.77 Bu 
noktada katılma alacağını belirleyen artık değere katılma oranının kanuna göre 
(TMK m. 236) veya sözleşmeye göre (TMK m. 237) belirlenmiş olmasının bir 
önemi yoktur.78 Madde metninden de açıkça anlaşıldığı üzere, TMK m. 241’e 
göre dava açılabilmesinin iki temel koşulu bulunmaktadır. İlk koşul, edinilmiş 
mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaların varlığıdır. İkinci 
koşul ise, katılma alacağı borçlusu eşin malvarlığının katılma alacağını karşıla-
maya yetmemesidir. 
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2. Davanın Şartları 

a. Edinilmiş Mallarda Hesaba Katılması Gereken Karşılıksız Kazandırmaların 
Varlığı 

aa. Genel Olarak 

TMK m. 240 açık bir biçimde m. 229’a yollama yapmamakla birlikte ka-
nunun sistematiğinden hükmün en önemli amacının bilhassa TMK m. 229’u 
anlamlı kılmak olduğu daha önce ifade edildi. Fakat TMK m. 229 ile 240’ın 
muhtevalarının birbirleri ile ne derece örtüştüğü doktrinde tartışmalı olup, hâ-
kim görüş TMK m. 229’daki her iki bendin de yani gerek karşılıksız kazandır-
maların gerekse katılma alacağını azaltmaya dönük devirlerin, TMK m. 241 
kapsamına girdiği yönündedir.79 Bu kısa izahattan da anlaşılacağı üzere TMK 
m. 241’in izahı ve uygulama alanının belirlenmesi, öncelikle TMK m. 229 ile 
olan ilişkisinin belirlenmesine, bu maddelerin uygulanma şartları ve muhtevala-
rının birbirleriyle ne derece örtüştüğünün tespitine bağlıdır. 

bb. TMK m. 229’un TMK m. 241 ile Olan İlişkisinin Mahiyeti ve Yargıtay’ın 
Görüşü 

i. Genel Olarak 

Her iki maddenin birbirleri ile olan irtibatları hususunda Türk-İsviçre hu-
kuku doktrininde serdedilen görüşlerin izahına geçmeden önce Yargıtay’ın 8. 
Hukuk Dairesi’nin 20.05.2013 tarihli bir kararında (E. 2012/11057 K. 
2013/7419) işaret ettiği hususun bu tartışmaların mihverindeki esas soru(n) 
olduğunu düşünmekteyiz. Bu soru(n) şöyle formüle edilebilir. 

TMK m. 229 ve TMK. 241 birlikte uygulanmak zorunda mıdır ya da TMK 
m. 241 yalnızca m. 229’a göre eklenecek değer olarak belirlenen üçüncü kişile-
re yapılmış karşılıksız kazandırmaların ve katılma alacağını azaltmaya dönük 
devirlerin bir yaptırımı mıdır yoksa TMK m. 229’u da aşan bir uygulama imkâ-
nına sahip midir? 

ii. TMK m. 229’un TMK m. 241’den Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanmayacağı 
Sorunu 

- Sözü geçen kararda her ne kadar bu zorunlu gibi duran bağa işaret etmek 
üzere Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin “TMK’nın 229. maddesinin tek 
başına ve aynı kanunun 241. maddesinden bağımsız olarak ve ayrı 
yorumlanmak suretiyle uygulanması düşünülemez.” veya aynı karar 
içinde “TMK’nın 229. maddesinin TMK’nın 241. maddesinden ayrı 

                                                                          
79 BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-MÜLLER, ZGB Art. 220, PN. 20; SARI, s. 254; ZEY-

TİN, PN. 689; ŞIPKA, Şükran, Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygu-
lamaya İlişkin Sorunlar, İstanbul 2011, s. 340. 
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ve bağımsız olarak uygulanması mümkün görülmemektedir.” şeklin-
de dile getirdiği husus bilhassa TMK m. 241’e bakan cihetiyle kısmen 
isabetli ise de, TMK m. 229’un tek başına uygulanamayacağı şeklindeki 
ifade doğru değildir. Yapılan eleştirinin teşrihi babında şöyle basit bir mi-
sal getirilebilir: (A) ile (B) evli olup, 2016 yılında boşanmış olsunlar. Bo-
şandıkları tarihte (A)’nın edinilmiş mal olarak 50.000 TL otomobili olup, 
ayrıca boşanmadan bir yıl önce kız kardeşine 20.000 TL bağış yapmış ol-
sun. Son olarak 50.000 TL bankada evlenmeden önce biriktirdiği kişisel 
malı ve hiç borcunun olmadığını düşünelim. (B)’nin (A)’dan olan katılma 
alacağının hesabında öncelikli olarak bulunması gereken artık değer bu-
lunurken TMK m. 229 gereği kız kardeşine yapmış olduğu 20.000 TL ba-
ğış aktif kısma eklenecek ve (A)’nın artık değeri şöyle hesaplanacaktır. 
Artık Değer: 50.000+20.000 = 70.000. Bu durumda (B)’nin katılma ala-
cağı artık bulunan değerin yarısı olduğundan 70.000/2 = 35.000 TL ola-
caktır. Bu noktada (A)’nın malvarlığı (B)’nin katılma alacağını karşıla-
maya yettiği sürece TMK m. 241’in uygulanmasına gerek duyulmayacak 
ve TMK m. 229 gereği fiktif olarak aktif hanesine eklenen değer,(A)’nın 
mevcut malvarlığından tahsil edilmiş olacaktır. Dikkat edilmesi gereken 
husus, katılma alacağının tahsili bakımından edinilmiş mal ile kişisel mal 
arasında herhangi bir ayrım gözetilmeksizin katılma alacağının borçlusu 
eşin bu borçtan ötürü bütün malvarlığıyla sorumlu olduğudur. Görüldüğü 
üzere TMK m. 229’un uygulandığı her durumda TMK m. 241’in uygu-
lanması ihtiyacı doğmayabilmekte ve TMK m. 229 yalnız başına uygula-
nabilmektedir. Örneği TMK m. 241’in uygulanmasını gerekli kılacak bir 
biçimde revize edersek; çiftlerin 2016 yılında boşandıklarını, (A)’nın edi-
nilmiş mal olarak 10.000 TL değerinde bir otomobili olduğunu, hiç borcu 
bulunmadığını, boşanmadan önceki bir yıl için 50.000 TL kız kardeşine 
bağışta bulunduğunu ve hiçbir kişisel malvarlığının da bulunmadığını dü-
şünelim. Olayda (A)’nın artık değeri hesaplanırken boşanma tarihindeki 
edinilmiş malına TMK m. 229 gereği boşanmadan önceki bir yıl içinde 
yaptığı bağışlama eklenecek, bulunan aktif değerin yarısı (B)’nin katılma 
alacağını teşkil edecektir. Sonuç olarak (B)’nin katılma alacağı 
10.000+50.000 = 60.000/2 = 30.000 TL’dir. Revize edilmiş örnekte 
(A)’nın hali hazırdaki mevcut malvarlığının katılma alacağını karşılamaya 
yetmeyeceği açıktır. İşte bu durumda katılma alacağını temin edemeyen 
(B), TMK m. 241 gereği alacağının temin edemediği kısmı için (A)’nın 
kız kardeşine (üçüncü kişiye) dava açabilecektir. Sonuç olarak her iki 
madde arasındaki zorunlu bağ, her şeyden önce anlam bütünlüğü açısın-
dan ele alınmak zorunda olup, bilhassa TMK m. 229 açısından bir birlikte 
uygulanma zorunluluğunun her zaman mevcut olduğu söylenemez. TMK 
m. 229’un uygulanacağı fakat TMK m. 241’in uygulama alanı bulamaya-
cağı ihtimallerden bir diğeri ise, eklenecek değerlerin bağışlama veya de-
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virlerden kaynaklanmadığı, edinilmiş mala zarar verilmesinden kaynak-
landığı ihtimaldir. Böyle bir ihtimalde de her ne kadar zayi edilen edinil-
miş mal, m. 229’a göre fiktif olarak artık değeri arttırmış olsa da, bu artık 
değerin yarısına tekabül eden alacağını eşten tahsil edemeyen katılma 
alacaklısı eşin ortada bir kazandırma olmadığı için m. 241’e göre dava 
yöneltebileceği 3. bir kişi bulunmadığı için m. 241’in uygulanması söz 
konusu olmayacaktır.80 

- Bir diğer TMK m. 229’un uygulanıp m. 241’in uygulanmadığı hal ise şu-
dur: TMK m. 241’in uygulama alanını TMK m. 229 ile sınırlı tutmayan 
muhtevalarının tam olarak örtüşmediğini ifade eden bir görüşe göre, örne-
ğin TMK m. 229 f. 1 b.2’ye göre eklenecek değer olarak sayılan mal reji-
minin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yapı-
lan devirler, ancak bir “karşılıksız” kazandırma teşkil ettiği ölçüde TMK 
m.241’in uygulama alanına girecektir.81 Madde metninin lafzı merkeze 
alındığında “edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız ka-
zandırma” ibaresinin TMK m. 229’un f.1 b. 1’deki “olağan hediyeler dı-
şındaki karşılıksız kazandırmalar” ifadesine karşılık geldiği, fakat b. 
2’deki “diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirleri” bu 
devirler karşılıksız bir kazandırma şeklinde tezahür etmediği sürece, bu al-
ternatifi kapsamadığı ileri sürülebilir.82 Dolayısıyla bu görüş kabul edildiği 
takdirde, TMK m. 241’in TMK. m. 229’un yaptırımı olma noktasında ye-
tersiz kaldığı ve koruma ihtiyacını tam olarak karşılamayacağı açıktır. Bu 
görüşten de hareketle m. 229’da eklenecek değer olarak ifade edilen her ka-
lemin m. 241’in koruması altında olmadığı, maddelerin muhtevalarının tam 
olarak örtüşmediği söylenebilir. Bahsedilen görüşün benimsenmiş olması 
kaydıyla bu durumda da TMK m. 229 anlamında korunan, daha doğrusu 
eşin katılma alacağını arttıran fakat TMK m. 241’in sağladığı korumadan 
mahrum bir kalem ortaya çıkacaktır. Böylece TMK m. 229 f. 1 b.2’ye göre 
diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yapılan devirler ancak “karşı-
lıksız” değilse, b. 2’in şartları oluşmuş ise eşin aktif hanesine yazılacak ve 
sonuç olarak TMK m. 229, m. 241’den bağımsız olarak uygulama alanı bu-
lacaktır. Maddenin lafzını merkeze alan bu görüşe karşın hâkim sayılabile-
cek diğer bizim de katıldığımız bir görüş ise, maddedeki ibarenin müsaade 
ettiği manayı aşacak biçimde TMK m. 241’in b.2’deki devirleri de kapsa-
dığı yönündedir.83 

                                                                          
80 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 14. 
81 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 220, PN. 5. 
82 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 220, PN. 5. 
83 BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-MÜLLER, Art. 220, PN. 20. 
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- Bilindiği üzere TMK m. 241’in uygulanabilmesinin şartlarından birisi de 
borçlu eşin malvarlığının katılma alacağını karşılamaya yetmemesi olarak 
belirlenmiştir. Bu hususa aşağıda ayrıntılı olarak değinilecek olup, bu kısmı 
ilgilendirdiği ölçüde şu ifade edilmelidir ki, zikredilen şartın tespitinde tas-
fiyenin tamamlandığı tarihteki malvarlığı esas alınmaktadır. Bu tarihte 
malvarlığı borcu ödemeye müsaitse, tasfiyeyi müteakip malvarlığında 
meydana gelen azalmalar sebebiyle borcun ödenememesi durumunda TMK 
m. 241’e göre 3. kişiye dava açılamayacaktır. Dolayısıyla TMK m. 229’a 
göre eklenen karşılıksız kazandırmalardan yararlanan 3. kişiye karşı, tasfi-
yenin tamamlandığı tarihte malvarlığının katılma alacağını ödemeye müsait 
olması, diğer tabirle karşılıyor olması şartıyla TMK m. 241’e göre dava 
açılamayacaktır. Sonuç olarak, TMK m. 229 uygulandığı halde TMK m. 
241 uygulama alanı bulamayacaktır. 

iii. TMK m. 241’in TMK m. 229’dan Bağımsız Olarak Uygulama Bulup Bulamayacağı 
Sorunu 

- Bir görüşe göre, eşin karşılıksız kazandırmaya rıza göstermesi, eşin mal 
rejiminin tasfiyesi sonucunda katılma alacağının artan kısmı için üçüncü 
kişilere başvurma hakkından da vazgeçtiği anlamına gelmeyecektir.84 Ka-
naatimizce katılma alacaklısı eşin, yapılan karşılıksız kazandırmalara onay 
verdiği durumda, katılma alacağının elde edemediği kısmı için üçüncü kişi-
lere başvurabileceğini söylemek, gerek maddenin amacıyla gerekse de dü-
rüstlük kuralıyla bağdaşmaz. Dolayısıyla söz konusu durumda TMK m. 
241’in, TMK m. 229’dan müstakil olarak uygulanma imkânı bulunmamak-
tadır. 

- Fakat doktrindeki hâkim sayılabilecek bir görüş, TMK m. 241’in de m. 
229’u aşan biçimde yani ondan bağımsız olarak uygulanabileceğini düşün-
mektedir. Bu görüşe göre, örneğin mal rejiminin sona erdiği tarihte edinil-
miş mal olarak bulunan ve aktif değere yazılan mevcut edinilmiş malın mal 
rejiminin sona ermesinden sonra üçüncü kişilere bağışlanması durumunda 
TMK m. 241 uygulanacaktır.85 

                                                                          
84 Bkz. ZEYTİN, PN. 440. 
85 Bu görüş için bkz. BSK ZGB I, HAUSHERR/ AEBI-MÜLLER, ZGB Art. 220, PN. 20; 

KUKO ZGB-JAKOB/ PICHT, ZGB Art. 220, PN. 5. Aksi yönde görüş için bkz. CHK-A. 
RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, PN. 7 ve aynı yazarın atfıyla: DESCHENAUX/ 
STEINAUER/ BADDELEY, N. 1393; HEGNAUER/ BREITSCHMID, GRUNDRISS des 
EHERECHTS, N. 26.84; OTT, Walter, Der Schutz der Anwartschaft auf den 
Vorschlagsanteil unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung mit Hilfe der 
güterrechtlichen Herabsetzungs- und Rückforderungsklage 289 ff., in: FS Cyril Hegnauer 
zum 65. Geburtstag, Bern 1986, s. 308; PIOTET, Paul, Die Errungenschafts beteiligung nach 
schweizerischem Ehegüterrecht, (Aus dem Französischen übersetzt von KatrinSaadaé-
Meyenberger), Bern 1987, s. 170. 
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- Son olarak değinilmesi gerek husus ise, TMK m. 241’e göre açılacak dava-
ya konu olacak kazandırmaların muhakkak edinilmiş mala istinat edip et-
memesi gerektiği sorunudur. Konuyu bir örnekle izah etmek gerekir-
se;(A)’nın 100.000 TL değerinde edinilmiş mal sayılan bir arabası ve yine 
değeri 100.000 TL olan bir kişisel malı olduğunu varsayalım. Eşinin katıl-
ma alacağını azaltmak isteyen (A)’nın, eşi (B)’nin katılma alacağını azalt-
mak kastıyla 100.000 TL civarındaki arabayı çok cüzi bir miktara sattığını 
ve yine 100.000 TL civarındaki kişisel malını da boşanma davası açılma-
dan kısa bir süre önce (C) isimli şahsa sattığını varsayarsak, eş (B)’nin ka-
tılma alacağı 100.000/2 = 50.000 TL’dir. (A)’nın elinde bir malvarlığı de-
ğeri bulunmadığı için (A),(B)’nin katılma alacağını karşılayamayacaktır. 
(A) katılma alacağının ödenmesi hususunda kişisel mal-edinilmiş mal ay-
rımı yapılmaksızın bütün malvarlığı ile sorumlu olduğu için, şayet (C)’ye 
kişisel malından bağışta bulunmasa idi (B) katılma alacağını (A)’nın kişisel 
malından temin edecekti. Bu noktada alacaklı eşin alacağını temin edeme-
diği durumda, daha önce karşılıksız devredilmiş kişisel mala başvurup baş-
vuramayacağı sorunu gündeme gelmektedir. Doktrinde bu durumda da 
TMK m. 241’e gidilebileceğini savunan görüşe, gerek maddenin açık ifa-
desi gerekse bu durumun edinilmiş mal ile kişisel mal arasındaki sınırı an-
lamsızlaştıracağı düşünüldüğünde katılmak güç gözükmektedir.86 

b. Katılma Alacağı Borçlusu Eşin Malvarlığının Katılma Alacağını Karşılamaya 
Yetmemesi 

aa. Genel Olarak 

TMK m. 241’in uygulama alanı, bilhassa madde metninde kullanılan “kar-
şılıksız kazandırma” ifadesinin şümulü ve m. 229 ile olan münasebeti ile alakalı 
yapılan tespit ve açıklamalardan sonra, maddeye göre üçüncü kişilere açılacak 
davanın şartlarına tekrar dönülecek olursa; dile getirilecek diğer önemli bir şart, 
borçlu eşin malvarlığının veya terekesinin katılma alacağını karşılamaya yet-
memesi ve mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda alacağın mirasçılardan 
da tahsil edilememesidir.87 

Bu noktada bilhassa vurgulanmaya muhtaç husus, katılma alacağı için eşin 
bütün malvarlığı ile yani edinilmiş ve kişisel malları kapsayacak biçimde so-

                                                                          
86 Kişisel mallardan yapılan bağışlamalara dahi TMK m. 241’e göre dava açılabileceğini ve 

TMK m. 241’in uygulama alanını son derece genişleten bu görüş için bilhassa bkz. 
BernerKomm-HAUSHERR/ GEISER/ REUSSER, ZGB Art. 220, PN. 14 ff.; 
FammKomm-STECK, ZGB Art. 220, PN. 9; RYFFEL, in: KOSTKIEWICZ/ NOBEL/ 
SCHWANDER/ WOLF, Art. 220, PN. 3; Aksi yönde görüş için KUKO ZGB-JAKOB/ 
PICHT, ZGB Art. 220, PN. 2 ve ilgili yerde zikredilen yazarlar. 

87 CHK-A. RUMO-JUNGO, Art. 220, PN. 7. 
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rumlu olmasıdır.88 Hatta mal rejiminin sona erdiği tarih ile tasfiyenin tamamlan-
dığı tarih arasındaki malvarlığına giren kalemler de borçtan sorumlu malvarlığı-
nın bir parçası olarak dikkate alınacaktır.89 Borçlu eşin malvarlığının katılma 
alacağını karşılamaya yetip yetmediğinin tayininde tasfiyenin tamamlandığı90 
tarih mühim olup, borçlu eşin malvarlığının katılma alacağını karşılamaya yetip 
yetmediği hususunda, tasfiyenin neticelendirildiği tarihte borçlu eşin malvarlı-
ğının arz ettiği durum dikkate alınacaktır.91 Borçlu eşe ait bütün edinilmiş ve 
kişisel mallardan teşekkül eden mallara ilişkin kıymet takdiri ise, malların sü-
rüm değeri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.92 

bb. Malvarlığı Değerlerinde Tasfiye Sonrası Meydana Gelecek Artma ve 
Azalmalar Sorunu 

Peki, acaba malvarlığı değerlerinde tasfiye sonrası meydana gelecek artma 
ve azalmalar veya tasfiyenin tamamlandığı tarihte katılma alacağını karşılaya-
cak durumda olan borçlu eşin malvarlığının sonradan bu borcu karşılayamaya-
cak duruma gelmesi veya tam tersi tasfiyenin tamamlandığı tarihte borcu karşı-
layamayacak durumda olan malvarlığının sonradan borcu karşılayacak duruma 
gelmesi gibi hallerde bu değişiklikler dikkate alınacak mıdır? Sorunun cevabı 
doktrinde tartışmalı olup, kanunun lafzını dikkate alan93 birinci görüşe göre bu 
değişiklikler dikkate alınmayacaktır. Bu görüşe göre, malvarlığının borcu karşı-
lamaya yetip yetmediğinin tayininde merkeze alınacak tarih, tasfiyenin sonlan-
dığı tarih olup; bu tarihten sonraki değişikliklerin bir ehemmiyeti olmayıp, yu-
karıda sorulan soruya verilecek cevap hayırdır.94 

Doktrinde savunulan ikinci bir görüşe göre ise, kural olarak malvarlığında-
ki tasfiye sonrası artışlar dikkate alınmamalıdır. Ancak tamamen istisnai bir 
durum olarak, malvarlığında meydana gelen iyileşmeler veya artışlar sebebiyle 
borçlu eşin malvarlığı (veya terekesi) borcu karşılamaya yetecek duruma gelir-

                                                                          
88 ŞEKER, Muzaffer, “Eşin ve Eşlerin Üçüncü Kişilerle Yaptıkları Hukuki İşlemlerden Kay-

naklanan Borçlarından Dolayı Cebri İcra Yoluyla Takipleri”, Legal Hukuk Dergisi, S. 68, 
2008 (İcra Yolu ile Takip), s. 2616, Yazar haklı bir biçimde yapılan bir yanlışa işaret etmekte, 
eşlerin borçlarından dolayı sorumluluklarının izahında edinilmiş mal-kişisel mal ayrımı yapı-
lamayacağını ifade etmektedir. 

89 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 220, PN. 5. 
90 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, PN. 1; KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 

220, PN. 6. 
91 RYFFEL, in: KOSTKIEWICZ/NOBEL/SCHWANDER/WOLF, ZGB Art. 220, PN. 4. 
92 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 220, PN. 6; CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 

220, PN. 1; ZEYTİN, PN. 691. 
93 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 24. 
94 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, PN. 1; KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 

220, PN. 6; Bu yazarın atfıyla: DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, N. 1397. 
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se, bu durumun katılma alacaklısı eşin alacağını talep etmesinden önce gerçek-
leşmiş olması koşuluyla malvarlığındaki bu artışlar dikkate alınmalı, yani TMK 
m. 241’e göre 3. kişiye dava açılamamalıdır; çünkü katılma alacağından ötürü 
borçlu eşin sorumluluğu asıl olup, karşılıksız kazandırmalardan istifade eden 3. 
kişilerin sorumluluğu ise talidir.95 Yine ikinci görüşe göre, tasfiyenin tamamlan-
dığı tarihte borçlu eş katılma alacağını ödeyecek durumda ise veya diğer tabirle 
bu tarihteki malvarlığı katılma alacağını karşılamaya yetiyorsa, tasfiyenin ta-
mamlandığı tarihten sonra, örneğin değer kaybı, satım, zayi olmak veya borçla-
rının artışı sebeplerinden biriyle malvarlığında meydana azalma veya eksilme-
ler96 şeklinde meydana gelecek olumsuz birtakım değişiklikler dikkate alınma-
yacak; yani karşılıksız kazandırmalardan istifade eden 3. kişilere karşı TMK m. 
241’e göre dava açılamayacaktır. Bu durumda bahsi geçen olumsuzluklar, ala-
caklı eşin aleyhine gerçekleşecek olup, dikkate alınmayacaktır.97 İkinci görüşün 
dezavantajı, borçlu eşin malvarlığında meydana gelecek artışın geçici olması 
durumunda ortaya çıkacaktır. Zira bu durumda katılma alacaklısı eş, 3. kişiye 
karşı dava açma hakkını kaybedecek ve katılma alacağı yükümlüsü eşin malvar-
lığının sonradan yine katılma alacağını karşılayamayacak duruma gelmesi ha-
linde bundan doğan rizikoya katlanmak zorunda kalacaktır.98 

Sorunu bir örnek üzerinden açmak gerekirse;(A) ve (B) çifti arasındaki edi-
nilmiş mallara katılma rejiminin 06.06.2016 tarihinde açılan boşanma davasıyla 
sonlandığını ve başlayan tasfiye sürecinin 07.07.2017 tarihinde tamamlandığını 
varsayalım. Tasfiyenin neticesinde (B)’nin katılma alacağının 50.000 TL oldu-
ğunu, tasfiye tarihi itibariyle borçlu eş (A)’nın ise malvarlığındaki değerlerin 
sürüm değerinin toplam 40.000 TL olduğunu ve (B)’nin alacağını karşılamaya 
yetmediğini düşünelim. Fakat tasfiyenin tamamlandığı tarih olan 07.07.2017 
tarihinden sonraki herhangi bir tarihte, (A)’nın malvarlığında bir sebeple artış 
yaşandığını ve malvarlığının 55.000 TL’ye ulaşması durumunda, (B)’nin artışın 
yaşandığı tarihten önce alacağını talep etmemiş olması koşuluyla;(B), (A)’nın 
boşanmadan önceki bir yıl içinde 10.000 TL kazandırma yaptığı (C)’ye gide-

                                                                          
95 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 23; FammKomm-

STEICK, Art. 220, PN. 10. 
96 Her ne kadar alacaklı eş bu yüzden korunaksız gibi gözükse de, katılma alacağının tehlikeye 

düşmesinden endişe eden alacaklı eş, her halükarda katılma alacağının borçlusu eşin malvar-
lığı değerleri üzerinde ihtiyati haciz talep edebilir. Buna göre katılma alacaklısı eş, şayet borç-
lu eşin, “taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi 
kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlem-
lerde bulunursa” İİK m. 257 f.2 b. 2’ye göre borçlu eşin elinde veya üçüncü kişilerde bulunan 
taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarını ihtiyaten haczettirebilecektir. 

97 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 24; FammKomm-
STEICK, ZGB Art. 220, PN. 10. 

98 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 24. 
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meyecek, alacağını öncelikli olarak (A)’dan tahsil etmeye çalışacaktır. Aynı 
örnekte tasfiyenin tamamlandığı tarih olan 07.07.2017’de (A)’nın malvarlığın-
daki değerlerin sürüm değerinin 60.000 TL olduğunu, dolayısıyla (B)’nin katıl-
ma alacağını karşılamaya yettiğini fakat tasfiyenin tamamlandığı tarihten sonra-
ki bir zamanda azalarak 40.000 TL’ye düştüğü durumda (B), (C)’ye gidemeye-
cek; zira azalma ve eksilmeler alacaklı eşin aleyhine gerçekleşecektir. Çünkü 
tasfiyenin tamamlandığı tarihte (A)’nın malvarlığı (B)’nin katılma alacağını 
karşılamaya yettiği için TMK m. 241’e göre 3. kişiye yani (C)’ye başvurmanın 
şartları oluşmamıştır. Buna karşın ilk görüş kabul edildiği takdirde, bunun so-
nuçları aynı örnek üzerinden farklı sonuçlara sebebiyet verecektir. Tasfiyenin 
neticesinde (B)’nin katılma alacağının 50.000 TL olduğunu, tasfiye tarihi itiba-
riyle borçlu eş (A)’nın ise malvarlığındaki değerlerin sürüm değerinin toplam 
40.000 TL olduğunu ve (B)’nin alacağını karşılamaya yetmediğini düşünelim. 
Fakat tasfiyenin tamamlandığı tarih olan 07.07.2017 tarihinden sonraki herhan-
gi bir tarihte, (A)’nın malvarlığında bir sebeple artış yaşandığı ve malvarlığının 
55.000 TL’ye ulaştığı durumda bu artış dikkate alınmayacak, katılma alacaklısı 
eş (B),(A)’nın kazandırmada bulunduğu 3. kişi (C)’ye karşı TMK m. 241’e göre 
dava açacak ve katılma alacağının (A)’dan tahsil edemediği kısımla sınırlı ol-
mak üzere (C)’den -(C)’ye yapılan karşılıksız kazandırmanın miktarı ile sınırlı 
olarak - bu eksik kısmın iadesini isteyecektir. Tasfiyeyi müteakip borçlu eşin 
malvarlığında bir sebeple meydana gelen olumsuzlukların dikkate alınmayaca-
ğı, tasfiye sonrası borçlu eşin malvarlığı müsaitse TMK m. 241’e göre üçüncü 
kişiye gidilemeyeceği hususunda her iki görüş örtüştüğü için bu noktada sonuç-
ları da aynı olacaktır. 

cc. Tasfiye Sonrası Ödeme Güçsüzlüğünün Tespitinde Gelecekteki  
Gelirlerin de Belirleyiciliği Sorunu 

Alacaklı eşin TMK m. 241’e göre üçüncü kişilere açacağı davanın bir şartı 
olarak “katılma alacağının karşılanmaması” koşulunda, borçlunun malvarlığının 
tasfiyenin tamamlanmasından sonraki durumunun esas olduğu ifade edildi. An-
cak bu tespite ilişkin tartışma, bu tasfiyeyi müteakip bu malvarlığındaki artış ve 
azalmaların nasıl değerlendirileceğinden ibaret olmayıp; bir diğer sorun ise, 
tasfiye sonrası ödeme güçsüzlüğünün tespitinde gelecekteki gelirlerin de belir-
leyici olup olmayacağı meselesidir. 

Katılma alacağı yükümlüsü eşin borçlu olduğu miktarı bir anda ödeyeme-
me ve katılma alacağının ve değer artış payının derhal ödenmesinin borçlu eş 
için ciddi güçlükleri beraberinde getirebilecek olması ihtimaline binaen kanun 
koyucu, borçlu eşe TMK m. 239’da ödemelerin uygun bir süre ertelenmesini 
isteyebilme imkânı getirmiştir. Bu durumda borçlu eş, katılma alacağını belli 
şartlar altında gelecekteki gelirlerinden de karşılayabilmektedir. Bu noktada 
doktrinde tasfiye sonrası ödeme güçsüzlüğünün tespitinde, borçlunun gelecek-
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teki gelirlerinin de dikkate alınıp alınmayacağı sorusu ortaya atılmıştır.99 Her 
şeyden önce tespiti gereken husus, TMK m. 239’a göre ödemenin ertelenmesini 
isteyen borçlu eşin, bir teminat gösterme yükümlülüğü altında bulunmaması 
sebebiyle katılma alacağını ilerde muhakkak ödeyeceği yönünde bir kesinliğin 
bulunmadığıdır.100 Borçlu eşin katılma alacağını ödemeyeceğinin ortaya çıktığı 
tarihte, alacaklı eşin artık TMK m. 241’e göre 3. kişiye de başvurma imkânının 
bulunmayabileceği riski karşısında, haklı olarak ödeme güçsüzlüğünün tespitin-
de borçlu eşin gelecekteki gelirlerinin dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir.101 
Son olarak borçlu eşe TMK m. 239 f.2’ye göre bir süre verildiği ve borcun ifa-
sının ertelendiği durumlarda, alacaklı eşin bu sürenin dolmasından önce TMK 
m. 241’e göre 3. kişilere başvuramayacaktır.102 Katılma alacağının ifası için 
borçlu eşe bir süre tanındığı durumlarda alacaklı eşin henüz bu süre dolmadan 
önce 3. kişiye dönük talebi karşısında, borçlu eş henüz sürenin dolmadığı 
def’ini, süre dolduktan sonra kendisine başvurulması durumunda ise öncelikle 
asıl borçlu eşe başvurulması gerektiği def’ini ileri sürebilecektir.103 

B. Üçüncü Kişinin Sorumluluğunun Sınırı ve İade Yükümünün Kapsamı  
Alacaklı eşin katılma alacağının borçlu eşten tahsil edemediği daha doğru 

tabirle borçlu eşin malvarlığının karşılamaya yetmediği kısım, iade yükümlülü-
ğünün üst sınırını çizmektedir.104 Üçüncü kişi tarafından tamamlanmak zorunda 
olunan eksik kısım, tasfiyenin tamamlandığı tarihte borçlu eşin malvarlığının 
karşılamaya yetmediği kısım olup, bu miktar şayet üçüncü kişiye yapılan ka-
zandırmaların bu kazandırmaların yapıldığı tarihteki değerini aşıyorsa bunu 
TMK m. 241’e göre üçüncü kişiden talep edebilmesi mümkün değildir.105 Bu 
anlamda 3. kişiye yapılan kazandırmanın değerinde kazandırmanın yapılmasın-
dan sonraki zaman diliminde meydana gelen artışlar ehemmiyetsiz olup, 3. kişi-
den talep edilebilecek miktarın üst sınırı olarak kazandırmanın yapıldığı tarihte-
ki değer esas alınmaya devam edecektir.106 Söz konusu kazandırmanın yapıldığı 
tarihteki değeri, tasfiyenin tamamlandığı tarihe nazaran bir değer kaybına uğra-
mışsa TMK m. 241’deki miras hukukundaki tenkis hükümlerine yapılan atıftan 

                                                                          
99 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 22. 
100 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 22. 
101 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 22; BSK ZGB I, 

HAUSHERR/AEBI-MÜLLER, ZGB Art. 220, PN. 21; ZEYTİN, PN. 691. 
102 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 22. 
103 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 22, 29. 
104 FammKomm-STECK, ZGB Art. 229, PN. 11. 
105 FammKomm-STECK, ZGB Art. 229, PN. 12; CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, 

PN. 4. 
106 FammKomm-STECK, ZGB Art. 229, PN. 12. 
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hareketle, kazandırmadan istifade eden 3. kişinin iyiniyetli olup olmadığına 
bakılacaktır.107 Kazandırmadan istifade eden 3. kişi şayet kendisine yapılan ka-
zandırma nedeniyle, yaşamın olağan akışına göre çok büyük bir ihtimalle ala-
caklı eşin katılma alacağından kısmen veya tamamen mahrum kalacağını, bu 
kazandırmanın katılma alacağının ifasını imkânsızlaştıracağını biliyor veya 
bilmesi gerekiyorsa kötüniyetli sayılacaktır.108 Buna göre, kazandırmadan yarar-
lanan kimsenin kötüniyetli kabul edilebilmesi şu hususları biliyor olması şartına 
bağlanmıştır:109 

- Söz konusu malın diğer eşin edinilmiş malı veya edinilmiş malına eklene-
cek bir değer olduğunu, 

- Muhtemel katılma alacaklısı eşin bu işleme ilişkin rızasının bulunmadığını, 
- Şayet TMK m. 229 f.2 b.2’ye göre diğer eşin katılma alacağını azaltmaya dö-

nük bir devir söz konusu ise, devreden eşin zararına işlemi bilerek yaptığını, 
- Yapılan kazandırmanın eşin malvarlığında meydana getireceği azalma veya 

bu azalmanın sebebiyet vereceği gelişmeler nedeniyle, kazandırmada bulu-
nan eşin malvarlığının katılma alacağını karşılamaya yetmeyeceği. (Yaşa-
mın olağan akışına göre kazandırmada bulunan eş, tasfiye tarihinde diğer 
eşin katılma alacağını karşılayacak ciddi ölçüde kişisel malvarlığına sahip-
se bu son şart gerçekleşmemiş sayılacaktır.) 

İyiniyetin aranacağı an kural olarak, kazandırmanın yapıldığı tarihtir. Bu 
tarihten sonra, lehdarın kendisine yapılan kazandırmanın mal rejimi hükümleri 
uyarınca tenkise tabi olduğunu öğrenmesi, daha doğrusu iyiniyetin ortadan 
kalkması durumunda, lehdar bu tarihten sonra vuku bulacak hadiseler ve davra-
nışlarla ilgili kötüniyetli lehdarın tabi olduğu sorumluluk hükümlerine, bu tarih-
ten önce ise iyiniyetli lehdarın tabi olduğu hükümlere göre sorumlu olacaktır.110 

Şayet lehdar kendisine yapılan kazandırmanın mal rejimi hükümleri kap-
samında (TMK m. 241, 229)tenkise tabi olacağını bilmiyor veya bilmek zorun-
da değilse iyiniyetli sayılacaktır.111 

İyiniyetli ve kötüniyetli zilyedin iade yükümlülüğüne gelince, iyiniyetli 
lehdar açısından TMK m. 241 f.3’te miras hukuku hükümlerine yapılan açık 

                                                                          
107 FammKomm-STECK, Art. 229, PN. 12. 
108 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 220, PN. 8; ZGB Kommentar Schweizerischen 

Zivilgesetzbuch-RYFFEL, ZGB Art. 220, PN. 5; OTT, s. 315; BernerKomm-
HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 37; FammKomm-STECK, ZGB 
Art. 220, PN. 12. 

109 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 37. 
110 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 38. 
111 OTT, s. 315; BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 37. 
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yollama gereği, kural olarak eşya hukukunda haksız zilyedin hukuki durumunu 
düzenleyen TMK m. 993-995 hükümleri değil; tenkise tabi sağlararası kazan-
dırmalarda kazandırmadan istifade eden iyiniyetli kimsenin iade borcunu dü-
zenleyen TMK m. 566 hükmünün düzenlemesi kıyasen uygulanacaktır. Zira 
TMK m. 229 kapsamındaki kazandırmalar için m. 241’in yollama yaptığı m. 
566, iyiniyetli zilyedin iade yükümünü özel olarak düzenlemiştir.112 

1. İyiniyetli Zilyedin İade Yükümü 

İyiniyetli zilyedin iade yükümlülüğünün kapsamından başlamak gerekirse, 
TMK m. 566’ya göre kazandırmadan istifade eden kişi bir görüşe göre mal re-
jiminin sona erdiği tarihte113, diğer bir görüşe göre - ki bu hâkim görüş olarak 
nitelendirilebilir- kendisine davanın açıldığı tarihte114, üçüncü bir görüşe göre 
ise tasfiye tarihinde115 kendisine yapılan kazandırmadan elinde kalan kısmı 
vermekle yükümlüdür.116 

TMK m. 566’nın kıyasen uygulanmasından aşağıdaki sonuçlar çıkacaktır. 

Şayet kazandırma konusu değer hala mevcut ise ve mal rejiminin sona ere-
ceği tarihe kadar değerini korudu ise, 3. kişinin sorumluluğu en fazla kazandır-
manın yapıldığı tarihteki değeriyle sınırlı olacaktır.117 

Davanın açıldığı tarihte, kazandırma konusu şey mevcut olmakla birlikte 
malın edinildiği tarihe nazaran bir değer kaybına uğramışsa, malın hali hazırda-
ki değeri iyiniyetli kazandırmadan istifade eden 3. kişinin sorumluluğu açısın-
dan üst sınır teşkil edecektir.118 

Kazandırma konusu şey şayet kazandırmanın muhatabı lehdar tarafından 
başka bir kimseye satılmışsa, kazandırmadan istifade eden iyiniyetli lehdarın 

                                                                          
112 OTT, s. 315. 
113 OTT, s. 317; HAUSHERR/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht, PN. 12.145. 
114 SUTTER-SOMM/KOBEL, Familienrecht, PN. 397; BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-

MÜLLER, ZGB Art. 220, PN. 24; ZGB Kommentar Schweizerischen Zivilgesetzbuch-
RYFFEL, ZGB Art. 220, PN. 5; FammKomm-STEICK, ZGB Art. 220, PN. 12; KUKO 
ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 220, PN. 8. 

115 FELLMANN, Verantwortlichkeit, s. 134 ff. (Aktaran: FammKomm-STEICK, Art. 220, 
PN. 12) 

116 OTT, s. 317. 
117 OTT, s. 318. 
118 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 38; OTT, s. 318, 

değerin belirlenmesinde hangi tarihin esas alınacağını belirlerken mal rejiminin sona erdiği ta-
rihi esas alması suretiyle, HAUSHERR/REUSSER/GEISER’den ayrılıyor ise de; iyiniyetli 
lehdarın iade yükümlülüğünün içeriği noktasında aynı düşünmektedir. OTT’a yapılan her atıf-
ta yazarın değerin belirlenmesinde esas aldığı tarihin mal rejiminin sona erdiği tarih olduğunu 
kabul ettiği unutulmamalıdır. 
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sorumluluğu, mal değerinin altında satılmış olsa bile bu satımdan elde edilen 
gelirle sınırlı olacaktır.119 

Kazandırma konusunun kaybolması veya yok olması durumunda, kazan-
dırmadan yararlanan kimseye bir kusur isnat edilebilse bile, kazandırma lehdarı 
sorumlu olmayacaktır.120 Kazandırma konusuna şayet zarar verildi ise, aynı 
şekilde kendisine bu hususta bir kusur yüklenebilse bile, eşyanın mal rejiminin 
sona erme anındaki değeriyle sınırlı olarak sorumlu olacaktır. Kazandırma ko-
nusu şayet tüketildi ise, sorumluluk bu tüketim dolayısıyla tasarruf edilen meb-
lağla sınırlı olacaktır.121 Üçüncü bir kimseye karşılıksız temlik edildi ise, bu 
durumda sorumluluk ortadan kalkacaktır.122 

İyiniyetli lehdar yapmış olduğu zorunlu ve faydalı masrafları TMK m. 
994’e kıyasen isteyebilecek, diğer masraflar için ise tazminat isteyemeyecek-
tir.123 Son olarak, yapılan kazandırma sebebiyle iyiniyetli lehdar aleyhine oluşan 
vergi veya temlik masrafları gibi birtakım masraflar da zenginleşme miktarının 
belirlenmesinde dikkate alınacaktır.124 

2. Kötüniyetli Zilyedin İade Yükümü 

Şayet lehine kazandırmada bulunulan 3. kişi kötüniyetli ise, TMK m. 566 
eşya hukukundaki iyiniyetli olmayan zilyedin geri verme borcuna ilişkin hü-
kümlere yollama yaptığı için, bu durumda 3. kişinin sorumluluğunun kapsamı 
TMK m. 995 hükümlerine göre belirlenecektir.125 Eski Medeni Kanun m. 
508’de (TMK m. 566) sağlararası tenkise tabi kazandırmalarda lehdarın 
iyiniyetli olması durumu düzenlenmiş, fakat lehdarın kötüniyetli olması durumu 
ile alakalı bir hüküm sevk etmemişti.126 Esasen mehaz İsviçre Medeni Kanunu 
(ZGB) m. 528’de de durum farklı olmayıp, sadece iyiniyetli lehdarın durumu 
düzenlenmiş olup kötüniyetli lehdarın sorumluluğunun kapsamı belirlenmemiş-
tir.127 Kanaatimizce miras hukukundaki tenkis davasında kötüniyetli zilyedin 
iade yükümlülüğünün TMK 566 f. 2 üzerinden TMK m. 995’e yapılan yollama 
yoluyla çözülmesi yerinde olmamıştır. Zira, gerek miras hukukundaki 

                                                                          
119 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 38; OTT, s. 318. 
120 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 38; OTT, s. 318. 
121 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 38; OTT, s. 318. 
122 OTT, s. 318. 
123 OTT, s. 318. 
124 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 38. 
125 DURAL/ÖZ, Miras Hukuku, PN. 1343. 
126 İMRE, Zahit/ERMAN, Hasan, Miras Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2015, s. 284; DU-

RAL/ÖZ, Miras Hukuku, PN. 1344. 
127 BSK ZGB II-FORNI/PIATTI, ZGB Art. 528, PN. 7. 
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sağlararası kazandırmadaki lehdarın gerekse mal rejiminde lehine kazandırmada 
bulunulan 3. kişinin kötüniyeti, bu zilyetliğin bir ayni veya sınırlı ayni veya 
nisbi hakka istinad ediyor oluşu hasebiyle, TMK 995’teki - örneğin malı çalan 
veya çalındığını bilen128 ve bir malı haksız biçimde elinde bulunduran - zilyedin 
kötüniyetine nazaran daha hafiftir.129 Türk hukukunda her ne kadar kötüniyetli 
zilyedin durumu için TMK m. 566 üzerinden m. 599’a yollama yapılmış olsa 
dahi, lehdarın kötüniyetli olması durumunda İsviçre hukukunda öğreti ve yargı 
kararları ile geliştirilen çözüm tarzı ve prensipler130 uygun düştüğü ölçüde dik-
kate alınmalıdır. Bu noktada kazandırmadan istifade eden kötüniyetli 3. kişinin 
sorumlu olduğu miktar, şayet kazandırma yapılmamış olsaydı katılma alacaklısı 
eşin elde edeceği miktardan daha az olamayacaktır.131 Fakat sürekli göz önünde 
bulundurulması gereken husus, 3. kişiye yapılan kazandırmanın hukuken geçerli 
bir sebebe istinat ediyor olduğu, dolayısıyla TBK m. 77 vd. hükümleri uyarınca 
bir sebepsiz zenginleşme olmadığıdır.132 Kazandırmadan istifade eden 3. kişinin 
kötüniyetli olması durumunda sorumluluğu şu şekilde belirlenecektir: 

- Şayet kazandırma konusu eşya bir başkasına düşük bir meblağ mukabilinde 
satılmış ise, kötüniyetli 3. kişinin sorumluluğu bu oranda azalmayacaktır. 
Sorumluluk kazandırmanın yapıldığı tarihteki değerle sınırlandırılmıştır. 
Kazandırmanın konusu eşyadan yararlanan 3. kişi, kazandırma konusu şe-
yin fiyatındaki dalgalanmalardan doğan risklere, örneğin fiyattaki düşüşlere 
de katlanacaktır. Sonuç olarak, davanın açıldığı tarihte mevcut olan fakat 
değerini kaybetmiş olan şey için lehdarın sorumluluğu, yine de kendisine 
kazandırmanın yapıldığı tarihteki değere göre belirlenecektir. Kazandırma 
konusu şeyin fiyatında artışlar olsa bile, sorumluluk kazandırmanın yapıl-
dığı tarihteki değeri aşmayacaktır.133 

- Kazandırma konusunun tüketilmiş olmasının iade yükümlülüğü üzerinde 
bir etkisi bulunmamaktadır.134 

- Kazandırma konusu, lehdarın bir kusuru olmaksızın bir kaza eseri veya 
mücbir sebepten ötürü yok olursa, kötüniyetli lehdarın sorumluluğu ortadan 
kalkacaktır.135 

                                                                          
128 OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, 18. Baskı, 

İstanbul 2015, s. 129. 
129 OTT, s. 315. 
130 OTT, s. 316-317. 
131 OTT, s. 316; BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 39. 
132 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 39; FammKomm-

STECK, ZGB Art. 220, PN. 12. 
133 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 39; OTT, s. 317. 
134 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 39; OTT, s. 317. 
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- Kötüniyetli lehdarın sorumluluğu, kazandırmayı elde ettiği tarihteki değerle 
sınırlı olduğu için, elde ettiği ürünler lehdarın sorumluluk miktarının belir-
lenmesinde kural olarak dikkate alınmayacak olup, ancak kötüniyetli 
lehdarın mücbir sebeple veya yaptığı zorunlu masraflar sebebiyle iade yü-
kümlülüğünün, diğer tabirle sorumluluğunun azaldığı durumlarda, bu aza-
lan miktarı telafi etmek üzere dikkate alınabilecektir.136 

- Zorunlu masraflarını talep edebilecek olan kötüniyetli lehdar, faydalı mas-
rafları ise isteyemeyecektir. Kazandırma sebebiyle kötüniyetli lehdar aley-
hine oluşan vergi veya temlik masrafları gibi birtakım masraflarsa, zengin-
leşme miktarının belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Çünkü bu mas-
rafların sebebi yapılan kazandırma olup, bu kazandırma yapılmamış olsa bu 
masraflar da doğmayacaktır. Son olarak yapılan kazandırmaya mukabil 
lehdar şayet karşı edimde bulunmuş ise, sorumluluk miktarında bu oranda 
indirime gidilecektir.137 

C. Miras Hukuku Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Meselesi 
Miras hukukunda açılacak tenkis davasına yapılacak yollama sebebiyle 

miras hukukundaki tenkise ilişkin hangi hükümlerin kıyasen uygulanacağının, 
hangi hükümlerin uygulanmaya elverişli olmadığının tespiti önem arz etmek-
tedir. Bu bölümde kıyasen uygulanması daha ittifakla kabul edilen ve uygu-
lanması kabul edilmekle birlikte aynı ölçüde kabul görmeyen hükümler irde-
lenecektir.138 

                                                                                                                                                                                    
135 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 39; FammKomm-

STECK, ZGB Art. 220, PN. 12; Haklı olarak buradaki kötüniyetli kazandırma ile TMK m. 
995’te ifade edilen haksız zilyedin bir tutulamayacağını ifade etmektedir. DURAL/ÖZ, Miras 
Hukuku, PN. 1343. TMK m. 995 hükmünden hareketle, kazandırma lehdarı kazandırma ko-
nusunun kendi kusuru olmaksızın bir kaza sonucu zayi olduğunu veya değer azalmasına uğra-
dığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamayacaktır. 

136 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 39. 
137 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 39; Lehine kazan-

dırmada bulunulan 3. kişinin iyiniyetli olup olmamasının ehemmiyeti şu örnek üzerinden 
gösterilebilir: (A) ile (B) evli olup (A), (C) isimli şahsa 80.000 TL kıymetinde kıymetli ev-
rak bağışlamıştır. Katılma alacağının 35.000 TL’lik kısmını (A)’dan tahsil edemeyen (B), 
(A)’dan temin edemediği kısım için (C)’ye dava açacaktır. Ancak davanın açıldığı tarihte 
kıymetli evrakın değeri 25.000 TL’ye düşmüştür. (C) şayet iyiniyetli ise, davanın açıldığı 
tarihteki zenginleşme ölçüsünde sorumlu olacak; sadece 25.000 TL ödemek zorunda kala-
caktır. Fakat (C) kötüniyetli ise, 80.000 TL’ye kadar sorumlu olabilecektir. Örnek için bkz. 
OTT, s. 319. 

138 Şu hükümlerin uygulanmayacağı kabul edilmektedir. TMK m. 560 (ZGB Art. 522), TMK m. 
562 (ZGB Art. 524), TMK m. 563 f. 2 (ZGB Art. 525 Abs. 2), TMK m. 565 (ZGB Art. 527), 
TMK m. 568 (ZGB Art. 530), TMK m. 569 (ZGB Art. 531), TMK m. 571 (ZGB Art. 533), 
TMK m. 576 (ZGB Art. 538 Abs. 2). Bkz. KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 220, 
PN. 9; ZEYTİN, PN. 716. 
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- Miras hukukunda mirasçıların saklı paylarını ihlal eden ölüme bağlı tasar-
rufların ve sağlararası kazandırmaların tenkisi, TMK m. 561, 563, ve m. 
570’te düzenlenmiştir. TMK m. 229’da açıkça ifade edilmese de, mehaz 
kanun İsviçre Medeni Kanunu’nun (ZGBArt. 208) Fransızca metninde açık 
biçimde “entrevifs” sağlar arasında kaydının geçtiği, her ne kadar Almanca 
metinde açık biçimde sağlararası kaydı bulunmasa da bu kanunun, amaç ve 
anlamından ayrıca metnin bağlamından rahatça anlaşılabileceği ifade edil-
mişti. Zira evlilik birliğinden doğan mal rejiminin tasfiyesi terekenin tasfi-
yesine takaddüm edeceği için, ölüme bağlı bir tasarrufla edinilmiş mal azal-
tılamayacaktır. Sonuç olarak TMK m. 241’e göre açılacak davalar, 
sağlararası kazandırmalara inhisar etmektedir. Çünkü ölüme bağlı tasarruf-
larda borçlu eşin malvarlığından çıkmış bir değer söz konusu değildir. Bu 
durumda ölüme bağlı kazandırmaların tenkisini düzenleyen TMK m. 563 f. 
2’nin TMK m. 241’e göre açılacak bir davada uygulanmasına gerek olma-
dığı gibi, bu mümkün de değildir. TMK m. 570 gereğince murisin tenkise 
tabi birden fazla işlemi olması durumunda, tenkis davasının öncelikle ölü-
me bağlı tasarruflara karşı açılacağı, ölüme bağlı tasarrufların ise bunlar her 
ne kadar değişik tarihlerde düzenlenmiş olsalar bile aynı anda hüküm do-
ğuracakları için, birlikte ve orantılı olarak tenkise tabi olacağı düzen-
lenmiştir.139 TMK m. 229 gereği 3. kişilere kazandırmada bulunan eşin 
birden fazla kişiye aynı anda kazandırmada bulunduğu durumda, TMK 
m. 563 f. 1 kıyasen uygulanabilecektir.140 Bir örnek üzerinden izah etmek 
gerekirse141; (E) ile evli olan (K) isimli kadın, 50. yaş gününde oğlu (A)’ya 
30.000 TL, diğer oğlu (B)’ye 20.000 TL, kızı (C)’ye 10.000 TL bağışlamış-
tır. Bağışlamaların üzerinden bir yıl geçmeden (K), eşi (E)’ye boşanma da-
vası açmıştır. Mal rejiminin sona erdiği tarihte, kadının edinilmiş malları 
12.000 TL olup, adamın herhangi bir edinilmiş malı bulunmamaktadır. 
Adamın katılma alacağı, (12.000+30.000+20.000+10.000)/2 = 36.000 
TL’dir. Kadının malvarlığı 12.000 TL’lik edinilmiş mallardan ibaret olduğu 
için, katılma alacağının kadından temin edilemeyen 36.000-12.000=24.000 
TL’lik kısmı için adam boşanmadan önceki bir yıl içinde yapılan bağışla-
maların TMK m. 241 gereği katılma alacağının eksik kalan kısmı (24.000 
TL) için kendisine parasal olarak iadesini isteyecektir. Olaydan birden fazla 
kişiye aynı anda kazandırma söz konusu olduğu için, her bir lehdarın iade 
edeceği meblağ TMK m. 563’e kıyasla birlikte ve orantılı olarak yapılacak-
tır. Kazandırmaların birbirlerine oranı 3/2/1 şeklinde olup, her bir pay 

                                                                          
139 İMRE/ERMAN, s. 290. 
140 BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-MÜLLER, ZGB Art. 220, PN. 35; OTT, s. 314; KUKO 

ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 220, PN. 9. 
141 OTT, s. 314. 
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24.000/6=4.000 TL’dir. Buradan (A)’nın iade yükümü 4.000x3=12.000 
TL,(B)’nin iade yükümü 4.000x2=8.000 TL,(C)’nin iade yükümü ise 
4.000x1=4.000 TL’dir. 

- TMK m. 561’de ise, kanun koyucu mirasbırakanın saklı paylı mirasçılarına 
saklı paylarını zaten sağlamak zorunda olduğu düşüncesinden hareketle,142 
saklı pay sahibi mirasçılara ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edile-
bilir kısmı aşan kazandırmaların onların saklı paylarını aşan kısmının oran-
tılı olarak tenkise tabi tutulacağını belirtmek suretiyle TMK m. 563’e istis-
na getirmiştir. Bu noktada, kazandırmadan istifade eden 3. kişinin aynı za-
manda saklı paylı mirasçı olması ve kazandırmada bulunan eşin ölmesi du-
rumunda, kazandırmanın tamamının katılma alacağının karşılanmayan 
kısmının belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı sorunu ile karşılaşı-
lır.143 Doktrinde farklı görüşler144 bulunmakla birlikte, genel kanaat TMK 
m. 561’in mal rejiminden doğan tenkis davasına kıyasen uygulanabilirliğini 
reddetmektedir.145 

- TMK m. 570 mirasbırakanın sağlararası kazandırmalarının, diğer tabirle 
ölüme bağlı olmayan ve farklı zamanlarda yapılmış bağışlamalarının da 
tenkise tabi tutulduğu durumda, bunlar arasında yapılacak tenkisin orantı 
esasından ayrılmış ve tenkise en yakın tarihli sağlararası karşılıksız kazan-
dırmadan başlanacağını düzenlemiştir.146 Sağlararası kazandırmalarda ten-
kiste zamansal olarak en yakındaki karşılıksız kazandırmanın tenkisinden 
başlanmasını öngören TMK m. 570 hükmü, TMK m. 563 f.1, m. 566 ve m. 
529 ile birlikte TMK m. 241’e göre açılacak davalarda kıyasen uygulanma-
sı tereddütsüz kabul edilen hükümlerden birisidir.147 

- TMK m. 566 kendisine tenkise tabi kazandırma yapılmış iyiniyetli ve 
kötüniyetli zilyedin iade yükümlülüğünü düzenlemektedir. TMK m. 241’e 
göre açılacak davalarda iyiniyetli lehdar açısından, TMK m. 241 f.3’te mi-
ras hukuku hükümlerine yapılan açık yollama gereği, kural olarak eşya hu-
kukunda haksız zilyedin hukuki durumunu düzenleyen TMK m. 993-995 
hükümleri değil, tenkise tabi sağlararası kazandırmalarda kazandırmadan 

                                                                          
142 DURAL/ÖZ, Miras Hukuku, PN. 1275. 
143 ZEYTİN, PN. 717. 
144 OTT, s. 314. 
145 FammKomm-STECK, ZGB Art. 220, PN. 21; BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-

MÜLLER, ZGB Art. 220, PN. 33; ZEYTİN, PN. 717; PIOTET, s. 170, dn. 4. 
146 DURAL/ÖZ, Miras Hukuku, PN. 1285; İMRE/ERMAN, s. 291. 
147 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, PN. 11; FammKomm-STECK, ZGB Art. 220, 

PN. 21; BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-MÜLLER, ZGB Art. 220, PN. 34; KUKO ZGB-
JAKOB/PICHT, ZGB Art. 220, PN. 9; BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, 
ZGB Art. 220, PN. 56; ZEYTİN, PN. 717; SARI, s. 260; ŞIPKA, s. 345. 
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istifade eden iyiniyetli kimsenin iade borcunu düzenleyen TMK m.566 
hükmünün kıyasen uygulanacağı ve bunun içeriği yukarıda etraflı biçimde 
izah edildi. Yalnız kötüniyetli zilyedin iade borcunun kapsamını düzenle-
yen ve mehaz kanunda karşılığı bulunmayan TMK m. 566 f.1 c.2, kanaati-
mizce kıyasen uygulanmaya elverişli değildir. Zira mezkur madde TMK m. 
229 ile bağlantılı olarak TMK m. 241’deki “kötüniyet”e nazaran daha ağır 
olduğu kuşkusuz olan haksız zilyedin sorumluluğunu düzenleyen TMK m. 
995’e yollama yapmıştır. Sonuç olarak TMK m. 229 ile bağlantılı olarak m. 
241’e göre açılacak davada, kötüniyetli lehdarın sorumluluğu açısından 
TMK m. 566 f.1 c.2 kıyasen uygulanmamalı ve İsviçre hukukunda geliştiri-
len çözüm tarzı benimsenmelidir. 

- TMK m. 567’ye göre tenkis sebebiyle terekeye eklenecek değer, ölenin 
ölümü anındaki sigortanın satın alma kıymetidir. Satın alma kıymeti ise si-
gortalı mirasbırakanın ölüm anında hayatta olsaydı sigorta poliçesini sigor-
tacıya geri vermesi karşılığında ondan isteyebileceği ve sigortalının da geri 
vermekle yükümlü olduğu meblağdır.148 TMK m. 229 kapsamında eklene-
cek değerler olarak karşılıksız kazandırmalar izah edilirken, sigorta sözleş-
mesinden doğan hakkın karşılıksız olarak üçüncü kişiye devredilmesi du-
rumunda bunun karşılıksız kazandırma olarak artık değerin hesabında eşin 
aktif hanesine yazılacağı ifade edilmişti. Sigorta sözleşmesinde sigorta be-
delinin üçüncü kişiye ödeneceği kararlaştırılmış ise başkası lehine sigorta 
söz konusu olup, TTK m. 1454’te düzenlenmiştir. Buna göre sigorta söz-
leşmesinden doğan haklar sigortalıya ait olup, sigortalı aksine anlaşma yok-
sa sigorta tazminatının sigortalıdan ödenmesini isteyebilir ve onu dava ede-
bilir (TTK m. 1454 f.1). Sigorta sözleşmesinden doğan hakkın TMK m. 
229’a göre eklenecek değer olarak kabul edilebilmesi, sigorta sözleşmesi 
yapan eşin sigorta bedelinin üçüncü kişiye ödeneceğine ilişkin anlaşmadan 
cayma hakkından feragat (geri dönülemez lehdar tayini) etmesine bağlıdır. 
Bu husustaki cayma hakkından feragat edilmediği ve poliçe lehdara teslim 
edilmediği sürece sigorta sözleşmesinden doğan talep, edinilmiş mala ait 
bir değer olarak kalacaktır.149 Üçüncü şahıs lehine yapılan yaşam hayat si-
gortalarında kazandırmaya esas alınacak tarih, feragatin yapıldığı tarihtir. 
Esas alınacak değer ise TMK m. 567’ye kıyasla, kazandırmanın yapıldığı 
tarihte sigortalı eşin sigorta poliçesini sigortacıya geri vermesine karşılık 
olarak ondan isteyebileceği ve sigortalının da geri vermekle yükümlü oldu-
ğu meblağ olmalıdır.150 

                                                                          
148 İMRE/ERMAN, s. 244; DURAL/ÖZ, Miras Hukuku, PN. 1174. 
149 FammKomm-STECK, ZGB Art. 208, PN. 15. 
150 Krş. ŞENOCAK, Kemal, Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi (Türk Ticaret 

Kanunu ve Tasarısı Açısından), Ankara, 2009, s. 291. 
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- TMK m. 564 f.3 tenkise tabi sağlararası kazandırmadan istifade eden kimse-
ye seçimlik bir hak sunmuştur. Maddeye göre değerinde azalma olmaksızın 
bölünmesine olanak bulunmayan bir malı sağlararası kazandırma ile edinen 
3. kişi, dilerse tenkisi gereken kısmın değerini ödeyerek malın verilmesini, 
dilerse tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan parayı isteyebilir. Tenki-
si istenen tasarrufa konu olan malın esas alınacak değeri ise, dava yoluyla 
kullanılacak bu seçimlik hakkın karar tarihindeki değeridir. Lehine kazan-
dırmada bulunulan kimsenin bu seçimlik hakkı kullanmaması durumunda, 
saklı payı ihlal edilen mirasçı hâkime başvurarak uygun bir süre verilmesini 
isteyebilir. Şayet bu süre içinde seçimlik hak kullanılmazsa, seçim hakkı ten-
kis davasını açan mirasçılara geçecektir.151 Aynı imkânının lehine kazandır-
mada bulunulan ve kendisine karşı alacaklı eş tarafından TMK m. 241’e göre 
mal rejimsel tenkis davası açılan 3. kişiye de tanınması, doktrinde hâkim gö-
rüşçe kabul edilmektedir.152 Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, ka-
zandırmadan istifade eden kimsenin sorumluluğunun üst sınırını tayin bakı-
mından kazandırmanın kendisine yapıldığı tarihteki kıymetin üst sınır teşkil 
ettiği şeklindeki ana kuraldır. Kanaatimizce malın kıymetinde ne tip bir artış 
olursa olsun, kazandırmanın yapıldığı tarihteki değer esas alınmalı, dava tari-
hindeki değer artış ve azalmaları dikkate alınıp alınmayacağı hususu ise 
lehdarın iyiniyetli veya kötüniyetli olmasına göre değerlendirilmelidir.153 

D. TMK m. 241’e Göre Açılacak Davada Taraflar ve Davanın Tabi Olduğu 
Hak Düşürücü Süre 

1. Açılacak Davanın Niteliği 

Üçüncü kişiye karşı açılacak dava yenilik doğurucu154, eda davası niteliğinde 
bir davadır.155 Katılma alacağını temin edemeyen eşin açtığı davanın yenilik do-

                                                                          
151 İMRE/ERMAN, s. 287; DURAL/ÖZ, Miras Hukuku, PN. 1319; Gerek esasen vasiyet alacaklı-

sı kişi için düzenlenen bu imkânın sağlararası kazandırmadan istifade eden kimseler tarafında da 
kullanılabileceğine dair hükmün, gerekse malın dava tarihindeki değerinin esas alınacağına dair 
hükmün İsviçre Medeni Kanunu’nda ve eski Medeni Kanun’da bir karşılığı bulunmamaktadır. 

152 İsviçre Medeni Kanunu’nda miras hukuku hükümleri içinde sağlararası kazandırmadan istifa-
de eden 3. kişilerin de bu imkândan istifade edeceğine ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlik-
te, kıyas yoluyla bu imkânın tanınmasını kabul eden PIOTET, ZGB Art. 220 (TMK m. 
241)’ye göre açılacak davalarda bu imkânı reddetmektedir. PIOTET, s. 170. Buna karşın hâ-
kim sayılabilecek kanaat aksi yöndedir. BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, 
Art. 220, PN. 58; OTT, s. 310. 

153 Malın iade tarihindeki değerinin esas alınmasını ileri süren görüş için bkz. BernerKomm-
HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 58; Kazandırmanın yapıldığı tarihteki de-
ğerini esas alan görüş için ise bkz. OTT, s. 310 ve 319. 

154 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, PN. 4. 
155 OTT, s. 309. 
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ğurucu etkisi, öncelikle 3. kişiye yapılan kazandırmanın katılma alacağının eksik 
kalan kısmı oranında tenkisinde156; eda davası niteliği ise, 3. kişinin bu miktarı 
ödemesinin talep edilmesinde kendini göstermektedir.157 Doktrinde miras huku-
kundaki tenkis davasına kıyasla TMK m. 241’e göre açılacak davanın da yenilik 
doğurucu dava olduğunu savunan görüş, bazı noktalarda bilhassa bu yenilik doğu-
rucu etkisinin ne şekilde tezahür ettiğinin açık olmayışı sebebiyle eleştirilmiştir.158 
Miras hukukundaki tenkis davasının yenilik doğrucu dava niteliği gereği, ölüme 
bağlı tasarruflar ve sağlararası tasarruflar bakımından bu tasarrufların tenkisine 
karar verilmesi durumunda bu tasarruflar saklı payı ihlal ettikleri ölçüde etkisiz-
leşmekte ve geçersiz hale gelmektedirler.159 Hâlbuki katılma alacağını tamamen 
veya kısmen temin edemeyen alacaklının TMK m. 241’e göre açacağı davanın, 
kazandırmada bulunan eş ile kazandırmadan istifade eden üçüncü kişi arasındaki 
işlemin geçerliliğine bir etkisi olmamaktadır.160 

3. kişiye yöneltilen talep ayni değil, nisbi nitelikte olup; davanın yenilik 
doğurucu etkisi, yapılan kazandırmanın borçlu eşin malvarlığından karşılanma-
yan kısım oranında azalmasında; eda davası oluşunun etkisi ise, katılma alaca-
ğının borçlu eşin malvarlığından karşılanmayan kısmının iadesi talebinde ken-
dini göstermektedir.161 

Açılan dava sebebiyle yapılan kazandırma iptal olmamakta, sadece borçlu 
eşin malvarlığından karşılanamayan kısım miktarınca kazandırmanın tenkisi ve 
aynı miktarın parasal olarak162 iadesi talep edilmektedir.163 

2. Davanın Tarafları 

TMK m. 241’e göre kazandırmadan istifade eden 3. kişiye veya ölmüş ise 
onun mirasçılarına karşı dava açmaya yetkili kişi, katılma alacağını kısmen veya 
tamamen temin edemeyen katılma alacaklısı eş veya onun ölümü halinde mirasçıla-
rıdır.164 Yalnız kazandırmada bulunan eşin aynı zamanda mirasçı olması durumun-
da, ölen eşin kazandırmaya onay vermediği gerekçesiyle kazandırmadan istifade 

                                                                          
156 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, PN. 4. 
157 OTT, s. 309. 
158 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 46; FammKomm-

STECK ZGB Art. 220, PN. 6. 
159 DURAL/ÖZ, Miras Hukuku, PN. 1196. 
160 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 46; FammKomm-

STECK ZGB Art. 220, PN. 6. 
161 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, PN. 4. 
162 OTT, s. 309. 
163 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, PN. 4. 
164 FammKomm-STECK, ZGB Art. 220, PN. 14; FammKomm-STECK, ZGB Art. 208, PN. 3. 
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eden 3. kişiye karşı dava açması, TMK m. 2’de düzenlenen dürüstlük kuralının özel 
bir görünümü olan çelişkili davranış yasağına aykırılık teşkil edecektir.165 

Tenkise ilişkin miras hukuku hükümlerinden hangilerinin uygulanmayaca-
ğını izah sadedinde uygulanmayacak hükümler ismen zikredilmiştir. Ayrıntılı 
bir şekilde ele alınmayacak olan bu hükümler içinde önemli olduğunu ve davacı 
sıfatı ile yakından ilgili olduğunu düşündüğümüz TMK m. 562’ye burada kıs-
men değinmek istiyoruz. Belli koşullar altında mirasçının alacaklılarına da (iflas 
dairesi ve elinde ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklılar) dava açma hakkı 
veren hükmün kıyasen uygulanma ihtimali şu soruları ihtiva etmektedir. Katıl-
ma alacaklısı eşe karşı ellerinde ödemeden aciz belgesi bulunan veya katılma 
alacaklısı eşin iflası halinde iflas dairesinin katılma alacaklısı eşi ihtar etmek 
suretiyle TMK m. 241’e göre kazandırmanın yapıldığı üçüncü kişiye karşı dava 
açılmasını istemesi, dava açılmadığı takdirde kendi alacaklarının oranında 
üçüncü kişiye dava açmaları mümkün müdür? Doktrinde sorunun cevabı umu-
miyetle hayırdır.166 Buna karşın İİK m. 89 hükmüne göre, borçlunun üçüncü 
kişideki alacakları haczedilebilecek olup; bu durumda katılma alacaklısı eşin 
borçlu olduğu üçüncü kişilerin, katılma alacaklısı eşin katılma alacağını haczet-
tirmesi mümkündür.167 Şayet katılma alacağı haczedilirse katılma alacağına 
bağlı fer’i bir hak teşkil eden TMK m. 241’e göre dava açma hakkı da asıl ala-
cakla birlikte haczedilmiş olacaktır. Aynı şekilde iflas açıldığı anda müflisin 
malvarlığına dâhil olan haczi kabil bütün mal, alacak ve hakları iflas masasına 
girecektir.168 Katılma alacaklısı eşin iflasına karar verilmesi durumunda müflis 
katılma alacaklısı eşin normal bir borçlar hukuku alacağı gibi katılma alacağı da 
iflas masasına gireceği için, bu alacağın fer’isi teşkil eden üçüncü kişilere karşı 
dava açma hakkı da bu hakla birlikte iflas masasına girmiş olacaktır. 

Bu noktada değinilmesi gereken son bir husus, katılma alacağının temliki-
nin sonuçlarıdır. TBK m. 189’a göre alacağın devri ile devredenin kişiliğine 
özgü olanlar dışındaki öncelik hakları ve bağlı haklar da devralana geçecektir.169 
Dolayısıyla katılma alacağının temlik edildiği durumda, bunun bir nevi fer’isi 
teşkil eden TMK m. 241’e göre katılma alacaklısı eşin üçüncü kişilere karşı 

                                                                          
165 FammKomm-STECK, ZGB Art. 220, PN. 14. 
166 Bkz. FammKomm-STECK, ZGB Art. 208, PN. 2; OTT, s. 314; BernerKomm-

HAUSHERR/REUSSER/GEISER, ZGB Art. 220, PN. 45; HAUSHEER/GEISER/ 
E.AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht, PN. 12.137. 

167 ŞEKER, İcra Yolu ile Takip, s. 2624. 
168 ARSLAN/YILMAZ/AYVAZ, s. 473. 
169 “Dava açma hakkı ile icra takibinde bulunma hakkının da yan haklar arasında sayılma-

sı mümkündür.” EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Baskı, Ankara 2015 
(EREN, Genel Hükümler), s. 1240. 
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dava açma hakkı da bu temlikle birlikte devralana karşı geçmiş olacaktır.170 
Yalnız bu noktada haklı olarak şu soru sorulabilir: TMK m. 241’e göre davam 
açma hakkı, katılma alacaklısı eşe veya onun mirasçılarına özgü bir hak olarak 
düşünülebilir mi? Doktrindeki bir görüş bu soruyu, TBK m. 189’daki açık hük-
me rağmen olumlu cevaplamakta ve TMK m. 241’e göre üçüncü kişilere karşı 
dava açma hakkının, katılma alacaklısı eş ve onun mirasçılarına hasredilmesi 
gerektiğini düşünmektedir.171 

3. Kazandırmada bulunan Eş ile Kazandırmadan İstifade eden Üçüncü 
Kişi Arasındaki İlişki 

Son bir husus kazandırmada bulunan eş ile kazandırmadan istifade eden 
üçüncü kişi arasındaki ilişkinin nasıl belirleneceği, daha doğrusu kendisine ya-
pılan kazandırmanın bir kısmını veya tamamını katılma alacaklısı eşe iade et-
mek zorunda kalan üçüncü kişinin, kendisine kazandırmada bulunan eşe karşı 
herhangi bir hakka, örneğin bir tazminat hakkına sahip olup olmadığı hususu-
dur. Değişik vesilelerle defaatle dile getirilen, katılma alacaklısı eşin TMK m. 
241’e göre gerçekleşen iade talebinin veya TMK m. 229’a göre yapılan kazan-
dırmanın hesabi olarak borçlu eşin aktif kısmına yazılmasının, kazandıran eş ile 
üçüncü şahıs arasındaki işleme hiçbir biçimde zarar vermediği ilkesi172 sorunun 
çözümünde ana hareket noktasıdır. İkinci ana ilke ise, üçüncü kişi ile kazandır-
mada bulunan eş arasındaki ilişkinin kaderinin esasen aile hukuku hükümlerince 
değil, bilakis bu kazandırmaya dayanak teşkil eden hukuki ilişki çerçevesinde 
belirleneceği hususudur.173 Bu hukuki ilişkinin mesnedi şayet bağışlama söz-
leşmesi ise, bağışlayanın (kazandırmada bulunan eş) mesuliyeti, TBK m. 294’e 
göre belirlenecektir.174 TBK m. 294 iki fıkradan müteşekkil olup, birinci fıkrada 
bağışlayanın, hiç ya da gereği gibi ifa etmeme ya da geç ifadan doğan sorumlu-
luğu düzenlenmiş olup; TBK m. 112’den farklı olarak bağışlayanın ağır kusurlu 
olduğu hale inhisar etmektedir.175 İkinci fıkrada ise garanti sorumluluğu (ayıba 
karşı veya zapta karşı tekeffül) düzenlenmiş olup, bunun bağışlayan tarafından 

                                                                          
170 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 45; ÖZTAŞ, İlker, Katıl-

ma Alacağının Üçüncü Kişiden Talep Edilmesi, Legal Hukuk Dergisi, S. 98, 2011, s. 571. 
171 Bkz. ZEYTİN, PN. 702. Aynı şekilde SARI, TMK m. 241 f. 1’de alacaklı eşin ve mirasçıla-

rın özel olarak sayılmış olduğunu, dolayısıyla alacaklının şahsına özel olarak tanınmış bir ay-
rıcalığın söz konusu olduğunu savunmaktadır. SARI, s. 259. 

172 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 61. 
173 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 61. 
174 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 62. 
175 HANDKOMMENTAR ZUM SCHWEIZER PRIVATRECHT, Vertragsverhältnisse Teil 

1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe, Art. 184-318, Hrsg. 
MÜLLER-CHEN, Markus/ HUGUENIN, Claire/ GIRSBERGER, Daniel, Zürich, 2012 
(CHK-B. SCHÖNENBERGER, OR Art., PN.), OR Art. 248, PN. 1; EREN, Fikret, Borçlar 
Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2015 (EREN, Özel Hükümler), s. 295. 
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açıkça üstlenilmiş olması şartına bağlanmıştır. Bu durumda, kazandırmada bu-
lunan eşin sorumluluğu TBK m. 294 f.1’e göre gerçekleşecektir. Boşanma kara-
rından önce bağışlamada bulunan eş, mal rejiminin tasfiye sürecinin tamam-
lanmadığını şayet gizlemişse ağır kusurlu hareket ettiği kabul edilecek, dolayı-
sıyla üçüncü kişinin doğan zararını karşılamakla yükümlü olacaktır.176 

4. Karşılıksız Kazandırmaların ve Devirlerin Miras Hukuku Hükümleri 
Uyarınca Tenkis ve Denkleştirmeye Tabi olması 

TMK m. 229 bağlamında eklenecek değerler olarak tavsif edilen karşılıksız 
kazandırmaların ve devirlerin miras hukuku hükümleri uyarınca da saklı payları 
ihlal ettiğinden hareketle tenkis ve denkleştirmeye tabi olması durumunda, mal 
rejiminin tasfiye sürecinden doğan ve diğer eşin ölümü halinde tasarruf oranının 
hesaplanmasında esas alınacak terekenin bulunmasında murisin borçları içinde 
değerlendirilecek olan katılma alacağı, daha doğru tabirle katılma alacaklısı eş 
öncelik kazanacaktır. Artık değerin ve katılma alacağının hesabında söz konusu 
kazandırmalar dikkate alınarak hesaplanacak katılma alacağı terekeden öden-
meye çalışılacak, katılma alacağının terekeden veya mirasçılardan temin edile-
memesi durumunda elde edilemeyen kısım için TMK m. 229’un şartlarını taşı-
yan karşılıksız kazandırmalardan ve diğer eşin katılma alacağını azaltmak kas-
tıyla yaptığı devirlerden yararlanan üçüncü kişilere başvurulacaktır. Sonuç ola-
rak artık değerin hesabında aktif hanesine yazılan bu kazandırmalar neticesinde 
ortaya çıkan katılma alacağı oranında terekenin azaldığı söylenebilir.177 

5. Davanın Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre 

TMK m. 241 f. 2’ye göre “Dava hakkı, alacaklı eş veya mirasçılarının 
haklarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde 
mal rejiminin sona ermesinin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.” 

Açılacak davayı hak düşürücü süreye178 tabi kılan hüküm, sürenin başlaya-
bilmesi için eş veya mirasçılarının haklarının zedelenmiş olduğunu öğrenmelerini 
şart koşmuştur.179 Eş veya mirasçılarının bu hususu öğrenebilmeleri için ise her 
şeyden önce tasfiyenin sonlanmış olması, eşin katılma alacağının miktarını, borç-
lu eşe başvurması üzerine borçlu eşin malvarlığının katılma alacağının bir kısmını 

                                                                          
176 BernerKomm-HAUSHERR/REUSSER/GEISER, Art. 220, PN. 58. 
177 KUKO ZGB-JAKOB/PICHT, ZGB Art. 208, PN. 4. 
178 FammKomm-STECK, ZGB Art. 220, PN. 17; KILIÇOĞLU, Ahmet, Aile Hukuku, Ankara 

2015 (KILIÇOĞLU, Aile), s. 454. 
179 SUTTER-SOMM/KOBEL, Familienrecht, PN. 397; KILIÇOĞLU, Aile, s. 454; Katılma 

alacağı ile değer artış payı alacağının tabi olduğu 10 yıllık zamanaşımı süresinin buradaki 
TMK m. 241’e göre açılacak davanın tabi olduğu hak düşürücü süreden farklı olduğu izahtan 
varestedir. Bkz. ZEYTİN, PN. 706. 
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veya tamamını karşılamadığını ve son olarak yapılan kazandırmanın TMK m. 
229’a göre eklenebilirliği ile birlikte kazandırmadan istifade eden kişiyi biliyor 
olması gerekecektir.180 Diğer bir deyişle, bu hususlar bilindiği takdirde bir yıllık 
asgari hak düşürücü süre başlamış olacaktır. Mal rejiminin sona ermesinin üze-
rinden181 beş yıl geçmekle dava açma hakkı tamamen ortadan kalkacak ve açılan 
davada bu durum bir itiraz teşkil ediyor olması hasebiyle hâkim tarafından re’sen 
dikkate alınacaktır. Boşanma davalarının ve tasfiyenin çok uzun sürebildiği ülke-
mizde beş yıllık hak düşürücü sürenin isabeti tereddütle karşılanabilir. Zira bo-
şanma davasının açılmasıyla birlikte mal rejimi sona erecek ve üst hak düşürücü 
süre olan beş yıl başlamış olacaktır. Uzun süren boşanma davalarında hak kaybını 
önlemek adına bizim katılmadığımız bir görüşe göre, tasfiye davasının açıldığının 
kazandırmadan istifade eden üçüncü kişiye ihbarı teklif edilmiştir.182 

                                                                          
180 CHK-A. RUMO-JUNGO, ZGB Art. 220, PN. 9; FammKomm-STECK, ZGB Art. 220, PN. 18. 
181 TMK m. 225’e göre mal rejimi eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona 

erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına ge-
çilmesine karar verilmesi hallerinde mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer. Dik-
kat çekilecek husus, kanun koyucunun mal rejiminin sona eriş tarihi olarak boşanma veya 
iptal hükmünün kesinleştiği tarihi değil, boşanma veya iptal davasının açıldığı tarihi esas al-
mış olmasıdır. AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ KARAMAN, Derya, Türk Medeni Hukuku Aile 
Hukuku – II. Cilt, 17. baskı, İstanbul 2015, s. 162. Fakat asıl sorun, davanın açılmasından kararın 
verilmesine kadar geçen süre içinde veya hâkimin ayrılığa karar verdiği durumda eşler arasın-
da hangi mal rejiminin geçerli olacağıdır. Baskın görüş hâkimin mal ayrılığına geçilmesine karar 
vermesinin yerinde olacağı yönündedir. ÖZTAN, s. 522. Peki hâkim mal ayrılığına karar ver-
mediyse, ne olacaktır? Eşlerin birlikte yaşamadığı, karşılıklı dayanışma içinde olmadığı, bir malın 
kazanımına emeğiyle katkıda bulunmadığı ve eşlerin ayrı yaşadığı bir dönem için hâkim mal ayrı-
lığına karar vermemiş bile olsa edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğunu savunmak ka-
nunun amacıyla örtüşmez. Zaten bu yüzden mal rejimi boşanma kararının verildiği tarihte değil, 
davanın açıldığı tarihte sona ermektedir. Hâkim görüş de bu yüzden olsa gerek, hâkimin mal ayrılı-
ğına geçilmesine karar vermesini salık vermektedir. Boşanma davasının açıldığı tarihten boşanma-
ya karar verildiği tarihe kadar geçen süre ile boşanma davasının açıldığı tarihten boşanma talebinin 
reddedildiği tarihe kadar geçen süre arasında, bu sürelerde eşler arasındaki ilişkilerin mahiyetini, 
ayniliğini dikkate almaksızın birisinde mal rejiminin dava tarihi itibariyle kendiliğinden sona erdi-
ğini, diğerinde ise hâkim kararı gerektiğini savunmak suretiyle bu süreler arasında ayrılık oluştur-
mak ve bu süreleri farklı muameleye tabi tutmak bir çelişki teşkil edecektir. Dolayısıyla hâkim mal 
ayrılığına karar vermemiş olsa bile, edinilmiş mallara katılma rejiminin eşlerin ayrı yaşadığı süre 
için ipsoiure kendiliğinden sona erdiğinin ve yine aslında bir mal rejimi olmayan mal ayrılığına 
kendiliğinden geçildiğinin kabulü gerekir. Bu yorum boşanmaya karar verildiği takdirde edinilmiş 
mallara katılma rejiminin dava tarihinden itibaren sona ereceği şeklindeki düzenlemeyle uyumlu-
dur. Nitekim İsviçre Medeni Kanunu m. 118, Türk Medeni Kanunu m. 180’den farklı olarak ayrılık 
kararıyla birlikte eşler arasındaki mal rejiminin kendiliğinden, kanun gereği (vonGesetzeswegen, 
ipsoiure) mal ayrılığına geçileceğini düzenlemiştir. BSK ZGB I, HAUSHERR/AEBI-MÜLLER, 
Art. 204, PN. 17; SARI, s. 95; ÖZDAMAR, Demet/KAYIŞ, Ferhat, Yasal Mal Rejimi ve Tasfi-
yesi, 3. Baskı, Ankara 2015, s. 62. 

182 ŞIPKA, s. 344, dn. 23’te yazar şu ifadeyi kullanmaktadır: “Boşanma davası tarihinden itiba-
ren 5 yıl geçerse, dava üçüncü kişilere ihbar edildiğinden, 5 yıllık hak düşürücü süre kaçırıl-
mayacaktır.”; ÖZUĞUR, s. 78, sürenin yasa koyucu tarafından dava hakkını etkisiz kılmaya-
cak şekilde değiştirilmesini önermektedir. 
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IV. SONUÇ 
Türk Medeni Kanunu’na göre aksi kararlaştırılmadığı sürece yasal mal rejimi 

olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejiminde her eş yasal sınırlar içinde 
kalmak koşuluyla kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yarar-
lanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir (TMK m. 223 f. I). 
Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte eşlerin malvarlığı rejiminin devamı süre-
cince gerek kişisel gerekse edinilmiş malları üzerinde tasarruf özgürlüğü ilkesin-
den hareket eden Türk Medeni Kanunu, bu özgürlüğün istismarını önlemeye ma-
tuf TMK m. 229 ve bu maddenin yaptırımı olarak değerlendirilebilecek TMK m. 
241 ile bu özgürlüğe bir sınırlandırma getirdiği söylenebilir. 

Eşlerin gelecekte meydana gelmesi muhtemel katılma alacağını koruma 
amacı güden hüküm, gerek eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden ön-
ceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler dışında yaptığı 
karşılıksız kazandırmaların, gerekse bir eşin mal rejiminin devamı süresince 
diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirlerin artık değerin 
hesabı sırasında eklenecek değerler başlığı altında aktif hanesine hesabi/farazi 
olarak eklenmesini öngörmektedir. Tabir caizse TMK m. 229,“edinilmiş mal 
grubunu koruyan bir güvenlik sistemdir.”183 TMK m. 229 eklenecek değerleri 
iki başlık altında ele almakta olup, ilki mal rejiminin sona ermesinden önceki 
bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler dışında yaptığı karşılık-
sız kazandırmalar; diğeri ise, herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın 
diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirlerdir. Fakat önemle 
ve bilhassa vurgulanmalı ki, bu hesabi/farazi eklemenin üçüncü kişilerle yapılan 
işlemler ve bu işlemlerin geçerliliği üzerinde evvel emirde hiçbir etkisi olmayıp, 
bu işlemleri geçersiz hale getirmemektedir. Katılma alacaklısı eş veya onun 
mirasçıları mal rejiminden doğan katılma alacağını öncelikle borçlu eşe veya 
onun mirasçılarına karşı ileri sürmek zorundadırlar. Katılma alacağının borçlu 
eşten veya mirasçılarından temin edilememesi durumunda, TMK m. 241’e göre 
kazandırmanın katılma alacağının elde edilemeyen miktarıyla sınırlı kalmak 
üzere, iadesi talep edilebilecektir. İşte tam bu noktada TMK m. 241, m. 229 ile 
güdülen amacın gerçekleşmesini sağlamakta ve alacaklı eş istisnai bir durum 
olarak söz konusu kazandırmaların muhatabı üçüncü kişilerden kazandırmaların 
iadesini talep edebilecektir. TMK m. 241 öncelikle eşin her alacağını değil, belli 
bir alacağını, yani katılma alacağını imtiyazlı kılmıştır. Böylece eşin TMK m. 
227’ye göre oluşacak değer artış payı alacağı veya eşler arasında mal rejimin-
den doğmayan diğer alacaklar, TMK m. 241’in sağladığı korumadan istifade 
edemeyecektir. Bu noktada katılma alacağını belirleyen artık değere katılma 
oranının, kanuna göre (TMK m. 236) veya sözleşmeye göre (TMK m. 237) 

                                                                          
183 GENÇCAN, Ö. Uğur, Mal Rejimleri Hukuku, Ankara 2010, s. 1052. 
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belirlenmiş olmasının bir önemi yoktur. Madde metninden de açıkça anlaşıldığı 
üzere, TMK m. 241’e göre dava açılabilmesinin iki temel koşulu bulunmakta-
dır. İlk koşul, edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazan-
dırmaların varlığıdır. İkinci koşul ise, katılma alacağı borçlusu eşin malvarlığı-
nın katılma alacağını karşılamaya yetmemesidir. Fakat yukarıda geniş bir bi-
çimde izah edildiği üzere maddeler arasındaki bağlantı zorunlu olmayıp, her iki 
madde için de bağımsız uygulanma imkânları mevcuttur. Sonuç olarak TMK m. 
241’in uygulama alanın, TMK m. 229’dan daha geniş olduğu sonucuna varıla-
bilir. Son olarak oldukça karmaşık184 bir yapı arz eden edinilmiş mallara katılma 
rejimine ilişkin ihtilaflı olan, örneğin ahlaki yükümlülüklerin ifasının TMK m. 
229 bağlamında eklenecek değerler kapsamında değerlendirilip değerlendiril-
meyeceği gibi tartışmalarda Türk toplumunun yapısı göz önünde bulundurula-
rak bir çözüme kavuşturulmalıdır.185 

                                                                          
184 WOLF, Stephan/ GENNA, GianSandro, Zwanzig Jahreneues Ehegüterrecht- Wostehenwir? 

103 ff. in: Scheidungsrecht Aktuelle Probleme und Reformbedarf, (Hrsg.) RUMO JUNGO, 
Alexandra/PICHONNAZ, Pascal, Zürich, 2008, s. 129-130, haklı olarak ifade ettiği üzere, 
esasen eşler arasındaki malvarlığı ilişkilerini düzenleyen bir mal rejiminin ne derece modern 
olduğu; bu rejimin ne derece icrası kabil, pratik olduğuyla yakından ilgilidir. Yine aynı yazar-
lara göre mal rejimsel bir tasfiyeyi gerektirmemesi ve basit olması hasebiyle en pratik ve en 
uygulanabilir rejim mal ayrılığı rejimidir. Fakat kanun koyucu adaleti gerçekleştirme kaygı-
sıyla bu mal rejimini benimsememiştir. Edinilmiş mallara katılma rejiminin benimsenmesinde 
iki ana saikle hareket eden İsviçre kanun koyucusuna göre; edinilmiş mallara katılma rejimin-
de bir yandan eşlere tanınmak istenen mümkün mertebe geniş bir tasarruf özgürlüğünün, diğer 
yandan evlilik birliğinin tezahürleri bir araya getirilmiştir. 

185 Türk Medeni Kanunu’nun bu yönde yorumlanması gerektiği yönünde bir görüş için bkz. 
ARSLANLI, Halil, “İsviçre Kanunu Medenisi ve Borçlar Kanunu veya İsviçre Hukukunun 
Bulduğu Bir Tefsir Normu Türk Hukukuna Müessir Olabilir Mi?” (Medeni Kanunun XV. Yıl 
Dönümü İçin), İstanbul 1944, s. 326, 334.; Ayrıca kanun çalışmalarında da Türk toplumunun 
sosyal gerçekliğinin dikkate alınması yönünde bkz. ACABEY, Beşir, Evlilik Birliğinde Yasal 
Mal Rejimi, İzmir 1998, s. 158; Türk hukukundaki edinilmiş mallara katılma rejimini İsviçre 
hukuku ile mukayeseli olarak anlatan bir çalışma için bkz. ŞEKER, Muzaffer, Der türkische 
und schweizerische gesetzliche Güterstand im Vergleich, Freiburg, 2006. 
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Hakemli Makale 

İŞÇİ ALACAKLARI BAKIMINDAN  
BELİRSİZ ALACAK DAVASI UYGULAMASI 

Arş. Gör. Ayşe KARAKİMSELİ* 

ÖZET 

Hukuk hayatımıza yeni giren belirsiz alacak davası, doktrin ve uygulamada bir takım 
tartışmalara sebep olmaktadır. Bu tartışmaların en öne çıkanlarından biri, işçi alacakları 
bakımından bu davanın uygulanabilirliğidir. Doktrinde bu konuda çok farklı görüşler 
olduğu gibi uygulamada da henüz bir görüş birliği oluşamamıştır. Burada işçi alacakları-
nın her birinin ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulması, doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu 
açıdan eğer işçi, ücret, çalışma süresi gibi hususları objektif olarak belirleme gücünden 
yoksun ise bu davayı açabilmelidir. Belirsiz alacak davasının işçi alacakları açısından 
uygulanabilirliği, bu davanın her bir şartı değerlendirilerek tespit edilmelidir. Bu sebeple, 
belirsiz alacak davasının şartları oluşmadan da açılabileceğini söylemek isabetli bir yakla-
şım olmayacaktır. Burada alacak miktarının taraflar arasında tartışmalı olduğu her halde 
belirsiz alacak davasının açılabileceğini söylemek, uygulamada işçi alacakları açısından 
belirsiz alacak davasından başka bir dava kalmamasına sebep olacaktır. 

Anahtar Kelime: Belirsiz Alacak Davası, Kısmi Dava, İşçi Alacakları, İşçi Lehine 
Yorum, Alacak Miktarını Belirleme Gücü. 

ABSTRACT 

Ambigous personel action which is the first time we practice, causes a set of 
problems. The prominent of these problems is workableness of employee chose in 
action. About this matter, there isn’t a agreement in doctrine and practice. It’s true the 
approach that each of employee chose in action must be examined separetly. If an 
employee can’t designate his remuneration or term of employment, he is able to sue an 
ambigous personel action. The workableness of ambigous personel action in terms of 
employee chose in action can be determineted to evaluete every condition of ambigous 
personel action. For this reason, it’s not true that ambigous personel action can be sued 
without its conditions. If we accept that ambigous personel action can be sued in 
situations which amount due is contraversial, there is not a diffrent action from 
ambigous personel action. 

Keywords: Ambigous Personel Action, Partial Action, Employee Chose in Action, 
Interpretation in Favour of Employee, Competence of Amount Due. 

                                                                          
* Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Araş-

tırma Görevlisi. 
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GİRİŞ 
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu (HMK) ile uygulamamızda olmayan yeni bir dava türü, hukuk sistemi-
mize girmiştir. HMK madde 107’de düzenlenen bu dava “belirsiz alacak ve 
tespit davası” olarak adlandırılmıştır. 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu (HUMK) zamanında, Kanunda düzenlenmeyen ancak uygulamada 
kabul edilen kısmi dava, alacağın tamamının talep sonucunda gösterilmesi zo-
runluluğunu ortadan kaldırmakta idi. Ancak bu davanın bir takım sakıncalarının 
bulunması sebebiyle, ihtiyaçları tam olarak karşılamadığı düşünülmekteydi. Bu 
sebeple 6100 Sayılı HMK ile kısmi davanın yanında, daha avantajlı bir dava 
türü olan belirsiz alacak ve tespit davası düzenlenmiştir. 

Belirsiz alacak ve tespit davasının uygulanmaya başlanması ile bir takım 
tartışmalar ortaya çıkmıştır. Bu tartışmaların yoğun bir şekilde karşımıza çıktığı 
konu ise işçi alacakları bakımından bu davanın açılıp açılmayacağıdır. 1086 
Sayılı HUMK zamanında kısmi dava açısından gündeme gelen bu tartışmalar, 
6100 Sayılı HMK zamanında belirsiz alacak davası için kaldığı yerden devam 
etmektedir. Bu hususla ilgili doktrinde çok farklı görüşlerin bulunmasının yanı 
sıra, Yargıtay uygulamalarında da henüz birlik sağlanamamıştır. 

Bu çalışmada önce genel olarak belirsiz alacak davasının özelliklerinden 
bahsedilecektir. Daha sonra işçi alacakları için bu davanın uygulanabilirliği, her 
bir işçi alacağı bakımından ayrı ayrı değerlendirilecektir. En son bölümde ise, 
Yargıtay’ın bu konu ile ilgili görüşleri incelenecektir. 

I. GENEL OLARAK BELİRSİZ ALACAK DAVASI 

A. Amacı ve Düzenlenişi 

1. Genel Olarak 

HMK madde 119/1-d’ye göre; “dava konusu ve malvarlığına ilişkin dava-
larda, dava konusunun değeri; dava dilekçesinin zorunlu unsurlarındandır.” 
Davacı dava dilekçesinde talep sonucunu açık ve net bir şekilde belirtmek zo-
rundadır. Çünkü hâkim taleple bağlılık ilkesi1 gereğince, talep edilenden fazla-
sına karar veremeyeceği gibi, ödenecek gider avansı, harçlar, teminatlar ve der-
destlik gibi hususlar, talep sonucuna göre belirlenecektir2. Ancak bazı durum-

                                                                          
1 6100 Sayılı HMK madde 26/1: “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlası-

na veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar ve-
rebilir.” 

2 Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet, Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
Göre Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 370; Topçu, Umut, İşçi Ala-
cak Davaları ve Belirsiz Alacak Davası, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s. 229. 
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larda davanın açıldığı tarihte, davacının alacağının miktarını net bir şekilde 
belirlemesi mümkün olmayabilir. Bu durumda davacıdan talebini tam ve net bir 
şekilde belirleyerek dava açmasını beklemek, hak arama özgürlüğünün kısıt-
lanması anlamına gelecektir. Bu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla kanun 
koyucu belirsiz alacak davasını kabul etmiştir. 

2. Belirsiz Alacak Davasının Amacı 

1086 Sayılı HUMK zamanında alacaklının dava tarihinde alacak miktarını 
tam olarak belirleyememesi durumunda, tam eda davası açmış ve yüksek bir 
talepte bulunmuşsa, reddedilen kısım için yüksek bir yargılama giderine mah-
kûm olmaktaydı3. Bunun aksi durumda da davacı, alacağından daha az bir bede-
le razı olmak zorunda kalmaktaydı4. Davacının davasını kısmi dava olarak açtığı 
düşünüldüğünde ise, bir takım olumsuzluklar ile karşı karşıya kalması söz ko-
nusu idi. Öncelikle alacak miktarının belirli hale gelmesi durumunda, alacaklı-
nın talebini artırabilmesi; ya ıslah ya da karşı tarafın izni ile mümkün olmaktay-
dı. Islaha daha önce başvurulmuşsa, alacaklı ikinci kez bu imkana sahip olma-
dığı gibi, ıslah masraflarını da karşılaması gerekmekteydi. Islah mümkün olma-
dığında da ek bir dava açıp bunun külfetine katlanmak zorundaydı5. Yine kısmi 
davada, sonradan talep edilen miktar açısından zamanaşımı işlemeye devam 

                                                                          
3 Çil, Şahin/ Kar, Bektaş, İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava, 2. Baskı, Yet-

kin Yayınları, Ankara, 2012, s. 22; Fidan, Nurten; “Belirsiz Alacak Davasındaki Belirsizlik-
ler”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 24, Aralık 2011, s. 178; Karaaslan, Varol, “Manevi Taz-
minat Davaları Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir mi?”, Legal Medeni Usul ve İcra İf-
las Hukuku Dergisi, Cilt 10, Sayı 29, 2014, s. 42; Pekcanıtez, Hakan, “Belirsiz Alacak Dava-
sının İş Hukukunda Uygulanması”, DEÜHFD, Cilt 16, Özel Sayı, 2014, s. 935; Pekcanıtez, 
Hakan, Belirsiz Alacak Davası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011, s. 11, 27; 
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 371, 373; Uğur, Aynaz, “Belirsiz Alacak Davası ve Temel İş-
çilik Alacakları”, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 
3, 2014, s. 325; Yavaş, Murat, “İşçi Alacakları Yönünden Belirsiz Alacak Davasının Uygula-
nabilirliği Karar İncelemesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 1, 2013, s. 370. 

4 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 373; Pekcanıtez, Makale, s. 936; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak 
Davası, s. 27; Yavaş, s. 370. 

5 Bozkurt, H. Argun, İş Yargılaması Usul Hukuku, 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012 s. 
277; Çelik, A. Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları Açılması ve İzlenmesi, 2. Baskı, Bilge Ya-
yınevi, Ankara, 2012, s. 26; Çelik, A. Çelik, “6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasasına Göre 
İşçi Alacakları İçin Ne Tür Davalar Açılabilir”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Dergisi, Cilt 8, Sayı 31, 2011, s. 1036; Çil/Kar, s. 22; Fidan, s. 178; Pekcanıtez, Belirsiz 
Alacak Davası, s. 11; Pekcanıtez, Makale, s. 934; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 371; To-
pak, Süleyman,“Yargıtay Kararları Işığında İşçi Alacakları Bakımından Belirsiz Alacak Da-
vası ve Islah Zamanaşımı Sorunu”, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt III, 
Sayı 2, 2014, s. 428; Topçu, s. 230; Uğur, s. 324; Yavaş, s. 370; Yılmaz, Ejder, “Hukuk Mu-
hakemeleri Kanununa Göre Dava Çeşitleri”, Makaleler 1973-2013, Yetkin Yayınları, 2. Cilt, 
Ankara, 2014, s. 1986; Yılmaz, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Yetkin 
Yayınları, Ankara, 2013, s. 739. 
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ettiği için, artırılan kısmın zamanaşımına uğrama riski bulunmakta idi6. İşte bu 
olumsuzlukların giderilmesi amacıyla kanun koyucu, belirsiz alacak davasına 
Kanunda yer verme gereği duymuştur. 

3. Belirsiz Alacak ve Tespit Davasının Kanundaki Düzenlenişi 

Belirsiz alacak ve tespit davası HMK madde 107’de düzenlenmektedir7. 
Öncelikle, belirsiz alacak davasının para alacakları için öngörülmüş bir eda 
davası olduğu belirtilmelidir8. Klasik eda davasından tek farkı, talep sonucunun 
tam olarak bilinememesidir. Kanundaki düzenleme şu şekildedir: 

(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarının yahut değerinin tam ve ke-
sin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkân-
sız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri 
belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. 

(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucunda alacağın miktarı ve-
ya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda da-
vacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş 
olduğu talebini artırabilir. 

(3) Ayrıca kısmi eda davasının açılabildiği hallerde tespit davası da açıla-
bilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir. 

Maddenin birinci fıkrası, belirsiz alacak davasının açılabilme şartlarını dü-
zenlemektedir. Bu şartlara aşağıda değinilecektir. Maddenin ikinci fıkrasında 
ise talep sonucunun kesinleştirilmesi düzenlenmektedir. Görüldüğü gibi burada 
talep artırılırken iddianın genişletilmesi yasağı uygulanmayacaktır. Maddenin 
üçüncü fıkrası ise kısmi eda davasının açılabildiği hallerde tespit davasının da 
açılabileceğini belirtmektedir. Bu hüküm sebebiyle “eda davası açılabilen hal-

                                                                          
6 Bozkurt, s. 280; Çelik, Makale, s. 1036; Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 26; Çil/Kar, 

s. 29; Fidan, s. 178; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 27; Pekcanıtez, Makale, s. 936; 
Topak, s. 430; Topçu, s. 230; Uğur, s. 325; Yavaş, s. 370. 

7 Belirsiz alacak ve tespit davası, HMK Tasarısında yer almamakla birlikte Adalet Komisyonu-
nun talebi ile Kanun metnine eklenmiştir; bu konuda bkz: Yılmaz, Makale, s. 1989; Yılmaz, 
Şerh, s. 738. 

8 Fidan, s. 178; Karahacıoğlu, A. Haydar/Parlar, Aynur; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 
Bilge Yayınları, Ankara, 2012, s. 432; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 31; Pekcanıtez Ma-
kale, s. 937; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.374; Simil, Cemil, Belirsiz Alacak Davası, 12 Levha 
Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 104. 111; Topak, s. 427; Topçu, s. 230; Uğur, s. 327; Yılmaz, Ma-
kale, s. 1987; Yılmaz, Şerh, s. 741; aynı yönde bkz: Y. 9. HD. T. 24.10.2011, E. 2011/4739, K. 
2011/39125 (Yılmaz, Şerh, s. 742); bu davanın edaya dönük bir tespit davası olduğu yönünde 
bkz: Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 33; bu davanın kısmi davanın bir türü olduğu yönün-
de bkz: Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Legal Yayınları, İstanbul, 2015, s. 147; 
aynı yönde bkz: Y. 10.HD. T. 20.01.2012, E. 2010/11172, K. 2012/2874 (Ateş, Mustafa, HMK 
Yargıtay İlke Kararları Cilt I, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014, s. 611-612). 
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lerde tespit davası açmakta hukuki yarar yoktur” kuralının uygulama alanının 
kalmadığı doktrinde savunulmaktadır9. 

Bu madde ışığında alacağının miktarını tam olarak belirleyemeyen davacı 
isterse belirsiz alacak ve tespit davası, isterse kısmi dava ile külli tespit davası, 
isterse de HMK 106’ya göre alacağın tamamı için tespit davası açabilmelidir10. 

B. Belirsiz Alacak Davasının Açılabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 

1. Alacak Miktarının Belirlenmesinin İmkânsız ya da Davacıdan 
Beklenemeyecek Olması 

Kanun metninden de açıkça anlaşılacağı üzere, alacaklının belirsiz alacak 
davası açabilmesi için, davanın başında alacak miktarını kesin olarak belirleme-
sinin imkânsız ya da kendisinden beklenmeyecek olması gerekir. Alacak mikta-
rının belirlenmesinin imkânsız olması, davacının bunu belirleme imkânın hiçbir 
şekilde olmadığı hallerde söz konusu olur. Örneğin, ağır yaralanan bir kişinin 
tedavisi tamamlanmadan açtığı maddi tazminat davasında, zararının tamamını 
belirlemesi imkansızdır11. Bununla birlikte, alacağın ispat edilmesi, davalı veya 
üçüncü kişilerin elindeki bilgi ve belgelere bağlı ise ya da alacağın miktarı bi-
lirkişi incelemesi ile ortaya çıkacak ise, alacağı belirlemede imkansızlıktan söz 
edilmesi gerektiği kabul edilmektedir12. Son olarak, alacak miktarı ile ilgili ha-
kimin geniş takdir yetkisinin bulunduğu hallerde, özellikle de manevi tazminat 
taleplerinde, bir belirleme imkansızlığı söz konusu olacaktır13. 

                                                                          
9 Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 25, 31; Karahacıoğlu/Parlar, s. 434; bu kuralın 

HMK madde 107/3 dışında hala geçerli olduğu yönünde bkz: Budak, Ali Cem, “Belirsiz Ala-
cak Davası”, Bankacılar Dergisi, Özel Sayı, 2013, s. 83; Yılmaz, Makale, s. 1996; Yılmaz, 
Şerh, s. 760. 

10 Çelik, Makale, s. 1031; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 372; belirsiz alacak davasının tahsil 
amaçlı ve tespit amaçlı olmak üzere iki türünün olduğu yönünde bkz: Çil/Kar, s. 23; belirsiz 
alacak davası ile tespit davasını ayrı iki dava olduğu yönünde bkz: Yılmaz, Makale, s. 1986; 
Yılmaz, Şerh, s. 740, 759; HMK madde 107’deki tespit davasının belirsiz alacaklara özgü bir 
tespit davası olduğu yönünde bkz: Yılmaz, Makale, s. 1996. 

11 Budak, s. 84; Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 21, 33; Fidan, s. 177; Görgün, L. 
Şanal, Medeni Usul Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015, s. 185; Karahacıoğlu 
/Parlar, s. 432; Karslı, Abdurrahim, Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, 2. Baskı, Al-
ternatif Yayınları, İstanbul, 2011, s. 344; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 31; 
Pekcanıtez, Makale, s. 936; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 377; 938; Topak, s. 426; Yılmaz, 
Makale, s. 1986, 1988; Yılmaz, Şerh, s. 739. 

12 Budak, s. 83-84; Çil/Kar, s. 30; Fidan, s. 179; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 43; 
Pekcanıtez, Makale, s. 938; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 377; Simil, s. 213; Topak, s. 431; 
Uğur, s. 328. 

13 Çil/Kar, s. 30; Kuru, s. 148, dn. 34; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 44; Pekcanıtez, 
Makale, s. 939; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 377; Simil, s. 210, 213; Topak, s. 432; Uğur, 
s. 328; Yılmaz, Makale, s. 1988; Yılmaz, Şerh, s. 742; aksi yönde bkz: Budak, s. 84. 
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Alacak miktarının belirlenmesinin davacıdan beklenememesi ise, davacının 
bu miktarı kesin bir şekilde bildirmesi halinde yüksek yargılama giderine maruz 
kalacağı durumlarda söz konusu olacağı kabul edilmektedir14. Belirsiz alacak 
davasının açılabilmesi için gerekli olan alacak miktarını belirleyememe durumu 
objektif olmalıdır15. 

2. Asgari Tutarın ve Hukuki İlişkinin Gösterilmesi 

Belirsiz alacak davası açan davacı, dava dilekçesinde talep sonucunu tam 
ve kesin bir şekilde gösteremese de, belirleyebildiği asgari tutarı göstermek 
zorundadır. Bu asgari tutar davacının keyfi bir şekilde bildireceği tutar değil, 
gerçekten belirlemiş olduğu tutar olmalıdır16. Bu tutara“geçici talep sonucu” 
denir. Yargılama esnasında alacak miktarının kesinleşmesi durumunda, geçici 
talep sonucu artırılarak kesin talep sonucuna dönüştürülür. Eğer bu artırım ya-
pılmazsa taleple bağlılık ilkesi gereğince hakim, geçici talep sonucunu, kesin 
talep sonucu kabul ederek buna göre karar verecektir17. 

Çalışma konumuz olan bu davanın adı “belirsiz dava” değil, “belirsiz ala-
cak davası”dır. Dolaysıyla, davanın dayandığı vakıalar belirlidir. Bu yüzden 
davacının, davasını açarken alacağın dayandığı tüm vakıaları ve hukuki ilişkinin 
temellerini açık ve net bir şekilde belirtmesi zorunludur18. 

C. Belirsiz Alacak Davasının Sonuçları 
Belirsiz alacak davası ile alacaklı, alacağının belirleyebildiği kısmını talep 

edip, alacağın dayandığı hukuki ilişkileri de açıklayarak dava açma imkânına sahip-
tir. Alacağın miktarı yargılama esnasında davalının veya üçüncü kişinin sunduğu 
bilgi ya da belgeler ile veya bilirkişi incelemesi sonucunda belirli hale geldiğinde 
davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini artırabilecektir. 
Ayrıca artırım için ıslah ya da karşı tarafın iznine de ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu-

                                                                          
14 Fidan, s. 179; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 44; Pekcanıtez, Makale, s. 943; 

Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 378; Uğur, s. 329; fazla yargılama giderine mahkûm olma ris-
kinin, belirsiz alacak davasını gerektirmeyeceği yönde bkz: Simil, s. 222. 

15 Çil/Kar, s. 25; Karahacıoğlu/Parlar, s. 432; Karslı, s. 345; Pekcanıtez, Makale, s. 943; 
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 376; Simil, s. 217; Uğur, s. 329. 

16 Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 48; Pekcanıtez, Makale, s. 945; 
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 385; Simil, s. 260-262; Topçu, s. 237; Uğur, s. 329; Yılmaz, 
Makale, s. 1994; aynı yönde bkz: Y. 10. HD. 01.03.2012 T. E. 2010/9799, K. 2012/3613 
(Simil, s. 261, dn. 901). 

17 Fidan, s. 180; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 52; Pekcanıtez, Makale, s. 944, 948; 
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 376, 385; Uğur, s. 329; Yılmaz, Makale, s. 1995; Yılmaz, 
Şerh; s. 758. 

18 Fidan, s. 180; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 49; Pekcanıtez, Makale, s. 945; 
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 386; Simil, s. 241; Uğur, s. 330; Yılmaz, Makale, s. 1993; 
Yılmaz, Şerh, s. 756. 
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nunla birlikte alacağın tamamı için zamanaşımı dava tarihinde kesilir19. Yani kısmi 
davanın aksine, belirsiz alacak davasında alacağın geri kalan kısmının zamanaşımı-
na uğrama tehlikesi bulunmamaktadır. Yine alacağın tamamı için dava öncesinde 
temerrüde düşme söz konusu olmadıkça, dava tarihinden itibaren faiz işleyecektir20. 

II. İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN BELİRSİZ ALACAK DAVASININ 
UYGULANABİLİRLİĞİ 

A. Genel Olarak 
Belirsiz alacak davasının hukuk hayatımıza girmesi ile işçi alacakları ba-

kımından uygulanabilirliği tartışma konusu olmuştur. Bunun sebebi ise işçilerin 
alacaklarının miktarını tam olarak belirleyememeleri ve tam eda davası açmala-
rının onların zararına sonuçlar doğurmasıdır. HUMK zamanında işçilerin ala-
cakları için kısmi dava yoluna gitmeleri de bu sıkıntıları gidermeye yetmemiştir. 
Tartışmaların odak noktası olan husus, işçilerin kendi ücretleri, kıdem tazminat-
ları, fazla çalışma ücretleri gibi alacaklarını, yargılama sürecinden önce belirle-
me gücüne sahip olup olmadıkları hususudur. Bu konuda bazı yazarlar, işçi 
alacakları bakımından belirsiz alacak davasının uygulanmasını, diğer davalar-
dan farklı görmemekte, işçi alacakları için de belirsiz alacak davasının şartları-
nın oluşup oluşmadığının tespit edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar21. Aksini 
düşünen bazı yazarlar ise “işçinin korunması” ve “işçi lehine yorum” ilkeleri 
çerçevesinde bu şartların varlığını sorgulamaksızın belirsiz alacak davasının 
uygulanabileceğini ileri sürmektedirler22. 

Yazarların görüşleri değerlendirildiğinde, alacağın tartışmalı olduğu hal-
lerde belirsiz alacak davasının açılıp açılamayacağı hususunda görüş ayrılıkla-
rının yoğunlaştığı görülmektedir. Aşağıda da bahsedileceği üzere, işçi alacak-
ları için belirsiz alacak davası açılmasını her halükarda mümkün gören yazar-

                                                                          
19 Budak, s. 84; Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 32; Çil/Kar, s. 26; Fidan, s. 182; 

Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 58-60; Pekcanıtez, Makale, s. 934; 
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 373, 391; Topçu, s. 232; Uğur, s. 330; Umar, Bilge, Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014, s. 320; Yavaş, s. 370; 
Yılmaz, Makale, s. 1994; Yılmaz, Şerh, s. 757; Yılmaz, Halil, “Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nu ile İş Yargılamasında Ne Değişti?”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 24, Aralık, 2011, s. 191; 
aynı yönde: Y.5. HD. 02.05.2012 T, E. 2012/612, K. 2012/8644 (Ateş, s. 592). 

20 Çil/Kar, s. 26; Fidan, s. 182; Özcan, Durmuş, Uygulamalı İş Davaları, Adalet Yayınları, 
Ankara, 2013, s. 606; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 72; Pekcanıtez, Makale, s. 934; 
Topçu, s. 233; Uğur, s. 331; Yavaş, s. 370; aksi yönde bkz: Budak, s. 85. 

21 Pekcanıtez, Makale, s. 949; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 379; Simil, s. 412; Yılmaz, Şerh, 
s. 754-755. 

22 Budak, s. 85; Çelik, Makale, s. 1033, 1040; Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 6, 25; 
Çil/Kar, s. 32, 189; Topak, s. 457; Uğur, s. 338. 
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lar, alacağın tartışmalı olduğu durumlarda da belirsiz alacak davası açılabile-
ceğini savunmaktadırlar23,24. Özellikle işçi alacaklarının nerdeyse her davada 
tartışmalı olduğu bir iş yargılaması sistemi içinde, bu görüşün kabul edilmesi 
mümkün gözükmemektedir25. Bu çalışmada işçi alacaklarının belirsiz alacak 
davası konusu olması, işçi alacaklarının her biri için ayrı ayrı inceleme konusu 
yapılmıştır. 

B. Ücret Alacağı Açısından Belirsiz Alacak Davasının Uygulanabilirliği 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesine göre ücret; “bir kimseye bir iş 

karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan para ile ödenen 
tutardır.” Burada tanımlanan ücret, genel anlamda ücrettir. Bu ücret ile birlikte 
ödenen prim, ikramiye, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretle-
ri de geniş anlamda ücreti (giydirilmiş ücreti) oluşturmaktadır26. Ücret nakdi bir 
ödemedir. Asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla taraflar sözleşmede ücreti 
serbestçe belirleyebilirler. 

Ücret alacakları bakımından belirsiz alacak davası açılabilmesinin mümkün 
olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Ülkemizde kayıt dışılığın çok yaygın olduğu 
bir gerçektir. İş Kanunu madde 32/2 gereğince işverenler ücreti banka hesabı 
üzerinden ödemek zorunda olmalarına rağmen, daha az sigorta primi ve vergi 
ödemek amacıyla, ücretlerin bir kısmı banka aracılığıyla bir kısmı da elden 
ödenmektedir27. Bu durumda işçinin gerçek ücretini bilmesi çok da mümkün 
gözükmemektedir. Ayrıca işverenlerin, İş Kanunu madde 37 gereğince işçiye 
hesap pusulası vermeleri gerekirken, bu yükümlülüklerini de yerine getirmedik-
leri görülmektedir. Bu sebeple işçiler gerçek ücretlerini tanıkla ispat etmek zo-
runda kalmaktadırlar. İşçinin gerçek ücretini ispat edemediği durumlarda, mah-
kemeler meslek kuruluşlarından ücret sordurmaktadırlar28. Ancak bu kurumlar-
dan gelen sonuçlar, daha çok işverenler lehine olmaktadır29. Bu çerçevede işçi-
nin ücret bordrosundaki ücreti aslında gerçek ücreti değildir. Bu sebeplere da-

                                                                          
23 Dn. 22’de yer alan yazarlar; aynı yönde bkz: Y. 7. HD. 28.10.2013 T. E. 2013/8927, K. 

2013/6396 (Topak, s. 436, dn. 43); Y. 9.HD. 27.02.2012 T. E. 2012/1757, K. 2012/5742 
(Yılmaz, Şerh, s. 749). 

24 11.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6644 Sayılı Kanun ile HMK’nın 109/2 maddesi kaldı-
rılmıştır. Böylelikle alacak tartışmalı olmasa ya da belirli olsa da kısmi dava açılabilecektir. 
Bu değişiklik ile kısmi davanın uygulama alanı oldukça genişletilmiştir. 

25 Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 45; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 378; Simil, s. 105, 109. 
26 Çil/Kar, s. 94; Süzek, Sarper, İş Hukuku, 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2012, s. 377; 

Şakar, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2011, s. 88. 
27 Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, 26. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2013, s. 151. 
28 Çelik, Nuri, s. 151; Süzek, s. 388. 
29 Süzek, s. 388. 
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yanan yazarlar, işçinin ücret alacağı için belirsiz alacak davası açabileceğini 
savunmaktadırlar30. 

Bunun aksini savunan yazarlara göre ise; belirsiz alacak davası işçiler açısın-
dan farklı bir uygulama oluşturmamaktadır. Diğer tüm belirsiz alacak davalarında 
olduğu gibi, işçi alacakları ve özel olarak da ücret alacağı bakımından, dava tari-
hinde alacak miktarının belirlenmesinin imkânsız ya da kendisinden bekleneme-
yecek durumda olması hailinde, işçi belirsiz alacak davası açabilecektir. Ücretin 
gerçek miktarının kayıtlara yansıtılmamış olması ispat problemi ile ilgili olup, 
belirsiz alacak davası açılmasını gerektirmez. Ücretin tartışmalı olduğu hallerde 
de sırf bu gerekçe ile belirsiz alacak davası açılamaz. Tüm bu gerekçeler nedeniy-
le işçinin ücret alacağı açısından belirsiz alacak davası açabilmesi için ücretini 
gerçekten belirleyememesi gerekir31. Örneğin işçinin ücretinin maktu olarak değil 
de parça başı ödendiği hallerde uzun yıllar çalışan işçi, kaç parça iş yaptığını ha-
tırlayamayabilir. Bu durumda belirsiz alacak davası açması kabul edilmelidir32. 

Burada ikinci görüşün daha makul olduğu kabul edilmelidir. Çünkü ilk gö-
rüşü savunan yazarlar, belirsiz alacak davasının açılabilme şartlarını değerlen-
dirmeksizin işçi alacakları, özel olarak da ücret alacağı için bu davanın her ha-
lükarda mümkün olduğu sonucuna ulaşmaktadırlar. İş sözleşmesinde işçinin 
ücretinin belirlenmiş olması durumunda, işçinin bunun ispatında güçlük çekme-
si, belirsiz alacak davası açılmasını gerektirmemelidir. Aynı şekilde ücretin 
tartışmalı olduğu hallerde de işçinin ücretinde bir belirsizlik söz konusu değil-
dir. İşçinin bu gibi durumlarda kısmi dava açması mümkün görülmelidir33. Eğer 
işçinin ücreti yazılı sözleşme ile belirlenmemişse, işveren ücreti bildiren belge-
leri sunmamışsa, ücret de parça başı yüzde usulü, komisyon ücreti veya kardan 
pay alma şeklinde belirlenmişse, işçinin geriye dönük ücretlerini belirlemesinde 
bir imkansızlık söz konusudur. Çünkü bu durumda çalışma sürelerini, yapılan iş 
miktarını gösteren belgeler işverenin elindedir. Bu gibi bir durumda işçinin 
ücret alacağı için belirsiz alacak davası açması kabul edilmelidir34. 

C. Kıdem Tazminatı Alacağı Açısından Belirsiz Alacak Davasının 
Uygulanabilirliği 

Kıdem tazminatı ile ilgili 1475 Sayılı mülga İş Kanunu’nda yer alan hü-
kümler, 4857 Sayılı İş Kanununu madde 120 ve geçici madde 6 gereğince hala 

                                                                          
30 Çelik, Makale, s. 1033, 1038; Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 27, 302, 304; Çil/Kar, 

s. 16, 35, 96, 97; Topak, s. 436-438; Topçu, s. 237-238; Uğur, s. 335; Yavaş, s. 372-373. 
31 Pekcanıtez, Makale, s. 949; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 379; Simil, s. 209, 415; Yılmaz, 

Şerh, s. 755. 
32 Simil, s. 416. 
33 Bkz. dn. 24. 
34 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 379; Simil, s. 416. 
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yürürlüktedir35. Dolaysısıyla kıdem tazminatına ilişkin açıklamalar bu hükümler 
ışığında yapılacaktır. Kıdem tazminatı, bir işyerinde uzun süre çalışması sebe-
biyle, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçiye işveren tarafından ödenen 
toplu bir paradır. Kıdem tazminatı teknik anlamda bir tazminat değildir36. 

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması, belirli şartların varlığına bağlıdır. 
Bunlardan ilki, işçinin çalışmasının İş Kanunu, Basın İş Kanunu veya Deniş İş 
Kanunu hükümlerinden birine tabi olmasıdır. Yani Borçlar Kanunu’na tabi ola-
rak çalışan işçilerin kıdem tazminatı hakkı olmayacaktır37. İşçinin çalışmasının 
bu Kanun hükümlerine tabi olup olmadığının tartışmalı olması halinde, işçinin 
belirsiz alacak davası açabileceği doktrinde ileri sürülmektedir38. 

İş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin kıdem tazminatın hak kazanabilmesi 
için en az bir yıllık çalışmasının olması gerekir. Bu çalışma süresi hesaplanır-
ken, işçinin aynı işverene ait aynı veya farklı işyerlerinde aralıklı çalışmalarının 
tamamı dikkate alınır. Bu sürenin başlangıcı, işçinin fiilen çalışmaya başladığı 
zamandır39. Kıdeme esas hizmet süresinin belirsiz ve tartışmalı olması halinde 
belirsiz alacak davası açılabileceği doktrinde ileri sürülmektedir40. 

Kıdem tazminatı, işçinin her bir yıllık çalışmasının karşılığında otuz günlük 
ücreti üzerinden hesaplanır. Bir yıldan artan süreler de bir yıla oranlanarak he-
saplanacaktır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin fesih tarihindeki 
brüt ücreti esas alınır41. Brüt ücret; ücretin vergi, sigorta primi gibi kesintiler 
yapılmamış halidir. Brüt ücrete, işveren tarafından yapılan parasal değeri olan 
prim, ikramiye, yiyecek-yakacak-giyecek yardımları gibi süreklilik gösteren 
yardım ve ödemeler de eklenir. Bu işlemler sonucunda bulunan ücre-
te“giydirilmiş ücret” denir42. 

                                                                          
35 4857 Sayılı İş Kanunu madde 120: “25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü 

maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.” 
 4857 Sayılı İş Kanunu geçici madde 6: “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. 

Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 
1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.” 

36 Çil/Kar, s. 47; Süzek, s. 747. 
37 Çelik, Nuri, s. 326; Çil/Kar, s. 55. 
38 Çil/Kar, s. 55. 
39 Kıdeme esas sürenin belirlenmesinde dikkate alınacak ve alınmayacak süreler için bkz: Çelik, 

Nuri, s.333-347; Çil/Kar, s. 58-62; Süzek, s. 763-778; Şakar, s. 193-194. 
40 Çil/Kar, s. 62-63; Özcan, s. 594; Topak, s. 440; Topçu, s. 235-236; Uğur, s. 334. 
41 Çelik, Makale, s. 1034-1035; Çelik, Nuri, s. 347; Çil/Kar, s. 64; Süzek, s. 779; Şakar,  

s. 195; Topak, s. 441; Uğur, s. 334. 
42 Çelik, Makale, s. 1034-1035; Çelik, Nuri, s. 152, 348; Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları,  

s. 28; Çil/Kar, s.65; Simil, s. 422; Süzek, s. 779; Şakar, s. 88; Topak, s. 441; Uğur, s. 334; 
aynı yönde bkz: Y. HGK. 17.10.2012 T. E. 2012/9-838, K. 2012/715 (Ateş, s. 609). 
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Görüldüğü gibi kıdem tazminatı hesaplaması güç bir iştir. Bu sebeple he-
saplamanın yapılabilmesi için neredeyse her davada bilirkişiye başvurulmakta-
dır. Ayrıca yukarıda bahsedilen ücrete ilişkin belirsizlikler söz konusu olduğun-
da, kıdem tazminatının hesaplanması imkansız hale gelecektir. Bu gerekçelere 
dayanan yazarlar, kıdem tazminatına esas oluşturan ücretin belirlenmesi ve he-
saplanmasındaki güçlükler nedeniyle belirsiz alacak davasının konusunu oluştu-
rabileceğini ileri sürmektedirler43. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi 
için iş akdinin kıdem tazminatına imkan verecek şekilde sona ermiş olması ge-
rekir44. Bu hususta tartışmaların bulunması halinde, belirsiz alacak davası açıla-
bileceği ileri sürülmektedir45. 

Tüm bu hususların tek tek incelenmesi gerekmektedir. Öncelikle işçinin ça-
lışmasının İş Kanunlarına tabi olup olmadığı hususu, kıdem tazminatına hak 
kazanılmasını etkileyen bir unsur olup, kıdem tazminatının hesaplanması ve 
miktarının belirlenmesine bir etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu sebebe 
dayanılarak belirsiz alacak davası açılamamalıdır. 

İkinci olarak, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıl 
çalışması aranacaktır. İşçinin işe başlama ve fesih tarihlerinin tartışmalı olması, 
belirsiz alacak davası açılmasına sebep olmamalıdır. Çünkü işçi ne kadar süre 
çalıştığını bilebilecek durumdadır. Ancak işçinin aralıklı çalışmalarının olduğu 
durumlarda, sürenin hesaplanmasında güçlük çekilebilir. Böyle bir durumda 
işçinin belirsiz alacak davası açması mümkün görülebilir. İşçinin çalışma süre-
sini objektif olarak belirleyemediği bir durum varsa, belirsiz alacak davası aça-
bilmelidir46. 

Üçüncü olarak, kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınacak ücre-
tin belirsizliği üzerinde durulmalıdır. Ücret alacağı ile ilgili bölümde yapılan 
açıklamalar, burası için de geçerlidir47. Temel ücret ve eklerinin sözleşme ile 
belirlendiği hallerde, kıdeme esas ücretin belirsiz olduğu söylenemez. Ancak 
ücret eklerinin süreklilik taşıyıp taşımadığı hususu, özellikle de uzun süreli ça-
lışmalarda tespiti zor bir husustur. Ayrıca kıdem tazminatının hesaplanması 
basit bir hesap olmayıp uzmanlık gerektiren bir iştir48. Bu açıdan işçinin kıdeme 

                                                                          
43 Çelik, Makale, s. 1035, 1038; Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 28; Çil/Kar, s. 75; 

Topak, s. 440; Topçu, s.236; Yavaş, s. 373. 
44 İş akdi, 1475 Sayılı İş Kanunu Madde 14’de sayılan gerekçeler ile sona ermiş olmalıdır. 
45 Çelik Makale, s. 1039; Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 304; Çil/Kar, s. 74; Topçu,  

s. 237; Uğur, s. 336. 
46 Pekcanıtez, Makale, s. 950; Uğur, s. 334. 
47 Bu konu ile ilgili olarak “Ücret Alacağı Açısından Belirsiz Alacak Davasının Uygulanabilirli-

ği” başlığına bakınız. 
48 Çelik, Makale, s. 1039; Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 303; Çil/Kar, s. 72. 
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esas giydirilmiş ücretinin hesaplamasını yapamadığı hallerde belirsiz alacak 
davası açması mümkün görülmelidir. Ancak kıdem tazminatında tavan uygula-
masına gidilecek olması veya ücret ve eklerinin toplu iş sözleşmesi ile belirlen-
miş olması halinde, alacağın belirli olduğu söylenmelidir49. 

Son olarak, iş akdinin kıdem tazminatı gerektirecek şekilde sona erip erme-
diği hususunun, belirsiz alacak davasını gerektirmeyeceği söylenmelidir. Çünkü 
bu şart, kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmaması açısından önem arz 
eder. Kıdem tazminatının rakamsal olarak hesaplanmasını etkileyecek bir unsur 
değildir. 

Toparlamak gerekirse, kıdem tazminatına esas olan hizmet süresi ya da üc-
retin belirlenmesi yukarıda açıklanan bazı durumlarda işçiden beklenemeyebilir; 
bu durumda işçi kıdem tazminatı alacağı için belirsiz alacak davası açabilmeli-
dir. Ancak bu imkan çok fazla genişletilememelidir. Özellikle kıdem tazminatı-
nı etkileyen hususların tarafların arasında tartışmalı olması halinde açılacak 
dava kısmi dava ya da tam eda davası olmalıdır. 

D. İhbar Tazminatı Alacağı Açısından 
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin İş Kanunu madde 17 gereğince sona erdi-

rilebilmesi için, uygun bir bildirim süresi tanınması gerekmektedir50. Belirsiz 
süreli iş sözleşmesi, feshin karşı tarafa bildirilmesi tarihinde değil; Kanunda 
öngörülen sürelerin geçmesi ile sona erecektir51. Bu bildirim sürelerine uymayan 
işveren, işçiye bildirim sürelerine ilişkin ücreti tutarınca tazminat ödemek zo-
runda kalacaktır52. Bu tazminata “ihbar tazminatı” denilmektedir. 

                                                                          
49 Y. 9. HD. 21.03.2006 T. E. 2014/34138, K. 2016/6699 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı); 

kıdem tazminatında tavan uygulaması için bkz: Çelik, Nuri, s. 351; Çil/Kar, s. 73, 77; Simil, 
s. 423; Süzek, s. 782-783; Topak, s. 443. 

50 4857 Sayılı İş Kanunu madde 17/1: “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce duru-
mun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.” 

51 4857 Sayılı İş Kanunu madde 17/2: “İş sözleşmeleri; 
 a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki 

hafta sonra, 
 b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılma-

sından başlayarak dört hafta sonra, 
 c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın-

dan başlayarak altı hafta sonra, 
 d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, 

feshedilmiş sayılır. 
52 4857 Sayılı İş Kanunu madde 17/6: “İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süre-

sine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21’inci mad-
desi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18’inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu 
Kanunun 18, 19, 20 ve 21’inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş söz-
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İhbar tazminatı, bildirim sürelerine denk gelen ücret üzerinden hesaplana-
caktır. Burada da dikkate alınacak ücret, kıdem tazminatında olduğu gibi giydi-
rilmiş brüt ücret olacaktır53. Dolayısıyla kıdem tazminatı ile ilgili başlıkta, kı-
deme esas ücretle ilgili açıklamaların tamamı, ihbar tazminatı için de geçerlidir. 

İhbar tazminatı açısından ikinci önemli etken, süredir. Kanuna göre ihbar 
tazminatı, bildirim sürelerine göre hesaplanır. Bildirim süreleri ise İş Kanunu 
madde 17’de işçinin çalışma sürelerine bağlı olarak iki, dört, altı ve sekiz hafta 
olarak düzenlenmiştir. Bu süreler sözleşme ile artırılabilir54. İhbar sürelerini 
değiştirecek hususlarla ilgili tartışmaların olması halinde, alacağın belirsiz hale 
geleceği doktrinde ileri sürülmektedir55. Örneğin işçi dört yıllık çalışması oldu-
ğunu iddia ederken; işveren bunun iki yıl on bir ay olduğunu iddia ediyorsa, 
bildirim sürelerini değiştirecek bir tartışma söz konusudur. Ancak bu konu ile 
ilgili de, işçinin hizmet süresi ile ilgili kıdem tazminatı başlığında yapılan açık-
lamalar geçerlidir. Dolayısıyla işçi kural olarak çalışma süresini bilebilecek 
konumdadır. İstisnai durumlarda özellikle uzun süren iş ilişkilerinde, işçinin bu 
süreyi belirlemesinde bir imkânsızlık söz konusu olduğunda, ihbar tazminatı 
açısından bildirim süreleri belirsiz hale gelecektir. Böyle bir durumda ihbar 
tazminatı için işçinin belirsiz alacak davası açması mümkün görülebilmelidir. 

E. Kötüniyet Tazminatı-Ayrımcılık Tazminatı-Sendikal Tazminat 
Alacakları Açısından Belirsiz Alacak Davasının Uygulanabilirliği 

1. Kötüniyet Tazminatı Açısından 

İş Kanunu madde 17’de yer alan düzenlemeye göre; “… İşçinin sözleşme-
sinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sone erdirilmesi halinde, işçiye bildirim 
sürelerinin üç katı kadar tazminat ödenir”. Bu tazminata “kötüniyet tazminatı” 
denilmektedir. Burada sözleşme Kanunda öngörülen usul ve sürelere uygun bir 
şekilde feshedilmiştir, fakat işveren bu hakkını kötüye kullanmıştır56. İşçinin bu 

                                                                                                                                                                                    
leşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim sü-
resinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca 
dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.” 

 4857 Sayılı İş Kanunu madde 17/ 7: “Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim 
sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32’nci maddenin birinci fıkrasında yazılan 
ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanun-
dan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.” 

53 Çelik, Makale, s. 1035; Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 28; Çelik, Nuri, s. 152, 221, 
223; Çil/Kar, s. 79; Simil, s. 423; Süzek, s. 549; Şakar, s. 142; Topak, s. 441; Topçu,  
s. 237; Uğur, s. 336; aynı yöndebkz: dn. 42’de yer alan Yargıtay HGK kararı. 

54 Çelik, Nuri, s. 213; Süzek, s. 537; Şakar, s. 140. 
55 Çil/Kar, s. 79; Topak, s. 442; Topçu, s. 237; Uğur, s. 336. 
56 Çelik, Nuri, s. 225; Süzek, s.554; Şakar, s. 145; kötüniyetli fesih örnekleri için bkz: Çelik, 

Nuri, s. 226; Süzek, s. 557-558. 
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tazminata hak kazanabilmesi için; belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tara-
fından dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde sona erdirilmiş olması gerekir. Ka-
nun hükmüne göre iş güvencesi kapsamına giren işçiler bu tazminata hak ka-
zanmazlar57. 

Kötüniyet tazminatı, işçinin bildirim sürelerinin üç katı üzerinden hesapla-
nacaktır. Burada dikkate alınacak ücret, kıdem ve ihbar tazminatlarında da ol-
duğu gibi giydirilmiş brüt ücrettir58. Dolayısıyla kıdem tazminatı ve ihbar taz-
minatı açısından ücretle ilgili yapılan açıklamalar, kötüniyet tazminatı açısından 
da geçerlidir. 

Kötüniyet tazminatı bakımından önem arz eden ikinci husus, bildirim süre-
leridir. Çünkü bu tazminat, bildirim sürelerine göre hesaplanacaktır. İhbar taz-
minatında bildirim sürelerinin belirliliğine ilişkin bir üst başlıkta yapılan açık-
lamalar, kötüniyet tazminatı açsısından da geçerlidir. Görüldüğü gibi, kural 
olarak işçinin ücretini bilmesi ve bildirim sürelerinin belirli olması sebebiyle, 
alacağın belirlenebilir olduğu söylenmelidir59. 

2. Ayrımcılık Tazminatı Açısından Belirsiz Alacak Davasının 
Uygulanabilirliği 

Ayrımcılık tazminatı, işverenin işçileri arasında eşitlik ilkesine aykırı mu-
amelede bulunmasının yaptırımı olarak düzenlenmiştir. İş Kanunu madde 5’in 
ilk beş fıkrasında eşitlik ilkesi açıklandıktan sonra, altıncı fıkrasında eşitlik ilke-
sine aykırılığın yaptırımı düzenlenmiştir. Buna göre; “işverenin iş ilişkisinin 
devamı sırasında ya da sona ermesinde bu fıkra hükümlerine aykırı davranması 
halinde işçi, 4 aya kadarki ücreti tutarında tazminat talep edebilecektir.”İşçi 
ayrıca bu ayrımcılık nedeniyle yoksun kaldığı diğer haklarını da talep edebilir. 

Bu tazminatın hesaplanması, işçinin çıplak brüt ücreti üzerinden yapılacak-
tır60. Bu açıdan ücretin tartışmalı olduğu her halde ayrımcılık tazminatının da 
belirsiz olacağı doktrinde ileri sürülmektedir61. Ayrıca bu dört aylık sınırın üst 
sınır olduğu ve alt sınırın belirlenmemiş olduğu açıkça görülmektedir. Alt sınırı 

                                                                          
57 İş güvencesinin kapsamı ve şartları için bkz: 4857 Sayılı İş Kanunu madde 18-21. 
58 Çelik, Nuri, s. 152; Çil/Kar, s. 85; Süzek, s. 559; aynı yönde bkz: Y. 9. HD. 08.04.2003 T. E. 

2002/22166, K. 2003/5905 (Çil/Kar, s. 85, dn. 106). 
59 Bildirim sürelerinin, iş güvencesine tabi olup olmama hususunun tartışmalı olduğu hallerde, 

kötüniyet tazminatının belirsiz alacak davasına konu edilebileceği yönünde bkz: Topçu, s. 
241; bildirim sürelerinin, ücret ve eklerinin, artırılmış bildirim sürelerinin dikkate alınıp alın-
mayacağının tartışmalı olması halinde, kötüniyet tazminatı için belirsiz alacak davası açılabi-
leceği ancak iş güvencesine tabi olup olmamanın tartışmalı olması halinde açılamayacağı yö-
nünde bkz: Çil/Kar, s. 86. 

60 Süzek, s. 488. 
61 Çil/Kar, s. 135. 
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belirlemek hâkimin takdirindedir. Bu sebeple ayrımcılık tazminatı için belirsiz 
alacak davası açılabilmelidir62. 

3. Sendikal Tazminat Açısından Belirsiz Alacak Davasının 
Uygulanabilirliği 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu madde 25, sendi-
kal özgürlüğün güvencesi olarak sendikal tazminatı düzenlemektedir. Anılan 
maddenin ilk üç fıkrası, sendikal ayrımcılık hallerini sıraladıktan sonra dör-
düncü fıkrası, bunun yaptırımı olarak sendikal tazminatı düzenlemektedir. 
Buna göre; “işverenin fesih dışında bu fıkralara aykırı davranması halinde 
işçinin 1 yıllık ücretinden az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir.” 
İşçinin iş akdinin sendikal nedenlerle feshedilmesi halinde işçi iş güvencesi 
hükümlerinden yararlanarak işe iade davası açılabilecektir. Bu durumda işve-
renin işçiyi işe başlatıp başlatmamasına bağlı olmaksızın sendikal tazminata 
hükmedilecektir63. 

Sendikal tazminatın hesaplanmasında da işçinin çıplak brüt ücreti esas 
alınmaktadır. Dolayısıyla ücretin tartışmalı olduğu hallerde alacağın da be-
lirsiz olacağı doktrinde ileri sürülmektedir64. Burada önem arz eden asıl hu-
sus ise, tazminatın alt sınırının belirlenmiş olmasının karşısında, üst sınırın 
hakimin takdirinde olmasıdır. Bu açıdan ayrımcılık tazminatında da olduğu 
gibi sendikal tazminat açısından belirsiz alacak davası açılması mümkün 
olmalıdır65. 

F. Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Açısından Belirsiz Alacak Davasının 
Uygulanabilirliği 

Fazla çalışma ücreti, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinde düzen-
lenmiştir. Buna göre; “haftalık 45 saati aşan çalışmalar, fazla çalışmadır.” 
Ancak haftalık çalışma süresinin değişkenlik göstermesi durumunda, denkleş-
tirme esası gereğince iki ya da dört haftalık ortalama çalışma süresinin kırk 

                                                                          
62 Çil/Kar, s. 135; Özcan, s. 622. 
63 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu madde 25/5: “Sendikal bir nedenle iş 

sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, 4857 sayılı Kanunun 20 ve 21’inci madde hükümlerine göre 
dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi 
hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21’inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlat-
ması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. Ancak iş-
çinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin birinci fık-
rasında belirtilen tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümleri-
ne göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.” 

64 Çil/Kar, s. 137. 
65 Çil/Kar, s. 136; Özcan, s. 622. 
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beş saati geçmemesi gerekir66. Yani böyle bir durumda bir haftalık çalışma 
süresi kırk beş saati geçse bile, diğer haftalar ile denkleştirme yapılacağı için 
fazla çalışma kabul edilmeyecektir. Burada fazla sürelerle çalışma kavramına 
da kısaca değinmekte fayda vardır. İş Kanunu madde 41/3’e göre; “haftalık 
çalışma süresinin sözleşme ile 45 saatin altında düzenlendiği hallerde, 45 
saate kadar yapılan çalışma da fazla sürelerle çalışmadır.”Yine İş Kanunu 
madde 63/2’ye göre, “bir iş yerinde günlük çalışma süresi 11 saati geçemez.” 
İş Kanunu madde 69/3’e göre ise “iş yerlerinde gece çalışması günlük 7,5 
saati geçemez67.”Bir iş yerinde yıllık fazla çalışma iki yüz yetmiş saatten fazla 
olamaz68. 

İş Kanunu madde 41/2’ye göre; “her bir saat fazla çalışma için verilecek 
ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 fazlası üze-
rinden hesaplanır.”İş Kanunu madde 41/3’e göre ise; “fazla sürelerle çalışma-
da, her bir saat fazla süreli çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücreti-
nin saat başına düşen miktarının %25 fazlası üzerinden hesaplanır.” Fazla ça-
lışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri, bu çalışmaların ait olduğu dönemdeki 
çıplak ücret üzerinden hesaplanır69. 

Görüldüğü gibi fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretlerinin hesap-
lanmasında da en önemli ölçüler; işçinin fazla çalıştığı dönemdeki ücreti ve 
fazla çalışma süresidir. Önceki başlıklarda ücrete ilişkin olarak yapılan açıkla-
malar, fazla çalışma ücreti açısından da geçerlidir. Ancak burada işçinin son 
ücreti değil fazla çalışmanın yapıldığı dönemdeki ücreti esas alınacağı ve işçi-
nin bunu belirleyemeyebileceği doktrinde ileri sürülmektedir70. Ayrıca fazla 
çalışmalara ilişkin puantaj kayıtlarının işverenin elinde olduğu ve işçinin fazla 
çalışmasını tanıkla ispat etmek zorunda kaldığı görülmektedir71. Yargıtay, işçi-

                                                                          
66 4857 Sayılı İş Kanunu madde 63/2: “Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süre-

si, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı 
şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, 
normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört 
aya kadar artırılabilir.” 

67 “4857 Sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinde fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalar 
olarak tanımlanmıştır. Ancak aynı yasanın 69. maddesinde gece çalışmaları için günlük 7,5 
saatlik üst sınırı emredici olarak düzenlemiş olup, belirtilen süreyi aşan çalışmalar için hafta-
lık 45 saat sınırı aşılmamış olsa dahi fazla çalışma ücreti ödenmelidir.” Y. 9. HD. 23.06.2009 
T. E. 2007/40862, K. 2009/17766 (Çil/Kar, s. 104, dn. 131). 

68 4857 Sayılı İş Kanunu madde 41/8: “Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş 
saatten fazla olamaz.” 

69 Çil/Kar, s. 106; Süzek, s. 820; Şakar, s. 110. 
70 Çil/Kar, s. 114; Topak, s. 443. 
71 Çil/Kar, s. 111; Topak, s. 431; fazla çalışmanın her türlü delil ile ispat edilebileceği yönünde 

bkz: Simil, s. 419; Şakar, s. 110. 
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nin fazla çalışmasını tanıkla ispat ettiği durumlarda yerleşik olarak, işçinin bu 
kadar fazla çalışma yapmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçe-
siyle “hakkaniyet indirimi” isminde bir indirim uygulamaktadır72. Tüm bu açık-
lamalar sebebiyle işçinin fazla çalışma ücreti için belirsiz alacak davası açabile-
ceği ileri sürülmektedir73. 

Bu açıklamalar değerlendirildiğinde, öncelikle işçinin ne kadar fazla çalış-
ma yaptığını bilecek durumda olduğu kabul edilmelidir74. Fazla çalışmaya iliş-
kin puantaj kayıtlarının işverenin elinde olması, işçi bakımından ispat güçlüğü 
oluşturur ancak alacağı belirsiz hale getirmeyecektir. Ancak uzun süreli çalış-
malarda işçinin geriye dönük fazla çalışmalarının ne kadar olduğunu belirlemesi 
bazen mümkün olmayabilir75. Kaldı ki mahkemelerin burada uyguladığı hakka-
niyet indirimi, hâkimin takdirinde olan bir husus olup, alacağı belirsiz hale geti-
ren asıl unsur budur76. Bu açıdan fazla çalışma ücretleri için belirsiz alacak da-
vasının açılabileceğinin kabul edilmesi gerekmektedir. 

G. Hafta Tatili- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretleri Açısından Belirsiz 
Alacak Davasının Uygulanabilirliği 

1. Hafta Tatili Ücreti Açısından Belirsiz Alacak Davasının 
Uygulanabilirliği 

Hafta tatili ücreti, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde düzenlen-
mektedir. Buna göre; “işçilere tatil gününden önce, 63. maddeye göre belirle-
nen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük zaman dilimi içinde 
kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir.”Ayrıca işçi, hafta tatili 
gününde çalışmasının karşılığı olmaksızın bir tam günlük ücretine hak kazana-
caktır77. Yargıtay tarafından, tatil günü yapılan çalışmanın fazla çalışma olması 
ve bir tam gün çalışılmış olması sebebiyle tatil gününde çalışılmış olması halin-
de bu ücretin, bir günlük ücretin iki buçuk katı üzerinden zamlı olarak ödenmesi 

                                                                          
72 Çil/Kar, s. 106; Fidan, s. 179; Simil, s. 420; bu indirimin hiçbir hukuki gerekçesi olmaması 

sebebiyle yöneltilen eleştiriler için bkz: Çelik, Makale, s. 1034; Yargıtay’a göre bir işçinin 
her gün fazla çalışma yapması mümkün değildir, bu yönde bkz: Y. 9.HD. 24.11.2005 T. E. 
2005/9770, K. 2005/14779. 

73 Budak, s. 85; Özcan, s. 638; işe başlama ve fesih tarihlerinin, ara dinlenmesinin kullanıp 
kullanılmadığının, bu alacağa ilişkin ibranamenin varlığı hususlarının tartışmalı olmasının, 
fazla çalışma ücretini belirsizleştireceği yönünde bkz: Çil/Kar, s. 111; Topçu, s. 239. 

74 Simil, s. 418; aynı yönde kararlar için bkz: Simil, s. 418, dn. 1355. 
75 Çil/Kar, s. 110; Simil, s. 420; Topçu, s. 239. 
76 Çil/Kar, s. 110; Özcan, s. 638; aksi yönde bkz: Simil, s. 421. 
77 4857 Sayılı İş Kanunu madde 46/2: “Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından 

bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” 
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gerektiği kabul edilmektedir78. Ayrıca hafta tatili ücreti de çalışılan tatil döne-
mine ait çıplak ücret üzerinden hesaplanmaktadır79. Bu özelliği açısından fazla 
çalışma ücretine benzemektedir. Bu sebeple, fazla çalışma ücreti ile ilgili başlık-
ta yapılan açıklamalar, hafta tatili ücreti için de geçerlidir. Ayrıca fazla çalışma 
ücretinde uygulanan hakkaniyet indirimi, hafta tatili ücretinde de uygulanmak-
tadır80. Burada alacağın miktarının hâkimin takdirinde olması sebebiyle, hafta 
tatili ücreti alacağı için belirsiz alacak davası açılabileceği söylenebilir81. 

2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretleri Açısından Belirsiz Alacak 
Davasının Uygulanabilirliği 

Ulusan bayram ve genel tatil ücreti, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 47. madde-
sinde düzenlenmektedir. Buna göre; “işçiler kanunlarda ulusal bayram ve genel 
tatil olan günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretine 
tam olarak hak kazanırlar. Bu günlerde çalışmaları halinde ise ayrıca çalışılan 
her gün için bir günlük ücretleri ödenir.”Görüldüğü gibi işçiler, ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinde çalışmaları halinde, her gün için iki buçuk günlük ücre-
te hak kazanacaklardır. Bu hesaplamada esas alınacak ücret, yine çalışmanın ait 
olduğu dönem ücreti olacaktır82. Dolaysıyla fazla çalışma ücreti ve hafta tatili 
ücreti ile ilgili yapılan açıklamaların tamamı, ulusal bayram ve genel tatil ücret-
leri için de geçerlidir. Bu açıdan dönemsel ücretin belirlenemediği ve tanıkla 
ispat halinde takdiri indirim söz konusu olan ulusal bayram ve genel tatil ücret-
leri de belirsiz alacak davasının konusunu oluşturabilmelidir. 

H. Yıllık İzin Ücreti Açısından Belirsiz Alacak Davasının Uygulanabilirliği 
Anayasada düzenlenen dinlenme hakkının uygulamaya yansımış hali olarak 

yıllık ücretli izin, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53-63 maddeleri arasında düzen-
lenmektedir. Bir işçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için öncelikle, “de-
neme süresi dâhil en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir83.”İş Kanunu madde 
54/1’e göre “bu çalışma süreleri hesaplanırken işçinin aynı işverene ait aynı veya 

                                                                          
78 Y. 9.HD. 20.09.2011 T. E. 2011/27859, K. 2011/32502 (Çil/Kar, s. 118, dn. 156); Y. 9.HD. 

23.05.1996 T. E. 1995/37960, K. 1996/11745 (Çil/Kar, s. 118, dn. 155); aynı yönde bkz: Çe-
lik, Nuri, s. 384. 

79 Çelik, Nuri, s. 386; Süzek, s. 831; Şakar, s. 119; aynı yönde bkz: Y. 9. HD. 09.05.2006 T. E. 
2006/34812, K. 2006/13030 (Çil/Kar, s. 118, dn. 157). 

80 Topçu, s. 240; bu yönde bir karar: Y. 9. HD. 14.07.2011 T. E. 2009/19294, K. 2011/24283 
(Çil/Kar, s. 119, dn. 160). 

81 Çil/Kar, s. 121-122; Özcan, s. 638. 
82 Y. 9. HD. 06.06.2005 T. E. 2004/30580, K. 2005/20446 (Çil/Kar, s. 124, dn. 162); aynı 

yönde bkz: Süzek, s. 837. 
83 4857 Sayılı İş Kanunu madde 53/1: “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi 

de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.” 
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farklı işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilerek dikkate alınır.” Ayrıca işçinin 
çalışmış sayılacağı İş Kanunu madde 55’te ye alan süreler de yıllık izin hakkının 
hesaplanması açısından çalışma sürelerinden sayılacaktır84. İşçilerin çalışma süre-
lerine göre belirlenen yıllık izin süreleri, İş Kanunu madde 53/4’te sayılmıştır. 

İşçiler, yıllık izin süreleri içinde çalışamazlar. İşverenler bu izni karşılığını 
da ödemek suretiyle onlara kullandırmak zorundadırlar. Ancak uygulamada 
işçilerin izin sürelerinde çalıştırıldıkları sıkılıkla karşılaşılan bir durumdur. İş 
sözleşmesinin sona ermesi halinde işçiler, kullandırılmayan yıllık izin süreleri 
için ücretlerini talep etmektedirler. 

İşçilerin talep edecekleri yıllık izin ücreti, işçinin çıplak ücreti üzerinden 
hesaplanır85. Bu ücret, işçinin fesih tarihindeki son ücreti üzerinden hesaplana-
caktır86. Bu hususlar dikkate alındığında işçinin çalışma süresinin tartışmalı 
olması ve uyuşmazlığın yeni bir izin hakkı doğuracak nitelikte olması halinde 
yıllık izin alacağı için belirsiz alacak davası açılabileceği kabul edilmektedir87. 
Yine işçinin ücretinin tartışmalı olmasının, izin kayıtların işveren tarafından 
tutulan izin defterlerinde olmasının ve işçinin buna ulaşamamasının, alacağı 
belirsiz hale getireceği kabul edilmektedir88. 

Yıllık izin ücreti açısından belirsiz alacak davasının mümkün olup olmadığı 
değerlendirildiğinde, işçinin ne kadar izin kullandığını bilebilecek durumda 
olduğu söylenmelidir. Ücretin tartışmalı olması da tek başına alacağı belirsiz 
hale getirmemelidir. Sadece uzun süreli çalışmalarda işçinin ne kadar izin kul-
landığını belirleyememesi söz konusuysa, belirsiz alacak davası açabilmelidir. 
Bunun dışında yıllık izin ücreti alacağının belirli olduğu söylenmelidir. 

I. Diğer İşçi Alacakları Açısından Belirsiz Alacak Davasının 
Uygulanabilirliği 

Ücret ekleri; iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılmış ya 
da işyeri uygulaması haline gelmiş, parasal değeri olan yardımlardır. Bunlara 
örnek olarak prim, ikramiye, eğitim, aile çocuk yardımları, yakacak yardımı, 
yol, yardımı veya giyecek-gıda yardımı gösterilebilir89. Ücret ekleri genellikle 

                                                                          
84 Yıllık izin hakkı açsısından çalışılmış sayılıp sayılmayan süreler hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz: Çil/Kar, s. 88-90; Süzek, s. 839-844; Şakar, s. 120-122. 
85 Bu yönde bkz: Çelik, Nuri, s. 402; Süzek, s. 849; Şakar, s. 126; aynı yöndebkz: Y. 9. HD. 

31.01.2006 T. E. 2005/29619, K. 2006/1833 (Çil/Kar, s. 89, dn. 116). 
86 Çil/Kar, s. 90; Süzek, s. 850. 
87 Çil/Kar, s. 91-92; Topçu, s. 242. 
88 Çil/Kar, s. 93; Özcan, s. 638; Topak, s. 432, 445. 
89 Çil/Kar, s. 103-104; Şakar, s. 88; ücret ekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Süzek, s. 380-

387. 
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sözleşme ya da toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırıldığı için belirli oldukları söy-
lenmelidir. Bunu dışında ücret ile ilgili başlıkta yapılan açıklamalar, ücret ekleri 
açısından da geçerlidir. 

İşçinin iş güvencesi kapsamında işe iade davası açması ve davanın kabul 
edilmesi halinde, işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır, aksi hal-
de işveren işçiye en az dört aylık en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat 
ödemek zorundadır90. Bu tazminat, işverenin işçiyi işe başlatmamak suretiyle 
sözleşmesini feshettiği tarihteki ücreti üzerinden hesaplanır91. Görüldüğü gibi 
işe başlatmama tazminatında kaç aylık ücreti tutarında ödeneceği işe iade dava-
sında belirlendiği için bu alacağın belirsiz olduğu söylenemez92. Yine iş güven-
cesi kapsamında işçinin işe iade davası açması durumunda, kararın kesinleşme-
sine kadar boşta geçirdiği süre için en çok dört aya kadarki ücret ve diğer hakla-
rı ödenir93. Görüldüğü gibi burada süre belirlidir ve mahkemece dava esnasında 
tazminat miktarına karar verilir. Bu sebeple boşta geçen sürelere ilişkin alacak, 
belirsiz alacak davasının konusu olmamalıdır94. 

İş sözleşmelerinde yer alan cezai şartlar, sözleşmenin işçi ya da işveren ta-
rafından ihlal edilmesi halinde ödenecek paralardır. Sözleşmede cezai şartın 
ücrete bağlı olarak düzenlenmesi mümkün olabileceği gibi sabit bir miktar ola-
rak düzenlenmesi de mümkündür. Her iki halde de cezai şartın belirli olduğu 
kabul edilmelidir95. 

İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle işverenden talep edilen maddi 
tazminat alacakları, belirsiz alacak davası olarak açılabilir96. Önceki başlıklarda 

                                                                          
90 4857 Sayılı İş Kanunu madde 21/1: “İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen 

sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçer-
sizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi baş-
vurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz 
aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.” 

91 Bu yönde bkz: Y. 9. HD. 19.04.2011 T. E. 2011/20647, K. 2011/11801 (Çil/Kar, s. 127, dn. 166). 
92 Ücretin belirsiz olduğu hallerde, işe başlatmama tazminatı için de belirsiz alacak davası açıla-

bileceği yönünde bkz: Çil/Kar, s. 128; Topçu, s. 241. 
93 4857 Sayılı İş Kanunu madde 21/3: “Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için 

işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.” 
94 Ücretin belirlenemediği hallerde, işçinin boşta geçirdiği süre için ödenecek ücret açısından 

belirsiz alacak davasının açılabileceği yönünde bkz: Çil/Kar, s. 132; Topçu, s. 240. 
95 Ücretin belirsiz ya da tartışmalı olduğu hallerde, cezai şart için de belirsiz alacak davası açıla-

bileceği yönünde bkz: Çil/Kar, s. 140; cezai şart miktarının sabit bir değer olarak belirlenmiş 
olması halinde dahi hâkimin takdiri bir indirim uygulayabileceği gerekçesiyle belirsiz alacak 
davasına konu edilebileceği yönünde bkz: Topçu, s. 242. 

96 Çelik, Tazminat ve Alacak Davaları, s. 307; Çil/Kar, s. 157; Fidan, s. 182; Topak, s. 446; 
Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 47, 83; Pekcanıtez, Makale, s. 950; Yılmaz, Şerh,  
s. 742. 
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da belirtildiği gibi, maddi tazminat davalarında tedavi devam ettiği sürece zara-
rın miktarı belirli değildir. Ayrıca zarar miktarı tam olarak, bilirkişi incelemesi 
sonucunda belirli hale gelecektir. 

İş ilişkilerinde, işçi lehine manevi tazminat doğuran bazı olaylar gerçekleş-
miş olabilir. Bunlar iş kazası veya meslek hastalığı olabileceği gibi, işçinin cinsel 
ya da psikolojik tacize maruz kalması, haksız fiile maruz kalması, kişilik hakları-
nın ihlali gibi hallerde olabilir97. Manevi tazminat büyük çoğunlukla hâkimin 
takdirine göre belirleneceği için, işçinin dava açarken bunu belirlemesi mümkün 
değildir. Bu yüzden manevi tazminat davası açısından belirsiz alacak davası açı-
labilmelidir98. Yargıtay, 6100 Sayılı HMK’nın yürürlük döneminden önce, mane-
vi tazminat taleplerinin bölünmezliği ilkesi gereğince, manevi tazminat talepleri-
nin kısmi davanın konusunu oluşturamayacağını kabul etmekteydi99. Yargıtay 
HMK döneminde de bu görüşünü hatalı olarak devam ettirmektedir100. 

III. YARGITAY’IN İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN BELİRSİZ ALACAK 
DAVASI AÇILABİLMESİ İLE İLGİLİ KARARLARI 

A. Genel Olarak 
6100 Sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, belirsiz alacak davası 

yargılamalarda uygulanmaya başlamıştır. İşçi alacağı ile ilgili davalarda uyuş-
mazlıkların çoğunluğu, bu alacaklara ilişkin davaların belirsiz alacak davası 
olarak açılıp açılamayacağı noktasında toplanmaktadır. Yargıtay daireleri bu 
konu ile ilgili farklı farklı kararlar vermektedirler. Yargıtay Hukuk Genel Kuru-
lu, 2015 tarihinde vermiş olduğu kararlarında bu farklı görüşlerden birine yakın 
gözükmektedir. Buna rağmen Hukuk Daireleri kendi görüşlerinde ısrar etmek-
tedirler. Bu husus aşağıda incelenecektir. 

Yargıtay dairelerinin bu konu ile ilgili görüşlerine değinmeden önce, Yargı-
tay’ın icra inkâr tazminatı için kabul ettiği “likit alacak” ölçüsüne değinilme-
sinde fayda vardır. İcra İflas Kanunu madde 67/2’ye göre, “Bu davada borçlu-
nun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyet-
li görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın 
ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde 

                                                                          
97 Çil/Kar, s. 158. 
98 Çil/Kar, s. 161; Fidan, s. 184; Kuru, s. 148, dn. 34; Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, s. 44, 

81; Pekcanıtez, Makale, s. 942; Topak, s. 447; aksi yönde bkz: Budak, s. 85; Karaaslan, s. 52. 
99 Bu yönde bkz: Y. HGK. 14.11.2001 T. E. 2001/21-992, K. 2001/1019 (Pekcanıtez, Belirsiz 

Alacak Davası, s. 44, dn. 89); Y. HGK. 01.03.2006 T. E. 2006/2, K. 2006/14-26 (Fidan,  
s. 187, dn. 28). 

100 Bu yönde bkz: Y. 21. HD. 06.03.2013 T., E. 2013/3004, K. 2013/4066 (Topak, s. 447, dn. 75). 
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yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.” İtira-
zın iptali davasında hükmedilen bu tazminata “icra inkâr tazminatı” denir101. 
İcra inkâr tazminatına, ilamsız bir takipte, borçlunun itirazı sebebiyle alacaklı 
tarafından açılan itirazın iptali davasında, borçlunun haksız çıkması üzerine 
hükmedilir. Borçlunun haksız çıkması ise, alacağın likit (muayyen) olmasına 
bağlıdır. Alacağın likit olması, borçlunun alacak miktarını belirlemek için bütün 
unsurları bilmesi ya da bilebilecek durumda olması; yani tek başına borç mikta-
rını yargılama gerekmeksizin belirleyebilmesi demektir102. Yargıtay belirsiz 
alacak davası için, alacağın belirli mi belirsiz mi olduğunun tespitinde bu ölçü-
tün dikkate alınması gerektiğini kabul etmektedir103. Doktrinde de likit alacak 
kriterinin, belirsiz alacak davası açılabilmesi açısından, alacak miktarının belir-
lenebilir olup olmadığının tespiti için yol gösterici olduğu kabul edilmektedir104. 

B. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Kararları 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararlarında genel olarak, işçi alacakları için be-

lirsiz alacak davasını kabul etmektedir: 

“ … Örneğin dava konusu alacak hesap raporu alınmasını gerektiriyor ve-
ya dava sırasında miktarını değiştirebilecek olgular tespit edilmesini gerektiri-
yor ya da alacak miktarı ya da değeri hâkim takdiri ya da yasal nedenlerle indi-
rim yaparak belirlendiği durumlarda alacak miktarı belirsizdir. … Ayrıca taz-
minat ve alacakların belirlenmesi için gerekli kayıtlar genelde işverende oldu-
ğundan, dava konusu alacağın miktar olarak belirlenmesi karşı tarafın vereceği 
kayıtlara bağlı olduğundan, alacak tartışmalı ve belirsizdir105.” 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi alacağın tartışmalı olduğu hallerde de belir-
siz alacak davası açılabileceğini kabul etmektedir106. Yine Yargıtay 9. Hukuk 

                                                                          
101 Kuru, Baki/ Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder, İcra ve İflas Hukuku, 27. Baskı, Yetkin Yayın-

ları, Ankara, 2013, s. 168. 
102 Kuru, s. 147, dn. 31/a; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 169; Simil, s. 211; Yılmaz, Şerh, s. 744; 

aynı yönde bkz: Y. HGK. 12.03.2003 T. E. 2003/19-109, K. 2003/152 (Yılmaz, Şerh, s. 744, 
dn. 23); Y. 13. HD. 22.02.2012 T. E. 2011/13019, K. 2012/3580 (Simil, s. 211, dn. 717). 

103 Y. HGK. 17.10.2012 T. E. 2012/9-838, K. 2012/715 (Pekcanıtez, Makale, s. 965-967); Y. 
9.HD. 04.02.2013 T. E. 2013/39586, K. 2013/4158 (Yılmaz, Şerh, s. 747-751). 

104 Çil/Kar, s. 31; Görgün, s. 186; Kuru, s. 147; Simil, s. 212; Topak, s. 433; Yılmaz, Makale, 
s. 1989; Yılmaz, Şerh, s. 743, 747. 

105 Y. 9. HD. 02.12.2011 T. E. 2011/1756, K. 2011/5741 (Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 384, 
dn. 24). 

106 Y. 9. HD. 21.03.2016 T. E. 2014/34138, K. 2016/6699 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı); 
Y. 9. HD. 04.02.2013 T. E. 2013/39586, K. 2013/4158 (Ateş, s. 611); Y. 9.HD. 27.02.2012 T. 
E. 2012/1757, K. 2012/5742 (Simil, s. 109, dn. 354); Y.9. HD. 27.02.2012 T. E. 2012/1756, 
K. 2012/5741 (Simil, s. 109, dn. 354). 
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Dairesi, işçi alacakları bakımından belirsiz alacak davası açılma şartlarının 
her bir alacak için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği yönünde karar ver-
miştir107. 

“ … Fazla mesai ve tatil çalışmalarının kayda dayanmadığı durumlarda 
Dairemiz istikrarlı olarak hastalık, izin gibi nedenlerle çalışamayacak günler 
olduğu düşünülerek, bu tür alacaklarda hakkaniyet indirimi yapılması gerekti-
ğini kabul etmektedir. …İşçilikte hizmet süresi ile işçinin aldığı gerçek ücret 
önemli kriterlerdir. … İş davalarına yansıyan yönüyle işçi ve işveren arasında 
en temel uyuşmazlık temel ücretin belirlenmesi noktasında ortaya çıkmaktadır. 
… Ücretle ilgili tüm deliller işverenin elindedir108.” 

Belirsiz alacak davasının, şartları oluşmadan açılmış olması halinde dava 
tarihinde belirsiz alacak davası açılmasında hukuki yararın olmadığı kabul edi-
lir109. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, “… HMK madde 115/2’ye göre mahkeme dava 
şartı noksanlığı tespit etmesi halinde, davanın usulden reddine karar verir. An-
cak bu eksikliğin giderilmesi mümkün ise kesin süre vererek bu eksikliği tamam-
latır. … Talep sonucu belirli olduğunda, hukuki yarar eksikliğinin giderilmesi 
için kesin süre verilmesi gerekir” şeklinde karar vermiştir110. Görüldüğü gibi 9. 
Hukuk Dairesi, hukuki yarar eksikliğini tamamlanabilir bir dava şartı olarak 
görmektedir. Doktrinde de aynı yönde görüşler vardır111. 

C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin Kararları 
Öncelikle Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin, kısmi dava ile ilgili olarak, “faz-

la mesai, ulusal bayram genel tatil ücreti alacakları ile kıdem ve ihbar tazmina-
tı istemlerinin tartışmasız veya belirli olmadığı" yönünde kararı bulunmakta-
dır112. Yine Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin, “hesap raporu alınması, bilirkişi 
incelemesi veya keşif yapılması gereken hallerde alacağın belirsiz kabul edile-
ceği” ile ilgili kararı bulunmaktadır113. 

                                                                          
107 Dn. 105’de yer alan karar. 
108 Y. 9. HD. 27.02.2012 T. E. 2012/1757, K. 2012/5742 (Yılmaz, Şerh, s. 756, dn. 28). 
109 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 381, dn. 22 devamı. 
110 Y. 9. HD. 29.01.2013 T. E. 2012/14789, K. 2013/1627 (Pekcanıtez, Makale, s. 954, dn. 22); 

aynı yönde bkz: Y. 9. HD. 27.02.2012 T. E. 2012/1757, K. 2012/5742 (Yılmaz, Şerh, s. 756, 
dn. 28); Y. 9. HD. 02.12.2011 T. E. 2011/1756, K. 2011/5741 (Pekcanıtez/Atalay/Özekes,  
s. 384, dn. 24); aksi yönde karar için bkz: Y. 10. HD. 01.03.2012 T. E. 2010/9799, K. 
2012/3613 (Simil, s. 233, dn. 786). 

111 Budak, s. 84; Çil/Kar, s. 51; Uğur, s. 328; Yılmaz, Şerh, s. 747; aksi yönde bkz: 
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 383; Pekcanıtez, Makale, s. 954; Simil, s. 234. 

112 Y. 22. HD. 13.11.2012 T. E. 2012/5496, K. 2012/25006 (Ateş, s. 619-620). 
113 Y. 22. HD. 11.02.2014 T. E. 2014/442, K. 2014/2051 (Topak, s. 433). 
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Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin, bu gibi kararlarının yanında aksi yönde ka-
rarları da bulunmaktadır: “Sırf taraflar arasında alacak miktarı açısından 
uyuşmazlık bulunması, talep sonucunun belirlenemeyeceği anlamına gelmez. … 
Sadece alacak miktarının tartışmalı olmasının, belirsiz alacak davası açılması 
için yeterli görülmesi, uygulamada tüm davaların belirsiz alacak davası olarak 
açılabilmesinin mümkün olması sonucunu doğurur. … Davacının talep ettiği 
alacağı belirlemesi objektif olarak mümkün ancak ispat güçlüğü varsa, belirsiz 
alacak davasından söz edilemeyecektir. Aksinin kabulü her ispat güçlüğünde 
belirsiz alacak davası açılması sonucunu doğurur114.” 

“ … İş hukukundan kaynaklanan alacaklar bakımından baştan belirli veya 
belirsiz alacak davası şeklinde belirleme yapmak, kural olarak doğru ve müm-
kün değildir. Bu sebeple iş hukukunda belirsiz alacak davası açılması, belirsiz 
alacak davasının şartlarının varlığına bağlıdır. … Toplu iş sözleşmesinden 
kaynaklanan ücret farkı, ilave tediye, ikramiye ve yemek bedeli alacakları, be-
lirsiz alacak değildir115.” 

Görüldüğü gibi 22. Hukuk Dairesinin eğilimi, 9. Hukuk Dairesinin aksine, 
işçi alacakları için alacakların tartışmalı olduğu hallerde, belirsiz alacak davası-
nın açılamayacağı, bu alacaklar için belirsiz alacak davasının şartlarının gerçek-
leşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesi gerektiği yönündedir116. Ayrıca 22. 
Hukuk Dairesi, belirsiz alacak davasının açılmasında hukuki yararın bulunma-
ması halinde, bu eksikliğin giderilemeyeceği, yani davanın usulden reddedilme-
si gerektiği yönünde karar vermektedir117. 

D. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin Kararları 
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin, “Çalışma yaşamında daha az vergi ya da 

sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman iş sözleşmesi veya ücret bordro-
larında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. … İşçinin 
kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere 
ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan 
ücretlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktığında, tanık beyanları gözetilmeli ve 
emsal ücretin ne olacağı araştırılmalıdır” şeklinde bir kararı bulunmaktadır118. 

                                                                          
114 Y. 22. HD. 31.10.2014 T. E. 2014/27826, K. 2014/29950 (Topak, s. 438, dn. 45). 
115 Y. 22. HD. 31.10.2014 T. E. 2014/27804, K. 2014/29928 (Topak, s. 456, dn. 87). 
116 Y. 22. HD. 23.02.2016 T. E. 2014/36063, K. 2016/4849 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Progra-

mı); Y. 22. HD. 11.02.2016 T. E. 2014/30016, K. 2016/3531 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat 
Programı); Y. 22. HD. 08.06.2016 T. E. 2014/30029, K. 2016/2647 (Sinerji Mevzuat ve İçti-
hat Programı). 

117 Bkz. dn. 114 ve 115’teki kararlar. 
118 Y. 7. HD. 28.10.2013 T. E. 2013/8927, K. 2013/16396 (Topak, s. 436, dn. 43). 
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7. Hukuk Dairesinin, işçi alacakları için belirsiz alacak davasını kabul ettiği119 
ancak bunun için dava dilekçesinde davanın belirsiz alacak davası olduğunun 
açıkça belirtilmesini aradığı görülmektedir: “Her ne kadar dava, yeni usul ya-
sasının yürürlük tarihinden sonra açılmış ise de, davacı vekili açıkça davasını 
belirsiz alacak davası olarak açtığını bildirmediğinden kısmi dava olarak açıl-
dığının kabulü zorunludur120.” 

E. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Kararları 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin, işçi alacakları bakımından belirsiz alacak 

davasının şartlarının araştırılması gerektiği ile ilgili kararı bulunmaktadır: 
“…davaya konu geç ödenen yaşlılık aylığı miktarının aylıkların ödenmesi gere-
ken tarihlerin, fiili ödemenin yapıldığı tarihin, yani faiz başlangıç ve bitiş tarih-
lerinin ve nihayet yasal faiz oranlarının bilindiği tartışmasızdır. … Mahkemece 
dayanılan HMK madde 107’de düzenlenen belirsiz alacak davasının koşulları, 
bu davada oluşmamıştır121.” Ayrıca 11. Hukuk Dairesi, hukuki yarar eksikliği-
nin giderilemeyeceği, böyle bir durumda davanın usulden reddedilmesi gerekti-
ğini kabul etmektedir122. 

F. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Kararları 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2015 yılında karara bağlamış olduğu temyiz 

incelemeleri sonucunda, belirsiz alacak davasının şartlarının incelenmeksizin 
her durumda işçi alacakları için belirsiz alacak davası açılamayacağını belirt-
miştir: “… Sırf taraflar arasında alacak miktarı bakımından uyuşmazlık bulun-
ması, talep sonucunun belirlenmesinin davacıdan beklenemeyecek olması an-
lamına gelmez. Önemli olan objektif olarak talep sonucunun belirlenmesinin 
davacıdan beklenemeyecek olmasıdır Sadece alacak miktarında taraflar ara-
sında uyuşmazlık bulunması ya da miktarın tartışmalı olmasının belirsiz alacak 
davası açılması için yeterli sayılması halinde, neredeyse tüm davaların belirsiz 
alacak davası olarak kabulü gerekir ki, bu da kanunun amacına aykırıdır. Çün-
kü, zaten uyuşmazlık bulunduğu için dava açılmakta ve uyuşmazlık mahkeme 
önüne gelmektedir. Önemli olan davacının talebini belirli kılacak imkana sahip 
olup olmadığıdır. Burada, alacağın belirlenebilir olması ile ispat edilebilirliği-
nin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Davacının talep 
ettiği alacağı belirlemesi objektif olarak mümkün, ancak belirleyebildiği alaca-
ğını ispat etmesi, kanunun öngördüğü şekilde (elindeki delillerle) mümkün de-

                                                                          
119 Y. 7. HD. 22.06.2015 T. E. 2015/21771, K. 2015/12671 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 
120 Y. 7. HD. 12.05.2014 T. E. 2014/6536, K. 2014/10399 (Topak, s. 451, dn. 84); aynı yönde 

bkz: Görgün, s. 186. 
121 Y. 11. HD. 20.12.2012 T. E. 2012/17790, K. 2012/21290 (Pekcanıtez, Makale, s. 963, dn. 34). 
122 Dn. 120’da yer alan karar. 
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ğilse, burada da belirsiz alacak davası açılacağından söz edilemez. Çünkü, bir 
alacağın belirlenmesi ile onun ispatı ayrı şeylerdir. Aksinin kabulü, her ispat 
güçlüğü olan alacağı belirsiz alacağa dönüştürmek gibi, hem kanunun amacına 
hem de genel ilkelere aykırı bir durumu ortaya çıkartabilir123.” Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, kararlarında bu ilkeleri açıklamakla birlikte, uyuşmazlıkların 
esası hakkında işçi alacakları için belirsiz alacak davasını kabul eden bir yakla-
şım sergilemiştir124. Ayrıca Hukuk Genel Kurulu’nun belirsiz alacak davası 
açılırken hukuki yarar eksikliğinin olması halinde sonradan süre verilerek bu 
eksikliğin giderilmesi gerektiği yönünde hatalı bir görüşü benimsediği de gö-
rülmektedir125. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, daha eski tarihli bir kararında 
“bir yargılamada bilirkişi incelemesine gidilmesinin alacağın belirli olup ol-
madığı ile ilgili başlı başına bir kıstas olarak kabul edilmesinin doğru olmadı-
ğını, işçilik alacaklarının özelliği de dikkate alındığında bu alacaklarda talep 
konusunun taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olduğunu söyleme-
nin mutlak olarak doğru olmadığı gibi aksinin kabulünün de doğru olmadığını, 
bu nedenle işçi alacaklarının belirli olup olmadığının somut olayın özelliğine 
göre değerlendirilmesi gerektiğini” ifade etmiştir126. 

SONUÇ 
6100 Sayılı HMK’de ilk defa düzenlenen belirsiz alacak ve tespit davası, 

alacaklının davasını açarken alacak miktarını tam ve kesin olarak belirleyeme-
mesi halinde, belirleyebildiği miktarını ve hukuki ilişkiyi göstererek açabileceği 
bir eda davasıdır. Belirsiz alacak davasının işçi alacakları bakımından uygula-
nabilirliği hem doktrinde hem de mahkemelerde tartışma konusu olmuştur. 
Yargıtay daireleri arasında da bu konu ile ilgili bir görüş birliği bulunmamakta-
dır. Bu noktada Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun son zamanlarda vermiş ol-
duğu kararlarda çelişkili bir yaklaşım sergilemiştir. Yargıtay Hukuk Genel Ku-

                                                                          
123 Y. HGK. 17.06.2015 T. E. 2015/22-787, K. 2015/1552 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı); 

aynı yönde bkz: Y. HGK. 17.06.2015 T. E. 2015/22-1156, K. 2015/1598 (Sinerji Mevzuat ve 
İçtihat Programı). 

124 Y. HGK. 17.06.2015 T. E. 2015/22-1529, K. 2015/1579 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Progra-
mı); Y. HGK. 17.06.2015 T. E. 2015/22-1544, K. 2015/1594 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat 
Programı); Y. HGK. 17.06.2015 T. E. 2015/22-1524, K. 2015/1577 (Sinerji Mevzuat ve İçti-
hat Programı); Y. HGK. 17.06.2015 T. E. 2015/22-2125, K. 2015/1597 (Sinerji Mevzuat ve 
İçtihat Programı); Y. HGK. 17.06.2015, E. 2015/22-1051, K. 2015/1634 (Sinerji Mevzuat ve 
İçtihat Programı). 

125 Y. HGK. 17.06.2015 T. E. 2015/22-1216, K. 2015/1643 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Progra-
mı); Y. HGK. 17.06.2015 T. E. 2015/22-2125, K. 2015/1597 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat 
Programı); Y. HGK. 17.06.2015, E. 2015/22-1051, K. 2015/1634 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat 
Programı). 

126 Y. HGK. 17.10.2012 T. E. 2012/9-838, K. 2012/715 (Pekcanıtez, Makale, s. 963, dn. 34). 
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rulu’nun hukuki yarar eksikliğinin süre verilerek giderilebileceğine ilişkin görü-
şünün ise isabetli olmadığı bir kez daha vurgulanmalıdır. 

İşçi alacakları bakımından bu dava bir özellik göstermemektedir. Diğer da-
valarda olduğu gibi, işçi alacakları ile ilgili davalarda da belirsiz alacak davası-
nın şartlarının oluşup oluşmadığının her somut olayda değerlendirilmesi gerekir. 
İşçi; gerçekten çalışma süresini, ücretini ve diğer hususları belirleyemeyecek 
durumda ise bu davayı açabilmelidir. Bunun dışında hesap raporu alınması ge-
reken her durumda, ispat güçlüğü yaşanılan hallerde, alacak miktarının taraflar 
arasında tartışmalı olması gerekçesiyle belirsiz alacak davası açılamamalıdır. 
Bunun aksinin kabulü halinde uygulamada işçi alacakları açısından belirsiz 
alacak davası dışında dava kalmayacaktır. Ayrıca davanın başında belirsiz ala-
cak davasının şartlarının gerçekleşmemiş olması halinde, hukuki yararın olma-
dığı kabul edilmelidir. Hukuki yarar eksikliği, süre verilerek giderilebilecek bir 
dava şartı eksiklik değildir. 
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EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİ  
SONA ERDİREN SEBEPLER VE BU MAL REJİMİNİN 

SONA ERME ANI (TMK m. 225) 

Arş. Gör. Emre KÖROĞLU* 

ÖZET 

Edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren sebepler ve bu mal rejiminin sona 
erme anı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 225’te düzenlenmiştir. Maddede belirtil-
diği üzere “Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona 
erer./ Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal 
ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli 
olmak üzere sona erer.”. 

Çalışmamızda edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren sebeplerden birinin 
söz konusu olduğu durumlarda, mal rejiminin hangi andan itibaren sona ereceği incele-
me konusu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Sona Erme, Sona Erme 
Anı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, TMK m. 225. 

ABSTRACT 

Reasons for dissolution of regime of participation in acquired property and time of 
dissolution of this regime are stipulated by Turkish Civil Code No 4721 in article 225. 
According to this article “Regime of participation in acquired property is dissolved on 
the death of a spouse or on implementation of a different regime./ In the case of divorce, 
annulment of the marriage or a court order for separation of property, the dissolution 
of the regime of participation in acquired property takes retroactive effect as of the date 
on which the application is filed.”. 

In our study, the moment of dissolution of property regime - in cases where one of 
the reasons for the dissolution of regime of participation in acquired property is in 
question - is examined. 

Keywords: Regime of Participation in Acquired Property, Dissolution, Time of 
Dissolution, Turkish Civil Code No 4721, TCC Art. 225. 

                                                                          
* Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı. 
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GİRİŞ 
Edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren sebepler TMK1 m. 225’te 

düzenlenmiştir. TMK m. 225’ e göre “Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya 
başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer./ Mahkemece evliliğin iptal veya 
boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar 
verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona 
erer.”. Görüldüğü üzere edinilmiş mallara katılma rejimi, “eşlerden birinin 
ölümü”, “eşlerce bir mal başka rejiminin kabul edilmesi”, “mahkeme tarafından 
evliliğin sona erdirilmesi” ve “mahkeme tarafından mal ayrılığı rejimine geçil-
mesine karar verilmesi” durumlarında sona ermektedir. 

Edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren sebeplerin kendi içerisinde 
sınıflandırılması mümkündür. İlk olarak edinilmiş mallara katılma rejimini sona 
erdiren sebeplerin bir kısmında, mal rejimi eşler arasındaki evliliğin sona erme-
siyle birlikte sona ermektedir. Bunlar, “eşlerden birinin ölümü”, ve “mahkeme 
tarafından evliliğin sona erdirilmesi”dir2. Edinilmiş mallara katılma rejimini 
sona erdiren sebeplerin diğer kısmında ise eşler arasındaki evliliğin sona erme-
mesine rağmen edinilmiş mallara katılma rejimi sona ermektedir. Bunlar, “eş-
lerce başka bir mal rejiminin kabul edilmesi” ve “mahkeme tarafından mal 
ayrılığı rejimine geçilmesine karar verilmesi”dir3. 

Edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren sebeplerin kendi içerisin-
de bir başka açıdan da sınıflandırılması mümkündür. Edinilmiş mallara katıl-
ma rejiminin “eşlerden birinin ölümü” üzerine sona ermesi durumunda mal 
rejimi “hukuki bir olay” sonucu sona ermekteyken, “eşlerce bir başka mal 
rejiminin kabul edilmesi” durumunda mal rejimi “hukuki bir işlem” sonucu 
sona ermektedir4. Ayrıca “mahkeme tarafından evliliğin sona erdirildiği” veya 
“mahkeme tarafından mal ayrılığı rejimine geçilmesine karar verildiği” du-
rumlarda ise edinilmiş mallara katılma rejimi “mahkeme kararı” ile sona er-
mektedir5. 

Edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren sebepler ve bu sebeplerden 
birinin söz konusu olduğu durumlarda mal rejiminin sona erme anı üç hususta 
önem arz etmektedir. Birincisi edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme 
anı hangi malın edinilmiş mal, hangi malın kişisel mal sayılacağını belirlemek-
tedir (TMK m. 228/ f. 1). Çünkü mal rejiminin sona ermesinden sonra edinilen 

                                                                          
1 R.G., 08.12.2001 T., S. 24607. 
2 SARI, s. 82; GENÇCAN, s. 309-310. 
3 SARI, s. 82; GENÇCAN, s. 304-305. 
4 SARI, s. 83. 
5 SARI, s. 83. 
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mallar kişisel mal olarak kabul edilmektedir6. İkincisi edinilmiş mallar ile kişi-
sel malların değerinin tespit edilmesi de edinilmiş mallara katılma rejiminin 
sona erme anına göre yapılmaktadır (TMK m. 235/ f. 1). Sonuncusu ise edinil-
miş mallara katılma rejiminde tasfiye talebine ilişkin zamanaşımı süresi mal 
rejiminin sona erdiği andan itibaren işlemeye başlamaktadır7. 

Çalışmamızda edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren sebepler ve 
bu sebeplerden birinin söz konusu olduğu durumlarda mal rejiminin hangi an-
dan itibaren sona ereceği inceleme konusu yapılacaktır. 

I. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİ SONA ERDİREN 
SEBEPLER VE BU SEBEPLERDEN BİRİNİN SÖZ KONUSU 
OLDUĞU DURUMLARDA MAL REJİMİNİN SONA ERME ANI 

A. Genel Olarak 
Yukarıda da belirttiğimiz üzere edinilmiş mallara katılma rejimi, “eşlerden 

birinin ölümü”, “eşlerce bir mal başka rejiminin kabul edilmesi”, “mahkeme 
tarafından evliliğin sona erdirilmesi” ve “mahkeme tarafından mal ayrılığı reji-
mine geçilmesine karar verilmesi” durumlarında sona ermektedir. 

B. Eşlerden Birinin Ölümü 

1. Genel Olarak 

Günümüzde evlilikler boşanma dışında genellikle eşlerden birinin ölümü 
ile sona ermekte olup, bu gibi durumlarda mal rejiminin tasfiye edilmesi ile 
mirasın tasfiye edilmesi aynı zamana gelmektedir. Yine eşlerden her ikisi aynı 
anda ölmüş de olabilir. Böyle bir durumda ise, her iki eşin yasal mirasçıları 
açısından mal rejiminin tasfiyesi önem arz etmektedir. 

Aşağıda ölüm ile Türk Medeni Kanunu gereğince ölüm ile benzer sonuçlar 
doğuran durumlar sebebiyle mal rejiminin sona ermesi incelenecektir. 

2. Eşlerden Birinin Ölümü Sebebiyle Sona Erme 

TMK m. 225/ f. 1’ de belirtildiği üzere ölüm ile eşler arasındaki yasal mal 
rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi kendiliğinden sona ermektedir8. 

                                                                          
6 KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 35; ŞIPKA, s. 159; GÜMÜŞ, 283; ACABEY, s. 492; ÖZER 

DENİZ, s. 25. 
7 ŞIPKA, s. 309 vd.; SARI, s. 104 vd.. 
8 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 348; DURAL/ ÖGÜZ/ GÜMÜŞ, 2013, s. 210; 

AKINTÜRK/ ATEŞ KARAMAN, s. 161; ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 520; SEROZAN/ EN-
GİN, s. 226; KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 35; KILIÇOĞLU, Katkı-Katılma Alacağı, s. 91; 
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Eşlerden birinin ölüm anı, hem edinilmiş mallara katılma rejiminin sona 
ermesi anı hem de tasfiyenin talep anıdır9. Bu sebeple ölen eşin kesin ölüm za-
manının tespit edilmesi gerekmektedir. Ölen eşin kesin ölüm zamanının belir-
lenmesinde TMK m. 28 vd. hükümler ile tıbbi verilerden yararlanılır10. 

Eşlerden birinin ölümü durumunda iki ayrı tasfiyenin yapılması söz konusu 
olmaktadır. Bunlar eşlerden birinin ölümü üzerine edinilmiş mallara katılma 
rejiminin tasfiye edilmesi ile ölen eşin kanuni ya da atanmış mirasçıları arasında 
terekesinin tasfiye edilmesidir11. 

Eşlerden birinin ölümü durumunda ilk olarak eşler arasındaki edinilmiş 
mallara katılma rejimi tasfiye edilir12. Bunun sonucunda eşlerin birbirlerine 

                                                                                                                                                                                    
KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 223; ŞIPKA, s. 142; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 2; ZEYTİN, s. 
88; GÜMÜŞ, s. 283; SARI, s. 84; ÖZDAMAR/ KAYIŞ, s. 48; KAYIŞ, s. 20; GENÇCAN, 
s. 311; MORTAŞ, s. 123; ULUÇ, s. 528; ÖZER DENİZ, s. 25. 

9 ŞENGÜL, s. 64; MOROĞLU, Mal Rejimi, s. 97. 
10 Tıp biliminde ölüm anın belirlenmesinde iki yöntem kabul edilmektedir. Bunlar “biyolojik 

ölüm” ile “beyin ölümü”dür. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: OĞUZMAN/ SELİÇİ/ 
OKTAY - ÖZDEMİR, s. 20 vd.; DURAL/ ÖĞÜZ, s. 23 vd.; AKKANAT, s. 29 vd.; 
ÖZEL, s. 48 vd.. 

11 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 347; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 426; KAYIŞ, s. 20. 
12 Aynı yönde, ŞIPKA, Mal Rejimi, s. 143; SEROZAN/ ENGİN, s. 161; İMRE/ ERMAN, s. 

237; İNAN/ ERTAŞ/ ALBAŞ, s. 121; ÖZTAN, Miras Hukuku, s. 96; ERTAŞ, s. 1366; 
SARI, s. 85; MOROĞLU, Mal Rejimi, s. 97; KAYIŞ, s. 20; ULUÇ, s. 528; ÖZER DE-
NİZ, s. 26; Y. 8. HD., 23.01.2014 T., E. 2013/ 7339, K. 2014/ 980 sayılı kararında “Dava-
lı ile miras bırakan M. S. 13.03.1986 tarihinde evlenmişler; kocanın 14.04.2003 tarihinde 
ölümü üzerine evlilik birliği son bulmuştur. (TMK’nın 225). Başka mal rejimi seçildiği ileri 
sürülmediğine göre, eşler arasında evlilik tarihinden TMK'nın yürürlüğe girdiği 
01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı TKM'nın 170. maddesi uyarınca mal ayrılığı, bu ta-
rihten ölüm tarihine kadar 4721 sayılı TMK' nun 202 ve devamı maddeleri uyarınca edi-
nilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Dosya içinde mevcut mirasçılık belgesine göre M. 
S.'in ölümü üzerine davacı- karşı davalı çocukları ile davalı-karşı davacı eş mirasçı olarak 
kalmıştır. ... Öte yandan murisin ölümünden sonra mirasçılar arasında TMK' nun 676. 
maddesine göre miras taksimi yapılmış olması TMK' nun Aile Hukuku başlığını taşıyan 2. 
kitabının 4. bölümünde düzenlenen eşler arasındaki mal rejimi hükümleri gereğince alacak 
isteğine engel olmadığı gibi somut olayda mal rejiminin tasfiyesine ilişkin bir protokol de 
ibraz edilmemiştir. Bu halde Mahkemece yapılacak iş; tarafların iddia ve savunmaları ile 
tanıkların beyanları dikkate alınarak davalı- karşı davacı kadın ve tarafların murisine ait 
yurt dışındaki çalışmalarına ilişkin kayıt ve belgeler ile davalı kadının da ortaklarından ol-
duğunu iddia ettiği şirketin taşınmazların edinilme tarihine kadarki gelir ve giderine ilişkin 
belgeler eksiksiz olarak getirtilmeli, tarafların ekonomik ve sosyal durumları göz önünde 
bulundurularak kişisel harcamaları ve 743 sayılı TKM'nın 152. maddesi uyarınca kocanın 
evi geçindirme yükümlülüğü uyarınca yapması gereken harcamalar çıktıktan sonra yapabi-
lecekleri tasarruf miktarının ne olacağının belirlenebilmesi için konunun uzmanı öğretim 
üyesi, mali müşavir ve mülk bilirkişiden oluşacak bilirkişi kurulundan rapor alınması sure-
tiyle davalı- karşı davacı kadın ile murisin çalışmaları karşılığında elde ettikleri gelirle 
sağlayabilecekleri katkı miktarı ayrı ayrı saptanmalı, daha sonra toplam tasarruf miktarı 
karşısında muris M. S. ve davalı - karşı davacı E. S.'in ayrı ayrı katkı oranı bulunmalı, bu-
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karşı sahip oldukları katılma alacaklarının miktarları belirlenmiş olur. Çünkü 
sağ olan eşin ölen eşe karşı katılma alacağı hakkına sahip olduğu durumlarda, 
söz konusu katılma alacağı ölen eşin terekesinin borcu olarak kabul edilir ve 
ölen eşin mirasının mirasçılar arasında paylaştırılmasından önce terekeden indi-
rilir13. Eşler arasındaki edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiye edilmesinden 
sonra ise ölen eşin terekesi tasfiye edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 
sağ kalan eş aynı zamanda ölen eşin kanuni mirasçısıdır14. Dolayısıyla edinilmiş 
mallara katılma rejiminin tasfiye edilmesinden sonra sağ kalan eş ikinci tasfiye-
de de yer alır. Böylece eşlerin katılma alacaklarının belirlenmesinden sonra ölen 
eşin geriye kalan mal varlığı, ölen eşin mirasçıları ile sağ kalan eş arasında pay-
laştırılmış olur15. 

Bazı durumlarda eşlerden biri diğerini öldürmüş olabilir. Bu gibi du-
rumlarda eşini öldüren eşin edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi-
ne bağlı olarak katılma alacağı talep edip edemeyeceğinin değerlendirilmesi 
gerekmektedir16. TMK m. 236/ f. 2’ ye göre, hâkim zina veya hayata kast 

                                                                                                                                                                                    
lunan oran taşınmazların dava tarihindeki değeri ile çarpılarak katkı payı alacağı tespit 
edilmeli, ondan sonra tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda toplanan tüm deliller 
birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle 
hüküm kurulması doğru değildir.” şeklinde hüküm tesis etmiştir (www.kazanci.com.tr, 
E.T., 30.03.2016); Y. 8. HD., 10.07.2012 T., E. 2012/ 5463, K. 2012/ 6949 sayılı kararı 
(ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 427); Aksi yönde, Y. 8. HD., 18.04.2013 T., E. 2013/ 1927, K. 
2013/ 5882 sayılı kararında edinilmiş mallara katılma rejiminin eşlerden birinin ölümü ile 
sona ermesi durumunda, sağ kalan eşin hem katılma alacaklısı hem de mirasçı sıfatıyla te-
reke borçlusu olmasından hareket ederek, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi ile 
terekenin tasfiyesinin birlikte yapılacağını kabul etmiştir. Nitekim Y. 8. HD. bu kararında 
şu gerekçeye yer vermiştir: “Sağ eşin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hak-
kı, terekeyer ait bir borç olup, davacının TMK’ nun 499. maddesine göre ¼ oranında miras 
payı bulunmaktadır. Bu durumda, davalı, belirlenen katılma alacağının tamamından so-
rumlu tutulamaz. Yeniden yapılacak keşif sonucunda taşınmazın karar tarihine en yakın ta-
rihteki sürüm değeri tespit edilerek bu değerden taşınmaz için ödenen kredi borcunun dü-
şülmesi suretiyle artık değer bulunmalı, artık değerin tespitinden sonra TMK’ nun 236. 
maddesi gereğince katılma alacağına karar verilirken, sağ kalan eş davacının 1/4 oranında 
mirasçı olduğu dikkate alınarak terekeden davacıya düşen pay mahsup edilmeli ve bu şe-
kilde elde edilece miktara katılma alacağı olarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 
hüküm kurulması doğru değildir” (ULUÇ, s. 532-533). 

13 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 347; ÖZTAN, Miras Hukuku, s. 100; ŞIPKA, s. 143; 
ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 427; ULUÇ, s. 528; Bununla birlikte durum her zaman bu şekilde 
olmayabilir. Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi sonucunda ölen eşin sağ kalan eşe 
karşı katılma alacağına sahip olması da mümkün olabilir. Bu gibi durumlarda ölen eşin miras-
çıları, sağ olan eşten katılma alacağını talep edebilirler (KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 35; 
KILIÇOĞLU, Katkı-Katılma Alacağı, s. 91; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 223; ŞIPKA/ 
ÖZDOĞAN, s. 426; SARI, s. 85; ŞENGÜL, s. 65; MOROĞLU, Mal Rejimi, s. 97). 

14 DURAL/ ÖZ, s. 37; ÖZTAN, Miras Hukuku, s. 96; ERTAŞ, s. 1366; İMRE/ ERMAN,  
s. 237. 

15 ŞIPKA, s. 143. 
16 ŞIPKA, s. 273; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 461; ZEYTİN, s. 221. 
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sebebiyle boşanma durumunda kusurlu eşin artık değerdeki pay oranını hak-
kaniyet ilkesine uygun olarak azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. 
Görüldüğü üzere, TMK m. 236/ f. 2’ de eşlerden birinin diğerini öldürmesi 
durumu düzenlenmemiştir. Bu bakımdan burada bir kanun boşluğunun bu-
lunduğu kabul edilebilir. Böyle bir durumda hâkim kanaatimizce TMK  
m. 236/ f. 2 hükmünü evleviyetle uygulayarak kanun boşluğunu doldurabilir 
ve eşini öldüren eşin katılma alacağı hakkını kısmen veya tamamen ortadan 
kaldırabilir17. 

3. Ölüm İle Benzer Sonuçlar Doğuran Durumlar Sebebiyle Sona Erme 

a. Ölüm Karinesi 

TMK m. 44’te belirtildiği üzere, bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı 
gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, o 
yerin en büyük mülkî amirinin emriyle kütüğe ölü kaydı düşürülür. Burada 
ölüm karinesinin hukuki sonuçları tıpkı ölümde olduğu gibidir18. Bu sebeple 
eşlerden biri için mevcut olan ölüm karinesi durumunda da edinilmiş mallara 
katılma rejimi sona ermektedir19. 

Eşlerden birinin ölüm tehlikesi altında kaybolduğu tarih, hem evliliğin sona 
ermesi anı hem de edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi ile tasfiyesi-
nin talep anıdır20. Yani böyle bir durumda da tıpkı eşlerden birinin ölümünde 
olduğu gibi21 iki ayrı tasfiyenin yapılması söz konusu olur. İlk olarak edinilmiş 
mallara katılma rejimi tasfiye edilir; daha sonra ölen eşin kanuni ya da atanmış 
mirasçıları arasında terekesinin tasfiyesi yapılır. Hakkında ölüm karinesi düşü-
len eşin mal varlığından söz konusu tasfiyeler yapılırken, sağ kalan eş ile kanuni 
veya atanmış mirasçılardan herhangi bir teminat istenmez. 

Hakkında ölüm karinesi kaydı düşülen eş, söz konusu tasfiyelerin yapılma-
sından sonra ortaya çıkmış olabilir. Bu gibi durumlarda hakkında ölüm karinesi 
kaydı düşülen eşin yaşadığı ortaya çıktığı için evliliğin devam ettiği ve edinil-
miş mallara katılma rejiminin sona ermediği kabul edilir22. Bunun sonucunda da 

                                                                          
17 Aynı yönde, ŞIPKA, s. 273; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 461; ZEYTİN, s. 221. 
18 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY - ÖZDEMİR, s. 29; DURAL/ ÖĞÜZ, s. 26; AKKANAT, 

s. 32; GÜMÜŞ, s. 283; ACAR, s. 288; SARI, s. 84; ULUÇ, s. 541. 
19 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 348; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2013, s. 210; 

ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 520; GÜMÜŞ, s. 283; GEZDER, s. 146. 
20 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 348; ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 520-521; ŞIPKA, s. 143; 

ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 3; ZEYTİN, s. 88; GÜMÜŞ, s. 284. 
21 Bakınız. I., B., 2.. 
22 ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 521; ŞIPKA, s. 143-144; ULUÇ, s. 542. 
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ortaya çıkan eşin malvarlığı diğer eş ile kanuni ve atanmış mirasçılar tarafından 
TBK m. 79/ f. 1 hükmü gereğince kendisine iade edilir23. 

b. Birlikte Ölüm Karinesi 

Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse, 
hepsi aynı anda ölmüş sayılır (TMK m. 29/ f. 2). Birlikte ölüm karinesinin söz 
konusu olduğu durumlarda, bu kişilerin birbirlerine karşı mirasçı olması müm-
kün değildir. Çünkü bir kişinin mirasçı olabilmesi için mirasbırakanın ölümü 
anında sağ olması şarttır (TMK m. 580/ f. 1). 

Eşlerin aynı anda ölmüş sayıldığı durumlarda, eğer onların ortak alt soyları 
yoksa her birinin mirası kendi kanuni mirasçılarına kalır. Dolayısıyla eşlerden 
her birinin kendi mirasçısı diğer eşin mirasından herhangi bir hak elde edemez24. 
Eşlerden her birinin kendi mirasçısının diğer eşin mirasından hak elde edebil-
mesi için, diğer eşin daha önce ölmüş olması gereklidir25. Çünkü diğer eşin daha 
önce öldüğü durumlarda sonra ölen eş onun kanuni mirasçısı olacak, böylelikle 
de külli halefiyet ilkesi gereği önce ölen eşten gelen miras payı sonra ölen eşin 
miraçılarına geçmiş olacaktır26. Örneğin, eşlerin birer dakika arayla öldükleri bir 
durumda, bir dakika sonra ölen eş, önce ölen eşin kanuni mirasçısı olacak ve 
ondan kanun gereği bir miras payı alacaktır. Bunun sonucunda da sonra ölen 
eşin mirasçıları hem önce ölen eşin mirasından pay almış olacak, hem de kendi 
mirasbırakanları olan sonra ölen eşin kendi malvarlığını almış olacaklardır. 

Ancak aynı anda ölmüş sayılan eşler her ne kadar birbirlerine karşı mirasçı 
olamayacaklarsa da, birbirlerine karşı edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynak-
lanan katılma alacağı hakları devam eder27. Bu sebeple de eşlerin söz konusu katıl-
ma alacağı hakları onların kanuni mirasçılarına geçer28. Böylece aynı anda ölmüş 

                                                                          
23 ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 521; ŞIPKA, s. 144; ULUÇ, s. 542. 
24 ŞIPKA, s. 144; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 3; ZEYTİN, s. 89; Aynı yönde, aşağıda dipnot 28’ 

de içeriği verilen Y. 8. HD., 11.04.2011 T., E. 2010/4114, K. 2011/ 2038 sayılı kararı 
(www.kazanci.com.tr, E.T., 31.03.2016). 

25 DURAL/ ÖĞÜZ, s. 28; ŞIPKA, s. 144; ULUÇ, s. 529. 
26 ŞIPKA, s. 144; ULUÇ, s. 529. 
27 ŞIPKA, s. 144; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 462; ZEYTİN, s. 89; KARAMERCAN, s. 115. 
28 Y. 8. HD., 11.04.2011 T., E. 2010/4114, K. 2011/ 2038 sayılı kararında “Davacıların murisi 

N. ile davalıların murisi M. 08.10.1988 tarihinde evlenmiş, 27.04.2003 tarihinde eşler ve ço-
cukları B. ile M.C. karbonmonoksit zehirlenmesi suretiyle ölmüşlerdir. Bu tarihte de mal re-
jimi sona ermiştir (TMK'nın 225/1. madde). Eşlerin birlikte ölümüyle katılma rejiminin sona 
ermesi halinde hangisinin diğerinden önce veya sonra öldüğü belirlenemiyorsa, bunların aynı 
anda ölmüş oldukları karinesi geçerli olacaktır. Ölümle miras edinme ehliyeti ve kişilik son 
bulduğundan birinin ölümü anında, diğer eş sağ olmadığı için eşler birbirinin mirasçısı veya 
vasiyet alacaklısı olamayacaktır. Buna karşın eşlerin katılma alacakları miras haklarından 
ayrı olduğundan katılma rejimi birlikte ölüm karinesi gereğince eşlerin ölümü anında sona 
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sayılan eşlerin kanuni mirasçıları edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiye edil-
mesini ve ortaya çıkan katılma alacağını isteme hakkına sahip olurlar29. 

Yukarıda görüldüğü üzere, aynı anda ölmüş sayılan eşlerin söz konusu ol-
duğu durumlarda ölüm ve ölüm karinesinden farklı olarak iki ayrı tasfiye ya-
pılmamaktadır. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse bu gibi durumlarda 
sadece aynı anda ölmüş sayılan eşlerin edinilmiş mallarının tasfiyesi yapılmakta 
ve eşlerin mirasçılarının katılma alacakları belirlenmektedir. Buna karşılık, aynı 
anda ölmüş sayılan eşlerin miras tasfiyesi ise yapılmamaktadır30. 

Aynı anda ölmüş sayılan eşler sağken TMK m. 237/ f. 1 hükmü gereğince 
aralarında bir mal rejimi sözleşmesi yaparak birbirleri lehine katılma alacakları 
oranları belirlemiş olabilirler. Bu gibi durumlarda aynı anda ölmüş sayılan eşlerin 
mirasçılarının katılma alacakları bu oranlar dikkat alınarak belirlenir31. Örneğin, 
(A) ve (B) sağken aralarında yaptıkları bir mal rejimi sözleşmesiyle birbirleri 
lehine olan katılma alacakları oranlarını (A) için %30, (B) için %70 olarak belir-
lemiş olabilirler. Böyle bir durumda eğer (A) ve (B) aynı anda ölmüş sayılırsa 
onların mirasçılarının katılma alacakları (A) ve (B)’ nin yapmış olduğu mal rejimi 
sözleşmesi çerçevesinde belirlenir. Bununla birlikte aynı anda ölmüş sayılan eşler 
sağken TBK m. 237/ f. 1 hükmü gereğince yapmış oldukları mal rejimi sözleşme-
sinde eşlerden birinin önce ölmesi şartına bağlı olarak sağ kalan eşin katılma ala-
cağının %100’ünü alacağını öngörmüş olabilirler. Eşler arasında böyle bir söz-
leşmenin bulunduğu durumda eşlerden her ikisi de ölür ve hangisinin önce öldüğü 
belirlenemezse, yani eşler aynı anda ölmüş sayılırlarsa, ŞIPKA’nın da isabetli 
olarak belirttiği üzere32, yapılmış olan mal rejimi sözleşmesi eşlerden birinin önce 
ölmesi şartı gerçekleşmediği için hüküm ve sonuçlarını doğurmaz. 

c. Gaiplik 

Gaiplik kişiliği sona erdiren sebeplerden biridir. Ancak, kanun koyucu 
TBK m. 225’te edinilmiş mallara katılma rejimini sona erdiren sebepler arasın-
da gaipliğe yer vermemiştir. 

                                                                                                                                                                                    
erecek, ancak ölümle sona eren katılma rejiminin tasfiyesi sonunda katılma alacağı veya ala-
cakları doğarsa, bu alacak hakları eşlerin kanuni mirasçılarına intikal edecektir. Çünkü aynı 
anda ölenlerin birlikte ölüm karinesi gereğince birbirlerine mirasçı olamayacakları kural ise 
de; bu kişilerin her birinin mirası kendi mirasçılarına geçecek, dolayısıyla bu mirasçılar ka-
tılma alacağı borçlusu eşin mirasçılarından katılma alacağıyla ilgili miras haklarını talep 
edebileceklerdir. Bu açıklamalar karşısında birlikte öldükleri anlaşılan eşlerden N.'ın miras-
çıları, varsa katılma alacağına ilişkin haklarını diğer eşin mirasçılarından talep edebilecek-
lerdir.” şeklinde hüküm tesis etmiştir (www.kazanci.com.tr, E.T., 31.03.2016). 

29 ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 521; ŞIPKA, s. 144; ZEYTİN, s. 89; SARI, s. 84; 
KARAMERCAN, s. 115. 

30 ŞIPKA, s. 145. 
31 ŞIPKA, s. 145. 
32 ŞIPKA, s. 145-146. 
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Gaiplik kişiliği sona erdiren sebeplerden biri olmakla birlikte, ölüm karine-
sinin aksine evliliği kendiliğinden sona erdiren bir sebep değildir. Evliliğin sona 
ermesi için gaibin eşinin gaiplik kararı ile birlikte ya da gaiplik kararının veril-
mesinden sonra evliliğin feshine karar verilmesi yönünde bir talebinin bulunma-
sı gereklidir33. 

Gaiplik durumunda TMK m. 131 gereğince evliliğin sona ermesi için ayrı-
ca talepte bulunulması veya dava açılması gerektiğinden, eşler arasındaki edi-
nilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi için evliliğin sona erdirilmesinin 
gerekip gerekmediği doktrinde tartışmalıdır. 

Doktrindeki bir görüşe göre34, gaiplik durumunda edinilmiş mallara katılma 
rejiminin sona ermesi için evliliğin sona erdirilmesine gerek yoktur. Edinilmiş 
mallara katılma rejimi mahkeme tarafından gaiplik kararının verilmesine bağlı 
olarak, ölüm tehlikesi veya uzun zamandan beri haber alınamama tarihinden 
itibaren sona ermiş sayılır ve tasfiye de gaiplik kararının kesinleşmesi ile birlik-
te geçmişe etkili olarak yapılır. 

Doktrindeki diğer bir görüşe göre35 ise, edinilmiş mallara katılma rejiminin 
sona ermesi için, gaibin eşinin gaiplik kararı ile birlikte ya da sonradan evliliğin 
feshi için talepte bulunması gereklidir. Aksi takdirde edinilmiş mallara katılma 
rejimi sona ermez. Gaibin eşinin gaiplik kararı ile birlikte ya da sonradan evlili-
ği feshettirmesi üzerine, edinilmiş mallara katılma rejimi ölüm tehlikesi veya 
uzun zamandan beri haber alınamama tarihinden itibaren sona ermiş sayılır. 

Kanaatimizce, doktrindeki ilk görüş isabetli olup, edinilmiş mallara katılma 
rejiminin sona ermesi için gaiplik kararı ile birlikte veya sonradan evliliğin fes-
hine karar verilmiş olması şart değildir. Eşin gaipliğine karar verilmesi ile bir-
likte, ölüm tehlikesi veya uzun zamandan beri alınamama tarihinden itibaren 
edinilmiş mallara katılma rejimi sona erer36. Çünkü gaiplik kararı miras hukuku 
açısından ölüm benzeri hukuki sonuçlar doğurmakta olup, gaiplik kararının 
verilmesi ile birlikte gaip olan eşin mirası açılacaktır37. Dolayısıyla da gaip eşin 
mirasının tasfiyesinin yapılabilmesi için, öncelikle eşler arasındaki edinilmiş 
mallara katılma rejiminin tasfiyesi gerekecektir38. Aksinin kabulü durumunda 

                                                                          
33 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY - ÖZDEMİR, s. 36; DURAL/ ÖĞÜZ, s. 35. 
34 ŞIPKA, s. 148-149; DOĞAN, s. 656; GÜMÜŞ, s. 284; ACAR, s. 286; SARI, s. 86. 
35 KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 36; KILIÇOĞLU, Katkı-Katılma Alacağı, s. 91-92; 

KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 224. 
36 ŞIPKA, s. 149; DOĞAN, s. 656; SARI, s. 86. 
37 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY - ÖZDEMİR, s. 34; İNAN/ ERTAŞ/ ALBAŞ, s. 129; 

AKKANAT, s. 32; ACAR, s. 286. 
38 ŞIPKA, s. 146; DOĞAN, s. 656; ACAR, s. 286; SARI, s. 86. 
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edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin düzenlemelerle miras hukukuna iliş-
kin düzenlemeler arasında bir uyumsuzluk durumu yaratılmış olacaktır39. 

Mahkeme tarafından gaiplik kararının verilmesiyle birlikte ölüme bağlı hukuki 
sonuçlar gaip olan eşin ölüm tehlikesi veya uzun zamandan beri haber alınamama 
tarihinden itibaren ortaya çıkar. Bunun sonucunda da gaiplik kararı üzerine edinil-
miş mallara katılma rejimi, bu tarihte sona ermiş sayılır ve tasfiye edilir40. 

Hakkında gaiplik kararı verilmiş olan eşin ölmüş olduğunun sonradan tespit 
edildiği durumlarda artık edinilmiş mallara katılma rejiminin ölüm tehlikesi 
veya uzun zamandan beri haber alınamama tarihinden itibaren değil, ölüm tari-
hinden itibaren sona erdiği kabul edilir41. 

Gaip olan eş sonradan ortaya çıkmış olabilir. Bu gibi durumlarda eğer diğer 
eş evliliğin feshini talep etmemişse, evliliğin ve edinilmiş mallara katılma rejimi-
nin devam ettiği kabul edilir ve ortaya çıkan eşin malvarlıkları miras hukuku ku-
ralları çerçevesinde iade edilir. Bu bakımdan edinilmiş mallara katılma rejiminin 
tasfiyesi sonucu katılma alacağı hakkı elde eden diğer eş de bu miktarı ortaya 
çıkan eşe iade etmelidir42. Burada iade yapılırken TMK m. 585 hükmü dikkate 
alınır ve ortaya çıkan eşin mirasçıları ile eşi, ellerinde kalan malvarlıklarını veya 
katılma alacağı sonucu elde edilen miktarı iade etmekle yükümlü olur43. Diğer 
eşin evliliğin feshini talep ettiği durumlarda ise, evlilik ölüm ile değil, fesih kararı 
ile sona ermiş sayılacağından, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi sonu-
cu bir katılma alacağı elde eden diğer eş bunu iade etmekle yükümlü olmaz44. 
Ancak bu ihtimalde edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin hangi an esas 
alınarak yapılacağı doktrinde tartışmalıdır. Doktrindeki ilk görüşe göre45, böyle 
bir durumda eşler arasındaki evlilik, tıpkı boşanmada olduğu gibi mahkeme tara-
fından fesih kararı verilmesiyle birlikte sona ermiş sayılır ve edinilmiş mallara 
katılma rejiminin tasfiyesinde de fesih davasının açıldığı an esas alınır. Doktrin-
deki diğer görüşe göre46 ise, gaiplik kararı ile birlikte ya da sonrada evliliğin feshi 
talep edilmiş olsa bile, edinilmiş mallara katılma rejimi ölüm tehlikesi veya uzun 

                                                                          
39 SARI, s. 86. 
40 KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 36; KILIÇOĞLU, Katkı-Katılma Alacağı, s. 92; 

KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 224; KILIÇOĞLU, Aile Hukuku, s. 362; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, 
s. 10; ZEYTİN, s. 88; SARI, s. 86-87; YILDIRIM, s. 103; ÖZUĞUR, s. 52. 

41 ŞIPKA, s. 149; GÜMÜŞ, s. 284; SARI, s. 88. 
42 ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 521; ŞIPKA, s. 149; GÜMÜŞ, s. 284; SARI, s. 88; GENÇCAN, s. 312. 
43 ŞIPKA, s. 149; AKKANAT, s. 34. 
44 ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 521; ŞIPKA, s. 150; GÜMÜŞ, s. 284; SARI, s. 88-89; 

GENÇCAN, s. 312. 
45 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 348; GÜMÜŞ, s. 284; SARI, s. 89. 
46 ŞIPKA, s. 150. 
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zamandan beri alınamama tarihinden itibaren sona ermiş sayılır ve tasfiyede de bu 
an dikkate alınır. Kaldı ki, evliliğin feshi sadece sağ kalan eşin yeniden evlene-
bilmesi için bir ön şarttır, yoksa onun mirasçı olabilmesi için ön şart niteliğini 
taşımamaktadır47. Bu sebeple, mahkemece gaiplik kararının verilmesi ile birlikte, 
gaip olan eşin mirası gaiplik olayının gerçekleştiği an itibariyle açılmış sayılır ve 
evlilik fesih edilmiş olsa da olmasa da eşi ile mirasçılarına geçer48. 

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, eşlerden birinin gaiplik kararı alınmasına 
dayanak oluşturabilecek bir sebeple ya da başka herhangi bir sebeple nerede 
olduğunun bilinmediği durumlarda, diğer eş TMK m. 206 hükmü gereğince mal 
ayrılığı rejiminin uygulanmasına karar verilmesini de mahkemeden isteyebilir49. 
Böyle bir durumda mahkeme talebi kabul ederse eşin nerede olduğunun bilin-
mediği süre zarfında artık edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaz; mal 
ayrılı rejimi uygulanır50. Eşin sonradan ortaya çıktığı durumda ise kanaatimizce 
ortaya çıkan eş veya mal ayrılığı rejimine geçilmesini isteyen eş mal ayrılığı 
rejiminin ortadan kaldırılmasını isteyebilir. 

C. Eşlerce Başka Bir Mal Rejiminin Kabul Edilmesi 
TMK m. 202/ f. 2 ve m. 203’te belirtildiği üzere, eşler evlenmeden önce 

veya sonra mal rejimi sözleşmesiyle Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen diğer 
mal rejimlerinden birini seçebilirler. İşte eşlerin evlenmeden sonra yaptıkları 
mal rejimi sözleşmesiyle Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen diğer mal rejimle-
rinden birini seçmeleri durumunda51 söz konusu sözleşmenin yapıldığı tarih 
itibariyle edinilmiş mallara katılma rejimi sona erer ve tasfiye52 edilir53. Bununla 

                                                                          
47 ŞIPKA, s. 150. 
48 ŞIPKA, s. 150. 
49 ZEYTİN, s. 88; SARI, s. 88. 
50 SARI, s. 88. 
51 Ancak eşlerin edinilmiş mallara katılma rejiminin yerine mal ortaklığı rejimini seçtikleri 

durumlarda, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiye edilmesinin pratik bir önemi kalma-
maktadır (SARI, s. 90-91). 

52 Eşler tasfiye hususunda anlaşarak edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin geçmişe 
etkili olarak yapılmasını kararlaştırmış olabilirler. Eşlerin aralarında yapmış oldukları bu an-
laşma kural olarak geçerlidir. Ancak eşlerin bu anlaşma ile üçüncü kişilerin hukuki durumunu 
değiştirmesi mümkün değildir. Çünkü TMK m. 213, m. 565 ve İİK m. 277 vd. hükümler 
üçüncü kişilerin menfaatlerini koruyucu nitelikte hükümlerdir (ŞIPKA, s. 152; SARI, s. 90). 

53 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 348; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2013, s. 211; 
AKINTÜRK/ ATEŞ KARAMAN, s. 162; ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 521; KILIÇOĞLU, 
Mal Rejimi, s. 36-37; KILIÇOĞLU, Katkı-Katılma Alacağı, s. 92; KILIÇOĞLU, Yenilikler, 
s. 224; ŞIPKA, s. 151; GÜMÜŞ, s. 284; KÖSEOĞLU/ KOCAAĞA, s. 652; SARI, s. 89; 
ÖZDAMAR/ KAYIŞ, s. 53; ŞENGÜL, s. 65; YILDIRIM, s. 103; GENÇCAN, s. 306; 
MOROĞLU, Mal Rejimi, s. 97; MOROĞLU, 14 Soru - 14 Cevap, s. 22; KARAMERCAN, 
s. 135; MORTAŞ, s. 126; ULUÇ, s. 545; ÖZER DENİZ, s. 33; Aynı yönde, Y. 8. HD., 

 



240 Arş. Gör. Emre KÖROĞLU ERÜHFD, C. XI, S. 1, (2016) 

birlikte eşler mal rejimi sözleşmesiyle seçmiş oldukları mal rejiminin hüküm ve 
sonuçlarını doğurmasını geciktirici bir şarta veya sonraki bir tarihe bırakmış 
olabilirler. Bu gibi durumlarda eşlerin seçmiş oldukları mal rejimi şartın gerçek-
leştiği veya sözleşmede belirtilen sürenin geldiği andan itibaren hüküm ve so-
nuçlarını doğurmaya başlar; yine edinilmiş mallara katılma rejimi de bu andan 
itibaren sona erer ve tasfiye edilir54. 

D. Mahkeme Tarafından Evliliğin Sona Erdirilmesi 
TMK m. 225/ f. 2’ e göre, mahkeme tarafından evliliğin butlan55 veya bo-

şanma56,57 sebebiyle sona erdirilmesine karar verilirse, edinilmiş mallara katılma 

                                                                                                                                                                                    
09.05.2014 T., E. 2013/ 9751, K. 2014/ 9106 sayılı kararında “... somut olayda, taraflar No-
terde düzenleme şeklinde düzenlenen sözleşmeyle mal ayrılığı sözleşmesi imzalamışlardır. Bu 
durumda, önceki mal rejimi sözleşme ile sona ermesi halinde evlilik birliği devam etse dahi 
eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davanın görülmesi gerekir (TMK m. 225/ 1 
fıkrası).” şeklinde hüküm tesis etmiştir (KARAMERCAN, s. 136); Y. 8. HD., 22.04.2014 
T., E. 2013/ 11089, K. 2014/ 7833 sayılı kararında “… mal rejimi sözleşmesi ile başka mal 
rejiminin seçilmesi halinde ise noterde mal rejimi sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla sona 
ereceğinden, Mahkemece mal ayrılığı rejimine geçilmesine karar verilmesinde davacının hu-
kuki yararının varlığı da açıktır.” şeklinde hüküm tesis etmiştir (ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 
25); Y. 8. HD., 17.11.2009 T., E. 2009/ 4073, K. 2009/ 5645 sayılı kararında “... Taraflar 
22.10.2004 tarihinde evlenmişler, Ankara 38. Noterliği’nde düzenledikleri 17.8.2006 tarihli 
sözleşmeyle “mal ayrılığı” rejimini kabul etmişlerdir. Görülmekte olan boşanma davası he-
nüz kesinleşmemiştir. Ne var ki; TMK. nun 225/ 1 maddesine göre, sözleşmeyle başka mal re-
jiminin kabul edilmesiyle önceki mal rejimi sona ereceğinden önceki mal rejiminin tasfiyesi 
istenebilir” şeklinde hüküm tesis etmiştir (MORTAŞ, s. 127). 

54 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 348; ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 521-522; ŞIPKA, s. 152; 
ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 3; GÜMÜŞ, s. 284-285; SARI, s. 89; ŞENGÜL, s. 65, dipnot 5; 
MORTAŞ, s. 126-127, ULUÇ, s. 545; ÖZER DENİZ, s. 33. 

55 Evliliğin butlanına karar verilebilecek olan durumlar TMK m. 145 vd. maddelerde düzenlen-
miş olan mutlak butlan ve nisbi butlan durumlarıdır. TMK m. 156’ya göre mutlak butlanla 
veya nisbi butlanla sakat olan evlenmeler, mahkeme kararıyla sona erdirilmiş olsa bile, geçerli 
bir evliliğin bütün sonuçlarını doğururlar. Bu sebeple burada mutlak butlan ile nisbi butlan 
hüküm ve sonuçlarını ileriye etkili olarak doğurmaktadır. Sonuç olarak mutlak butlanla veya 
nisbi butlanla sakat olan evliliklerde de edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulama alanı 
bulması mümkündür. 

56 GÜMÜŞ’e göre, TMK m. 225/ f. 2 hükmü anlaşmalı boşanma davalarında da uygulama alanı 
bulur. TMK m. 166/ f. 3 gereğince anlaşmalı olarak boşanacak olan eşlerin her ne kadar boşan-
manın mali sonuçları üzerinde anlaşması ve hâkiminde bunu uygun bulması gerekirse de, eşlerin 
ayrıca sona eren edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi üzerinde anlaşmaları ve hâkimin 
bu anlaşmayı uygun bulması şart değildir. Çünkü edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi, 
boşanmanın mali bir sonucu değildir; aksine edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesinin 
bir sonucudur (GÜMÜŞ, s. 286); Aksi yöndeki SARI’ ya göre ise, anlaşmalı boşanmada eşlerin 
üzerinde mutlaka anlaşmaları gereken konulardan biri tabi oldukları mal rejiminin (dolayısıyla 
da edinilmiş mallara katılma rejimin söz konusu olduğu durumlarda bu mal rejiminin) tasfiyesi-
dir. Bu durum mal rejiminin sona ermesinin hem boşanmanın mali sonuçlarından biri olmasın-
dan, hem de anlaşmalı boşanma ile sona eren evlilik birliğine ilişkin olarak eşler arasında hiçbir 
uyuşmazlık konusu kalmamasının amaçlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan hâkimin 
tasfiye sözleşmesini uygun bulması şarttır (SARI, s. 105-106). 
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rejimi davanın açıldığı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendiliğinden sona 
erer ve tasfiye edilir58. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus edinilmiş 
mallara katılma rejiminin tasfiye edilebilmesi için, evliliğin butlanı veya boşanma 
davasıyla ilgili kararın kesinleşmiş olması gereklidir. Aksi takdirde mahkemece 
evliliğin butlanına veya boşanmaya karar verilmesine rağmen, söz konusu karar-
lar kesinleşmemişse edinilmiş mallara katılma rejimi tasfiye edilemez59. 

Görüldüğü üzere mahkemece edinilmiş mallara katılma rejimi mahkemece 
evliliğin butlanına veya boşanmaya karar verilip, söz konusu kararların kesin-
leşmesiyle birlikte geçmişe etkili olarak sona ermektedir. Bu sebeple evliliğin 
butlanı veya boşanma davası devam ederken eşler arasında hangi mal rejiminin 
uygulanacağı hususu önem arz etmektedir60. Yine eşlerin bu davalar devam 
ederken edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesini istemesi mümkündür. 
Bu gibi durumlarda tasfiye yapılırken edinilmiş malların belirlenmesi gerekir. 
Dolayısıyla evliliğin butlanı veya boşanma davasının açılmasından sonra eşlerin 
edinilmiş mal niteliğinde kazandıkları malvarlıklarının tasfiyede dikkate alınıp 
alınmayacağı hususu da önem taşımaktadır61. 

TMK m. 206 gereğince hâkim tarafından mal ayrılığı rejimine geçilmesine 
karar verilmemesi durumunda, evliliğin butlanına veya boşanmaya karar verilin-

                                                                                                                                                                                    
57 Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması durumunda da, edinilmiş mallara katıl-

ma rejimi dava tarihinden itibaren sona erer (KILIÇOĞLU, Aile Hukuku, s. 365; MORTAŞ, 
s. 124; ÖZER DENİZ, s. 31); Aynı yönde, Y. 8. HD., 13.06.2013 T., E. 2013/ 5357, K. 
2013/ 9171 sayılı kararında “... Yabancı mahkeme kararı tenfiz edilmeden taraflar arasındaki 
mal rejiminin tasfiyesi istenmeyecek ise de, 5178 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Hukuk 
Usulü Kanunu’nun 59. Maddesi uyarınca yabancı mahkemenin kararı geçmişe etkili olarak 
hüküm ifade edecektir. Anılan yasa maddesi uyarınca taraflar arasındaki mal rejiminin ya-
bancı mahkemede açılan boşanma dava tarihi olan 17.08.2016 tarihinde sona erdiğinin kabu-
lü gereklidir.” şeklinde hüküm tesis etmiştir (MORTAŞ, s. 124-125, dipnot 270). 

58 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 348; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2013, s. 211; 
AKINTÜRK/ ATEŞ KARAMAN, s. 162; ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 522; KILIÇOĞLU, 
Mal Rejimi, s. 41; KILIÇOĞLU, Katkı-Katılma Alacağı, s. 103; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 
235; KILIÇOĞLU, Aile Hukuku, s. 363; ZEYTİN, s. 87; GÜMÜŞ, s. 285, 287; SARI, s. 
91-92; ÖZDAMAR/ KAYIŞ, s. 49; GEZDER, s. 146; ŞENGÜL, s. 66; YILDIRIM, s. 104; 
GENÇCAN, s. 304; MOROĞLU, 14 Soru - 14 Cevap, s. 22; KARAMERCAN, s. 136; 
MORTAŞ, s. 124. 

59 KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 235; KILIÇOĞLU, Aile Hukuku, s. 363; Aynı yönde, Y. 2. 
HD., 18.12.2006 T., E. 9899, K. 17850 sayılı kararında “Edinimiş mallara katılma rejiminin 
tasfiyesi boşanma hükmünün kesinleşmesi ile gündeme gelir (TMK md. 225/ 2). Mahkemece 
taraflar arasındaki boşanma davasının sonucu beklenmeden yazılı şekilde karar verilmesi 
usul ve yasaya aykırıdır.” şeklinde hüküm tesis etmiştir (GENÇCAN, s. 932); Y. 2. HD., 
16.03.2005 T., E. 2994, K. 4123 sayılı kararında “Eşler arasında halen edinilmiş mallara ka-
tılma rejiminin uygulandığı anlaşılmaktadır (MK. m. 202). Boşanma hükmü kesinleşmeden 
tasfiye düşünülemez.” şeklinde hüküm tesis etmiştir (GENÇCAN, s. 1098). 

60 ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 522; ŞIPKA, s. 153; SARI, s. 99. 
61 ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 522; ŞIPKA, s. 153. 



242 Arş. Gör. Emre KÖROĞLU ERÜHFD, C. XI, S. 1, (2016) 

ceye kadar eşler arasındaki mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi olduğu 
kabul edilecek olursa, tasfiyede evliliğin butlanı veya boşanma davasının açılma-
sından sonra edinilen edinilmiş mallar da dikkate alınır62. Buna karşılık olarak 
evliliğin butlanı veya boşanma davasının açılmasıyla birlikte mal ayrılığı rejimine 
geçildiği kabul edilirse, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde sadece 
davanın açılma tarihinden önceki edinilmiş mallar dikkate alınır; söz konusu dava 
açıldıktan sonra edinilen edinilmiş mallar dikkate alınmaz63. 

Türk hukukunda genel olarak, evliliğin butlanı veya boşanma davasının 
açıldığı tarihten, evliliğin butlanı veya boşanma kararının kesinleşmesi anına 
kadar geçen süre içerisinde mal ayrılığı rejiminin hüküm ve sonuçlarını doğura-
cağı kabul edilmektedir64. Bununla birlikte açılmış olan evliliğin butlanı veya 
boşanma davaları mahkemece reddedilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda edinil-
miş mallara katılma rejiminin evliliğin butlanı veya boşanma davası açılmasına 
rağmen hiçbir kesintiye uğramadığı kabul edilir ve bu süre zarfında edinilmiş 
olan edinilmiş mallar da tasfiyede dikkate alınır65. 

                                                                          
62 ŞIPKA, s. 154. 
63 ŞIPKA, s. 154. 
64 ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 522; KILIÇOĞLU, Katkı-Katılma Alacağı, s. 103; KILIÇOĞLU, 

Yenilikler, s. 235; ŞIPKA, s. 154; SARI, s. 100; GENÇCAN, s. 313; Aynı yönde, Y. 
21.03.2014 T., E. 2014/ 4434, K. 2014/ 4886 sayılı kararında “TMK' nın 225/2. maddesi uya-
rınca eşler arasındaki mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermektedir. Bu tarih-
ten önce edinilen mallar, mal rejimi davalarında tasfiyeye tabi tutulmaktadır. Boşanma davası-
nın açıldığı ve mal rejiminin sona erdiği tarihten sonra edinilen mallar ise, mal rejiminin tasfi-
yesine esas alınmaz ve bunlara ilişkin uyuşmazlıklar 6098 sayılı TBK' nın genel hükümlerine gö-
re genel mahkemelerde bakılmaktadır.” şeklinde hüküm tesis etmiştir (www.kazanci.com.tr, 
E.T., 30.03.2016); Y. 8. HD., 11.12.2012 T., E. 20127 8516, K. 2012/ 12142 sayılı kararında 
“... davacı ve davalı arasındaki mal rejimi, kabulle sonuçlanan boşanma davasının sonuçlandığı 
03.10.2007 tarihinde sona ermiş olup, eşler arasında başka bir mal rejimi seçilmediğinden 
01.01.2002 tatihine kadar mal ayrılığı (743 sayılı TKM’ nin 170. m), bu tarihten mal rejiminin 
sona erdiği tarihe kadar (4721 sayılı TMK. nun 225/ 2. m) yasal mal rejimi olan edinilmiş mal-
lara katılma rejimi geçerlidir (4721 sayılı TMK. nun 202. m). Eşler arasındaki mal rejimi TMK. 
nun 225/ 2. maddesi uyarınca kabulle sonuçlanan boşanma davasının açıldığı 03.10.2007 tarihi 
itibariyle sona ermiştir.” şeklinde hüküm tesis etmiştir (ULUÇ, s. 550). 

65 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 349; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2013, s. 211; ÖZTAN, 
Aile Hukuku, s. 522; KILIÇOĞLU, Aile Hukuku, s. 364; ŞIPKA, s. 154; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, 
s. 7; GÜMÜŞ, s. 285; ŞENGÜL, s. 66, dipnot 7; ÖZUĞUR, s. 52; MORTAŞ, s. 126; ÖZER 
DENİZ, s. 29; Aynı yönde, Y. 8. HD., 28.03.2013 T., E. 2012/ 9614, K. 2013/ 4584 sayılı kara-
rında “Boşanma davasının reddi halinde mal rejimi davasının görülebilirlik ön koşulunun ger-
çekleşmediği gerekçesiyle reddine karar verilmelidir.Şu halde açılıp olumlu sonuçlanan ve ke-
sinleşen bir boşanma kararı olmadıkça mal rejiminin tasfiyesi istenemez ve yapılamaz.” şeklinde 
hüküm tesis etmiştir (www.kazanci.com.tr, E.T., 30.03.2016); Y. 8. HD., 11.03.2013 T., E. 
2013/ 2889, K. 2013/ 3187 sayılı kararında “Toplanan deliller ve dosya kapsamından, tarafların 
27.9.1995 tarihinde evlendikleri, 22.9.2008 tarihinde davacı tarafça açılan boşanma davası so-
nunda ... 2. Aile Mahkemesi'nin 25.2.2010 tarih 2008/ 1354 Esas 2010/ 306 Karar sayılı ilamıy-
la davanın reddine karar verildiği, hükmün Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nce onanarak 19.7.2011 
tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Dava konusu 10 numaralı bağımsız bölüm, 9.1.2003 tari-
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Eşlerden biri boşanma veya evliliğin butlanı davasının açılmasından sonra 
ölmüş olabilir. TMK m. 181/ f. 2’ ye göre, boşanma davasının açılmasından 
sonra eşlerden birinin öldüğü durumlarda, ölen eşin mirasçıları davaya devam 
edip, hayatta olan eşin daha kusurlu olduğunu ispatlayabilirler ve onun mirasçı-
lık sıfatını ortadan kaldırabilirler66. Yine TMK m. 159’ da belirtildiği üzere, 
mirasçılar açılmış olan evliliğin butlanı davasını sürdürebilirler ve dava sonu-
cunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş mirasçılık 
sıfatını kaybeder67. Mirasçıların devam edebileceği bu davalar, artık bir boşan-
ma veya evliliğin butlanı davası niteliğini taşımaz, aksine hayatta olan eşin ku-
surunu veya iyiniyetli olmadığını ve mirasçı olmayacağını tespit eden bir dava 
niteliğini taşır68. Bu gibi durumlarda ölen eşin mirasçılarının davaya devam 
ederek, TMK m. 236/ f. 2 hükmü gereğince sağ kalan eşin katılma alacağı hak-
kını engelleyip engelleyemeyeceklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Ka-
naatimizce, eşler arasındaki boşanma veya evliliğin butlanı davası devam eder-
ken, eşlerden birinin ölmesi durumunda, evlilik, boşanma veya evliliğin butlanı 
sebebiyle sona ermiş olmaz; aksine ölüm ile sona ermiş olur69. Bu sebeple de 

                                                                                                                                                                                    
hinde satış sebebiyle davalı M... adına tescil edilmiştir. Katılma alacağının istenebilmesi için eş-
ler arasında geçerli bulunan edinilmiş mallara katılma rejiminin (TMK' nun 218-241. md.) sona 
ermesi gerekmektedir. (TMK' nun 225) Tarafların evliliği hukuken devam ettiğine göre, mal re-
jimi sona ermemiş olup davanın görülebilirlik ön koşulu gerçekleşmemiştir. Mahkemece, yukar-
da açıklanan sebeplerle görülebilirlik koşulu gerçekleşmediğinden davanın reddine karar veril-
mesi gerekirken hatalı değerlendirme sonunda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. 
Açıklanan bu husus kamu düzeni ile ilgili olup, yargılamanın her aşamasında kendiliğinden gö-
zetmesi gerektiğinden aleyhe bozma yasağı kuralına aykırılık teşkil etmez.” şeklinde hüküm tesis 
etmiştir (www.kazanci.com.tr, E.T., 30.03.2016); Y. 8. HD., 11.12.2012 T., E. 2012/ 8516, K. 
2012/ 12142 sayılı kararı (ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 8). 

66 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 349; DURAL/ ÖZ, s. 44; ŞIPKA, s. 273; GENÇCAN, 
s. 315. 

67 TMK m. 159 hükmü nisbi butlan davasıyla ilgili bir hükümdür. Mutlak butlan davasıyla ilgili 
durum ise TMK m. 147’de düzenlenmiştir. Bu hüküm çerçevesinde mutlak butlanın söz ko-
nusu olduğu durumlarda mirasçılar, mirasbırakandan bağımsız olarak ve “ilgili” sıfatıyla da-
va açma imkânına zaten sahip bulunmaktadırlar. Bu sebeple, mirasbırakanın evliliği mutlak 
butlanla sakat olduğu halde, mirasbırakan veya dava açmaya yetkili diğer kişiler bu tür bir 
dava açma yoluna gitmezler ve söz konusu evlilik mirasbırakanın ölümü sebebiyle sona erer 
ise, mirasçılar TMK m. 147 hükmü ile kendilerine tanınmış bulunan dava hakkını kullanarak, 
evliliğin butlanını hüküm altına aldırabileceklerdir (AKKANAT, s. 52). 

68 ŞIPKA, s. 274. 
69 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 349; ŞIPKA, s. 275; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 459; 

AKKANAT, s. 47; GÜMÜŞ, s. 286; MORTAŞ, s. 125; Aynı yönde, Y. 8. HD., 26.03.2012 
T., E. 2011/ 689, K. 2912/ 2183 sayılı kararında “Taraflar, 27.03.1962 tarihinde evlenmişler, 
koca tarafından açılan 20.05.2005 tarihli boşanma davasının yargılaması sırasında 
04.03.2008 tarihinde davalı Ümmühan’ın ölmesi üzerine, mahkemece konusuz kalan dava 
hakkında bir karar tesisine yer olmadığına karar verilmiştir. Eşler arasında baka bir mal re-
jimi seçilmediğinden (4722 s. K. m. 10/1) 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (743 sayılı 
TKM. nin 170. m.), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği ölüm tarihine kadar (TMK. nun 
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TMK m. 236/ f. 2 hükmü burada uygulama alanı bulmaz. Çünkü TMK m. 236/ 
f. 2 hükmünde açık bir şekilde boşanma (ve kıyasen evliliğin butlanı) durumun-
da uygulama alanı bulacağı belirtilmiştir. Sonuç olarak sağ olan eş, ölen eşin 
mirasçılarının davaya devam etmesi sonucu mirasçılık sıfatını kaybedebilir, 
ancak ölen eşe karşı bir katılma alacağı mevcutsa bunu talep edebilir70. 

Ayrıca özel bir durum olarak eşlerden biri tarafından açılan boşanma da-
vasında, hâkim eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulabileceği düşünce-
siyle boşanma yerine ayrılık kararı vermiş olabilir (TMK m. 170/ f. 3). Böyle 
bir durumda eşler arasındaki evlilik varlığını devam ettirmekte olup, sadece 
hâkimin belirlediği süre boyunca eşler arasındaki ortak hayata ara verilmiş 
olmaktadır. TMK m. 225’te ayrılık kararı edinilmiş mallara katılma rejimini 
sona erdiren sebepler arasında sayılmamıştır. Bununla birlikte TMK m. 180’ 
de ayrılığın edinilmiş mallara katılma rejimine etkisine ilişkin bir düzenleme-
ye yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre “Ayrılığa karar verilirse 
mahkeme, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleş-
meyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir.”. Gö-
rüldüğü üzere, bu düzenleme ile hâkime eşler arasında sözleşmesel bir mal 
rejiminin kararlaştırıldığı durumlarda mal rejimini sona erdirme yetkisi ta-
nınmış iken, kanuni mal rejiminin yürürlükte olduğu durumlarda bu yetki 
tanınmamıştır71. Bununla birlikte burada bir kanun boşluğunun olduğu kabul 

                                                                                                                                                                                    
2257 2. m) yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (TMK. nun 202. 
m) ...” şeklinde hüküm tesis etmiştir (MORTAŞ, s. 125); Y. 8. HD., 15.09.2009 T., E. 2009/ 
1342, K. 2009/ 4188 sayılı kararında “…Taraflar 21.11.1996 tarihinde evlenmiş olup, görül-
mekte olan boşanma davası hakkında davanın konusuz kaldığı gerekçesi ile red kararı veril-
miştir. Dosya arasında bulunan nüfus kaydına göre, davalı 31.07.2008 tarihinde ölmüştür. 
TMK’ nun 225/1, 247 ve 271. maddeleri uyarınca mal rejimi eşlerden birinin ölümü ile sona 
erer. Mal rejimi ölümle sona erdikten sonra sağ kalan eşin mal rejiminin tasfiyesini istemekte 
hukuki yararı bulunduğundan mahkemenin red kararı yerinde değildir.” şeklinde hüküm tesis 
etmiştir (ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 459); Y. 2. HD., 15.03.2004 T., E. 2004/ 1951, K. 2004/ 
3163 sayılı kararında “Evlilik birliği ölümle sona ermiştir. Bu nedenle boşanmaya hükmolu-
namaz. Bu konuda bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.” şeklinde hüküm 
tesis etmiştir (www.kazanci.com.tr, E.T., 09.06.2016). 

70 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 349; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 428, 459; GÜMÜŞ, s. 
286; GENÇCAN, s. 315; ÖZER DENİZ, s. 29. 

71 KILIÇOĞLU ve ŞIPKA/ ÖZDOĞAN’a göre, duruma 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde 
kanuni mal rejimi olarak mal ayrılığı rejiminin uygulanması sebep olmuştur. Çünkü kanuni 
mal rejimi olarak mal ayrılığı rejiminin uygulandığı dönemde, hâkim tarafından eşlerin ayrılı-
ğına karar verilmesi, eşlerin haksızlığa uğramalarına sebep olmuyordu. Bunun sonucunda da 
hakimin mal rejimi ile ilgili olarak ayrıca bir karar vermesi gerekmiyordu. Bu ihtiyaç sadece 
sözleşmeli mal rejimi olarak mal birliği veya mal ortaklığı rejiminin kararlaştırıldığı durum-
larda ortaya çıkıyordu. Bu sebeple TKM m. 147’ de sadece sözleşmesel mal rejiminin söz ko-
nusu olduğu durumlarda hâkimin bunu kaldırabileceği düzenlenmişti. Türk Medeni Kanu-
nu’nun hazırlığı sürecinde kanuni mal rejiminin değiştirilmesine rağmen Kanun koyucu tara-
fından bu hususun gözden kaçırılması ve TKM m. 147’ ye paralel bir düzenleme yapılması, 
bugünkü aksaklığın sebebini oluşturmaktadır (KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 233-234; 

 



Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini Sona Erdiren Sebepler ve Bu Mal Rejiminin … 245 

edilmeli ve eşler arasında kanuni mal rejiminin yürürlükte olduğu durumlarda 
da TMK m. 180 hükmü kıyasen uygulanarak hâkime bu yönde bir yetki ta-
nınmalıdır72. Sonuç olarak eşler arasında kanuni mal rejiminin yürürlükte ol-
duğu durumlarda, hâkim tarafından ayrılık kararı verilirse, ayrılık kararı süre-
since edinilmiş mallara katılma rejiminin ortadan kalktığı kabul edilmeli ve 
eşler arasında mal ayrılığı rejimi uygulanmalıdır73. 

E. Mahkeme Tarafından Mal Ayrılığı Rejimine Geçilmesine Karar 
Verilmesi 

Eşlerden birinin talebi üzerine mahkeme TMK m. 20674’ ya göre mal ayrı-
lığı rejimine geçilmesine karar verirse, eşler arasındaki edinilmiş mallara katıl-
ma rejimi sona erer75. Burada eşlerin mal rejimi sözleşmesiyle mal ayrılığı reji-
mine geçmesinin aksine yargısal yoldan mal ayrılığı rejimine geçiş vardır. Bu 
sebeple mahkeme tarafından mal ayrılığı rejimine geçilmesine karar verildiği 
durumlarda olağanüstü bir mal rejimi söz konusu olmaktadır76. 

                                                                                                                                                                                    
KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 40; KILIÇOĞLU, Katkı - Katılma Alacağı, s. 101-102; ŞIP-
KA/ ÖZDOĞAN, s. 9-10); Buna karşılık olarak GÜMÜŞ ise, Türk Medeni Kanunu tasarının 
ilk durumunda kanuni mal rejimi olarak paylaştırmalı mal ayrılığı rejiminin öngörülmesinin 
buna sebep olduğunu belirtmektedir (GÜMÜŞ, s. 286). 

72 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 350; KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 41; KILIÇOĞLU, 
Yenilikler, s. 234; KILIÇOĞLU, Katkı - Katılma Alacağı, s. 102; ŞIPKA, s. 157; GÜMÜŞ, 
s. 286-287; SARI, s. 95; ATAMULU, s. 164; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, hâkimin ayrılık kararı 
vermesi durumunda ancak TMK m. 206’nın şartları varsa, yasal mal rejiminin mal ayrılığı re-
jimine dönüştürülebileceğini belirtmektedir (ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 10). 

73 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2005, s. 350; KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 41; KILIÇOĞLU, Katkı 
- Katılma Alacağı, s. 102; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 234; GÜMÜŞ, s. 287; SARI, s. 95. 

74 TMK m. 206 “Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal reji-
minin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir. 

 Özellikle aşağıdaki hâllerde haklı bir sebebin varlığı kabul edilir: 
 1. Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması, 
 2. Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması, 
 3. Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızası-

nı haklı bir sebep olmadan esirgemesi, 
 4. Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında 

bilgi vermekten kaçınması, 
 5. Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması. 
 Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu 

sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.”. 
75 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2013, s. 211; KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 37; KILIÇOĞLU, 

Katkı-Katılma Alacağı, s. 92; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 225; KILIÇOĞLU, Aile Hukuku, s. 
363; ÖZDAMAR/ KAYIŞ, s. 49; GEZDER, s. 147; MOROĞLU, 14 Soru - 14 Cevap, s. 22. 

76 KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 37; KILIÇOĞLU, Katkı-Katılma Alacağı, s. 92; 
KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 225. 
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TMK m. 206 hükmü gereğince mal ayrılığı rejimine geçilmesiyle birlikte 
edinilmiş mallara katılma rejimi dava tarihinden itibaren sona erer ve TMK m. 
212 hükmü gereğince tasfiye edilir; yoksa mahkemece kararın verildiği ya da 
kesinleştiği an dikkate alınmaz. Çünkü TMK m. 225/ f. 2’de açık bir şekilde 
edinilmiş mallara katılma rejiminin dava tarihinden itibaren sona ereceği belir-
tilmiştir77. 

Eşler arasında mal ayrılığı rejimine geçilmesine sebep olan sebepler belirli 
bir süre sonra ortadan kalkmış olabilir. Bu gibi durumlarda eşlerden biri78 TMK 
m. 208/ f. 2 hükmü gereğince mahkemeye başvurarak eski mal rejimi olan edi-
nilmiş mallara katılma rejimine geri dönülmesine karar verilmesini isteyebilir. 
Bunun üzerine mahkeme tarafından TMK m. 206’nın uygulama şartlarının or-
tadan kalktığı belirlenirse, edinilmiş mallara katılma rejimi eşler arasında tekrar 
canlanmış olur79. 

SONUÇ 
Eşlerden birinin ölümü ile eşler arasındaki yasal mal rejimi olan edinilmiş 

mallara katılma rejimi ölüm tarihi itibarıyla sona erer (TMK m. 225/ f. 2). Eş-
lerden birinin ölümü durumunda iki ayrı tasfiye söz konusu olur. İlk olarak edi-
nilmiş mallara katılma rejimi tasfiye edilir; daha sonra ölen eşin kanuni ya da 
atanmış mirasçıları arasında terekesinin tasfiyesi yapılır. 

Ölüm karinesinin söz konusu olduğu durumlarda, edinilmiş mallara katılma 
rejimi eşlerden birinin ölüm tehlikesi altında kaybolduğu tarih itibarıyla sona 
erer. Böyle bir durumda tıpkı ölüm durumunda olduğu ilk olarak edinilmiş mal-
lara katılma rejimi tasfiye edilir; daha sonra ölen eşin kanuni ya da atanmış 
mirasçıları arasında terekesinin tasfiyesi yapılır. 

                                                                          
77 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, 2013, s. 211; AKINTÜRK/ ATEŞ KARAMAN, s. 163; 

ÖZTAN, Aile Hukuku, s. 523; KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 38; KILIÇOĞLU, Katkı-
Katılma Alacağı, s. 99; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 231; KILIÇOĞLU, Aile Hukuku, s. 363; 
GÜMÜŞ, s. 287; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 10, 25; KÖSEOĞLU/ KOCAAĞA, s. 653; 
ACAR, s. 125; SARI, s. 96; ÖZDAMAR/ KAYIŞ, s. 49; GEZDER, s. 147; YILDIRIM, s. 
104; GENÇCAN, s. 307; MOROĞLU, Mal Rejimi, s. 97; MOROĞLU, 14 Soru - 14 Cevap, 
s. 22; ULUÇ, s. 527; ÖZER DENİZ, s. 32; Aynı yönde, Y. 8. HD., 22.04.2014 T., E. 2013/ 
11089, K. 2014/ 7833 sayılı kararında “… TMK’nun 206. maddesine göre mal ayrılığına ge-
çilmesi halinde taraflar arasındaki mal rejimi dava tarihi itibarıyla, … sona ereceğinden, 
Mahkemece mal ayrılığı rejimine geçilmesine karar verilmesinde davacının hukuki yararının 
varlığı da açıktır.” şeklinde hüküm tesis etmiştir (ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 25). 

78 Dikkat edilmesi gereken husus bu talepte bulunma yetkisi sadece mal ayrılığı rejimine geçil-
mesi talebinde bulunup bu kararı aldıran eşte değildir; diğer eş de talepte bulunabilir 
(KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 39; KILIÇOĞLU, Katkı-Katılma Alacağı, s. 100; 
KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 232). 

79 KILIÇOĞLU, Mal Rejimi, s. 39; KILIÇOĞLU, Yenilikler, s. 232; ŞIPKA/ ÖZDOĞAN, s. 
26; KÖSEOĞLU/ KOCAAĞA, s. 653; ACAR, s. 126. 
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Birlikte ölüm karinesinin söz konusu olduğu durumlarda ise, edinilmiş mal-
lara katılma rejimi eşlerin ölüm tarihi itibarıyla sona erer. Ancak birlikte ölüm 
karinesinde eşler aynı anda ölmüş sayıldığı için, birbirlerine mirasçı olamazlar. 
Bu sebeple eğer onların ortak alt soyları yoksa her birinin mirası kendi kanuni 
mirasçılarına kalır. Birlikte ölüm karinesinde eşler her ne kadar birbirlerine 
karşı mirasçı olamayacaklarsa da, birbirlerine karşı edinilmiş mallara katılma 
rejiminden kaynaklanan katılma alacağı hakları devam eder ve eşlerin söz ko-
nusu katılma alacağı hakları onların kanuni mirasçılarına geçer. Bunun sonu-
cunda da aynı anda ölmüş sayılan eşlerin kanuni mirasçıları edinilmiş mallara 
katılma rejiminin tasfiye edilmesini ve ortaya çıkan katılma alacağını isteme 
hakkına sahip olurlar. 

Eşlerden birinin gaipliği durumunda da edinilmiş mallara katılma rejimi ga-
ip olan eşin ölüm tehlikesi altında kaybolduğu veya kendisinden uzun zaman-
dan beri haber alınamadığı tarihten itibaren sona erer. Bununla birlikte doktrin-
de gaiplik sebebiyle eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesi için evliliğin 
sona erdirilmesinin gerekli olup olmadığı tartışmalıdır Kanaatimizce isabetli 
olan görüşe göre gaiplik sebebiyle mal rejiminin sona ermesi için evliliğin sona 
erdirilmesi şart değildir. Çünkü gaiplik miras hukuku açısından ölüm ile benzer 
sonuçlar doğurmaktadır. 

Eşlerce bir başka mal rejimine geçilirse, edinilmiş mallara katılma rejimi 
kural olarak yeni mal rejimine ilişkin sözleşme tarihi itibarıyla sona erer (TMK 
m. 225/ f. 1). Ancak eşler yeni mal rejiminin yürürlüğe gireceği tarihi ileri bir 
tarihe ertelemiş veya geciktirici bir şarta bağlamış olabilirler. Bu gibi durumlar-
da edinilmiş mallara katılma rejimi mal rejimi sözleşmesinde belirtilen tarihte 
veya geciktirici şartın gerçekleştiği tarihte sona erer. 

Mahkeme tarafından evliliğin butlan veya boşanma sebebiyle sona erdiril-
mesine karar verilmesi durumunda, edinilmiş mallara katılma rejimi dava tari-
hinden geçerli olmak üzere sona erer ve tasfiye edilir (TMK m. 225/ f. 2). Bu 
sebeple evliliğin butlanı veya boşanma davasının açıldığı tarihten, evliliğin but-
lanı veya boşanma kararının verilmesi tarihine kadar geçen süre içerisinde edi-
nilmiş mallara katılma rejimi değil, mal ayrılığı rejimi uygulama alanı bulur. 
Edinilmiş mallara katılma rejiminin evliliğin butlanı veya boşanma sebebiyle 
tasfiye edilebilmesi için mahkemenin kararının kesinleşmiş olması gereklidir. 
Aksi takdirde butlan veya boşanma kararına rağmen edinilmiş mallara katılma 
rejimi tasfiye edilemez. 

Mahkemece mal ayrılığına geçilmesine karar verilirse, edinilmiş mallara ka-
tılma rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer (TMK m. 225/ f. 2). 
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İŞ SAHİBİNİN İFA ZAMANINDAN  
ÖNCE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI  

(TBK md. 473/I) 

Arş. Gör. Aybike TUNÇ* 

ÖZET 

Eser sözleşmesinde işe zamanında başlamak ve işi zamanında teslim etmek yükleni-
cinin asli edim yükümlülükleri arasında yer alır. Kanun koyucunun açıkça düzenlemiş 
olduğu bu borç beraberinde sadakat ve özen yükümlülüklerini de getirmektedir. Bu sebep-
ledir ki kanun koyucu, işe zamanında başlamayarak ya da işi gerekli hızda icra etmeyerek 
özen ve sadakat yükümlülüklerine aykırı davranan yükleniciye karşı iş sahibine istisnai bir 
imkân tanımıştır. Yüklenicinin işe zamanında başlamamış olması ya da herhangi bir şekil-
de işi geciktirmesi sebebiyle işin zamanında tamamlanamayacağı açıkça anlaşılıyorsa iş 
sahibi vadeyi beklemeksizin sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: İşe Zamanında Başlama ve İşi Sürdürme Borcu, Eser 
Sözleşmesi, Yüklenici, İş Sahibi, Sözleşmeden Dönme. 

ABSTRACT 

Starting the work on the appropriate time and finishing it by the due date are 
contractor’s principal obligations. This debt, which is formed clearly by the legislator, 
brings along the duty of loyalty and duty of care. Therefore the legislator formed an 
exceptional opportunity for the work owner against the constractor, who violates the 
duty of loyalty and duty of care. When the work is not started in time or delayed 
contrary to contract or delayed as it can not be certainly completed in time, the owner of 
work can repeal the contract without waiting due time. 

Keywords: The Obligation of Starting The Work in Time and Continue, Work 
Contract, Contractor, Avoidance of Contract. 
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I. GİRİŞ 
Borçlar hukukunda kural olarak henüz muaccel olmayan bir borcun ihlalin-

den söz edilemez1. Alacaklı vadeden önce ifa talep etme hakkına da sahip olma-
dığı için bu dönemde ileri sürülebilecek bir hakkın sözkonusu olmaması doğal-
dır. Ancak eser sözleşmeleri bakımından kanun özel bir düzenlemeye gitmiş ve 
TBK md.473/I (eBK md. 358/I) hükmü ile bazı koşulların gerçekleşmesi sonu-
cu iş sahibine ifa zamanından önce sözleşmeden dönme hakkı tanımıştır2. Ka-
nun koyucu böylece, TBK md.473 hükmü ile eser sözleşmesinde yüklenicinin 
asıl borcu olan eser teslim borcuna dolaylı olarak bir borç daha eklemiştir. Yük-
lenici, eser teslim borcunun yanı sıra eserin meydana getirilmesini de borçlan-
maktadır ve bu düzenleme sayesinde yüklenici, asıl ifa borcu olan eseri teslim 
borcunun vadesi gelmeden temerrüde düşebilmektedir3. 

YBK md.473/1 hükmü şu şekildedir: “Yüklenicinin işe zamanında başla-
maması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahi-
bine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahmin-
lere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşı-
lırsa, iş sahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleş-
meden dönebilir.” Şu halde, yüklenicinin işe zamanında başlamaması; sözleşme 
hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi; iş sahibine yüklenemeyecek bir se-
beple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi 
kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceğinin açıkça anlaşılması halinde iş sahibine 
sözleşmeden dönme hakkı tanınmaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun md. 
358/1 hükmünde “fesih” terimini kullanıyor olması doktrinde burada geçmişe 
etkili bir dönme hakkının düzenlenmiş olduğu gerekçesiyle eleştirilmekteydi4. 
Keza 6098 sayılı Kanun’da kanun koyucu eleştiriler çerçevesinde “fesih” teri-
mini terk etmiş ve “dönme” terimi tercih etmiştir. 

II. İŞ SAHİBİNE TANINMIŞ OLAN DÖNME HAKKININ ETKİSİ 
Borçlar Kanunu’nun iş sahibine tanımış olduğu dönme hakkının hukuki et-

kisi konusunda doktrinde farklı görüşler ileri sürülmektedir. Dönmenin borçtan 

                                                                          
1 SEROZAN, Rona, Borçlar Hukuku Genel Bölüm İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme, İs-

tanbul 2009, sh. 130 vd. 
2 ÖZ, Turgut, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989, sh. 47; ALTAŞ, 

Hüseyin, İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin İfadan Önce Sözleşmeden Dönme Hakkı (BK 
md. 358), Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, sh. 97-98. 

3 TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) c.II, İstanbul 2008, sh. 266; 
ATAMULU, İsmail, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Müteahhidin Temerrüdü Sebebiyle 
Sona Ermesi, Ankara 2014, sh. 55-56; BÜYÜKAY, YUSUF, Eser Sözleşmesi, Ankara 2014, 
sh. 89. 

4 ÖZ, sh. 47. 
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kurtaran ve iade borcu doğuran etkisi bütün görüşlerde ortak olarak kabul edil-
mekle birlikte geri verme borcunun hukuki konusu; özellikle de daha önce ifa 
edilmiş edimlerin geri verilip verilmeyeceği noktasında ayrılıklar 
sözkonusudur5. 

A. Klasik Dönme Görüşü 
Klasik dönme görüşü gereğince dönme, borç ilişkisini geriye etkili olarak 

ortadan kaldırır6. Ancak dönme sonucu ortaya çıkan iade borcunun hukuki da-
yanağı konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. 

Sebepsiz Zenginleşme Görüşüne göre dönme sözleşmeyi geçmişe etkili bi-
çimde yıkıcı olarak ortadan kaldırmakta; hatta sözleşmeyi adeta butlan yaptırımı 
gibi bertaraf ve tasfiye etmektedir7. Bunun sonucu olarak da henüz yerine geti-
rilmemiş edimler sönerken yerine getirilmiş edimler hukuksal nedenlerini kay-
bederler. Bu nedenle sözkonusu edimlerin sebepsiz zenginleşme hükümlerine 
göre talep edilebilmesi mümkündür8. Yargıtay'ın bu görüşü savunan bir kararı9 
ise şu şekildedir: “Sözleşmenin geriye etkili feshi halinde; artık sözleşmeden 
hiçbir hak ve yükümlülük doğmaz ve doğmuş olanlar da sona erer. Yalnız söz-
leşmeyi bozan taraf değil, sözleşmenin taraflarından her biri yükümlülüğünü 
yerine getirmekten kaçınabilir ve yerine getirmiş olduğu edimleri de Borçlar 
Kanununun 63 ve izleyen maddeleri uyarınca sebepsiz mal edinme kurallarına 
göre isteyebilir.” 

Yasal Borç İlişkisi Görüşü ise sebepsiz zenginleşme görüşü ile aynı esas-
lardan hareket etmekle birlikte alacaklının sebepsiz zenginleşme hükümlerinde 
öngörülen kısa zamanaşımı süresinden kurtarılmasını amaçlamaktadır. Bu ne-
denledir ki yasal borç ilişkisi görüşünü savunan yazarlar iade borçlarının ka-
nundan doğan borçlar olduğunu, kanunda özel bir zamanaşımı süresi öngörül-
mediği için 10 yıllık genel zamanaşımı süresine bağlı olduğunu ve iade taleple-
rinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine değil TBK md. 125/III (eBK md. 108) 
hükmüne dayanması gerektiğini ileri sürmektedirler10. Yargıtay da vermiş oldu-

                                                                          
5 AYAN, Serkan, İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008, sh. 266. 
6 TANDOĞAN, Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961, sh. 504; ÖZ, sh. 34-35; 

DAYINLARLI, Kemal, Müteahhidin ve İş sahibinin Temerrüdü, Ankara 2003, sh. 75; 
OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, İstanbul 
2011, sh. 548; EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012, sh. 1261. 

7 TUNÇOMAĞ, Kenan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1968, sh. 952; SEROZAN, 
Dönme, sh. 60. 

8 SEROZAN, Dönme, sh. 60; AYAN, sh. 266; BUZ, Vedat, Borçlu Temerrüdünde Sözleşme-
den Dönme, Ankara 1998, sh. 117; OĞUZMAN/ÖZ, sh. 549; TUNÇOMAĞ, sh. 952. 

9 15. HD. 09.12.2004, 2003/7040 E, 2004/6389 K. (www.kazanci.com.tr) (Erişim 16.10.2010) 
10 SEROZAN, Dönme, sh. 61-62; AYAN, sh. 267; BUZ, sh. 120; OĞUZMAN/ÖZ, sh. 551. 
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ğu bir kararda11 bu görüşü şu şekilde dile getirmiştir: “Dava B.K.'nun 108'inci 
maddesinin 1’inci fıkrası hükmüne dayanan bir geri alma davasıdır. Son yıllar-
da İsviçre içtihatlarında dahi kabul edildiği üzere, bu geri alma alacağı(nın) ... 
müruru zamanı B.K.'nun 125'inci maddesi hükmünce 10 yıldır. Bu hukuki esas 
göz önünde tutulmadan davaya B.K.'nun 66'ncı maddesindeki müruru zamanın 
tatbik edilerek davanın reddi cihetine gidilmesi kanuna aykırıdır.” 

Ayni Etkili Dönme Görüşü klasik görüşlerin sonuncusu olup, diğerleri gibi 
sözleşme ilişkisinin dönme hakkının kullanılmasıyla geriye etkili olarak ortadan 
kalktığını kabul eder. Ancak, diğerlerinden farklı olarak bu görüşteki yazarlar 
sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tasarruf işlemlerinin de bundan etkileneceği-
ni söylemektedirler12. Yani geçerliği temelde geçerli bir borçlandırıcı işlemi 
gerektirmeyen tasarruf işlemleri, dönme üzerine sebepsiz zenginleşme niteliği 
kazanırken, geçerliği temelde geçerli bir borçlandırıcı işlemin varlığına bağlı 
olan sebebe bağlı tasarruf işlemleriyse dönme ile geçersiz hale gelirler13. 

B. Yeni Dönme Görüşü 
Alman doktrininde oy birliği ile kabul edilen, İsviçre ve Türk doktrininde 

ise genel kabul gören bu görüş gereğince dönme, borç ilişkisini ne geriye ne de 
ileriye etkili olarak ortadan kaldırmaz. Dönme işlemi sözleşmenin geçerliğine 
dokunmaksızın onu bir tasfiye sürecine sokar14. Dolayısıyla borç ilişkisi içerik 
ve yön değiştirerek tasfiye amacıyla varlığını sürdürmeye devam eder. Bu nok-
tada iade borçları sözleşmeden doğan bir nitelik taşımaktadır15. 

Yeni dönme görüşünü savunun yazarlar arasında ifa edilmemiş borçların 
akıbeti hususunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bazı yazarlar16 sözleşmeden 
dönülmesi halinde ifa edilmemiş borçların ileriye etkili olarak ortadan kalkaca-
ğını savunurken; karşıt görüşteki yazarlar17 bu durumda ifa edilmemiş borçların 

                                                                          
11 SEROZAN, Dönme, sh. 62; Yargıtay’ın aynı yöndeki başka bir kararı için bkz: 15. HD. 

14.02.1996, E. 463, K. 821, Yargıtay Kararları Dergisi 1996/8, sh. 1269; HGK. 17.10.1962, 
E. 14, K. 35, KARAHASAN, M. R., Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İstanbul 2004, 
sh. 264. 

12 ÖZ, sh. 39; BUZ, sh. 121; OĞUZMAN/ÖZ, sh. 550. 
13 AYAN, sh. 267. 
14 SEROZAN, Dönme, sh. 510-512; OĞUZMAN/ÖZ, sh. 552; ÖZ, sh. 37; SELİÇİ, Ö., Borçlar 

Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1977, 
sh. 210; SELİÇİ, Özer, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978, sh. 
77; SEROZAN, İfa, sh. 232, N. 16, Yazar bu durumda verme borcunun geri verme borcuna 
dönüşeceğini ifade etmektedir. 

15 OĞUZMAN/ÖZ, sh. 552; EREN, Genel, sh. 1261. 
16 SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 77; EREN, Genel, sh. 1261. 
17 BUZ, sh. 123; SEROZAN, Dönme, sh. 545-546; SEROZAN, İfa, sh. 69; AYAN, sh. 268-269 
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ortadan kalkmayacağını, yalnızca borçlunun ifadan kaçınmasını sağlayacak 
nitelikte bir def’i hakkına sahip olacağını savunmaktadırlar. 

İfa edilmiş borçlar açısındansa herhangi bir görüş ayrılığı sözkonusu değil-
dir. Bu borçlar açısından sözleşme içerik değiştirerek devam eder ve bu çerçe-
vede ifa edilmiş olan edimler iade borcuna dönüşür18. Dolayısıyla ifa edilmiş 
borçların iadesi TBK md. 79-81 anlamında sebepsiz zenginleşme hükümlerine 
değil; TBK md. 112 hükmü çerçevesinde sözleşmeden doğan borçlara ilişkin 
hükümlere tâbidir19. 

III. TBK MD. 473/1 KURALININ ANLAMI VE KAPSAMINA 
SÖZLEŞMEDEN DÖNME DIŞINDAKİ BAZI HAKLARIN DA 
SOKULMASI TARTIŞMASI 
Doktrinde TBK md. 473/I hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmesi ha-

linde iş sahibinin borçlu temerrüdünden doğan hakları kullanıp kullanamayaca-
ğı hususunda bir ayrılık sözkonusudur. Baskın görüş20 kanun hükmünün amacı-
nın yüklenicinin eseri icrada gecikmesi sonucu, teslimin de mutlaka gecikeceği-
nin anlaşılması halinde de iş sahibinin teslim zamanını beklemek zorunda ol-
maksızın yüklenicinin asıl borcu olan eseri teslimde temerrüde düşmesi halinde 
sahip olacağı haklara ifa tarihinden önce de sahip olmasını sağlamak olduğunu 
savunmaktadır. Bu görüşten hareket eden hukukçular, TBK md. 125/I-II (eBK 
md. 106/II) hükmünün tanıdığı olanakların tamamından iş sahibinin henüz ese-
rin icrası safhasında yararlanabileceğini ifade etmektedirler ve ifanın kesin ola-
rak reddi halinde iş görme ediminin cebr-i icrasının da mümkün olamayacağını 
ve bu sebeple de aynen ifa ve gecikme tazminatı taleplerinin bir sonuç doğur-
mayacağını kabul etmektedirler. Bu durumda iş sahibi ancak dönme ya da müs-
pet zararını tazmin yollarından birini seçebilecektir21. 

Savunulan bir diğer görüş22 ise TBK md. 125/I-II hükmünde öngörülen hak-
ları kullanabilmek için yüklenicinin işe başlamış olup olmamasına göre bir ayrım 
yapmaktadır. Bu görüşe göre ise ancak yüklenici eseri icraya hiç başlamamışsa 
temerrüt hükümlerine başvurulabilir; zira yüklenicinin eseri icraya hiç başlama-
mış olması edimi ifaya niyeti olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Fakat yükle-

                                                                          
18 SEROZAN, Dönme, sh. 545-546; SEROZAN, İfa, sh. 69; OĞUZMAN/ÖZ, sh. 552; EREN, 

Genel, sh. 1261. 
19 Örneğin, iade borcunda zamanaşımı açısından TBK md. 146 hükmü uygulama bulur ve 10 

yıllık zamanaşımı süresi uygulanır. SEROZAN, Dönme, sh. 545-546; SEROZAN, İfa, sh. 69; 
OĞUZMAN/ÖZ, sh. 552. 

20 SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 80; UYGUR, Turgut, İnşaat Hukuku Sözleşmeden 
Doğan Borçlar ve Eser Sözleşmesi; Ankara 1993, sh. 188. 

21 SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 80. 
22 ÖZ, sh. 49; SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 81. 
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nici işe başlamış ama gecikmeler sözkonusu olmuşsa burada yüklenicinin ifaya 
niyeti olmadığından söz edilemez. Bu nedenledir ki iş sahibine yalnızca geçmişe 
etkili bir dönme hakkı tanınmalıdır23. Birinci görüşü savunan hukukçular yapılan 
bu ayrımın temelden yoksun olduğunu ve yüklenici eseri icraya başlamış olsa da 
olmasa da iş sahibinin seçimlik haklarını kullanabileceğini söylemektedirler24. 

Öne sürülen üçüncü bir görüşe25 göre md. 473/I hükmünde bir temerrüt du-
rumu düzenlenmemiştir ve burada bir temerrüt hali öngörmek kavram karışıklığı-
na yol açmaktan başka bir sonuç yaratmaz. Zira temerrüt ifası mümkün bir borcun 
kanun ve taraflarca öngörülen zamanda yerine getirilmemesi demektir. Bu neden-
le temerrütten söz edebilmek için ortada muaccel bir borç olmalı, dolayısıyla 
alacaklı edimi talep edebilmeli ve bu amaçla borçluyu dava edebilmeli, son olarak 
da alacaklının bu talebine karşı hukuki bir engelin mevcut olmaması gerekmekte-
dir26. Oysaki TBK md. 473/I hükmünde düzenlenen durumda borç henüz muaccel 
olmamıştır, aksine burada borç muaccel olmadan önce alacaklının her ne surette 
olursa olsun borçluya karşı bir talepte bulunamayacağı kuralının istisnası düzen-
lenmiştir27. Dolayısıyla iş sahibinin ifa zamanından önce sahip olduğu tek hak bir 
dönme hakkıdır. Eğer kanun koyucu bu hükümde eserin icrası aşamasında iş sa-
hibine TBK md. 125/I-II’de öngörülen seçimlik hakları tanımayı amaçlasaydı 
sadece dönme hakkından söz etmez ya açık bir düzenleme getirir ya da temerrüt 
hükümlerine yollamada bulunurdu. Ayrıca iş sahibi zaten eserin tesliminde geci-
kilmesi halinde yükleniciyi temerrüde düşürerek TBK md. 123 vd. hükümlerini 
kullanma hakkına sahiptir. Bu nedenle eğer iş sahibi md. 473 hükmünde öngörü-
len sözleşme ihlalleri üzerine sözleşmeden dönmek ve menfi zararını tazmin et-
tirmek yerine müspet zararının tazminini talep ediyorsa borcun muaccel olmasını 
beklemelidir. Bununla birlikte burada düzenlenen yükümlülük ihlalini eserin ima-
lindeki temerrüt olarak nitelendirmek de mümkündür28. Bu görüşteki hukukçula-
rın baskın görüşü eleştirdiği bir diğer nokta ise TBK md. 473 hükmünde öngörü-
len sözleşme ihlali hallerinde temerrüt hükümleri uygulanacaksa iş sahibine hala 
ifayı ve gecikmeden doğan zararının tazminini isteme hakkının da tanınması ge-
rektiğidir. Hâlbuki ifa zamanından önce henüz edim borcu muaccel olmadığı için 
yüklenicinin işin gecikmesinden dolayı herhangi bir zararı tazmin yükümlülüğü 

                                                                          
23 ÖZ, sh. 49; SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 81. 
24 TANDOĞAN, sh. 113; GÖKYAYLA, Emre, Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, 

İstanbul 2009, sh. 159; BİLGE, Necip, Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara 
1971, sh. 252. 

25 TANDOĞAN, sh. 113. 
26 TANDOĞAN, sh. 113. 
27 OZANOĞLU, Hasan Seçkin, İstisna Ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin (Yük-

lenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezaî Şart (Gecik-
me Cezası) Kayıtları, GÜHFD c. II s. I-II, sh. 9. 

28 OZANOĞLU, sh. 9. 
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doğmayacağı gibi bu dönem için cezai şart ya da temerrüt faizi dahi talep edile-
mez29. Sözleşmede işin belirlenen sürede teslim edilmemesi halinde ödenecek bir 
cezai şart öngörülmüş olsa dahi iş sahibinin md. 473/I’e dayanarak sözleşmeden 
dönmesi halinde artık cezai şart talep edilemez30. 

Son olarak yüklenicinin kendi malzemesi ile kendi iş yerinde imal edeceği 
taşınır eserin teslimini konu alan sözleşmelerde ifa zamanından önce sözleşme-
den dönülmesi konusundaki tartışmalara değinmek gerekmektedir. Bazı yazar-
lar tarafların böyle bir sözleşme yapmaları durumunda örtülü olarak ifa zama-
nından önce sözleşmeden dönme haklarını bertaraf ettiklerini; çünkü sözkonusu 
sözleşmelerde iş sahibinin eserin icrası konusunda herhangi bir denetim ya da 
talimat verme hakkı olmadığını ve eseri teslim borcunun işgörme ediminin önü-
ne geçtiğini söylemektedirler31. Bu nedenle bu görüşü savunan yazarlara göre iş 
sahibi yükleniciyi ancak vadeden sonra temerrüde düşürerek sözleşmeden dö-
nebilir; fakat sözleşme sadece bir eserin çeşitli parçalarının imal ve teslimine ya 
da bir şeyin işlenmesi ve tamirine ilişkinse iş görme faaliyeti hâlâ ön planda 
olduğu ve iş sahibinin denetleme/talimat verme yetkileri hâlâ devam ettiği için 
ifa zamanından önce sözleşmeden dönme hakkı kullanılabilir32. 

Aksi görüşteki yazarlar ise TBK md. 473/I hükmünde iş sahibinin yükleni-
ciye talimat vermesi ya da denetlemesi şartı aranmadığı için iş sahibi yüklenici-
ye karışacak durumda olmasa bile herhangi bir feragatin sözkonusu olmadığını 
söylemektedirler. Ayrıca bu yazarlara göre sözkonusu halde işgörme ediminin 
arka planda kaldığı iddiası da yerinde değildir. Aksine bu sözleşmelerde iş sahi-
bine tanınan dönme hakkı daha büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır33. 

IV. İFA ZAMANINDAN ÖNCE İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN 
DÖNMESİNİN KOŞULLARI 

A. Kusurun Şart Olmaması 
TBK md. 473/I hükmü iş sahibinin ifa zamanından önce sözleşmeden dö-

nebilmesi için kusur şartı aramamıştır; ancak bu dönme sebeplerinin yüklenici-
nin sözleşmeyi ihlal etmesi ile nedensellik bağı içerisinde bulunması gerektiği 
kuşkusuzdur34. Dolayısıyla işe zamanında başlanmaması ve eserin icrasının 

                                                                          
29 ÖZ, sh. 49-50; TANDOĞAN, sh. 72. 
30 KARAHASAN, M. Reşit, İnşaat İmar İhale Hukuku C. I (İmar), İstanbul 1997, sh. 239. 
31 TANDOĞAN, sh. 119; KARAHASAN, İmar, sh. 239. 
32 TANDOĞAN, sh. 120. 
33 TUNÇOMAĞ, Kenan, Borçlar Hukuku c.II Özel Borç İlişkileri, İstanbul 1974, sh. 1009. 
34 GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. II, İstanbul 2014, sh. 21; GÜ-

MÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kısa Ders Kitabı, İstanbul 2015, sh. 
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gecikmesine sebep olan hususlar yükleniciden bağımsız gerçekleşiyorsa iş sahi-
bi ifa zamanından önce sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz35. Bu durumun 
öğretide de sık sık dile getirilen en tipik örneği yapılan inşaatın temelinde önce-
den tahmin edilemeyen su ya da kaya çıkmasıdır36. Bu halde iş sahibinin ifa 
zamanından önce sözleşmeden dönemeyeceği açıkça ortadadır. Aynı şekilde 
eser yükleniciye ya da yardımcı kişilerine isnat edilemeyen bir sebepten ötürü 
icra edilemiyor ya da eserin icrasında gecikmeler sözkonusu oluyorsa iş sahibi-
nin ifa tarihinden önce sözleşmeden dönme hakkı doğmayacaktır. Zira bu halde 
yüklenicinin özen borcuna aykırı hareket ettiğinden ya da iş sahibinin ifanın 
gerçekleşeceğine olan güvenini sarstığından söz edilemez37. 

Eğer eserin icrasındaki gecikme iş sahibine isnat edilebilen sebeplerden kay-
naklanıyorsa yine ifa zamanından önce sözleşmeden dönme hakkının doğması 
sözkonusu olmayacaktır38. Her ne kadar TBK md. 473/I hükmünde dönme hakkı 
sadece eserin ifa zamanına yetişemeyeceğinin anlaşılması hali için öngörülmüş 
olsa da doktrinde haklı olarak öne sürüldüğü üzere yüklenicinin işe zamanında 
başlamaması ve işi sözleşme hükümlerini ihlal ederek geciktirmesi hallerinde de 
bu şart aranacaktır39. Sözkonusu kuralın temelinde herkesin kendi yarattığı sonuç-
lara katlanması (venire contra factum proprium) ilkesi yatmaktadır40. 

İş sahibinin sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu TBK md. 473/I 
hükmünde öngörülen koşullar ortaya çıkmışsa elbette ki ifa zamanından önce 
sözleşmeden dönme hakkının gündeme gelmesi mümkün değildir41. Örneğin 
malzemeleri sağlama borcunu üstlenen iş sahibinin bu borcu gereği gibi ya da 
hiç yerine getirmemesi halinde ya da proje ve talimatları vermesi gereken iş 
sahibinin bu hususlardaki hataları sebebiyle meydana gelen gecikmelerde ifa 

                                                                                                                                                                                    
302; ALTAŞ, sh. 98-99; ÖZ, sh. 52; SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 81-82; TAN-
DOĞAN, sh. 67; BÜYÜKAY, sh. 93; UYGUR, sh. 187; 15.HD. 27.10.2005, E.375, K.5775, 
(www.kazanci.com.tr) (Erişim tarihi 29.11.2011). 

35 ALTAŞ, sh. 99; ÖZ, sh. 52; SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 82; TANDOĞAN, sh. 
67; UYGUR, sh. 187; 15. HD. 26.11.2007, E. 5385, K. 7545; 15. HD. 07.03.2005, E. 7535, 
K.1259. 

36 SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 82. 
37 Örneğin yapılacak binanın sadece boyanması işini üzerine alan bir boyacı ustası inşaat faaliyetle-

ri aksadığı, dolayısıyla zamanında tamamlanamadığı için işe başlayamazsa gecikme boyacı usta-
sına isnad edilemeyeceği için işsahibinin sözleşmeden dönme hakkı doğmayacaktır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz: SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 82; ÖZ, sh. 52; UYGUR, sh. 187. 

38 EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2015, sh 630; BÜYÜKAY, sh. 93. 
Aynı yöndeki Yargıtay kararları için bkz: 15. HD. 10.06.1999 T. 1572/2448 K., KARATAŞ, 
İzzet, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Ankara 2009, sh. 416 dn. 5; 15.HD. 11.03.1993, E. 
3285, K. 1196, (www.kazanci.com.tr) (Erişim 16.10.2010) 

39 ÖZ, sh. 53; TANDOĞAN, sh. 68; SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 82; UYGUR, sh. 187. 
40 ÖZ, sh. 53. 
41 15. HD. 28.09.1999, E. 4952, K. 4899, (www.kazanci.com.tr) (Erişim 29.11.2011). 
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zamanından önce sözleşmeden dönme hakkı doğmaz42. Dikkat edilmesi gereken 
husus her ne kadar kanun hükmünde “iş sahibinin kusuru olmaksızın” ifadesi 
kullanılmış olsa da burada mutlaka iş sahibinin kusuru yüzünden gecikmenin 
meydana gelmiş olmasının aranmaması gerektiğidir. Zira hasta olduğu için elbi-
se siparişi verdiği terzide provalara gidemeyen kişide olduğu gibi kusuru olma-
sa da iş sahibine isnat edilebilen bir sebepten ötürü işe başlanamıyor ya da geci-
kiliyorsa ifa zamanından önce sözleşmeden dönme hakkı kullanılamaz43. 

Buna karşın, iş sahibi yüklenicinin tehlike yaratan bir davranışını önlemek 
amacıyla eserin icrasına engel oluyorsa sözleşmeden dönme hakkına sahip olur. 
Zira burada her ne kadar işin başlamasına ya da yürütülmesine engel olan kişi iş 
sahibiymiş gibi görünse de esasında buna sebebiyet veren yüklenicinin kendisidir. 
Örneğin bir bina inşaatına girişen yüklenicinin hatalarından ötürü komşu yapılar 
zarar görüyorsa, iş sahibi sözkonusu tehlikeden ötürü çalışmaları durdurabilir ve 
bu gecikmeden yüklenici sorumlu olur44. Ayrıca belirtilmelidir ki eserin icrasının 
gecikmesi iş sahibine isnat edilebilecek bir nedenden ya da dış nedenlerden kay-
naklanıyor; ancak yüklenici bu konuda iş sahibini vaktinde uyarabilecekken bun-
dan kaçınmışsa ve eğer iş sahibi zamanında uyarılsaydı sözkonusu gecikme önle-
nebilecek durumdaysa yine ifa zamanından önce sözleşmeden dönme hakkı gün-
deme gelir45. Ancak bu durumun sözkonusu olabilmesi için tehlikeyi önceden 
görebilmesi ve bu konuda iş sahibini uyarabilmesi yükleniciden beklenebilir ol-
malıdır. Zira bu durumda yüklenicinin iş sahibini uyarmaması özen borcunu ihlal 
anlamı taşır ve gecikmeden yüklenici sorumlu olur46. 

B. Yüklenicinin İşe Zamanında Başlamaması 

1. Teslim Süresinin Belirlenmemiş Olması 

Eserin teslimi tarihinin belirlenmemiş olması yüklenicinin işe dilediği zaman 
başlayabileceği anlamına gelmez47. Bu tür sözleşmelerde eserin icrasına başlan-
ması normal bir sürede bitirilmesi açısından önem taşıdığı için işin niteliğinden 
aksi anlaşılmıyorsa derhal işe başlanılmalı ve çalışmalara ara verilmeksizin de-

                                                                          
42 Aynı şekilde işsahibinin işlerin yürütülmesi için yükleniciye vermesi gereken vekâletnameyi 

vermemesi halinde de ifa zamanından önce sözleşmeden dönebilme mümkün olmayacaktır. 
ÖZ, sh. 53; ALTAŞ, sh. 99; UYGUR, sh. 453; BÜYÜKAY, sh. 94. 

43 Anlaştığı mimar ya da mühendisin yapılacak inşaat projelerini kendisine teslim etmediği için 
projeleri yükleniciye veremeyen işsahibi de kusuru olmamasına rağmen sözleşmeden döne-
meyecektir. ÖZ, sh. 53. 

44 Ayrıntılı bilgi için bkz: ÖZ, sh. 54 dn 31. 
45 TANDOĞAN, sh. 67; ÖZ, sh. 54. 
46 ÖZ, sh. 54. 
47 KARATAŞ, sh. 416. 
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vam edilmelidir48. İş sahibi işe başlamakta geciken yükleniciden derhal işe başla-
masını isteyebilir. İhtara rağmen işe başlamayan yükleniciye TBK md. 123 (eBK 
md.106/I) hükmü gereğince uygun süre tanımak gerekmektedir49. Ancak bu süre 
borçlu temerrüdünden farklı olarak “ifanın gerçekleşmesi için” değil “hazırlama 
faaliyetlerine girişilmesi için” verilir50. Sürenin geçmesinin ardından iş sahibi 
TBK md.123 hükmünde öngörülen seçimlik haklarını kullanabilir. 

Eser için malzeme alınması, proje çizilmesi ya da ruhsat almak için girişi-
len faaliyetler de kural olarak eserin icrasına başlanıldığı anlamı taşımaktadır51. 
Ancak istisna sözleşmesine konu olan eser “özel bir meydana getirme” niteliği 
taşıdığı için her somut olaya göre durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle yüklenicinin işe zamanında başladığını söyleyebilmek için yapılan gös-
termelik işlere değil kalan süre zarfında işi tamamlayıp tamamlayamayacağına 
bakılması gerekmektedir. Yüklenicinin işe başlamak için girişmiş olduğu faali-
yetler kötü niyetle iş sahibinin TBK md. 473/I’den kaynaklanan haklarını engel-
lemeye yönelik olmamalıdır52. Yargıtay vermiş olduğu bir kararda henüz imalat 
aşamasına geçilmemiş olsa bile arsanın imar mevzuatı açısından engelsiz hale 
gelmesi için girişimlerde bulunan yükleniciye karşı “işe zamanında başlanılma-
dığı” iddiasına dayanılarak sözleşmeden dönülemeyeceğini; aksinin dürüstlük 
kuralı ile bağdaşmayacağını hükmetmiştir53. 

Eser sözleşmesinde yüklenicinin icra etmeyi taahhüt ettiği eserin niteliği ve 
özellikleri işin ne zaman bitirileceğinin belirlenmesinde bir ölçüt olabilir. Bu du-
rumlarda işin niteliğinden teslim süresi tespit edilebilecektir. Örneğin bir terziye 
dikmesi için sipariş edilen bir elbise uygun bir sürede dikilip teslim edilmelidir. 
Ancak burada yükleniciye eseri meydana getirip teslim edebilmesi için gerekli 
zaman tanınmalı, bu süre de iş yaşamının gereklerine göre saptanmalıdır54. 

Konuyla ilgili olarak belirtilmesi gereken son husus ise taraflarca eserin 
tamamlanması için saptanan sürenin yüklenici işe başladıktan sonra başlayacağı 
kararlaştırılmışsa yüklenicinin işe hiç başlamaması üzerine işe zamanında baş-

                                                                          
48 ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2015, sh. 

344; UYGUR, sh. 194; KARAHASAN, Borçlar, sh. 249-250; YAVUZ, Cevdet/ACAR, Fa-
ruk/ÖZEN, Burak, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, İstanbul 2011, sh. 472. 

49 EREN, Özel, sh. 631; ARAL/AYRANCU, sh. 345; GÜMÜŞ, Kısa Ders Kitabı, sh. 302; 
GÜMÜŞ, Özel Hükümler, sh. 23; SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 82; DAYINLARLI, 
Kemal, İstisna Aktinin Ademi İfası İle İlgili Yargıtay Kararları (Yargıtay Kararları), Ankara 
1986, sh. 25. 

50 ÖZ, sh. 56; SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 82. 
51 KARATAŞ, sh. 417; ALTAŞ, sh. 100. 
52 ALTAŞ; sh 100. 
53 ALTAŞ, sh. 100-101 dn. 16, Y 15. HD. 06.11.2002 T. 3513/4971. 
54 KARAHASAN, Borçlar, sh. 250; TANDOĞAN, sh. 118. 
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lanılmadığı gerekçesine dayanılarak sözleşmeden dönülebilmesi hususudur55. 
Bu halde de eserin tamamlanması gereken tarih henüz belirli olmadığı için tes-
lim süresi belirlenmemiş sözleşmelere ilişkin düzenlemeler uygulama alanı 
bulmalıdır. Ancak yüklenici işe başlamışsa iş sahibi yalnızca işin kararlaştırılan 
zamanda bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşmeden dönebilir56. 

2. Teslim Süresi Belirlenmiş Olması 

Sözleşmede işe başlama tarihi kararlaştırılmışsa bu tarihte işe başlamayan 
yüklenici temerrüde düşer ve bu durumda TBK md.123 hükmü gereğince tanı-
nan sürenin de işe başlamadan geçirilmesi halinde iş sahibinin temerrütten do-
ğan yetkilerini kullanabilmesi mümkündür57. Bununla birlikte Yargıtay kararla-
rında, eser teslim tarihinin belirlenmiş olduğu sözleşmelerde dahi yüklenici 
esere zamanında başlamamış olsa bile eseri zamanında teslim edebilecek du-
rumda ise sözleşmenin bozulmaması gerektiğini ifade edilmektedir58. 

Sözleşmede işe başlama tarihi değil de eserin teslimi için bir süre öngörül-
müşse artık iş sahibi işe zamanında başlanılmadığı gerekçesiyle sözleşmeyi 
feshedemez. Zira burada yüklenicinin işe zamanında başlama yükümlülüğünden 
değil eseri zamanında teslim borcundan söz edilmektedir59. Yine sözleşmede 
taraflarca kısmi teslim, yani eserin belli bir bölümünün belirli zamanlarda teslim 
edilmesinin kararlaştırılması da mümkündür. Bu anlaşma sayesinde yüklenici 
işin tamamını bitirmeden belirli kısımlarını belirli zamanlarda teslim edeceğini 
taahhüt ettiği için öncelikle bir yükümlülük altına girmektedir. Ancak aynı za-
manda sözkonusu anlaşma yüklenici için bir hak niteliği de taşımaktadır; zira bu 
anlaşma ile yüklenici iş sahibine karşı eserin kısım kısım teslim edilmesinin 
kararlaştırılmasından doğan bazı talep haklarını da ileri sürebilecektir. Fakat 
sözkonusu anlaşma kapsamında kısmi teslimlerinde objektif olarak yükümlü-
lüklerine aykırı hareket edecek olursa yine TBK md. 473/I hükmü şartlarının 
oluşmuş olması koşulu ile uygulama alanı bulabilir60. Bununla birlikte doktrinde 

                                                                          
55 ÖZ, sh. 55; ALTAŞ, sh. 100 dn. 11. 
56 GÖKYAYLA, Emre, Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, İstanbul 2009, sh. 160; 

TANDĞAN, sh. 113; GÜMÜŞ, Kısa Ders Kitabı, sh. 301; GÜMÜŞ, Özel Hükümler, sh. 22; 
YAVUZ/ACAR/ÖZEN, sh. 473. 

57 YÜCEL, Özge, Borçlar Kanunu 358/1 Hükmüne Göre Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama 
ve İşi Sürdürme Borcu, AÜHFD C.57 S.3, Ankara 2008, sh. 781; SELİÇİ, Müteahhidin So-
rumluluğu, sh. 82-83. 

58 Y 15.HD. T. 11.03.1993 E. 3285 K. 1196; Y 15.HD. T.21.04.1993 E.3812 K. 1371; Y 15.HD. 
T. 26.11.1974 E. 898 K. 1922; Y 15.HD. T. 1.2.1979 E. 110 K. 170; Y 15.HD. T. 15.9.1981, 
E. 1820, K. 1701. (www.kazanci.com.tr) 

59 ALTAŞ, sh. 100-101; ÖZ, sh. 56; ERGEZEN, Muaz, İstisna Sözleşmesinde Tarafların Söz-
leşmeyi Sona Erdirme Hakkı, Ankara 2007, sh. 61. 

60 OZANOĞLU, sh. 6; KARATAŞ, sh. 120; AYAN, sh. 50. 



264 Arş. Gör. Aybike TUNÇ ERÜHFD, C. XI, S. 1, (2016) 

sözleşmede işe başlanılması için bir süre öngörülmemiş olmasına rağmen yük-
lenicinin kalan sürede işi bitiremeyeceğinin aşikâr olduğu hallerde iş sahibinin 
bir seçimlik hakkı olduğunu söyleyen yazarlar da bulunmaktadır61. Bu durumda 
iş sahibi sözleşmede öngörülen süreyi bekleyip yükleniciyi temerrüde düşürebi-
leceği ve temerrüt hükümlerinden yararlanabileceği gibi işe zamanında başla-
nılmadığı gerekçesiyle sözleşmeden derhal dönebilir62. 

C. Yüklenicinin Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak İşi Geciktirmesi 
Yüklenici işe zamanında başlamış; ancak işi aynı nitelikte iş yapan normal 

bir yükleniciden daha yavaş yürütmekte ise ya da eserin icrası için faaliyetlere 
başlamış fakat eser ortaya çıkmadan önce durdurmuşsa sözleşme hükümlerine 
aykırı olarak işi geciktiriyor demektir63. Bu hallerde eseri teslim tarihi belirlen-
memişse iş sahibi TBK md.473/I hükmüne dayanarak ifa zamanından önce 
sözleşmeden dönebilir; ancak bir vade kararlaştırılmışsa eserin öngörülen süre 
içerisinde tamamlanamayacağı kesin olarak anlaşılmadığı sürece sözleşmeden 
dönülemez64. Ayrıca üzerinde durulması gerekir ki yüklenicinin işi benzer nite-
likte işlere nazaran yavaş yürütmesi başlı başına bu koşulun gerçekleşmesi için 
yeterli değildir, durum somut olayın şartlarına göre değerlendirilmelidir. Örne-
ğin inşaatın yapıldığı arazinin elverişsiz olması nedeniyle çalışmalar yavaş sü-
rüyorsa iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkının varlığından söz edilemez. 
Buna karşın işi kolaylaştıracak bir durumun varlığı halinde yüklenici de iş sahi-
binin çalışmaları yavaş sürdüreceğini düşündüğünü belirterek işi hızlandırmak-
tan kaçınamaz65. 

TBK md.123 hükmünde öngörülen süre verme koşulunun burada nasıl uy-
gulanacağı noktası da doktrinde tartışmalıdır. TBK md.473/I hükmünün özel bir 
temerrüt düzenlemesi olduğunu savunan hukukçulara göre66 iş sahibi yüklenici-
ye hızını beklenen seviyeye çıkarması halinde eserin icrasını tamamlamasına 
yetecek kadar bir süre tanımalıdır; bu şekilde borçlu temerrüdünde olduğu gibi 
ifa için uygun bir süre verilmiş olmaktadır. Karşı görüşteki yazarlara67 göreyse 
bu yaklaşım iş sahibinin işin yapılma hızından çok eserin ne zaman teslim edi-

                                                                          
61 ALTAŞ, sh. 101; ERGEZEN, sh. 61-62. 
62 Karş. TANDOĞAN, sh. 118; ÖZ, sh. 52; SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 82; UY-

GUR, sh. 453. 
63 EREN, Özel, sh. 630; ATAMULU, sh. 57; KARATAŞ, sh. 418-419, Y 15. HD. 25.10.2001 

T. 2694/4801. 
64 ÖZ, sh. 57; AYAN, sh. 92. 
65 ATAŞ, sh. 102; ERGEZEN, sh. 62. 
66 SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 84; TANDOĞAN, sh. 118; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, 

sh. 473. 
67 ÖZ, sh. 58; TANDOĞAN, sh. 118; DAYINLARLI, Yargıtay Kararları, s. 76. 
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leceğine önem verdiği anlamına gelmektedir. Bu durum iş sahibinin ancak ese-
rin kararlaştırılan tarihte teslim edilmemesi halinde sözleşmeden dönebileceği 
sonucunu doğurur. Hâlbuki bu husus ayrıca düzenlenen bir dönme sebebidir. 
Dolayısıyla burada iş sahibinin yükleniciye tanımış olduğu süre eserin icrasının 
tamamlanmasına yönelik değil çalışma hızının beklenilen seviyeye yükselmesi-
ne yöneliktir. Yüklenici işi derhal hızlandırabilecek veyahut eserin icrası dur-
muşsa başlatabilecek konumdaysa iş sahibi kendisine bu yönde bir ihtarda bu-
lunabilir. Ancak yüklenicinin beklenilen hıza ulaşamayacağı açıkça anlaşılıyor-
sa TBK md.124 (eBK md.107) hükmüne kıyasen iş sahibi herhangi bir ihtar 
veya süre vermeye gerek duymaksızın sözleşmeden dönebilir68. 

Son olarak belirtmek gerekir ki iş sahibinin ifa zamanından önce sözleşme-
den dönme hakkını kullanmaması ifanın gecikmesini kabul ettiği yönünde örtü-
lü bir irade beyanı olarak anlaşılmadığı sürece eseri teslim tarihi geldiğinde 
yükleniciyi temerrüde düşürmesine hatta seçimlik haklarından dönmeyi kullan-
masına engel teşkil etmez69. 

D. İş sahibine Yüklenemeyecek Bir Sebeple Ortaya Çıkan Gecikme 
Yüzünden Yüklenicinin İşi Kararlaştırılan Zamanda Bitiremeyeceğinin 
Açıkça Anlaşılması 

İş sahibinin TBK md. 473/I hükmüne dayanarak ifa zamanından önce söz-
leşmeden dönebileceği son durum ise yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda 
bitiremeyeceğinin açıkça anlaşılması halidir. Bu hüküm ancak eser teslim tari-
hinin belirlendiği sözleşmelerde uygulama alanı bulabilir. Zira eser teslim tari-
hinin belirlenmediği sözleşmelerde daha önce de belirtildiği gibi işe zamanında 
başlanılmaması ya da işin geciktirilmesi hallerinde sözleşmeden dönülebilir70. 
Eser teslim tarihinin yanında işe başlama tarihi de sözleşme ile belirlenmişse bir 
fark olarak ispat yükü de yön değiştirir. İşin geciktirilmesi sebebiyle eserin ön-
görülen teslim tarihine yetişmeyeceği sebebiyle sözleşmeden dönülen hallerde 
ispat yükü iş sahibinin üzerinde iken işe başlama tarihinin sözleşme ile belirlen-
diği hallerde yüklenici işe öngörülen zamanda başladığını ispatla yükümlüdür71. 

Doktrinde ayrıca eser teslim tarihi sözleşme ile belirlenmiş olmasa bile iş 
sahibinin yükleniciye tek yanlı olarak eserin belli bir tarihte teslim edilmesini 
istediğini bildirmesi halinde yine ifanın bu belirtilen tarihe yetişemeyeceğinin 

                                                                          
68 BÜYÜKAY, sh. 90; SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 80. 
69 ÖZ, sh. 59; ALTAŞ, sh. 103-104. 
70 ÖZ, sh. 59; ALTAŞ, sh. 103; ERGEZEN, sh. 63; ARAL/AYRANCI, sh. 345; SELİÇİ, Müte-

ahhidin Sorumluluğu, sh. 66; GÜMÜŞ, Kısa Ders Kitabı, sh. 301; GÜMÜŞ, Özel Hükümler, 
sh.22. 

71 ÖZ, sh. 60; SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu, sh. 83; BÜYÜKAY, sh. 91. 
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anlaşılmış olmasının sözleşmeden dönülebilmesi için yeterli olduğunu öne sü-
ren yazarlar bulunmaktadır. Bu görüşü savunan yazarlara72 göre iş sahibi söz 
konusu beyanıyla sadece eserin teslimi tarihine önem verdiğini ortaya koymak-
tadır ve böyle bir durumun sonuçlarının farklı bir sonuca bağlanması md. 473/I 
hükmünün amacına ters düşer. Kuşkusuz iş sahibinin öngördüğü süre yükleni-
cinin eseri tamamlamasına yetebilecek nitelikte bir süre değilse hukuki bir bağ-
layıcılığı olmaz; ancak sözkonusu süre eserin tamamlanması için elverişli ise 
artık vade öngörülmüş gibi sonuca varılması gerekmektedir73. 

İş sahibinin yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği gerek-
çesine dayanarak sözleşmeden dönebilmesi için eserin icrasındaki gecikmenin 
öngörülen tarihte eserin teslimini kesinlikle imkânsız hale getirmiş olması gere-
kir74. Keza Yargıtay'ın yerleşik içtihatları da bu yöndedir75. Buna karşın hayatın 
olağan akışına göre eserin belirlenen tarihte teslimi mümkün değilse yüklenici 
bir takım varsayımsal kolaylıklar öne sürerek iş sahibinin sözleşmeden dönme-
sini önleyemez; zira böyle bir davranış kötü niyet kavramı çerçevesinde değer-
lendirilecektir76. Ayrıca belirtilmelidir ki eserin icrasının belirlenen tarihten çok 
az bir gecikmeyle tamamlanması mümkünse ve bu gecikme iş sahibi açısından 
önemli bir sakınca doğurmayacaksa dürüstlük kuralı gereği iş sahibinin sözleş-
meden dönmesinin mümkün olmaması gerekir77. Yine Yargıtay içtihatlarında 
eserin büyük bir kısmının tamamlanmış olması halinde iş sahibinin md. 473/I 
hükmüne dayanarak sözleşmeden dönemeyeceği ifade edilmektedir78. 

Yüklenicinin henüz sözleşmenin kurulma aşamasında eserin sözleşmede 
düzenlenen tarihte tesliminin mümkün olamayacağının öngörülebildiği iddiasıy-
la iş sahibinin sözleşmeden dönmesine engel olabilmesi de mümkün değildir. 
Zira yaptığı iş konusunda iş sahibinden daha bilgili olması beklenen yüklenici 

                                                                          
72 ÖZ, sh. 60; BÜYÜKAY, sh. 91; EREN, Özel, sh. 629. 
73 GÖKYAYLA, sh. 197; ERMAN, Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 

2007, sh. 55-56. 
74 ALTAŞ, sh. 103; ERGEZEN, sh. 63-64; ÖZ, sh. 61. 
75 KARAHASAN, İmar, sh. 251. 
76 Örneğin yüklenici eserin icrasını devam ettirmeye yetecek mali güçten yoksun olmasına 

rağmen malzeme fiyatlarının büyük ölçüde düşeceğini ve böylece eseri teslim tarihine yetişti-
receğini öne sürerek işsahibinin sözleşmeden dönmesini engelleyemez. 15. HD. 21.10.2002, 
E. 4195, K. 4758; 15. HD. 19.06.2002, E. 1031, K. 3313; 15. HD. 25.10. 2011, E. 2694; K. 
4801. (www.kazanci.com.tr) (Erişim tarihi 29.11.2011) Bu doğrultuda bkz: ÖZ, sh. 61; 
ALTAŞ, sh. 104; ERGEZEN, sh. 63. 

77 ÖZ, sh. 61; BİLGE, sh. 252. 
78 Yargıtay eserin %74’ünün tamamlanmış olmasının işsahibinin sözleşmeden dönmesine engel 

olmaya yeterli olduğunu kabul etmektedir. 15. HD 01.02.2006, E. 6210, K.397; 15. HD. 
06.11.2003, E. 1903, K. 5288; 15. HD. 07.05.2001, E. 548, K. 2453. (www.kazanci.com.tr) 
(Erişim tarihi 29.11.2011) 
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sözleşme konusu eserin icrasını ne kadar sürede tamamlayacağını bilmeli ve 
süreyi bu doğrultuda ayarlamalıdır79. 

Eserin sözleşmede belirlenen tarihte teslim edilememesi hali sözleşme ku-
rulduktan sonra ortaya çıkan sebeplerden kaynaklanabileceği gibi sözleşme 
kurulmadan önce var olan sebeplerde de kaynaklanabilir. Her iki durumda da 
TBK md. 473/I hükmünde öngörülen şartlar gerçekleşmişse iş sahibi sözleşme-
den ifa zamanından önce dönebilir80. 

SONUÇ 
Eser sözleşmeleri sadece belli bir eserin teslimi değil aynı zamanda o eserin 

icrasının da borçlanıldığı sözleşmelerdir. Bu nedenle kanun koyucu iş sahibine 
yüklenicinin kusuru olmasa dahi işe zamanında başlamaması ya da işi geciktir-
mesi hallerinde bu durumun kendinden kaynaklanıyor olmaması koşuluyla söz-
leşmeden dönebilme imkânı tanımıştır. 

Kanun, iş sahibine istisnai olarak muaccelliyet şartı aranmaksızın dönme 
hakkı tanıdığı için baskın görüş gibi biz de burada temerrüd hükümlerinin uygu-
lama alanı bulamayacağı, TBK md. 125 anlamında seçimlik haklardan yarar-
lanmak isteyen iş sahibinin yükleniciyi temerrüde düşürmek için muacceliyet 
tarihini beklemesi gerektiği görüşündeyiz. 

İş sahibi, sahip olduğu dönme hakkı geriye etkili bir hak olduğu için söz-
leşmeden dönen iş sahibi ücret ödeme borcundan kurtulacak ve hatta daha önce 
ödediği ücretin iadesini talep edebilecektir. Bununla birlikte iş sahibi, sözleş-
meden haksız olarak dönerse yüklenicinin müspet zararını tazminle yükümlü 
olur81. 

                                                                          
79 ALTAŞ, sh. 104; ERGEZEN, sh. 61-62; ÖZ, sh. 61. 
80 ALTAŞ, sh. 104; TANDOĞAN, sh. 115; GÖKYAYLA, sh. 162. 
81 ARAL/AYRANCI, sh. 346. 
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TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA 
YETKİSİZ TEMSİL HALLERİ VE SONUÇLARI 

Halit ERGÜN* 

ÖZET 

Yetkisiz temsil TBK m. 46 - 48 arasında düzenlenmiştir. Bu müessese çok değişik 
şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlardan en sık karşılaşılanları temsil olunan tarafından yetki-
siz temsilciye temsil yetkisinin hiç verilmemesi veya geçerli olarak verilen temsil yetkisi-
nin sona ermesidir. Ancak yetkisiz temsil ile özellikle, temsil olunan tarafından verilen 
temsil yetkisinin temsilci tarafından sınırlarının aşılması veyatemsil yetkisinin kötüye 
kullanılması durumları da uygulamada görülen yetkisiz temsil hallerindendir. Söz konusu 
hallerde yetkisiz temsilcinin yapmış olduğu hukukî işlem niteliği itibariyle sakattır. Sakat 
olan bu hukukî işlem temsil olunan tarafından onanır, yani icazet verilirse, baştan itibaren 
geçerli olur. Buna karşılık, temsil olunan söz konusu işlemi onamaz (icazet vermezse) 
geçmişe etkili olarak geçersiz hale gelir. Böyle bir halde, üçüncü kişinin bazı zararları 
doğabilir. Üçüncü kişiler bu zararlarını, yetkisiz temsilciden, sözleşme görüşmelerinden 
doğan sorumluluk (culpa in contrahendo) çerçevesinde talep edebilirler. 

Anahtar Kelimeler: Temsil, Yetkisiz Temsil, Temsil Olunan, Yetkisiz Temsilci, 
İcazet (Onay), Culpa in Contrahendo. 

ABSTRACT 

Agency without authority is regulated in Art 46-48 in TLO. This institute occurs in 
many different forms. The forms which are not having been given the authority to the 
unauthorized agency by the principal and expiration of the given authority are just two 
of them. However, agency without authority becomes a case issue especially when an 
agent exceeds the apparent authority and when an agent abuses the authority that has 
been given. In such situations, the legal transaction done by the agent without authority 
is invalid in essence. If this invalid legal transaction is to be affirmed by the principal, 
then the legal transaction becomes valid ex tunc. On the other hand, if this legal 
transaction is not to be affirmed by the principal, then it becomes invalid ex tunc. In this 
case, damages for a third person may arise. The third person may claim these damages 
from the agent within the terms of culpa in contrahendo. 

Keywords: Agency, Agency Without Authority, Principal, Unauthorized Agent, 
Affirmation, Culpa in Contrahendo. 
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I. GİRİŞ 
Bir hukukî işlem kural olarak, onu yapan kimse hakkında hüküm ifade 

eder. Buna karşılık, bazı hallerde, bir kimsenin kendi başına işlem yapabilmesi, 
maddî veya hukukî bir engel sebebiyle mümkün olmayabilir. Böyle hallerde 
işlem bir temsilci aracılığıyla gerçekleştirilir1. Temsilcinin (mümessilin) hukukî 
hüküm ve sonuçları başkasına (temsil olunana) ait olmak üzere, onun adına ve 
hesabına bir hukukî işlem yapabilmesine temsil denir2. Bu hukukî müessese 
TBK. m.40-48’ de düzenlenmiştir3. 

Temsilcinin temsil olunanın ad ve hesabına hukukî işlem yapma yetkisine, 
temsil yetkisi adı verilir4. Temsil yetkisi, temsil olunanın hukukî işlemler kurma 
yetkisinin ve ehliyetinin bir parçasıdır. Hukukî işlem yapma (fiil) ehliyeti olan 
herkes potansiyel olarak temsil yetkisi verme iktidarına sahiptir5. Temsil yetkisi, 
temsil edilenin tek taraflı ve ulaşması gerekli bir irade beyanı ile verilir6. Bu 
sebeple temsil yetkisi, temsil ilişkisinin esas unsurunu teşkil eder7. Dolayısıyla, 
usulüne uygun olarak verilmemiş bir temsil yetkisi mevcut olmadan, temsil 
ilişkisinden bahsetmek mümkün değildir8. 

Temsilci temsil yetkisini, temsil olunan tarafından verilen tek taraflı ve 
varması gerekli irade beyanı ile kazanır9. Temsilci, bu irade beyanının, kendi 
hukukî alanına girmesiyle temsil yetkisini elde eder. Bu sebeple, temsil oluna-

                                                                          
 Dipnotlarda geçen eserler, yazarlarının soyadları ile anılmıştır. Aynı yazarın birden dazla 

eserine yapılan atıflar kısaltılmış şekliyle parantez içerisinde gösterilmiştir. Dipnotlarda ya-
zarlar sadece soyadları ile anılmış, eserlerin tam künyesi bibliyografyada verilmiştir. 

1 Esener, Temsil, s. 1; Antalya, s. 361; Deryal / Genç, s. 109; Von Tuhr, s. 314 vd. s. 223; 
Uygur, s. 367; Önen, s. 69; Oğuzman/Öz, s. 218. 

2 Eren, s. 424; Antalya, s. 361; Nomer, s. 57; Oğuzman/Öz, s. 217; Reisoğlu, s. 149; Akıncı, s. 
132 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, s. 44; Von Tuhr, s. 314 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 
220; İnceoğlu, s. 3; Akyol, s. 3; Kutlu Sungurbey, s. 9 

3 Oğuzman/Öz, s. 220; Akıncı, s. 124; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 221; Akyol, s. 8, 9; 
İnceoğlu, s. 3; Manav, s. 30; Çiçek, s. 7, Kırca, s. 445. 

4 Eren, s. 434; Esener, Temsil, s. 70; VonTuhr, s. 315; Oğuzman/Öz, s. 224; Antalya, s. 372; 
Önen, s. 70; Kocayusufpaşaoğlu, s. 635; Akyol, s. 4; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/ Altop, s. 229. 

5 Oğuzman/Öz, s. 230; Antalya, s. 369; Kocayusufpaşaoğlu, s. 653, 654; Uygur, s. 368, 369; 
Nomer, s. 59. 

6 Eren, s. 434; Kocayusufpaşaoğlu, s. 635; Esener, Temsil, s. 15; Altıner, s. 9; Oğuzman/Öz, s. 
217; Antalya, s. 372; 

7 Demir, s. 252; Antalya, s. 368, 372; Önen, s. 70; İnan, s. 347; Özdemir, s. 22. 
8 İnan/Yücel, s. 334; Eren, s. 434; kocayusufpaşaoğlu, s.635. 372; VonTuhr, s. 314; İnceoğlu, s. 

99; Akyol, s. 4, 313; Oğuzman/Öz, s. 224; İnan, s. 346; Özsunay, s. 136; Eren, s. 434; Akıncı, 
s. 125. 

9 Kocayusufpaşaoğlu, s. 635; Eren, s. 434; Akyol, s. 164; Akıncı, s. 129; VonTuhr, s. 320; 
Kılıçoğlu, s. 228; Oğuzman/Öz, s. 227; Antalya, s. 372. 
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nın bu yöndeki irade beyanının temsilcinin hâkimiyet alanına varması yeterli-
dir10. Böyle bir durumda, temsilcinin rızasına ihtiyaç duyulmadığı gibi, kendisi-
ni yetkilendiren beyanı öğrenmiş olmasına da gerek yoktur11. 

Temsil yetkisini veren hukukî işlemin geçerliliği kural olarak şekle bağlı 
değildir12. Gerçekten de, temsil yetkisi sözlü veya yazılı olarak verilebilir13. Hat-
ta doktrinde hâkim görüşe göre, temsil yetkisi veren irade beyanını şekil şartına 
tabi değildir14. Böyle bir sonuç, temsil yetkisine dayanılarak yapılacak olan hu-
kukî işlem kanunda şekle tabi tutulmuş olsa bile değişmez. Temsil yetkisi, tem-
silciye verilen bir belge ile açıklanmış olabileceği gibi, üçüncü kişilere yapıla-
cak sözlü, yazılı beyanlarla veya gazetede ilân edilmek suretiyle de duyurulabi-
lir15. Çünkü burada önemli olan, temsil olunanın yetkilendirme iradesinin, tem-
silci olacak kişinin hukukî alanına girmesidir. 

II. YETKİSİZ TEMSİL 

A. Kavram 
Temsil yetkisi verildiğine ilişkin bir irade beyanının mevcut olmaması veya 

bu yetkinin sınırlandırılmış ya da kaldırılmış olmasına rağmen, temsilcinin yet-
kisini aşarak başkası adına hukukî işlem yapmasına doktrinde “yetkisiz temsil” 
adı verilmektedir16. Geçerli temsil yetkisine sahip olmayan bir temsilciye de 

                                                                          
10 Oğuzman/Öz, s. 227 vd. Antalya, s. 372; Kocayusufpaşaoğlu, s. 635; s. 134; Uygur, s. 372; 

Nomer, s. 59; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 229. 
11 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 227; Kocayusufpaşaoğlu, s. 635; Antalya, s. 372; 

İnceoğlu, s. 101; Akıncı, s. 129; Oğuzman/Öz, s. 227 vd.; Eren, s. 435; Esener, Temsil, s. 25. 
12 Eren, s. 437; Yavuz, s. 407; Esener, Temsil, s. 34; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 229; 

Altıner, s. 14; İnceoğlu, s. 139 vd; Akıncı, s. 130; Akyol, s.177; Oğuzman/Öz, s. 230; 
Schwarz, s. 391. 

13 Eren, s. 437; Kocayusufpaşaoğlu, s. 667; Antalya, s. 374; Oğuzman/Öz, s. 231. 
14 Oğuzman/Öz, s. 231; Kocayusufpaşaoğlu, s. 668, 667; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/ Altop, s. 

229; Hatemi/Gökyayla, s. 101; Akyol, s. 177, İnceoğlu, s. 139; Uygur, s. 368. Kanaatimizce, 
temsilcinin yapacağı bir sözleşmenin şekle tabi olması, temsil yetkisinin şekle bağlı olmadan 
yapılmasına engel değildir. Ancak temsil yetkisinin varlığının ispatı ve üçüncü kişilerin güve-
ninin sağlanması bakımından temsil olunan tarafından temsilciye hukukî işlemi yapması açı-
sından bir “yetki belgesi” ya da diğer adı ile “selâhiyetname” verilmelidir. Bu konuda bkz. 
Deryal/Genç, s.112. Yargıtay, tapuda resmî şekilde yapılması gereken taşınmaz satışı ile ilgili 
sözleşmelerin noterlikçe yazılı bir belge ile tasdik edilen yetki belgesinin temsilcinin sıfatını 
ispat etmesi bakımından mecburi görmektedir. Çünkü söz konusu uygulamada amaç; sözleş-
menin ispat şartının gerçekleştirilmesidir. Bu konuda bkz. Deryal/Genç, s.112. 

15 Yavuz, s. 407; Demir, s. 257; Akyol, s. 164; Kocayusufpaşaoğlu, s. 636; Antalya, s. 375; 
Oğuzman / Öz, s. 228 vd. 

16 Von Tuhr, s. 355; Kutlu Sungurbey, s. 9 vd. Akyol, s. 449, 450; Oğuzman/Öz, s. 248; Antal-
ya, s. 400, 401; Tunçomağ, s. 421; Feyzioğlu, s. 301; Kocayusufpaşaoğlu, s. 719-720; Ayan, 
s. 174; İnceoğlu, s. 355; Berki, s. 31; Yelmen, s. 430; Kayıhan, s. 152 vd.; Kırca, s. 447; 3. 
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yetkisiz temsilci (mümessil) adını alır17. Yetkisiz temsil müessesesi TBK m. 46-
48 arasında düzenlenmiştir18. 

B. Yetkisiz Temsilin Şartları 
Bir olayda yetkisiz temsilin söz konusu olması için bazı şartların gerçek-

leşmesi gerekmektedir. Aşağıda bunlar sırasıyla ele alınmıştır. 

1. Yetkisiz Temsilci İle Üçüncü Kişi Arasında Geçerli Bir İşlemin 
Yapılması 

a. Genel Olarak 

Yetkisiz temsilin söz konusu olabilmesi için, temsil olunan ile temsilci ara-
sında geçerli bir hukukî işlemin yapılması gerekir19. TBK m. 40 – 48 de temsil 
ilişkisi, doğrudan temsil dikkate alınarak düzenlenmiştir. Doğrudan temsilin 
geçerli olması ve hukukî işlemin yapabilmesi için, temsilcinin üçüncü kişiye 
temsil olunan adına hareket ettiğini açıklaması gerekir20. Buna karşılık, dolaylı 
temsilde, temsilci, temsil olunan adına değil, kendi adına işlem yapar. Fakat 

                                                                                                                                                                                    
HD. T. 4.2.2002 E. 2002/ 414 K. 2002/ 1200 kararında “bir kimse temsil yetkisi olmadığı 
halde başka bir kişi adına bir hukuksal işlem veya sözleşme yaparsa yetkisiz temsil söz konu-
su olur.” ifadeleri ile aynı sonucu doğrulamış bulunmaktadır (KBİBB., 818/m. 388). HGK. T. 
19.10.2011 E. 2011/ 12 – 549, K. 2011/ 644 kararı“Bir kimse temsil yetkisi olmadığı halde 
başka bir kişi adına bir hukuksal işlem veya sözleşme yaparsa yetkisiz temsil söz konusu olur. 
Temsil yetkisi olmadan başkası adına hukuksal işlem yapan kimseye yetkisiz mümessil de-
nir.” (KBİBB, 6098/m. 40); 11. HD. T. 28.9.2004, E. 2004/6138, K. 2004/8980 (KBİBB., 
6762/m.319). 

17 Von Tuhr, s. 378, 379; Hatemi/Gökyayla, s. 105; Oğuzman/Öz s. 249; Antalya, s. 400; 
Özsunay, s. 143; Kocayusufpaşaoğlu, s. 719; Esener, Yetkisiz Temsil, s. 115; Tekinay/ Ak-
man/ Burcuoğlu/ Altop, s. 264; Kutlu Sungurbey, s. 9, 10; İnceoğlu, s. 355; Akyol, s. 449; 
Eren, s. 453; Akıncı, s. 132. 

18 İnan/Yücel, s. 356. 
19 Şahsa sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılmasında temsil ilişkisinden söz edilmesi mümkün 

olmadığından yetkisiz temsil ilişkisi de mümkün olmaz. Maddî fiiller de aynı şahsa sıkı sıkıya 
bağlı haklar gibi temsil ilişkisi söz konusu olmadığında yetkisiz temsilin varlığı aranmaz. Ko-
nuyla alakalı olarak temsilcinin temsil olunan adına hareket etmesinin üçüncü kişinin bildiği 
veya bilmesi gerektiği tüm hal ve şartların dürüstlük kuralı çerçevesinde güven ilkesi gereğin-
ce belirlenmesi gerekir. Geniş bilgi için bkz. Antalya, s. 400; Akıncı, s. 132; Esener, Yetkisiz, 
s. 115; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 264; Von Tuhr, s. 356; Tunçomağ, s. 421; 
Reisoğlu, s. 159; Kocayusufpaşaoğlu, s. 720; Kutlu Sungurbey, s. 9 vd; Akyol, s. 49; Çiçek,  
s. 19; İnceoğlu, s. 355; Altıner, s. 3, 4, 5.; Akın, s. 337: “…Bir kimse üçüncü bir kişi ile baş-
kası adına hukuksal işlem yaptığı zaman temsil yetkisine haiz değilse, yapılan işlemin hüküm 
ve sonuçları hiçbir şekilde temsil olunanın hukuksal alanında meydana gelmez…” 

20 Von Tuhr, s. 315; Esener, Yetkisiz, s. 116; Berki, s. 31; Feyzioğlu, s. 301; 
Kocayusufpaşaoğlu, s. 719 vd. Kutlu Sungubey, s. 9 vd.; Akyol, s. 49 vd.; Renda/ Onursan, s. 
1028; Önen, s. 77; Tunçomağ, s. 421; Antalya, s. 400; İnan, s. 356; Nomer, s. 63; İnceoğlu, s. 
355. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/ Altop, s. 264. 
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böyle bir halde temsilci ile temsil olunanın iç ilişkisi anlamında, ayrı bir hukukî 
işlem yapmaları gerekir. 

Bir hukukî işlemin geçerli olabilmesi için, yapanın gerekli yetkileri haiz 
olması lâzımdır. Bu anlamda, temsilcinin hukukî işleme yöneltmiş olduğu 
irade beyanının geçerli olabilmesi için, temsil yetkisini haiz olması mecburi-
dir21. 

b. Yetkisiz Temsilin Gerçekleşme Şekilleri 

TBK m 46 - 48 arasında öngörülen yetkisiz temsil, çok değişik şekillerde 
gerçekleşebilir. Fakat uygulamada en sık karşılaşılanı temsil yetkisinin yok-
luğudur22. Temsil yetkisinin yokluğu genel olarak şu hallerde söz konusu 
olur: 

aa. Temsilciye Temsil Yetkisi Verilmemesi 

Temsilcinin hukukî işlemi yaptığı süre zarfında temsil olunan tarafından 
temsil yetkisi hiç verilmemişse, hukukî işlem kesin hükümsüzlük (butlan) ile 
sakattır23. Temsil yetkisinin hiç verilmemesi hallerini sınırlamak mümkün de-
ğildir. Bununla birlikte temsil yetkisinin yokluğu uygulamada genel olarak aşa-
ğıdaki şekillerde ortaya çıkar. 

bb. Temsil Yetkisi İçin Gerekli Olan Unsurların Geçersiz Olması 

Temsil olunan, kanunen tek başına yapamayacağı işlemleri temsilci aracılı-
ğıyla yapamaz24. Bununla birlikte, temsil yetkisinin verilebilmesi için, temsil 
olunanın hukukî işlem (fiil) ehliyetine sahip olması gerekir. Bu anlamda temsil 
olunan sınırlı ehliyetsiz ise, kanunî temsilcisinin iznine bağlı olmadan yapabile-
ceği işlemler için, tek başına temsilci atayabilir25. Buna karşılık, tam ehliyetsizin 
temsilci atayabilmesi mümkün değildir26. Şayet temsil yetkisinde irade sakatlığı 

                                                                          
21 3. HD. T. 4. 2. 2002 E. 2002/ 414 K. 2002/ 1200 (KBİBB., 818/m. 388); 13. HD., T. 

27.2.2003, E. 2002/13428 K. 2003/1988, “bir kimse selahiyetli olmadığı halde diğer bir şahıs 
namına bir akit yaptığı takdirde, bu şahıs bu akde icazet vermedikçe alacaklı veya borçlu 
olamaz.” (KBİBB., 818/m. 39); Kocayusufpaşaoğlu, s. 720; Eren, s.453; Von Tuhr, s. 315; 
Esener, Yetkisiz, s. 116; Berki, s. 31; Kutlu Sungubey, s. 9 vd. Akyol, s. 49 vd. Renda/ Onur-
san, s. 1028; Tunçomağ, s. 421; Oğuzman/Öz, s. 248 vd. Nomer, s. 63; İnceoğlu, s. 355. 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/ Altop, s. 264; Hatemi/Gökyayla, s. 105. 

22 Akyol, s. 449; Eren, s. 453; Akıncı, s. 132; Kocayusufpaşaoğlu, s. 720; Kutlu Sungurbey,  
s. 11; Antalya, s. 400; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 264; İnceoğlu, s. 356. 

23 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 266; Akyol, s. 452, 453; Kocayusufpaşaoğlu, s. 720; 
Kutlu Sungurbey, s. 11; İnceoğlu; s. 355; Oğuzman/Öz, s. 189; Çiçek, s. 29. 

24 Kocayusufpaşaoğlu, s. 653; Akyol, s.4; Belgesay, s. 53; Oğuzman/Öz, s. 175. 
25 Von Tuhr, s. 350 vd. Tunçomağ, s. 413; Antalya, s. 375; Nomer, s. 59. 
26 Kocayusufpaşaoğlu, s. 653; Akyol, s.4; 127; Antalya, s. 375; Nomer, s. 5. 
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mevcut ise, temsilcinin bu yetkiye dayalı olarak yaptığı hukukî işlem, temsil 
olunanı bağlamaz27. Buna ek olarak temsil yetkisi muvazaalı işlemle verilmişse, 
aynı şekilde temsil yetkisi geçersizdir28. Bunun gibi, temsil yetkisi ahlâka aykırı 
olduğu takdirde, diğer hukukî işlemler gibi geçersizdir. 

cc. Yetkisiz temsilcinin üçüncü kişiyi aldatması 

Temsilcinin, temsil yetkisine hiçbir şekilde ehil olmadan veya azledil-
miş olmasına rağmen, sözde temsil olunan adına hareket etmesine, temsilci-
nin aldatması (hilesi) denir. Burada yetkisiz temsilci, temsil yetkisini haiz 
olmamasına rağmen, temsilci gibi hareket ederek işlem yapmaktadır. Böyle 
bir işlem, TBK m. 526 vd. gereğince vekâletsiz iş görme hükümlerine tabi 
olur29. Gerçekten de, TUNÇOMAĞ, eserinde bu konuda aynen ““ Yetkisiz 
temsilcinin gerçekten temsil yetkisi bulunmadığını açıklamayarak üçüncü 
kişiye bu konuda boş yere güven vermesi bir culpa in contrahendo sözleşme 
görüşmelerinden doğan yükümlere aykırılık demek olur ve yetkisiz temsilci 
borca aykırılıktan ötürü sorumlu tutulur.”30 ifadelerine yer vermektedir. 
Görüldüğü gibi, temsilcinin üçüncü kişiyi aldatması yetkisiz temsil hallerin-
den birini teşkil etmektedir. 

dd. Temsil yetkisinin, hukukî işlem yapıldıktan sonra verilmesi 

Temsil olunanın temsil yetkisini vermemesine rağmen, temsil yetkisinden 
yoksun olan temsilci üçüncü kişi ile hukukî işlem yapmış olabilir. Böyle bir 
halde temsil olunanın temsil yetkisini sonradan vermesi, temsilcinin yapmış 
olduğu hukukî işlemi geçerli kılmaz. Çünkü sonradan verilen yetki, sözleşmenin 
yapılmasında bir onay niteliği göstermez31. 

ee. Başkasının adına hukukî işlem yapılması 

Temsil kurumundaki temel amaç başkası adına hareket etmektir. Bu sebep-
le, sözleşmenin geçerliliği, temsilcinin hukukî işlemi yaparken, temsil olunan 
adına hareket ettiğini için üçüncü kişiye bildirmesine bağlıdır. Çünkü söz konu-
su halde temsilci hukukî işlemi başkasının adını kullanarak yapmaktadır. Buna 
karşılık, dolaylı temsilde, temsilci üçüncü kişi ile sözleşmeyi kendi adına yapar 
ve daha sonra temsil olunana başka bir sözleşme ile devreder. 

                                                                          
27 Tunçomağ, s. 413; Karahasan, s. 329; Feyzioğlu, s. 281; Esener, Yetkisiz, s. 121. 

Dalamanlı/Kazancı/Kazancı, s. 377. 
28 Feyzioğlu, s. 281. 
29 Kocayusufpaşaoğlu, s.749; Esener, Yetkisiz, s. 121; Esener, Temsil, s. 194 vd.; 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/ Altop, s. 264 Kırca, s. 445, 446. 
30 Tunçomağ, s. 419-420. 
31 Antalya, s. 400; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 266; Akıncı, s.132; Akyol, s. 453, 452; 

Kocayusufpaşaoğlu, s.720; Cihan, s.9; Hatemi/Gökyayla, s.105; Reisoğlu, s. 159. 
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2. Temsilcinin Yetkisini Aşması veya Kötüye Kullanması 

a. Temsilcinin Yetkisini Aşması 

Temsil olunan tarafından belirlenen sınırları aşan temsilcinin, yapmış olduğu 
hukukî işlem, aşılan kısımlarda yetkisiz temsil hükümlerine tabi olur32. Buna karşı-
lık, temsilcinin temsil yetkisinin sınırlarını aşarak sözleşme yapmasında temsilcinin 
belirtilmiş olan sınırlar içinde kalarak yapmış olduğu işlemler, temsil olunanı bağ-
lar. Hatta bunun için ayrı bir hukukî işlem yapılmasına gerek yoktur33. Temsil yetki-
sinin sınırlarının belirlenmesi, temsil olunanın menfaatine göre tayin edilir. 

b. Temsilcinin Verilen Talimatlara Aykırı Davranması 

Temsil olunan tarafından temsilciye temsil yetkisi, onun adına hareket 
ederken kullanması için verilir. Bundan sonra temsil olunan tarafından temsilci-
ye verilen emirlere talimat adı verilir34. Doktrinde farklı görüşler olmakla birlik-
te, bizim de gerekçelerini haklı bulduğumuz hakim görüşe göre, talimatlar tem-
silde iç ilişkiye dayanır35. Diğer taraftan talimat, temsil yetkisinin kapsamının 
belirlenmesinde veya sınırlanmasında önemli rol oynar36. Uygulamada hemen 
hemen her talimatın verilmesi temsil yetkisinin sınırlandırılması sonucunu do-
ğurur37. Bundan dolayı, temsilcinin talimatlara aykırı davranması bizatihî temsil 
yetkisine aykırılık teşkil eder38. Bu sebeple, temsilcinin talimatlara aykırı hare-
ket ederek yaptığı işlem temsil olunanı bağlamaz39. Çünkü temsilcinin yapmış 
olduğu bu hukukî işlem yetkisiz temsil hükümlerine tabidir. Buna karşılık tem-
sil olunan, temsilciye iç ilişki anlamında belirtmiş olduğu görüş ile temsil olu-

                                                                          
32 Kırca, s. 445, 446; Altıner, s. 35, 36. 
33 Akyol, s. 452. 
34 Kocayusufpaşaoğlu, s.761; Feyzioğlu, s. 289; Tunçomağ, s. 416; Nomer, s. 61; Olgaç, s. 464; 

Dalamanlı/Kazancı/Kazancı, s. 403; Antalya, s. 390; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/ 
Altop, s. 241; Altıner, s. 36. 

35 Kocayusufpaşaoğlu, s.761. 
36 Kocayusufpaşaoğlu, s.762; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 241. 
37 Antalya, s. 390. 
38 Olgaç, s. 464; Kocayusufpaşaoğlu, s.762. 
39 Antalya, s. 390. 11. HD. T. 29. 6. 1982 E. 1982/ 2638 K. 1982/ 3181 kararı, “…davacı ano-

nim şirketin 30. 3. 1979 tarihli genel kurul toplantısında … şirketin ne şekilde temsil edileceği 
karara bağlanmış ve buna ait yetki ve imza sirküleri düzenlenmiş bulunmaktadır… bu karara 
göre (A) gurubu imza yetkilerine bir limit getirilmeksizin imza yetkisi tanınmış ise de (B) VE 
(C) imza yetkilerine ancak diğer yetkileri yanında 250.000 lirayı aşmayan çekleri imza ve ciro 
yetkisi tanınmış; diğer bir deyişle temsil yetkileri bu miktarla sınırlandırılmışlardır. Oysa … 
birlikte temsil ve yetkilerin şubelere hasrı dışında kalan temsil yetkisine miktar bakımından 
yapılan sınırlandırmalar TTK madde 321 ve (eski borçlar kanunu) BK madde 451 de öngö-
rülmediğinde geçersiz olup, bu şekildeki sınırlandırma tescil ve ilan edilse dahi hüsniyetli 
üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Ancak iç ilişki bakımından bu husus imza yetkilerinin 
sorumluluğunu icabettirir…” (Karar için bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 243). 
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nanın üçüncü kişiyle beyan ettiği görüş birbiriyle örtüşmeyebilir. Böyle bir hal-
de üçüncü kişinin iyiniyetli olması şartıyla, temsil olunan, temsilcinin yapmış 
olduğu hukukî işlemden sorumlu olur40. 

c. Özel Temsil Gerektiren Hallerde Genel Temsil Yetkisinin Verilmesi 

Temsil yetkisi, verilen yetkinin kapsamı açısından genel ve özel temsil yet-
kisi olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçekten de, temsil olunan temsil yetkisini, ge-
nel olarak verebileceği gibi, özel olarak bazı hukukî işlemlerin yapılması için de 
verilebilir. Genel temsil yetkisinde temsilci, kural olarak, bir sınırlamaya tabi 
olmadan temsilci hukuk sınırları içinde hukukî işlemini yapabilir. Ancak tem-
silci, genel temsil yetkisinden farklı olarak, özel temsil yetkisini sadece belirti-
len işlemler için kullanabilir41. Bu sebeple, temsilcinin özel yetki alması gerek-
tiği hallerde, bu yetkiyi almamasına rağmen, genel temsil yetkisine dayanarak 
yaptığı hukukî işlemlerde, yetkisiz temsil hükümlerine tabi olur42. 

d. Birlikte Temsilde İşlemi Temsilcilerden Yalnız Biri Yapması 

Temsil olunan temsil yetkisini bir tek kimseye verirse, tek temsil ilişkisi 
söz konusu olur. Buna karşılık, temsil olunan temsil yetkisini birden fazla kişiye 
verdiği takdirde, birlikte temsil ilişkisinden bahsedilir43. Birlikte temsil ilişkisin-

                                                                          
40 Talimatların verilmesinde sözleşmenin karşı tarafı yani üçüncü kişi bilgilendirilmelidir. Ol-

gaç, s. 464: “üçüncü kişiye bildirilen selahiyetin kapsamı ile temsilciye verilmiş selahiyetin 
kapsamı arasında fark bulunuyorsa üçüncü kişiye bildirilen selahiyetin kapsamı esas alınır.” 
Bu konuda ayrıca bkz. Kocayusufpaşaoğlu, s.762; Feyzioğlu, s. 290; Reisoğlu, s. 158; Antal-
ya, s. 391; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/ Altop, s. 242. 

41 Yargıtay da aynı sonucu kabul etmektedir. Yüksek Mahkeme’nin bir kararında aynen “Hu-
kuksal işlemlere ilişkin vekalet, ayrı ayrı belirtilen bir veya birkaç işlemin yapılması için veri-
lebileceği gibi her türlü işlemlerin veya bir grup işlemlerin yapılmasına izin veren genel bir 
nitelik de taşıyabilir (Esener, Turan: Salahiyete Müstenit Temsil, Ank. 1961, sh. 77). Genel 
(umumi) vekil, yalnız alışılagelmiş, olağan tedbirleri almağa yetkilidir; vekilin mutad dışı, 
olağanüstü işlemlerin yararı ve yapılması imkanı hakkında müvekkilin dikkatini çekmeğe ne 
derece mecbur olduğu hususu vekalet ilişkisinin güvene dayanan niteliği gözönünde tutularak, 
iyiniyet kurallarına göre tayin olunur (Tandoğan, Haluk Borçlar Hukuku, Özel Borç ilişkileri, 
c.II, Ank. 1987, sn. 396). O halde denilebilir ki; duraksama: halinde, bir genel vekalet, yalnız 
olağan (mutat) yönetimi kapsar. Bu nedenle vekilin yararlı saydığı bütün işler genel vekaletle 
yapılamaz. Örneğin hisse senetlerinin idaresi için verilen vekalet, duraksama (tereddüt) halin-
de, bu işin sebep olabileceği tüm hukuksal eylemleri yapmaya vekaleti içine almaz, tam tersi-
ne yalnız (kuponların bedellerini tahsil etme gibi) mutat hukuksal eylemleri kapsar. Bununla 
birlikte ortak olarak yeni hisse senetlerinden satın alma hakkını kullanmaya yetki vermez”. 
Bkz. 3. HD., T. 4.2.2002, E.2002/414, K. 2002/1200 (KBİBB., 818/m. 388). 

42 Ejder, s. 741; Akıntürk/ Karaman, s. 79; Kaplan, s. 292, 293, Altıner, s. 39 - 40. 
43 Birlikte temsil ilişkisi ikiye ayrılır. Bunlar “müteselsil temsil ilişkisi” ve “müşterek temsil 

ilişkisi” dır. Müteselsil temsil ilişkisinde temsilcilerden herhangi biri gerekli olan hukuki iş-
lemi temsil olunan adına yapabilir. Müşterek temsil ilişkisinde hukuki işlemin geçerli olması 
için temsil olunan tarafından yetkilendirilen bir den çok temsilciden her biri birlikte hareket 
etmeli ve hukukî işlemi birlikte yapmalıdırlar. Bu konuda geniş bilgi için bkz, Oğuzman/Öz, 
s. 248,. Kocayusufpaşaoğlu, s. 662, Kaplan, s. 291, Tunçomağ, s. 407; Altıner, s. 40. 
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de temsil olunan hukukî işlemin gerçekleşmesi için birden çok temsilci ataması 
ve bu temsilcilerin yaptığı işlemin hukuk hayatında sonuç doğurabilmesi için, 
birlikte hareket etmeleri gerekir. Ancak temsilcilerin birlikte hareket etmeyip, 
tek temsil ilişkisinde olduğu gibi, her birinin hukukî işlemi tek başlarına yapma-
larında da işlem yine yetkisiz temsil hükümlerine tabi olur44. 

e. Temsilcinin Kendi Kendisiyle İşlem Yapması 

Bazı hallerde temsilci sözleşme yaparken, hem temsil olunanın temsilcisi 
hem de üçüncü kişinin yerinde bulunarak hareket edebilir. Böyle hallerde, tem-
sil olunanın iradesine bakmak gerekir. Buna göre temsil olunan temsil yetkisi 
yalnız bir kişiye vermiş ise, yapılan işlem geçersizdir. Bununla birlikte, temsil-
cinin kendi kendisiyle yapacağı işlemden temsil olunan zarar görmeyecek ise, 
temsilci böyle bir işlemi yapabilir. Aynı şekilde, temsil olunan, temsil yetkisinin 
sınırları içinde temsilcinin kendi kendisiyle sözleşme yapmasına izin vermiş ise, 
yapılan işlem temsil olunanı bağlar. 

f. Temsilcinin Sözleşmenin Her İki Tarafın Temsil Etmesi 

Türk hukukunda hâkim görüşe göre, temsilci bir sözleşmeyi yaparken her 
iki tarafın temsilcisi olarak hareket edebilir. Buna doktrinde “çift temsil” adı 
verilir45. Çift temsil ilişkisinde temsilci objektif davranmalı ve tek tarafın men-
faatine hareket etmemelidir. Bir hukukî ilişkide çift temsil ilişkisinin var ola-
bilmesi için, yetkinin özel olarak izin verilmesi gerekir. İzin verilmeyen, istisna 
olmayan işlemeler dışında, temsilcinin her iki tarafında temsilcisi olarak söz-
leşme yapması durumunda yetkisiz temsil hükümleri uygulanır. 

g. Temsilcinin Temsil Yetkisini Kötüye Kullanması 

Temsilci, temsil olunan adına hareket ettiğinden, bir hukukî işlemi yaparken 
temsil olunanın menfaatine davranmalıdır. Şayet temsilci, temsil olunanın menfaati-
ne hareket etmiyorsa, açıkça temsil yetkisini kötüye kullanıyor demektir46. Temsilci-
nin yetkisini kötüye kullanması genellikle iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan ilki 
hileli anlaşma, diğeri ise temsil yetkisinin temsil olunanın menfaatine aykırı kulla-

                                                                          
44 Tunçomağ, s. 407; Oğuzman/Öz, s.248; İnceoğlu, s. 225 vd. Kocayusufpaşaoğlu, s. 662. 
45 Kocayusufpaşaoğlu, s. 669; Eren, s. 446; İnceoğlu, s. 209 vd. Oğuzman/Öz, s.249 vd. 

Tunçomağ, s. 405; Antalya, s. 384; Altıner, s. 43. 
46 Kaplan, s. 294, 295; Altıner, s. 43, 44; Kırca, s. 446; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 243, 

244;. HGK. T. 25.04.2001, E. 2001/1-306, K. 2001/ 404: “Bir kimsenin bir taşınmaz malı dile-
diğine dilediği bedelle satışa yetkili kılınması, kendisine dürüstlük kurallarını ve günün ekono-
mik koşullarını göz ardı ederek gerçek değerden çok düşük bir bedelle o taşınmazı satma yetki-
sini veremez”; HGK. 19.6.1992, E. 1992/1-273, K. 1992/391: “hatta malik tarafından vekilin bir 
taşınmazın satışında, dilediği kimseye satış yapabileceği şeklinde yetkili kılınması, satacağı kim-
seyi dahi belirtmesi, ona dürüstlük kuralını sadakat ve özen borcunu göz ardı etmek suretiyle 
makul sayılacak ölçüler dışına çıkarak satış yapma hakkını vermez.” (KBİBB., 818/m. 390). 
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nılmasıdır. Hileli anlaşma, temsilci ile üçüncü kişinin temsil olunanın aleyhinde 
anlaşarak hukukî işlem gerçekleştirmeleridir47. Buna karşılık, hileli anlaşmaya oranla 
daha hafif nitelikler taşıyan ikinci bir kötüye kullanma hali vardır. Gerçekten de, 
ikinci durumda temsilci bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde temsil yetkisini temsil olu-
nanın menfaatlerine açıkça ters düşen bir biçimde kullanmaktadır. Böyle bir halde 
temsilcinin kusurlu (kasten veya ihmalen) hareket etmiş olması önemli değildir. 

3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 

Temsilciye verilen temsil yetkisinin sona ermesine rağmen, temsilci, geçer-
li bir şekilde verilen temsil yetkisi varmış gibi hareket edebilir. Böyle bir halde 
yapılan işlem yetkisiz temsil hükümlerine tabi olur48. Söz konusu durum uygu-
lamada genellikle iki şekilde gerçekleşmektedir. İlk olarak yetkisiz temsilci, 
temsil yetkisinin sona erdiğini bilmeden işlem yapabilir. İkinci durumda ise 
temsilci, temsil yetkisinin sona ermiş olduğunu bilmesine rağmen, üçüncü kişi 
ile hukukî işlem yapmaktadır. Temsil yetkisinin sona erdiği bildirimi, temsilciye 
sözleşmenin yapılmasından sonra ulaşmış ise, üçüncü kişi ile temsilci arasında 
yapılan sözleşme geçerlidir. Yargıtay da aynı sonucu kabul etmektedir. Gerçek-
ten de Yüksek Mahkeme’nin bir kararına göre, “BK m. 37. ve 396'da açıkça 
vurgulandığı üzere temsil yetkisinin son bulması, vekilin yetkisiz temsilci haline 
gelmesi ve yaptığı işlemlerin bu nedenle geçersiz sayılması için azil keyfiyetinin 
temsilciye ulaştırılması gerekir. Buradan gidilerek temsilciye ya da üçüncü 
kişilere temsil yetkisinin geri alındığı, yöntemine uygun biçimde ulaştırılmadık-
ça bu yetkinin devam ettiği kabul edilir.”49. 

ff. Yetkisiz Temsilde Onay 

Yetkisiz temsilcinin temsil yetkisi olmadan yapmış olduğu hukukî işlem, 
temsil olunanı bağlamaz50. Ancak yapılan hukukî işlemden doğan hak ve borçla-

                                                                          
47 Konuyla alakalı olarak bkz. HGK. 13.12.1974, E. 1973/1524, K. 1974/103:“Temsil yetkisinin 

kötüye kullanılmasından söz edebilmek için birin koşul temsilcinin temsil yetkisinin bulunmasına 
ilişkindir. İkinci koşul ise, dış temsil yetkisinin temsilci tarafından temsil olunan irade beyanına 
ve çıkarına aykırı biçimde kullanılmasıdır. Üçüncü koşul, temsilin yapıldığı üçüncü kişinin M.K. 
3. maddesi anlamında iyi inançlı olmasıdır. Eğer temsilci yetkisini kötüye kullanmış olup da 
üçüncü kişi temsil yetkisinin kötüye kullanıldığını bilir ya da bilmesi gerekir ise M.K. 2. Fıkra 2 
anlamında hakkın kötüye kullanılması söz konusu olur.” (KBİBB., 818/m. 32). 

48 Antalya, s.400; Akyol, s.461-462; Kocayusufpaşaoğlu, s. 720; Akıncı, s. 132; Kutlu 
Sungurbey, s.11; Eren, s.453; İnceoğlu, s. 355; Oğuzman/Öz, s. 249. 

49 Bkz. HGK., T. 14.12.2011, E. 2011/14-707, K. 2011/769 (KBİBB., 818/m. 37). 
50 Von Tuhr, s. 356; 3. HD. T: 4.2.2002, E. 2002/414 K. 2002/1200 “Yetkisiz temsil ilişkisinde 

temsilcinin yaptığı işlem temsil olunanı bağlamayacağı ve dolayısıyla onun leh ve aleyhinde 
bir borç ve alacak doğurmayacağı gibi onun aleyhinde bir tazminata da sebep olmayacaktır. 
Zira yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemin tarafı kendisine yetki vermediği için temsil olunan de-
ğildir.” (Karar için bkz. Akın, s. 337). 
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rın, temsil olunana ait olabilmesi için onun işleme daha sonradan icazet (onam) 
vermesi gerekmektedir51. Temsil olunan, temsilcinin, yetkisi olmaksızın yapmış 
olduğu hukukî işleme icazet verebilir Böyle bir halde temsil ilişkisine ait sonuç-
lar, geçmişe etkili olarak, işlemin yapıldığı tarihten itibaren meydana gelmiş 
olur52. Buna karşılık, temsil olunan icazet verinceye kadar veya durum ve şart-
lardan anlaşılıncaya kadar, temsilcinin yapmış olduğu hukukî işlemler askıda 
geçersizdir53. Zira yetkisiz temsilcinin üçüncü kişiyle yaptığı sözleşmenin hü-
küm ve sonuçlarının doğmasını engelleyecek yetki unsuru eksik olup, bu tür bir 
işlem askıdadır54. İcazet temsil olunan tarafından tek taraflı ve varması gereken 
bir beyanla verilir. İcazet, temsilcinin veya üçüncü kişinin hâkimiyet alanına 
girdiği andan itibaren sonuçlarını meydana getirir55. 

İstisnaî durumlarda kişiye temsil yetkisi verilmeksizin yaptığı hukukî iş-
lemler temsil olunan tarafından onanmamasına rağmen temsil olunanı bağlar56. 
Bunların başında temsil olunan tarafından temsil yetkisinin varlığı hakkında 
üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi ve üçüncü kişilerin iyi niyetli olarak yaptığı 
işlemler gelir. Böyle bir halde yapılan işlem temsil olunanı bağlar57. 

III. YETKİSİZ TEMSİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
Yetkisiz temsilin hüküm ve sonuçları temsil olunanın yetkisiz temsilcinin 

yapmış olduğu hukukî işleme icazet verip vermemesine göre ikiye ayrılır. 

A. Temsil Olunanın Hukukî İşleme İcazet Vermemesi 
Yetkisiz temsilci ile üçüncü kişi arasında yapılan hukukî işlemler, geçerlik 

şartlarını sağlamadığından, eksik bir işlemdir58. Bu sebeple söz konusu işlemler, 

                                                                          
51 Antalya, s. 401. Eren, s. 455. 
52 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 267; Akyol, s.463; Kutlu Sungurbey, s.73; İnceoğlu, 

s.419; Hatemi/Gökyayla, s.105; Kocayusufpaşaoğlu, s.722; Oğuzman/Öz, s.189; Von Tuhr,  
s. 356; 

53 Eren, s.454; Antalya, s.400-401; Reisoğlu, s. 159; Hatemi/Gökyayla, s. 105; Nomer, s. 63; 
Kocayusufpaşaoğlu, s.721. 

54 Antalya, s. 400. 
55 Inceoğlu s. 374-375. 
56 Eren, s. 458; HGK. T. 04.02.2009, E. 2009/ 15 – 22, K. 2009/54 “Sözleşmeyi imzalamadığı 

halde yetkisiz bir kişi tarafından imzalanmış bir sözleşmeyi kullanarak bir hukuksal işlem 
yapmış olan kimse, yetkisiz temsile onay ermiş sayılır ve sözleşme kendisini bağlayıcı olur”. 
(YD. 2009, s. 55 vd.). 

57 19. HD. T. 30.11.1993, E. 1992/ 9367, K. 1993/ 8158 “Yetkisiz temsilcinin düzenlediği başka 
çekleri temsil edilen benimseyip ödediğine göre dava konusu çekten sorumlu tutulmak gere-
kir. (KBİBB., 818/m. 38). 

58 Demircioğlu, s. 208. Yelmen, s. 433. 
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daha önce de ifade edildiği üzere, temsil olunanın icazet vermesine kadar askıda 
hükümsüzdür59. Buna karşılık, üçüncü kişi yapılan söz konusu hukukî işlemle, 
temsil olunan tarafından açık veya örtülü (zımnen) olarak reddedilinceye kadar 
bağlıdır60. Üçüncü kişinin bağlı kaldığı süre zarfında temsil olunan işleme icazet 
vermez veya hiçbir irade beyanında bulunmazsa, üçüncü kişi süre sonunda iş-
lemle bağlı olmaktan kurtulur61. 

1) Sözleşmeye İcazet Verilmemesi Halinde Üçüncü Kişinin Tazminat 
Talebi 

Temsil olunanın sözleşmeye icazet vermemesi sonucu üçüncü kişinin yet-
kisiz temsilci ile yaptığı sözleşme geçersiz hale gelir. Bu sebeple, üçüncü kişi 
uğradığı olumsuz (menfi) zararların tazminini TBK. m. 47 hükmü gereğince 
talep edebilir62. Gerçekten de, TBK m. 47/I’de aynen “Temsil olunanın açık 
veya örtülü biçimde sözleşmeyi onamaması halinde, bu işlemin geçersiz olma-
sından doğan zararın giderilmesi, yetkisiz temsilciden istenebilir” hükmü yer 
almaktadır. Yetkisiz temsilci, temsil yetkisine sahip olmadığını bilmese ve bu 
hususta kusuru olmasa dahi, üçüncü kişinin uğramış olduğu bu zararı ödemek 
mecburiyetindedir. Yetkisiz temsilci sözleşmenin kurulmasında kusurlu bulunur 
ve hakkaniyet gerektiriyorsa hâkim, yetkisiz temsilcinin ödeyeceği tazminatı 
üçüncü kişinin uğradığı olumsuz (menfi) zararı aşacak şekilde tespit edebilir63. 
Buna karşılık, yetkisiz temsilci kusurluysa, hâkim, temsilciyi sözleşmenin ge-

                                                                          
59 Eren, s.456, 457; Antalya, s. 401; Oğuzman/Öz s. 250; Akıncı, s. 133; Kocayusufpaşaoğlu, s. 

721; Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/Altop, s. 267; Renda/ Onursan, s. 1028; İnceoğlu, s. 358 vd. 
Yelmen, s. 433; Kutlu Sungurbey, s. 44 vd. Akyol, s. 464, 465; 1. HD. T. 4.6.1985 E. 
1985/5206 K. 1985/7255 “… annenin, küçüğün velisi sıfatıyla velâyeten hukuki tasarruflarda 
bulunma ehliyetine sahip değildir… Temsil kudreti olmayan annenin mümessil sıfatıyla yaptı-
ğı tasarruf temsil edilmek istenen kimsenin yarar ve zararına hiçbir hüküm ve netice doğur-
maz.” (KBİBB., 818/m. 38); 3. HD. T. 4.2.2002, E. 2002/414, K. 2002/1200: “yetkisiz temsil 
ilişkisinde mümessilin yaptığı işlem (tahliye taahhüdü), temsil olunanı (davalı) bağlamayaca-
ğı ve dolayısı ile onun leh ve aleyhinde bir borç veya alacak doğurmayacağı gibi, onun aley-
hine bir tazminat da doğurmaz. Zira yetkisiz mümessilin yaptığı işlemin tarafı, kendisine yetki 
vermediği için, temsil olunan (davalı) değildir.” (KBİBB, 818/m. 388). 

60 Eren, s.457; 19. HD. T. 30. 11. 1993, E. 1992/9367, K. 1993/8158: “Yetkisiz temsilde temsil 
edilenin, yetkisiz temsilcinin kendi adına imza almasına ses çıkarmayarak, yetkisiz temsil im-
zasının sonuçlarını yüklendiği durumlarda sorumluluğu vardır.” (KBİBB., 818/m. 388). 

61 Eren, s.457; Von Tuhr, s.379-380; Hatemi/Gökyayla, s. 105; Tekinay/Akman/ 
Burcuoğlu/Altop, s. 268-269; Oğuzman/Öz s.190, 191; Kutlu Sungurbey, s.44, 45; Esener, 
Temsil, s.121; Antalya, s.401; Kocayusufpaşaoğlu, s.721; Kırca, s. 448. 

62 Kırca, s. 447, 448; Demircioğlu, s.209: “… Böyle bir işlemden taraflar için her hangi bir 
edim borcu doğmaz; fakat temsil yetkisinin varlığına veya karşı tarafın ehliyetli olduğuna 
haklı bir şekilde güvenen tarafa bu güvenin ihlali sonucu uğradığı zararların tazminini yetki-
siz temsilciden veya sınırlı ehliyetsizden culpa ın contrahendo esasınca talep edebilir.” 

63 TBK. m. 47/II “Hakkaniyet gerektiriyorsa, kusurlu yetkisiz temsilciden diğer zararların gide-
rilmesi de istenebilir”. 



Türk Borçlar Hukukunda Yetkisiz Temsil Halleri ve Sonuçları 283 

çerli olmamasından dolayı doğacak müspet zararı ödemeye mahkûm edebilir. 
Burada kusur, yetkisiz temsilcinin yetkisiz olduğunu bilerek veya bilmesi gere-
kirken gerekli özeni göstermediği için bilmeden hareket etmesidir64. Yargıtay da 
bir kararında 

“Davalı, sözleşmeyi annesi adına düzenlemiş olduğuna, davalının annesin-
den aldığı bir vekaletnamenin de bulunmadığına göre bu sözleşmeyi mümessil 
sıfatını takınarak imzaladığının kabulü gerekir. BK.39 maddesine göre mümes-
sil olarak imza edene icazetten sonra sarahaten veya zimmen imtina olunursa 
akdin sahih olmamasından tahaddas eden zararın tazmini zımnında, mümessil 
sıfatını takınan kimse aleyhinde dava ikame olunur. Fakat bu kimse diğer tara-
fın selahiyeti bulunmadığına vakıf olduğu veya vakıf olması lazım geldiğini 
ispat ettiği takdirde davaya mahal yoktur. Somut olayda davacı icazetin varlığı-
nı yasal delillerle ispat etmiş değildir. Fakat davacı limited şirket olup tacirdir. 
Önceden davalının annesi ile 20.2.1999 tarihinde bir sözleşme yapıp sonradan 
davalının annesinin bir vekaletnamesi olmadan yetkili mümessil olmadığını bile 
bile davalı ile davaya konu sözleşmeyi yapmış olmakla davalıdan istemde bu-
lunması mümkün değildir.”65 ifadeleri ile aynı sonucu kabul etmiştir. 

Yetkisiz temsilci ile üçüncü kişi yapılan hukukî işlem sonucunda birbirleri-
ne verdiklerini dava yoluyla talep edebilirler. Ancak sözleşmenin geçersiz ol-
ması sebebiyle yapılan hukukî işlem sonucu, zilyetliği devredilen eşyanın mül-
kiyeti karşı tarafa geçmemişse, TMK m. 683/II gereğince istihkâk davası ile 
geri alınır. Buna karşılık, eşyanın mülkiyeti karşı tarafa geçmişse, TBK m. 77 
ve devamında yer alan sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince bedelini talep 
etmek gerekir. 

2) İyi Niyet Sahibi Olmayan Üçüncü Kişinin Tazminat İstemekten Yoksun 
Bırakılması 

Bazı hallerde üçüncü kişi, yetkisiz temsilcinin hukukî işlemi yapmasında 
yetkisini aştığını bilebilir veya bilmesi gerekebilir66. Meselâ, üçüncü kişi güven 
ilkesine aykırı olarak yanlış bir kanaat sonucu yetkisiz temsilciyi yetkili zanne-
debilir: Böyle bir halde, temsilcinin yapmış olduğu hukukî işlem, TBK. m. 46 
hükmü gereği, askıda geçersizlik hükmüne tabidir67. Üçüncü kişi, yetkisiz tem-
silcinin yapmış olduğu hukukî işlemde yetki sahibi olmadığını biliyor veya bil-

                                                                          
64 Başpınar, s. 271: “… Özen borcu niteliği itibari ile vekilin diğer borçlarını da belirleyici 

durumdadır. Gerçekten de, özen borcunu ihlal eden vekilin, diğer borçlarını tam ve gereği gi-
bi ifa etmesi hiçbir anlam taşımaz. Zira bu borç asıl edimin ifası için gerekli fiil ve hareketle-
rin yürütülmesine yöneliktir.” 

65 13. HD, T. 27.2.2003, E. 2002/13428, K. 2003/1988 (KBİBB., 818/m. 39). 
66 Kaplan, s. 298, 299. 
67 Kocayusufpaşaoğlu, s.732. 
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mesi gerekiyor ise, kanun iyi niyetli olmayan üçüncü kişilerin, tazminat isteme 
hakkını kesin biçimde ortadan kaldırmıştır68. Çünkü böyle bir halde onlar, tem-
silci ile sözleşme yapan üçüncü kişi temsil olunanın, yapılan bu hukukî işleme 
icazet vermemesi tehlikesini önceden göze almış demektir. Bu sebeple, bahsedi-
len halde üçüncü kişinin, doğacak zararlara razı olması gerekir. Burada yetkisiz 
temsilci kusurlu olsa dahi, üçüncü kişinin tazminat talep etme hakkını kesin 
olarak kaybetmiştir. Üçüncü kişinin iyi niyetli olmadığının ispat yükü yetkisiz 
temsilciye düşmektedir. 

B. Temsil Olunanın Sözleşmeye İcazet Vermesi 
Temsil olunan verilen süre içinde, hukukî işleme icazet verebilir. Bu tak-

dirde, işlem geçmişe tekili olarak, yapıldığından itibaren geçerli hale gelir ve 
sonuçları doğurur69. Çünkü sözleşmenin kurulmasından sonra verilen icazet, 
geçmişe etkilidir70. Yetkisiz temsilde temsil olunan icazet verince, temsilci, 
temsil olunan ile üçüncü şahıs arasında devam eden işlemin dışında kalır71. Sü-
renin geçmesinden sonra, temsil olunanın işleme icazet verdiğini açıklaması, 
sakat işlemi geçerli hale getirmez. Temsil olunan böyle bir işlemin geçerli ol-
masını istiyorsa, üçüncü kişi ile işlemi yeniden yapmalıdırlar72. 

C. Üçüncü Kişinin Yetkisiz Temsilciden İsteyebileceği Gecikme Tazminatı 
Temsil olunanın vermiş olduğu icazetin gecikmesinden dolayı üçüncü kişi-

nin uğramış olduğu zararı yetkisiz temsilciden tazmin edebilir73. Üçüncü kişinin 
gecikme sonucunda uğramış olduğu zararı tazmin edebilmesi için, temsilcinin 

                                                                          
68 TBK. m. 47/I “Ancak yetkisiz temsilci işlemin yapıldığı sırada karşı tarafın kendisinin yetkisiz 

olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat ederse kendisinden zararın giderilmesi iste-
nemez”. Bu konuda ayrıca bkz. Yelmen, s. 435. 

69 HGK.T. 22.9.2010, E. 2010/13-414, K. 2010/412: “Doğrudan doğruya temsilin söz konusu 
olabilmesi için gerekli olan temsil yetkisinin olmaması halinde, temsil olunanın sonradan ica-
zet vermesi bu noksanlığı tamamlar. Ve bu icazet ile temsilci ile temsil olunan arasındaki 
temsil ilişkisi ispatlanmış olur. Temsil yetkisinin olmaması ve temsil olunanın icazet verme-
mesi halinde hukuki muamele kesin olarak hükümsüzdür. Temsil olunan ve temsilci, hukuki iş-
lem ile bağlı değillerse de yetkisiz temsil ile işlem yapan temsilcinin üçüncü kişinin zararını 
karşılamak ile yükümlü olduğu açıktır.”(KBİBB., 2004/m. 67); 19. HD.T. 30.6.2011, E. 
2011/8772, K. 2011/8805: “Yetkisiz temsilci tarafından yapılan işleme, sonradan onay veri-
lirse işlem geçerli hale gelir. Somut olayda, davalı borçlu şirket adına takibe itiraz eden avu-
kata verilen vekaletnamede her ne kadar davalı şirket yetkilisinin imzası bulunmamakta ise 
de, daha sonra aynı vekile verilen vekaletname davalı şirket yetkilileri tarafından imzalanmış 
ve takibe itiraza geçerlilik kazandırılmıştır.” (KBİBB., 818/m. 38). 

70 Eren, s.455; Nomer, s.106; Schwarz, s. 395; Yelmen, s. 434. 
71 Akyol, s.462-463. 
72 Oğuzman/Öz, s. 250 
73 Yelmen, s. 441 vd. 
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sürenin gecikmesinde kusurlu olması şart değildir74. Üçüncü kişi sadece kusurlu 
yetkisiz temsilciden tazminat talep hakkına sahiptir. 

D. Zamanaşımı 
Yetkisiz temsilci ile üçüncü kişi arasında geçersiz olsa dahi, bir hukukî iş-

lem kurulmuştur. Bu sebeple üçüncü kişinin uğramış olduğu zarar sebebiyle 
açacağı davalara on yıllık zamanaşımı süresi uygulanmalıdır (TBK. m. 146). 
Çünkü yetkisiz temsilci ile üçüncü kişi arasındaki bütün davalar TBK m. 146 
hükmü gereği on yıllık zamanaşımına tabiidir75. Zamanaşımı temsil olunanın 
yetkisiz temsilcinin yapmış olduğu sözleşmeye icazet vermeyi reddettiği andan 
başlar. 

SONUÇ 
Temsil müessesesi temsilci, temsil olunan, üçüncü kişi arasında gerçekleş-

mektedir. Temsil olunanın, temsilciye geçerli bir şekilde vermiş olduğu yetkiye 
dayalı olarak temsilci, üçüncü kişi ile temsil olunan adına hukuki işlem yap-
maktadır. Bu hukukî işlem sonucu doğan hak ve borçlar temsil olunanın hesa-
bında doğmaktadır. Ancak temsilcinin temsil olunan ile iç ilişki anlamında tem-
sil yetkisi geçersiz ise, temsilci ile üçüncü kişi arasında yapılan işlem de sakat-
tır. Yetkisiz temsilcinin yapmış olduğu hukukî işleme temsil olunan icazet ver-
diği takdirde, işlem baştan itibaren geçerli hale gelir. Buna karşılık, yetkisiz 
temsilcin yapmış olduğu hukukî işleme, temsil olunan icazet vermez ise, yapı-
lan işlem baştan itibaren sakat olur. Böyle bir halde, üçüncü kişi geçersiz huku-
kî işlem sebebiyle zarar uğramış olabilir. Üçüncü kişi eğer hukukî işlemin ya-
pılmasında iyi niyetli ise, yani temsilcinin yetkisiz olduğunu bilmiyor veya ge-
rekli bütün özeni göstermesine rağmen, bilebilecek durumda değilse, zararlarını 
yetkisiz temsilciden talep edebilir. 

                                                                          
74 Altıner, s.130. 
75 TBK. m. 146 “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına 

tabidir”. 
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Hakemli Makale 

MADDÎ HUKUK ANLAMINDA  
SULH SÖZLEŞMESİ 

Uğur Can METİN 

ÖZET 

Sulh sözleşmesi, tarafların, uyuşmazlık veya tereddüt yaşadıkları sözleşmeyi karşı-
lıklı fedakârlıklar ile bertaraf etmeleridir. Bu hukukî işlemin sonucunda taraflar, uzlaş-
maya dayanan yeni bir sözleşme yapmış olur. Sulh sözleşmesi Türk Borçlar Kanununda 
doğrudan düzenlenmemiştir. Taraflar tasarruf yetkisine sahip olmak şartıyla diledikleri 
bütün konularda sulh sözleşmesi yapabilir. Sulh sözleşmesi maddî hukuk açısından bir 
borcu, usul hukuku açısından ise bir davayı sona erdirir. İncelememizde sulh sözleşmesi 
maddî hukuk bakımından ele alınmıştır. Öncelikle sulh sözleşmesinin hukukî niteliğine 
yer verilmiş, ardından da hüküm ve sonuçları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sulh, Karşılıklı Fedakârlık, Uyuşmazlık veya Tereddüt, 
Mevcut Hukukî İlişki. 

ABSTRACT 

Settlement (compromise) agreement can describe as eliminating an agreement due 
to making concessions to between parties, which agreement have already legal disputes 
or hesitate in accordance with parties. As an outcome of this legal transaction 
automatically they will make a new agreement based on mutual sacrifice. Settlement 
agreement has not directly codification in Turkish Code of Obligations. Parties have 
right to make settlement agreement about whole topics, however on conditions that 
person who is a side of agreement should have power of disposition. Settlement 
agreement brings to end a legal obligation relating to substantive law. At the same time 
according to procedural law this agreement terminates a case. However in our analysing 
settlement agreement be examined within the frame of substantive law. First of all there 
is included legal characteristic of compromise. At the following part have been 
evaluated legal effects and results of this legal agreement. 

Keywords: Settlement, Mutual Sacrifice, Dispute or Hesitate, The Current Legal 
Agreement. 

                                                                          
 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi. 
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I. KAVRAM 
Sulh, çoğunlukla bir edayı haklı kılma gayesi taşımaktadır1. Bu bakımdan 

sulh sözleşmesi özü itibariyle maddî hukuk açısından bir borcu usul hukuku 
açısından ise bir davayı sona erdirir2. 

Sulh günlük hayat da barış ve uzlaşma manalarında kullanılmaktadır3. 
Hukukî açıdan bakıldığında ise sulh, tıpkı Mecellede de ifade edildiği gibi, iki 
tarafın anlaşarak aralarındaki nizayı (çekişmeyi) ortadan kaldırdıkları sözleş-
medir4. Başka bir deyişle sulh, tarafların ortalama bir yolda birleşebilmek 
adına yaptıkları anlaşmadır5. Bugün kanunkoyucu sulhu niteliği ve hükümleri 
itibariyle düzenlememiştir. Bununla birlikte, bazı kanunlarda münferit çeşitli 
hallerde sulhtan bahsedilmiştir6. Kıta Avrupası hukuk sisteminde kanun koyu-
cuların genel olarak sulhu tanımlama yoluna gittikleri görülmektedir. Gerçek-
ten de, BGB”nin 779. paragrafında sulh şu şekilde ifade edilmiştir: “Sulh ta-
rafların bir hukukî ilişki hakkındaki çekişme veya kuşkuyu karşılıklı fedakâr-
lıklarla ortadan kaldırdıkları bir sözleşmedir.”. Fransız Medenî Kanununda 
da, sulh konusunda BGB § 779 hükmüne benzer bir tanıma yer verilmiştir7. 
Ancak Fransız Medenî Kanunu’nda, Alman Medenî Kanunu’ndan farklı ola-
rak, doğması muhtemel ihtilâflarda sulhun kapsamına alınmıştır. Sulh, İsviçre 
hukuk sisteminde de geniş bir uygulama alanı bulmasına rağmen, İsviçre 
Borçlar Kanununda bu müesseseye yönelik kapsam ve unsurlar bakımından 
bir tanım kabul edilmiş değildir8. 

Özetle maddî hukuk bakımından sulh sözleşmesi iç hukukumuzda ayrıntıya 
girilmeden ele alınmaktadır. Buna karşılık sulh, Batı’da bilhassa iş hukukunda 
taraflara makul yarar ölçütü çerçevesinde bir güvence oluşturduğundan büyük 

                                                                          
1 Von Tuhr, Andreas (Çev: Cevat EDEGE); Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. 1-2, 2. 

Baskı, Ankara 1983, s. 425. 
2 Aydoğdu, Murat/Kahveci, Nalan; Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 2. Baskı, Ankara 

2014, s. 35; Tanrıver, Süha; Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler, SBFD, C. 49, S. 1-2, Y. 
1994, s. 335. 

3 Türk Dil Kurumu Okul Sözlüğü, Ankara 2000, s. 884. 
4 Bkz. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, m. 1531. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Haydar 

Efendi; Dürerü’l Hükkâm Şerhu Mewcelleti’l Ahkâm, Mecelle Şerhi, C. 4, İstanbul (basım ta-
rihi yok), s. 5 vd. C. 

5 Zevkliler, Aydın / Gökyayla, Emre; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, Ankara 
2014, s. 13. 

6 Bilge, Necip; Özel Borç Münasebetleri, Ankara s.6; Ayrıca bkz. TMK m. 462/1-8, HMK m. 
313-315, TBK m. 504/3. 

7 Bkz. CC. m. 2044. 
8 Ulusan, İlhan; Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Bakımından Sulh Sözleşmesi, MHAD, S.7, Y. 

1971, s.149; Karauz, Agâh Kürşat; Sulh Sözleşmesi, Ankara 2014, s. 30-32. 
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önem arz eder9. Bu bağlamda sulhun alternatif bir çözüm yolu olarak kapsamlı 
bir şekilde ele alındığı görülmektedir. 

Mahkemelerdeki iş yükü, masraflar ve zaman kaybı dikkate alındığında 
sulh sözleşmesi büyük önem arz etmektedir. Doktrinde isabetle belirtildiği gibi, 
daimî bir savaş hali bu yolda harcanacak olan kıymetli emeklerin, vakitlerin ve 
paraların boş yere gitmesine sebep olur10. Sulh sözleşmesi ise, pratik bir yakla-
şımla taraflara maliyet ve zaman bakımından ciddî kazançlar sağlar. 

II. SULH SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE KONUSU 
Doktrinde sulh sözleşmesinin değişik tanımları yapılmıştır. Bir görüşe göre 

sulh sözleşmesi, bir hukukî ilişkiye yönelik olarak tarafların aralarında çıkan 
uyuşmazlık veya belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla birbirlerine karşılıklı 
fedakârlıkta bulunarak yaptıkları bir sözleşmedir11. Buna karşılık bizim de ge-
rekçelerini haklı bulduğumuz hâkim görüşü de dikkate alarak, sulh sözleşmesi-
ni, “bir hukukî ilişki hakkındaki doğmuş veya doğması muhtemel bir çekişmeyi 
ya da tereddüdü karşılıklı fedakârlıklar aracılığıyla kaldırmayı amaçlayan bir 
sözleşme” olarak tanımlamak mümkündür12. Yargıtayda bir kararında sulh söz-
leşmesiyle ilgili olarak,“ Sulh tarafların aralarındaki uyuşmazlığı karşılıklı 
iradeleri ile bir çözüme bağlamalarıdır.”ifadesine yer vermiştir13. 

Sulh sözleşmesi irade serbestîsi (TBK. m. 26) gereği arzu edilen bütün ko-
nularda düzenlenebilir. Ancak bunun sınırını, tarafların üzerinde serbestçe tasar-
rufta bulunamayacakları konular oluşturur. Buna göre evlenmenin butlanı, bo-
şanma, babalık ve nesebin reddi, vasinin atanması gibi konularda sulh sözleş-
mesi yapılamaz. Buna karşılık boşanmanın fer”i sonuçlarına ilişkin konularda 
yapılan sulh sözleşmesi hâkimin onayıyla geçerli olabilir14. Bu anlamda meselâ 
boşanmadan sonraki mal paylaşımına yönelik olarak sulh sözleşmesi yapmak 
mümkündür. 

                                                                          
9 Özdemir, Erdem; İkale ve Alternatif Bir Öneri Olarak Sulh Sözleşmesi, ÇEİS, C. 27, S. 3, Y. 

2013, s. 48. 
10 Ansay, Sabri Şakir; Sulh, AHFD, C. 1, S. 2, Y. 1943, s. 200. 
11 Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 19. Baskı, Ankara 2015, s. 938; Özdemir, s. 44. 
12 Ulusan, s. 150. 
13 HGK. T. 15.12.1973, E. 1972/6-537, K.1973/1201 “Sulh tarafların aralarındaki uyuşmazlığı 

karşılıklı iradeleri ile bir çözüme bağlamalarıdır. Bu bakımdan sözleşme niteliği taşır. Sulh 
tek yönlü irade ile değil, karşılıklı anlaşma ile bozulabilir. Sulh' u bozmak isteği, şartlı veya 
şartsız olduğu veya anlaşmanın oluşması sırasında iradeyi kaldıran nedenler bulunduğu iddi-
aları, ayrı bir dava konusudur.”(KBİBB., 1086/m. 92). 

14 Bilge, s.7; Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. 1, 4. Baskı, İstanbul 
2008, s. 18. 
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III. SULH SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 

A. Genel Olarak 
Sulh sözleşmesinin unsurlarını açıklarken kurulacak olan yeni sözleşmenin 

mevcut bir hukukî ilişkiye dayanması gerektiği, dolayısıyla da bağımlı sözleşme 
sayılması gerektiği sonucuna varılmıştı. Bu sonuç sulh sözleşmesinin karşılıklı 
ve birbirine uygun irade beyanına dayandığını ve onun rızaî sözleşme olduğunu 
gösterir15. Ayrıca sulh sözleşmesinin sonucunda ortaya çıkan borç konusu edim-
lerin zamanın akışı içerisinde dönemlik veya sürekli değil, bir defaya mahsus 
bir ifa ile sona ermesi, onun anî edimli bir sözleşme olarak kabul edilmesini 
gerekli kılar16. 

Yukarıdaki bilgilerde görüldüğü gibi sulh sözleşmesinin; bağımlı, rızaî, ani 
edimli, kendisine özgü, ivazlı, tam iki tarafa borç yükleyen ve malvarlığına 
etkisi olan bir sözleşme olduğu açıktır. 

Sulh sözleşmesin dâhil olduğu diğer sözleşme türlerinin konunun anlaşılır-
lığı bakımından daha ayrıntılı incelenmesi isabetli olur kanaatindeyiz. Aşağıda-
ki açıklamalarda bu amaç çerçevesinde yapılmıştır. 

B. Sulh Sözleşmesinin Kendine Özgü Bir Sözleşme Olması 
Kişilerin kendilerine uygulanacak olan kuralları bizzat belirlemesi prensi-

bine dayanan sözleşme özgürlüğü ilkesi (TBK. m. 27), bugün Borçlar Huku-
kunda geniş ve etkin bir uygulama alanı bulmaktadır17. Bunun tabiî bir sonucu 
olarak taraflar kanunda bizzat öngörülüp tanımlanan sözleşme türlerini birleşti-
rerek karma sözleşmeler oluşturabilecekleri gibi, kanunda doğrudan tanımlan-
mayan sözleşmeler de meydana getirebilirler. Ortaya çıkan bu yeni sözleşmelere 
ise kendine özgü (sui generis) sözleşmeler adı verilmektedir18. 

Sulh sözleşmesinin muhtevası dikkate alındığında, kendine özgü sözleşme-
ler kategorisinde yer alır19. Zira kanun koyucu sulh sözleşmesine çeşitli kanun-
larda yer vermekle birlikte20, bu sözleşmenin tanımı, unsurları ve türleri hakkın-
da hüküm ihdas etmiş değildir. Bu sebeple, sulh sözleşmesinin isim olarak bazı 

                                                                          
15 Eren, s. 939. 
16 Eren, s. 940. 
17 İnan, Ali Naim/Yücel, Özge;; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2014, s. 76. 

Bu konuda ayrıca bkz. TBK. m. 26. 
18 Oğuzman, M. Kemal /Öz, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 11. Baskı, Ankara 

2013, s. 43-44. 
19 Gümüş, Mustafa Alper; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. 1, 3. Baskı, İstanbul 2013, s. 9; 

Kuntalp, Erden; Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), 2. Baskı, Ankara 2013, s. 15. 
20 Eren, s. 940; Karauz, s. 53. 
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kanunlarda yer alması, buna karşılık, ilgili hükümlerde konuya ilişkin düzenle-
melerin bulunmaması, ona isimli sözleşme niteliğini bahşetmez. 

Sulh sözleşmesinin kendine özgü bir nitelik taşıması, yaşanılması muhte-
mel bir ihtilaf durumunda ne tür bir yol izlenmesi gerektiği konusunu gündeme 
getirmektedir. Zira bu tip sözleşmelerde belirli bir tiple ilişki mevcut olmadı-
ğından yedek hukuk kuralları doğrudan uygulanamaz21. Bu sebeple, öncelikle 
sulh sözleşmesine benzer mahiyetteki hukukî müesseselerle kıyas yoluna başvu-
rulmalıdır. Buradan sonuç alınamaması halinde, Borçlar Hukuku genel hüküm-
ler devreye girer. Bütün bu seçeneklere rağmen, bir hukuk boşluğunun varlığı 
durumunda TMK. m. 1/II hükmü gereğince hâkimin hukuk yaratması yoluna 
gidilebilir22. 

Kıyasın varlığı, ilk bakışta kanunda açık bir boşluk bulunduğu şeklinde al-
gılanabilir. Ancak kanaatimizce burada bir kanun boşluğundan ziyade, bir bi-
linçli susma söz konusudur. Zira kanun koyucunun söz konusu alanda uygulayı-
cıya ve doktrine bir hareket alanı bıraktığı açıktır. Çünkü hukuk hayatında bu 
derece önem arz eden bir müessesenin ihmal veya öngörememe sonucu düzen-
lenmediği iddiasında bulunulamaz. Sonuç olarak doktrinde bizimde katıldığımız 
bir görüşe göre kanun koyucu sulh sözleşmesini hüküm koyarak sınırlamak 
istememiş, sulhu genel hükümlere bağlı bir düzeyde bırakmak suretiyle onun 
karşılıklı fedakârlığa dayanan uzlaştırıcı işlevine geniş bir alan bırakmıştır23. 

C. Sulh Sözleşmesinin İvazlı Bir Sözleşme Olması 
Taraflardan her birine bir şey vermek veya yapmak borcunu yükleyen söz-

leşmeler ivazlı (karşılıklı) bir sözleşmedirler24. Bu anlamda sulh sözleşmesi de 
ivazlı bir sözleşmedir. Zira taraflar kendi edimlerini karşı taraftan gelecek bir 
fedakârlık üzerine ifa etmektedirler25. Fedakârlık iki taraftan da geldiği için bu 
sözleşme tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği taşır. 

Sulh sözleşmesinde vücut bulan karşılıklı edimlerin eşit veya benzer olması 
şart değildir. Üstelik burada matematik anlamında bir eşitlik de aranmaz. Bu-
nunla birlikte edimler arasında nitelik ve nicelik itibariyle aşırı bir oransızlık da 
mevcut olmamalıdır26. Aksi takdirde TBK. m. 28 hükmü gereğince, aşırı yarar-
lanma (gabin) söz konusu olabilir. Ayrıca karşılık konusu edimlerin sadece 

                                                                          
21 Aral, Fahrettin/Ayrancı, Hasan; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 10. Baskı, Ankara 2014, 

s. 64. 
22 Karauz, s. 56. 
23 Ulusan, s. 157, Turanboy, Kürşat Nuri; İbra Sözleşmesi, Ankara 1998, s. 46. 
24 Esener, Turhan; Borçlar Hukuku 1, Ankara 1969, s. 19. 
25 Eren, s. 939; Tandoğan, s. 14. 
26 Karauz, s. 57. 
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mameleki değerleri ihtiva etmesi mecburî bir şart değildir. Meselâ alacaklının 
borçlunun karşılıklı bir fedakârlık anlamına gelecek olan edimine karşılık bor-
cun ifasını bir süreliğine ertelemesinde durum böyledir. 

D. Sulh Sözleşmesinin Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 
Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflar birbirlerine karşı daima 

borçludurlar. Yani borca konu olan edimler arasında bir mübadele (karşılıklılık, 
synallagma) ilişkisi ortaya çıkmaktadır27. Sulh sözleşmesinde de taraflardan her 
birinin edimi karşı tarafın edimine sebep teşkil ettiğinden, tam iki tarafa borç 
yükleyen sözleşme niteliği taşır28. Yani burada aslî edimler karşılıklı olarak yer 
değiştirmektedir29. Söz konusu edim, malvarlığına ilişkin veya başka alanlarla 
ilgili değerlere yönelik olarak yapma, kaçınma, müsaade etme, katlanma şeklin-
de ortaya çıkabilir30. 

Kanaatimizce, sulh sözleşmesinin tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme 
olmasında asıl çıkış noktasını tarafların karşılıklı fedakârlıkları oluşturur. Zira 
kurulacak olan uzlaşma bu karşılıklı fedakârlıklar üzerine temellenmektedir. 

Tarafların sulh sözleşmesi yapabilmek için fiil ehliyetine sahip olmaları gere-
kir. Eğer taraflardan birinde veya her ikisinde de bu tür bir eksiklik söz konusu ise 
devreye taraflar adına işlem yapma yetkisine sahip makamlar girer. Sulh sözleşme-
sinde tarafların amacının ihtilaflı hukukî ilişkiyi dava yoluna götürmeden çözüme 
kavuşturmak veya dava safhasındaki uyuşmazlığa son vermek olduğu unutulmama-
lıdır. Bu sebeple, taraf iradelerinin niteliği ve tespiti sözleşmelerin yorumlanması 
hakkındaki kurallar ışığında değerlendirilmelidir31. Sözleşmenin yorumlanması 
özetle; taraf iradelerinin ve bunların yöneldiği amacın araştırılması, sonunda da 

                                                                          
27 Akıncı, Şahin; Borçlar Hukuku Bilgisi, 7. Baskı, Konya 2013, s. 65. 
28 Eren, s. 939; Tandoğan, s. 14; Karauz, s. 62; Özdemir, s. 44. 
29 Yargıtay da sulh sözleşmesini bu şekilde değerlendirmektedir.’’Sulh, davanın taraflarının 

karşılıklı olarak anlaşmaları sonucu aralarındaki çekişmeye son vermelerine ilişkin bir usul 
işlemidir. Somut olayda olduğu gibi, taraflar mahkeme önünde sulh olacaklarsa sulh sözleş-
mesine ait beyanlarının hâkim önünde duruşma tutanağına geçirilerek imzalatılması yeterli-
dir. Ancak mahkeme önündeki Sulh sözleşmesinin icap ve kabul şeklinde yapılma olanağı da 
vardır. Sulh sözleşmesinde önemli olan tarafların mahkeme hükmü gerekmeksizin aralarında-
ki çekişmeyi sonlandırmalarıdır. Taraflar arasındaki çekişme bütünüyle değil de bazı feragat 
ve kabul beyanları ile kısmen sonuçlanmışsa ihtilaf bütünüyle ortadan kalkmayacağından 
böyle bir sözleşme sulh sözleşmesi olarak kabul edilemez. Zira, az önce söylendiği gibi çekiş-
me kısmen de olsa sulh akdinin kapsamı dışında kalmışsa orta yerde geçerli ve yeterli bir sulh 
akdi bulunduğundan söz edilemez.’’ Bkz. 14. HD., T. 18.05.2007, E. 2007/5067, K. 
2007/5938, (KBİBB). 

30 Karauz, s. 67. Tandoğan, s. 14. 
31 Yavuz, Cevdet/Acar, Faruk/Özen, Burak; Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 13. Baskı, 

İstanbul 2014, s. 16-17. 



Maddî Hukuk Anlamında Sulh Sözleşmesi 297 

hukukî ilişkinin ne anlama geldiğinin açıklığa kavuşturulmasıdır32. Sözleşmeler 
yorumlanırken dürüstlük kuralı ve söz konusu hukukî ilişkideki hayatın olağan 
akışına bağlı olarak ortaya çıkan teamüller büyük önemi haizdir. Zira buradan do-
ğacak olan güven ilişkisi, hukukî işlemin açık ve sağlam bir ortamda meydana gel-
mesini sağlar. Ayrıca geçmişteki tereddütleri de bertaraf eder33. Bu bakımdan sul-
hun ve dürüstlük kuralının paralel amaçlar göz ettiği sonucuna varılabilir. 

E. Sulh Sözleşmesinin Malvarlığına Etkisi 
Kişinin malvarlığının aktif kısmında yer alan kalemlere dokunmaksızın pa-

sifini artıran işlemlere borçlandırıcı işlem denir. Buna karşılık, bir kişinin mal-
varlığının aktifinde mevcut olan hakka doğrudan etki yaparak, bu hakkı başka-
sının menfaatine olacak şekilde devreden, değiştiren, sınırlayan veya sona erdi-
ren işlemlere ise tasarruf işlemi adı verilir34. 

Sulh sözleşmesi malvarlığına etkisi bakımından da bir incelemeye tabi tutu-
labilir. Böyle bir halde onun ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebi-
lecekleri konularda yapılabileceği ortaya çıkar35. Tarafların tasarruf yetkisine 
sahip olmalarının mecburî bir şart olması onun tasarruf işlemi sayılmasında 
önemli rol oynar. Bununla birlikte, doktrinde bir görüş, sulh sözleşmesini hem 
tasarruf işlemi hem de borçlandırıcı işlem olarak kabul etmektedir. Bu görüşü 
savunan yazarlara göre, sulh, tarafların birbirlerinin taleplerini kabul ettikleri 
ölçüde borçlandırıcı işlem; buna karşılık kendi taleplerinden vazgeçtikleri ölçü-
de de tasarruf işleminde bulunmuş olurlar. Zira burada “sulh olan devreder 
(=qua transigit alianet)” ilkesi geçerlidir36. Hiç şüphesiz buradaki tasarrufta 
karşılıklı fedakârlıkta bulunma iradesi tetikleyici bir rol oynamaktadır. İkinci bir 
görüş ise sulhu, sırf borçlandırıcı işlem hükmünde ele almaktadır. Bu görüşün 
tabii sonucu olarak sulh sözleşmesine, temel oluşturan işlem herhangi bir sebep-
le geçersiz hale gelirse, sulh sözleşmesine dayanılarak yapılmış olan tasarrufî 
işlemlerin, sebepsiz zenginleşme hükümleri dışında geri istenmesi mümkün 
değildir37. Söz konusu halde sebepsiz zenginleşme başvurulmasındaki esas 
amaç, uğranılan zararların telâfisinden ziyade, hukukî bir sebebe dayanmadan 
yapılan iktisapların iadesidir38. 

                                                                          
32 Kılıçoğlu, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara 2012, s. 244. 
33 Akyol, Şener; Sözleşmenin Yorumu, İstanbul 2010, s. 93-94. 
34 Antalya, Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2015, s. 114-115. 
35 Zevkliler/Gökyayla, s. 14; Karauz, s. 59-60. 
36 Eren, s. 940. 
37 Ulusan, s. 157. 
38 Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet/Kaynar, Reşad; Borçlar Hukuku Umumî Hükümler, İstanbul 

1955, s.133. 
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Kanaatimizce, yukarıda bahsedilen konuda amaca uygunluk açısından bir 
değerlendirme yapmak gerekir. Bu değerlendirmede sulhun bir uzlaşma sonucu 
elde edildiği dikkate alınmalıdır. Bunun bir sonucu olarak, tarafların sulh saye-
sinde elde ettiklerinin korunması bakımından ikinci görüş daha sağlam gerekçe-
lere dayanmaktadır. Bu görüşe göre sulh sözleşmesinin niteliği itibariyle bir 
soyut işlem teşkil ettiği açıktır. Soyutluk ilkesinin özü itibarıyla hukukî istikrar 
ve güveni sağlamadaki rolü göz ardı edilmemelidir. Burada unutulmaması gere-
ken bir diğer nokta ise, sulh sözleşmesinin sadece malvarlığına yönelik bir ala-
cak hakkı elde etmek amacıyla yapılmıyor olmasıdır39. 

Sulh sözleşmesinin malvarlığına etkisi göz önüne alındığında, daha önce de 
ifade edildiği üzere, karşılıklı fedakârlıkla ifa edilen edimler arasında aşırı bir 
oransızlık bulunmamalıdır. Fedakârlıklar arasındaki oransızlığı tayin edebilmek 
için sözleşmenin kurulması zamanındaki, durumun gerekleri dikkate alınarak 
edimin objektif, yani herkesçe kabul edilen değerine bakılır40. 

IV. SULH SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 

A. Genel Olarak 
Sulh sözleşmesinin ihtiva ettiği unsurlar; taraflar arasında mevcut bir huku-

kî ilişki, uyuşmazlık veya tereddüt ve karşılıklı fedakârlık şeklinde sıralanabilir. 
Kısaca bahsetmek gerekirse hukukî ilişkiyi oluşturan olayların veya onların 
nitelendirilmesine ilişkin bir uyuşmazlık ya da hukukî ilişkide bir tereddüt mev-
cut olmalıdır41. Bununla birlikte, sözleşme sonucu gerçekleştirecek olan edimler 
karşılıklı bir fedakârlık bağlamında ifa edilmelidir. Karşılıklı fedakârlık unsuru 
çoğunlukla bir borcu tanıma, ibra, borcun üstlenilmesi şeklinde tezahür edebi-
lir42. Ayrıca ihtilâf ve karşılıklı fedakârlık unsuru, sulhu benzer özellikler taşıdı-
ğı ibradan ayıran temel etmenlerdir43. 

B. Mevcut Hukukî İlişki 
Bir veya birden çok kişinin hukukî sonuç doğurmaya yönelmiş irade beyan-

larıyla kurulan hukukî işlemler sonucunda ortaya çıkan ilişkiye hukukî ilişki 
denir44. Kapsam olarak daha dar bir anlamı olan sözleşme ise, kişiler arasında 

                                                                          
39 Ocak, Uğur /Özcan, Durmuş; Öğreti ve Uygulamada İbra Sözleşmesi, Ankara 2013, s. 29. 
40 Von Tuhr, s. 312. 
41 Tandoğan, s. 14-15. 
42 Eren, s. 938, Tandoğan, s. 14. 
43 Akyol, Mustafa; Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yeniliklerden İbra, YÜED, C. 8, Özel 

Sayı, Y. 2013, s. 109. 
44 Yıldırım, Abdülkerim; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara 2015, s. 46; Ayan, 

Mehmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Konya 2007, s. 80. 
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kurulmuş olan ve genellikle borç doğuran bir ilişkiyi ifade eder45. Sözü geçen 
borç ilişkisinin mecburî unsurlarını; alacaklı, borçlu ve edim; buna karşılık 
mecburî olmayan unsurunu talep teşkil eder46. Sulh sözleşmesi de kaynağını 
çoğunlukla taraflar arasındaki edimler de yaşanan ihtilâflardan alır. Burada dik-
kat edilmesi gereken noktalardan belkide en önemlisi; tek tarafa edim borcu 
yükleyen hukukî işlemlere yönelik olarak sulh sözleşmesi yapılamamasıdır47. 
Zira sulh sözleşmesi bir karşılıklılık (mübadele, mütekabiliyet, synallagma) 
ilişkisi içerisinde kurulur. 

Sözleşmeler ilke olarak, başka bir hukukî ilişkiye bağlanmadan, bağımsız şe-
kilde kurulurlar. Buna karşılık sulh sözleşmesi ise mevcut bir hukukî işlem üzeri-
ne temellendirilir. Dolayısıyla sulh sözleşmesi diğer pek çok sözleşme türünden 
ayrılarak, asıl ilişkiye bağımlı sözleşme niteliği gösterir. Ancak, söz konusu hu-
kukî ilişki kavramı sadece borç ilişkisini kapsayacak şekilde dar yorumlanmama-
lıdır. Çünkü yenilik doğuran haklarda; eşya hukuku, miras hukuku, aile hukuku 
gibi değişik konularda da sulh sözleşmesi yapılabilir48. Gerçektende, sulh sözleş-
mesinin uygulama bulduğu alanın yelpazesi çok geniştir. Adı geçene sözleşmenin 
uygulama alanının bu kadar geniş olması, hukuk sistemi açısından pek çok alanda 
olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bununla birlikte, mevcut hukukî işlemin ve ona 
bağlı olarak da sulh sözleşmesinin, sözleşme olmaları dolayısıyla TBK. m. 27 
hükmüne aykırı olmaması gerekir. Buna göre her iki hukukî işlemin de kanunun 
emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırılık teşkil 
etmemesi ve konusunun imkânsız olmaması gerekir49. 

C. Uyuşmazlık veya Tereddüt 
Tarafların karşılıklı olarak uyuşmazlığa veya tereddüde düşmüş olmaları 

sulh sözleşmesi açısından aslî unsur niteliğindedir. Bununla birlikte, doktrinde 
bu iki durumun bir arada bulunması şartı aranmamıştır50. 

Fiilî veya hukukî bir durumun farklı hukukî sonuçlar doğurmaya elverişli 
olması durumunda taraflar farklı görüşler ileri sürdükleri takdirde, bir uyuşmazlı-
ğın varlığından bahsedilebilir51. Başka bir deyişle, uyuşmazlık hukukî bir sonuca 

                                                                          
45 Erzurumluoğlu, Erzan; Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), 5. Baskı, Ankara 2015, 

s. 29. 
46 Kayar, İsmail; Borçlar Hukuku Genel Hükümler-Özel Borç İlişkileri, 10. Baskı, Ankara 2015, 

s. 37. 
47 Karauz, s. 12; Tandoğan, s. 14; Eren, s. 939. 
48 Ulusan, s. 151; Karauz, s. 2. 
49 Arık, Kemal Fikret; Mahkeme Önünde Sulh, SBFD, S. 1, Y.1954, s. 145; bkz. TBK. m. 27. 
50 Önen, Ergun; Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972, s. 24. 
51 Eren, s. 941; Tandoğan, s. 14. 
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yönelik birbirine uymayan karşılıklı hukukî iddiaları düzenleyici bir mahiyette 
olmalıdır52. Diğer taraftan tereddüt hukukî ilişkinin muhtevası, süresi gibi yönleri 
taraflar için yeterince açık ve öngörülebilir olmadığı (muğlâk) durumlarda ortaya 
çıkar53. Yani tereddüt, tarafların mevcut hukukî ilişkinin geçerli olup olmayacağı, 
geçerli olsa bile sonuç doğurup doğurmayacağı konusunda duydukları kaygı so-
nucunda varlık gösterir. Çünkü, göre sulh sözleşmesinin şüpheli talep ve alacak 
haklarını karşılıklı güven altına alma amacı güder54. Ayrıca söz konusu tereddü-
dün makûl ve sübjektif mahiyette olması yeterlidir55. Yargıtay da uyuşmazlık ve 
tereddüdün sulh sözleşmesine etkisini bir kararında şu şekilde açıklamıştır: 

“... Sulh sözleşmesi, o sözleşmeyle ilgili bulunan tarafların arasında mey-
dana gelmiş uyuşmazlığın taraflardan her birinin bazı haklarından fedakârlıkta 
bulunup uyuşmazlığı ortadan kaldırmaları konusundaki irade açıklamalarının 
birleşmesidir. Gerçekten Sulh (Vergleich), tarafların arasındaki hukuki müna-
sebete dair bir uyuşmazlığa veya şüpheli bir duruma son vermek amacıyla kar-
şılıklı rıza ve fedakârlıkla yapmış oldukları bir sözleşmedir. Sulh maddi hukuk 
bakımından borcu, usul hukuku bakımından ise davayı sona erdiren sebepler-
dendir. Taraflar arasında akdedilen sözleşme de bu kapsamda geçerli olup 
Mahkemece, dava ve sözleşmenin tarihi itibariyle sulhun tasdikine karar veril-
mesi gerekir…”56 

Doktrinde tereddüdün her iki tarafta da bulunup bulunmaması gerektiğine 
dair farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüş taraflardan birinin tereddüt halinde 
bulunmasını yeterli bulmaktadır57. Buna karşılık diğer bir görüş, her iki taraf 
için aynı anda doğma mecburiyeti bulunmasa da iki tarafta da tereddüdün varlı-
ğının gerekli görmektedir58. Kanaatimizce ilk görüş amaca uygunluk açısından 
hukukî temelleri daha sağlam ve daha kabul edilebilir niteliktedir. Zira tarafların 
menfaat dengesi gözetildiğinde bir tarafın tereddüdüne karşılık, diğer tarafında 
tereddüt duymasını beklemek hayatın olağan akışına aykırıdır. 

D. Karşılıklı Fedakârlık 
Sulh sözleşmesinin diğer kazandırıcı işlemlerden farkı şu şekilde ortaya çı-

kar. Burada taraflar, aralarındaki ihtilâflı ve kuşku doğurucu hukukî ilişkiye 
yönelik gütmekte oldukları maksatlarından, karşılıklı müsaade altında vazgeçer-

                                                                          
52 Ulusan, s. 151. 
53 Eren, s. 941. Tandoğan, s. 15. 
54 Ulusan, s. 151; Tandoğan, s. 15. 
55 Tandoğan, s. 15; Akyol, Mustafa; s.109. 
56 Bkz. 13. HD., E. 2012/8040, K. 2012/12696, T. 17.05.2012 (KBİBB). 
57 Eren, s. 941. 
58 Ulusan, s. 152; Karauz, s. 13. 
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ler59. Bunun sonucunda da yeni ve menfaatlerini dengeleyen bir uzlaşı oluştura-
bilme amaçlanır60. Bahsi geçen fedakârlık gerçekleştirilecek olan edimlerin 
tutarına yönelik olabileceği gibi, mekân ve zaman hususunda da olabilir61. Kar-
şılıklı fedakârlık kavramından gerçekleştirilecek olan tavizlerin matematik an-
lamında eşit miktarda olması gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. Söz konusu 
fedakârlıkların taraf iradelerini tatmin edecek seviyede olması yeterlidir62. Buna 
karşılık, her iki tarafın da uzlaşmaya varabilmek adına belli bir fedakârlıkta 
bulunmaları şarttır. Aksi takdirde, yani karşılık fedakârlığın olmadığı bir ilişki-
de, sulh değil, başka hukukî müesseselerin varlığı söz konusu olur63. 

Doktrinde hâkim görüşe göre tarafların yapacağı fedakârlığın sadece bir ta-
raf açısından mevcut hukukî ilişki üzerinde yapılmasının yeterli olacağı diğer 
tarafın ise mevcut hukukî ilişkiden bağımsız herhangi bir konuda fedakârlıkta 
bulunabileceği kabul edilmektedir64. Kanaatimizce fedakârlığı bu ölçüde geniş 
yorumlamak mevcut hukukî ilişkinin varlığına yönelik uyuşmazlık ve tereddüdü 
gidermek hususunda yetersiz kalabilir. Bu durum ayrıca kötüye kullanımlara 
ortam hazırlayabilir. Keza böyle bir durumda sulh sözleşmesinin gayesi aşılmış 
hatta bu gayeden uzaklaşılmış olur. 

Son olarak sulh sözleşmesinde yukarıda sayılan bütün unsurların yanı sıra, 
tarafların uyuşmazlıklarını sona erdirme iradesine sahip olmaları tamamlayıcı 
bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır65 

V. SULH SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
Sulh sözleşmesinin kurulması ile birlikte, taraflar arasındaki ihtilaflı hukukî 

ilişki ortadan kalkmakta ve yerini uzlaşmaya dayanan, bağlayıcı bir sözleşmeye 
bırakmaktadır66. Çünkü sulh sözleşmesi, taraflar arasındaki ilişkinin muhtevası-
nı bağlayıcı bir sözleşme kurma amacını taşır. Bu sebeple sulh, bir tespit söz-

                                                                          
59 Yargıtay da sulh sözleşmesindeki karşılıklıfedakârlık bağlamında sulhu şu şekilde tanımla-

maktadır: "Sulh bir sözleşmedir. Sulh sözleşmesi o sözleşme ile ilgili bulunan tarafların ara-
sında meydana gelmiş uyuşmazlığın taraflardan her birinin bazı haklarından fedakârlıkları-
nın birleşmesidir." Bkz. 4. HD., E. 1978\7457, K. 1979 \3808, T. 22.03.1979 sayılı kararı 
(KBİBB). 

60 Ulusan, s. 153; Eren, s. 939. 
61 Tandoğan, s. 14; Karauz, s. 15. 
62 Ulusan, s. 154; Eren, s. 941. 
63 Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin; Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevileri, C. 1, 4. Baskı, İstan-

bul 1980, s. 41. 
64 Karşı görüş için bkz. Önen, s. 29. 
65 Eren, s. 942. 
66 Ulusan, s. 162; Eren, s. 946. 
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leşmesi niteliği taşır67. Borç ilişkisinin asıl amacının alacaklının tatmini olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda, sulhun sadece alacaklıyı tatmin etmekle kal-
mayıp, borçluyu da belli bir seviyede tatmine yaradığı açıktır. Kısacası sulh her 
iki taraf açısından da borcu tam anlamıyla sona erdirir68. Burada dikkat edilmesi 
gereken ilk nokta, sulh sözleşmesinin konusunun belirli veya belirlenebilir ol-
masıdır. Aksi takdirde sulh sözleşmesi hüküm ve sonuç doğurmaz69. 

Taraflardan biri yapılan sulh sözleşmesine karşılık borcunu ifa etmezse, 
karşı tarafa öncelikle TBK. m. 97 hükmü gereğince ödemezlik def’ini ileri sür-
me hakkı doğar. Geciktirici nitelikte olan bu def”i, ancak karşı edimin ifası veya 
ifasının teklif edilmesine kadar etkinlik gösterebilir70. Bunun sonrasında taraf-
lardan biri yinede edimlerini yerine getirmiyorsa, sulh sözleşmesi devre dışı 
kalır. Böyle bir halde zaten ihtilâflı olan mevcut hukukî ilişkinin yeniden can-
lanması söz konusu olabilir71. Söz konusu halde hak mahrumiyetine uğradığını 
iddia eden taraf eğer bir tazminat davası açacaksa bu davayı sulhtan önceki 
mevcut hukukî ilişkinin ihlâli olarak açmalıdır72. Ayrıca sulh sözleşmesinin 
dayandığı temel hukukî ilişki dışında herhangi bir hukukî ilişkiyi kapsaması da 
söz konusu olamaz. Benzer bir durum sulha taraf olan kişiler bakımından da söz 
konusudur. Zira sulh sözleşmesinin çevresi ve etkisi sadece ona katılan taraflar-
la sınırlıdır73. 

Sulhtan önceki sözleşmenin ihtilaflı noktalarında ortaya çıkan belirsizlik 
daha sonra ortadan kalkabilir. Böyle bir halde yapılmış olan sulh iptal edile-
mez74. Zira sulh sözleşmesinde taraflar aralarındaki ihtilâfı unsurlar, olaylar ve 
sonuçlar bakımından nitelik olarak sabitledikten sonra, sulhun tamamlanması 
aşamasına geçerler. Bu aşamadan sonra tarafların sulhtan dönebilmesi, ancak 
sabitlenmiş olguların ortada bulunmadığı hallerde, sözleşmenin temelinde ya-
nılma (TBK. m. 32) gerekçesiyle mümkün olabilir75. Ancak burada hataya dü-

                                                                          
67 Serozan, Rona; Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 2002, s. 77. 
68 Karauz, s. 95. 
69 Yargıtay da bir kararında bahsedilen sonucu şu şekilde ifade etmiştir:’’Maddî hukukça bir 

sözleşmeden ibaret olan sulhun geçerli olabilmesi, diğer sözleşmeler için olduğu gibi, konu-
sunun belirli ya da belirtilebilir olması ile mümkündür. Konusu belirli ya da belirtilebilir ol-
mayan bir sulh sözleşmesi geçerli sayılamaz.’’. Bkz.9. HD., E. 1967\2597, K. 1967 \6490, T. 
11.07.1967 sayılı kararı (KBİBB). 

70 Tunçomağ, Kenan; Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 6. Baskı, İstanbul 1976, s. 746. 
71 Seviğ, Vasfi Raşit; Mukavelelerin Tasnifi ve Borçlar Kanunu Dışında Bırakılmış Mukaveleler 

ve Bilhassa Sulh Mukavelesi, AHFD, C. 6, S. 1-4, Y. 1949, s. 154 
72 Eren, s. 946. 
73 Ulusan, s. 152. 
74 Von Tuhr, s. 173. 
75 Tunçomağ, Kenan; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. 2, 3. Baskı, İstanbul 1977, s. 10. 
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şen taraf dürüstlük kurallarına aykırı olarak hatasını ileri süremez76. Buradaki 
yanılmaya konu olan olaylar sözleşmenin esaslı noktalarını teşkil etmelidir77. 
Zira sözleşmenin esaslı unsurlarını, tarafların sözleşmenin kurulması için ol-
mazsa olmaz şartı (condicio sin qua non) olarak kabul ettikleri noktalar teşkil 
eder78. Kanaatimizce, sulh sözleşmesinin irade serbestîsi sonucu ortaya çıkan 
uzlaşmaya dayanıyor olması bu durumun gerekçesinde büyük paya sahiptir. 
Sulh bakımından sözleşme özgürlüğü ilkesi özellikle borçlar hukukuyla ilgili 
konularda düzenleme yapıldığında ortaya çıkar. Zira Aile, Miras, Eşya Huku-
kundaki sözleşmelerde bu özgürlük söz konusu değildir79. İleride tarafların sulh 
sözleşmesine ait bir noktayı hiç veya tam olarak düzenlemedikleri ortaya çıka-
bilir. Böyle bir durumda yargı yoluna gidilirse, hâkim buradaki boşluğu yapıl-
mış düzenlemenin amacını dikkate alarak tamamlar. Hâkim bunu yaparken, 
tarafların farazî iradelerini de göz önünde bulundurmalıdır80. Bütün bunlara ek 
olarak, taraflar belirsizliğe yer vermeyecek şekilde sulhu bozucu veya erteleyici 
şarta bağlayabilir81. Böyle bir durumda sulh sözleşmesi hüküm ve sonuçlarını bu 
şart anlamında meydana getirir. 

SONUÇ 
Hukuk hayatında yaşanan ve yaşanması muhtemel olan bütün ihtilâfların 

doğrudan mahkemelere aksettirilmesi, hukuk sisteminde ciddî tıkanıklıklara yol 
açar. Buna karşılık, sulh sözleşmesi bu tarz durumlarda tarafları yargılama mas-
raflarından kurtarır. Sulh, aynı zamanda taraflara gelecekte yeniden sözleşme 
yapma şansını tanıyarak hukuki birlikteliği manevî anlamda canlı tutar. Buradan 
hareketle, sulhun bir alternatif çözüm yolu olduğu sonucuna varılabilir. 

Kanun koyucu sulhun geniş uygulama alanını bir hükümle sınırlamak iste-
memiştir, Gerçekten de, kanun koyucu, taraflara ilgili konuda tasarruf yetkisine 
sahip olmak kaydıyla, istedikleri bütün hususlarda sulh sözleşmesi düzenleye-
bilme yetkisini tanımıştır. Burada bir tasarruf yetkisinin varlığı,“sulh olan dev-
reder” ilkesinin de bir gereği olarak sulh sözleşmesi bir tasarruf işlemi olarak 
nitelendirilebilir. Ancak bu durum bazı hallerde sulh sözleşmesi sonucu elde 
edilen kazanımların kaybına sebebiyet verebilir. Böyle bir sonucun ortaya çık-
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maması için, sulh sözleşmesini soyut işlem anlamında ayrı bir borçlandırıcı 
işlem olarak kabul etmek yerinde olur. 

Sulh sözleşmesi taraflar arasındaki ihtilâfı, karşılıklı fedakârlıklar aracılı-
ğıyla ortadan kaldırma amacını gütmektedir. Bu açıdan sulh gerek toplum haya-
tında gerekse hukukî alanda büyük önemi haizdir. Konunun önemi Balzac”ın şu 
ünlü vecizesinde özet olarak açıklanmıştır: “Kötü bir sulh, iyi bir davadan daha 
değerlidir.”. 
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