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İnsanlık var olduğu günden bu yana tek bir 
mefkurenin üzerine titremekte, gerçekleşmesi 
için türlü mücadeleler verilmektedir. Bu mefkure 
adalettir. Habil ile Kabil’in kavgasından tutunda, 
türlü savaşlar, devrimler, ihtilallere varana kadar 
her şey adaletin tesisi için tezahür etmiştir. Zira 
haksızlığa uğradığını düşünen taraf kendince 
doğruluğuna inandığı ülkü uğruna türlü hak ara-
ma yöntemleri ile mücadeleye girişmiş ve bu mü-
cadeleler insanlık tarihine yön vermiştir.

Savunmanın bir meslek olarak icrasının üç bin 
yıllık bir tarihi geçmişinin bulunduğu bilinmek-
tedir. Elbette bu tarih yazılı kaynaklardan tespit 
edilen tarih olup daha evvelinde de savunmanın 
meslek olarak var olduğu söylenebilir. Bu den-
li köklü ve amacı itibari ile kutsal bir mesleğin 
mensupları olarak işimiz hiçbir zaman kolay ol-
mamıştır. Mesleğin icrasının türlü zorlukları ya-
nında günümüzde hukuk eğitimi nitelik sorunu ile 
karşı karşıya kaldığı gibi, nicelik bakımından da 
vahşi bir rekabet ortamına sürüklenmektedir.

Ülkemizde son zamanlarda ihtiyacın çok 
üzerinde artan hukuk fakültesi ve sonrasında 
oluşan hukuk mezunu sayısı avukatlık mesle-
ğinde aşırı yığılmaya yol açmakta ve maalesef 
giderek CMK ve Adli Yardıma muhtaç hale 
gelmiş bir kitle yaratmaktadır. Genç meslek-
taşlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan 
tanıyacak köklü çözümler üretilmesi noktasın-
da barolar olarak gayret sarf etsek de başarıya 
ulaştığımızı söylemek maalesef pek mümkün 

değildir. İki yıl sonra uygulanması planlanan 
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının da tam an-
lamıyla bir çözüm olduğu inancında değilim.

Bu kapsamda siyasi iradeden beklentimiz yeni 
hukuk fakülteleri açılmasından vazgeçilmesinden 
öte bir an evvel mevcut hukuk fakültelerinin ve 
kontenjanlarının en azından yarıya indirilmesidir.

Bununla birlikte yargı sistemimizdeki ak-
saklıkları gidermek için “avukatla temsil zo-
runluluğu”, “bazı iş ve işlemlerin avukat aracı-
lığı ile yapılması”, “uzlaştırma müessesesinin 
sadece avukatlar tarafından icra edilmesi” gibi 
bir kısım uygulamaların derhal hayata geçiri-
lerek daralan mesleki alanın genişletilmesinin 
sağlanması gerekmektedir. Bu yöndeki talep-
lerimizi barolar olarak her fırsatta dile getir-
meye gayret etmekteyiz.

Buna mukabil avukatlık mesleğinin olmazsa 
olmazı kollektif itibardır. Doğal olarak biz avu-
katlara düşen herşeye rağmen, meslek itibarını 
koruyup yüceltmek için elimizden geleni yap-
maktır. Bu düşüncenin ürünü olarak az sayıda 
meslektaşla Ardahan Barosu Dergisinin ikinci sa-
yısını sizlerin istifadesine sunuyoruz.  

Bu duygularla baromuzun kuruluşunun ikin-
ci yılını kutluyor, tüm meslektaşlarıma şahsım 
ve yönetim kurulumuz adına saygılarımı sunu-
yorum.  
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Sevgili Okurlarımız;

Ardahan Barosu Dergimizin ikinci sayısı ile 
karşınızda olmanın sevinç ve gururunu yaşıyo-
rum. Elinizdeki ikinci sayımızla, baro dergimiz 
yılda bir yayınlanan bir dergi haline geldi. İlk sa-
yıda olduğu gibi ikinci sayıda da editörlük yap-
mak ise benim için ayrı bir onur. Yapmış olduğum 
çalışmalar ile yayıncılığın ne kadar zor bir iş ol-
duğunu bir kez daha anladım. Tabii ki zorluğunun 
yanında, birbirinden kıymetli yazarları bir araya 
getirerek, meslektaşların faydalanabileceği bir 
eserin ortaya çıkmasına katkı sağlamak ise ayrı 
bir mutluluk.

Yazı; hayatımızın vazgeçilmez ve aynı zaman-
da bilgilerimizi, duygularımızı somut bir şekilde 
ortaya koyabildiğimiz, aktarabildiğimiz tek ileti-
şim aracı. Aslında yazılan her eser geleceğe bir 
miras.  Bu sayımızla bu mirasa katkı sunarak alim 
unutsa da kalem unutmasın istedik . Ve çok de-
ğerli konuk yazarlarımızla, Ardahan Barosu avu-
katlarımızla ,stajyerlerimizle  Ardahan Barosu 
yayın tarihine  not düşülecek bir dergi hazırladık.

Dergimize katkı sağlayan  Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı  Sayın Av. Prof.Dr. Metin Feyzi-
oğlu ‘na, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın 
Ömer Uğur Gençcan’a, Yargıtay 10.Hukuk Daire-
si Üyesi Sayın Bektaş Kar’a, Ardahan Adli Yargı 
Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız 
Sayın Sümeyye Kocaman’a,  TOBB Üniversite-
si Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku  Öğretim 
Üyesi ve aynı zamanda hocam olan  Sayın Prof.
Dr.Olgun Değirmenci’ye, Sayın Av. Arabulucu Dr. 
Umut Metin’e, Emekli Av.Emin Azeri’ye, Arda-
han Barosu’nun değerli avukatlarına, stajyer avu-
katlarına ve hukuk fakültesi öğrencilerine saygı ve 
şükranlarımı sunuyorum.

Dergimizi incelediğinizde meslektaşların , yo-
ğun olarak karşılaşabilecekleri güncel konuların ele 
alındığını göreceksiniz .Dergimizde , bilişim huku-
kundan  iş hukukuna , ceza muhakemesi ve ceza hu-
kukundan  milletlerarası özel hukukuna , Covid -19 
pandemisinin hukukumuza getirdiklerinden  hayvan 
haklarına kadar geniş bir  içerik bulunmaktadır. 

Dergimizde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı  Sa-
yın Prof.Dr.Metin Feyzioğlu tarafından  genç mes-
lektaşlara  tavsiyelerde bulunulmuş, bu yazı da  genç 
meslektaşların umutsuzluğa kapılmamaları önemle 
vurgulanmıştır. İçerikte Yapay Zeka Ve  Ceza Hukuku 
Sorumluluğu, Sosyal Medyanın  Yargılamalara Etkisi  
ayrı  ayrı  yazılar ile ele alınmıştır. Yine kişisel verile-
re ilişkin Türk Ceza Hukukunda düzenlenen   suçlar 
ayrı bir çalışma ile sunulmuştur. Bunlarında yanında 
Covid-19 pandemisinin  devam etmesi ile gündeme 
gelen Covid-19 aşılamasının insan hakları bakımın-
dan değerlendirildiği  ve yine Covid -19 pandemisi 
ile gündeme gelen kısa çalışma ödeneği ile ilgili ça-
lışmalar dergimizde yer  almaktadır. Ceza yargılaması 
açısından  Hukuka Aykırı Delil  ve Gizlilik Kararı iki 
ayrı çalışma ile ele alınmıştır. Özellikle uygulamada 
çok fazla tereddütte sebep olan Belirsiz Alacak Dava-
sı ayrıntılı bir çalışma ile dergimizde yer almaktadır. 
Hukukumuzda uygulama alanı giderek artan arabulu-
culuk ve koruyucu avukatlığa ilişkin yazı ile avukat-
lığın değişen dünya düzeni ile birlikte nasıl değiştiği 
, alternatif çözüm yolları etkin kullanılarak avukatlık 
mesleğinin icra edilmesi gerektiği vurgulanmış ,mes-
lektaşlarda bu konuda farkındalık yaratılmak istenmiş-
tir. Bölgemiz itibariyle uygulama alanı bulan , Arazi 
Toplulaştırmasına ilişkin çalışmamızda bu sayımız ile 
meslektaşların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Yargı-
tay’ın Görevleri’nin ele alındığı yazı Yargıtay’ın işle-
yişi açısından meslektaşlara yol gösterici bir çalışma-
dır. Yine ilimizde bulunan iki sınır kapısı ve  ilimizin 
transit geçiş güzergahı olması sebebiyle yoğun olarak 
görülen Göçmen  Kaçakçılığı Suçu ile ilgili çalışma-
mız; kapsamlı ve uygulayıcılar için kılavuz niteliğinde 
bir çalışma olmuştur. Hayvan Hakları’nın ele alındı-
ğı yazımız ile Hayvan Hakları mevzuatı ele alınarak  
kanunda öngörülen cezalar ve yaptırımlar hakkında 
değerlendirmeler yapılmıştır. Son olarak dergimizde 
2020-2021 dönemine ilişkin faaliyetlerimize yer ve-
rilmiştir.

Dolu dolu bir içerik sizleri beklemekte. 

Daha güzel günlerde, başka sayılarda buluş-
mak dileğiyle.

Sevgi ile kalın...

Editör’den
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Avukatlığın geleceği, genç avukatlar. Genç 
avukatlar ise zor durumda.

Ancak sorun varsa, çözüm vardır. Zaten çö-
züm yoksa, sorun değildir, bir “durum”dur. O 
duruma göre hareket edilir. Sorunlarla bunalmış 
insan öfkelidir. Bunda da haklıdır.

Hizmet etme ve çözüm üretme iddiasında 
olanların önünde iki seçenek bulunur. Hizmeti-
ne talip olduğu insanların öfkesini körükleyen ve 
çaresizlik duygusunu arttıran sloganlara sarılmak 
ya da sorunları ve sebeplerini belirleyip, akılcı bir 
strateji belirlemek.

Öfke baldan tatlıdır derler. Doğrudur. Bir de 
öfkeyle kalkan zararla oturur derler. Bu söz de 
doğrudur. Çünkü öfke, akılcı düşünmenin önünde 
engeldir.  Tıpkı hastalıklar gibi, sorunların çözü-
mü, doğru teşhislere bağlıdır. 

Hizmet etmek ve çözüm üretmek iddiasında 
samimi olanların tercih etmesi gereken yol akıl-
cılıktır.

Sayımız fazla. 140.000’i geçtik. 65.000’imiz 
5 yıllık meslek kıdeminin altında. 10 yıl önce 
72.000 idi toplam sayımız. Ekonominin büyüme 
hızının kat ve kat üzerinde arttık. İş azalıyor, sa-
yımız artıyor, refah düzeyi düşüyor, meslek etiği 
yıpranıyor. Stajyer avukat sayısının fazlalığı staj-
yer avukatın, avukat sayısının fazlalığı öncelikle 
genç avukatların emeğinin değerini azaltıyor. Her 
gün saatlerce bu duruma kızabilir, sosyal medya-

Gelecek
Genç Avukatları Bekliyor Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU

Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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da sloganlar atabiliriz ya da doğru teşhis ve doğru 
çözüm için akılcı yolu tercih edebiliriz.

Sayı artışının sebebi, ihtiyacın çok üzerinde ve 
yeterli alt yapıya sahip olmaksızın açılan hukuk 
fakülteleri. Hukuk fakültelerinin bu hızda açılma-
sının sebebi ise, maalesef, şehirlerimizin baskısı. 
Kitle eğitim öğretimi yapan fakültenin açılması 
sayesinde yerel ekonomilerinin canlanacağını dü-
şünüyor şehirlerimiz.  Kiralık evlere kiracı, alış-
veriş merkezlerine müşteri… 

Siyaset kurumu üzerindeki bu baskı, etkili 
oluyor.  Daha fazla hukuk fakültesi açmayın, açıl-
masını da istemeyin desek de ekonomik gerekçeli 
talep baskın çıkıyor.  O zaman başka bir çözüm 
üretmeli, etkili bir yöntem bulmalı idik.  Bulduk. 
Hukuk fakültelerine girişe birkaç yıl önce bizim 
girişimlerimiz sonucunda YÖK tarafından bir 
eşik getirildi. Bu eşik, bu sene 100.000’e kadar 
yükseltildi. Geçen yıl, bu sayede vakıf üniver-
sitelerinin kontenjanlarının anlamlı bir yüzdesi 
boş kaldı. İki sene sonra ise hukuk mesleklerine 
giriş sınavı uygulamaya giriyor. Böylece bugün 
20.000 civarında olan stajyer avukat sayımızı, 
8000- 10.000 seviyesine düşürmeyi başaracağız. 

Neticede, avukat sayısındaki kontrolsüz artış du-
racak. 

Buna ilaveten, kolluk amirlerinin, icra mü-
dürlerinin, tapu memurlarının önemli bir kıs-
mının hukuk fakültesi mezunları arasından 
istihdam edilmesi, noter yardımcılığının ihdas 
edilmesi gibi adımlar, binlerce meslektaşımı-
zın avukatlık dışı alanlara ayrılmasını teşvik 
edecektir.

Tapu işlemlerinin avukat eliyle veya avukatın 
katılımıyla yapılmasının zorunlu kılınması, belli 
miktarın üzerindeki sözleşmelerin avukat tara-
fından imzalanmasının mecburi hale getirilmesi, 
vatandaşlara zorunlu hukuki himaye sigortası 
yaptırılması hem koruyucu avukatlık hizmetini 
geliştirecek hem meslektaşlarımızın iş alanlarını 
genişletecektir.

 Ümitsizlik asla yok.

Umut kırıcı söylemler asla yok.

Ümitsizlik çaresizliktir. Çaresizlik bize yakışmaz.

Sorunları tek tek, el birliğiyle çözdüğümüz ge-
lecek gençleri bekliyor.
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	 GİRİŞ
	 I.	İLK	DERECE	MAHKEMESİ	GÖREVİ	(HMK	m.	47,	f.	I,	286	f.	I)
	 II.	TEMYİZ	İNCELEMESİ	GÖREVİ
  A- İlk Derece Mahkemesi Kararlarında Temyiz (HMK Geçici Madde 3, f. II)
  B- Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarında Temyiz
  C- İlk Derece Mahkemesi Kararlarında Sıçramalı Temyiz (HMK m. 373 f. IV)
	 III.	FARKLI	UYGULAMAYI	ÖNLEME	GÖREVİ
  A- İçtihatların Birleştirilmesi Görevi (2797 SK m. 7, 15/2 b-c, 16 f. I/5, 17 f. I/c, 45,  
 58, YİY m. 13-16, 19.6.1975 günlü İlke Kararı)
   1- Talep Yetkisi
    a. Yargıtay Birinci Başkanı 
     aa. Doğrudan Talep (2797 SK m. 45 f. I, YİY m. 14 f. I)
     bb. Aracılıkla Talep (2797 SK m. 45 f. I, YİY m. 14 f. I)
      aaa. Genel Kurullar
      bbb. Daireler
      ccc. Cumhuriyet Başsavcısı
    b. Diğer Merci ve Kişiler (2797 SK m. 45 f. II)
     aa. Diğer Mercilerin Başvurusu
     bb. Diğer Kişilerin Başvurusu
   2- Talebin Değerlendirilmesi 
    a. Yargıtay Örgütü Talebinin Değerlendirilmesi
    b. Diğer Merci ve Kişilerin Talebinin Değerlendirilmesi (YİY m. 14 f.  
   II-V)
   3- Karara Bağlayacak Kurullar
    a. HİBGK’de İncelenecek Talepler (2797 SK m. 15 f. II) 
     aa. Hukuk Daireleri Arasında Uyuşmazlık Varsa (2797 SK m.  
    15 f. II/b) 
     bb. Hukuk Dairesi Yerleşmiş İçtihadından Dönmek İsterse  
    (2797 SK m. 15 f. II/c)

Yargıtay’ın Görevleri
Ömer Uğur GENÇCAN

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı



Ardahan Barosu Dergisi

1515
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  B- Uyuşmazlığın Giderilmesi Görevi (5235 SK m. 35)

	 GİRİŞ
 Yargıtay adliye	mahkemelerince1 verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı 
karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak, Yargıtay Başkan ve üyeleri ile 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen 
kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına 
ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak ve kanunlarla 
verilen diğer işleri görmekle görevlidir.

1  Yargı örgütünde faaliyet gösteren adliye mahkemeleri, adli yargı ilk derece mahkemesi (İDM) ve adli yargı 
ikinci derece mahkemesi (BAM) olarak 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev  ve Yetkileri Hakkında Kanununda düzenlenmiştir.
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	 I.	İLK	DERECE	MAHKEMESİ	GÖREVİ	(HMK	m.	47,	f.	I,	286	f.	I)
 Yargıtay, kanunla gösterilen belli davalara da ilk	derece	mahkemesi	olarak bakar.
 HMK m. 47 f. I hükmüne göre Devlet aleyhine açılan tazminat davası, ilk derece ve bölge 
adliye mahkemesi hâkimlerinin fiil ve kararlarından dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde ilk	derece	
mahkemesi	sıfatıyla	görülür. 
 HMK m. 286 f. I hükmüne göre Devlet aleyhine açılacak olan tazminat davası, gerçeğe aykırı 
bilirkişi raporunun bölge adliye mahkemesince hükme esas alındığı hâllerde ise Yargıtay ilgili hukuk 
dairesinde görülür.

	 II.	TEMYİZ	İNCELEMESİ	GÖREVİ
 TCA m. 154 f. I hükmüne göre Yargıtay, adliye	mahkemelerince	verilen ve kanunun başka bir 
adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son	inceleme merciidir.

 A-	İLK	DERECE	MAHKEMESİ	KARARLARINDA	TEMYİZ	(HMK	Geçici	Madde	3,		f.	II)
 Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihi olan 20	Temmuz	2016	tarihinden	önce 
ilk derece mahkemesinden verilen kesin olmayan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı 
Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 4442 üncü madde 
hükümlerinin uygulanması suretiyle temyiz	incelemesi	yapılmasına devam olunur. Bu kararlara ilişkin 
dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez.3

	 B-	BÖLGE	ADLİYE	MAHKEMESİ	KARARLARINDA	TEMYİZ
 Yargıtay bölge adliye mahkemesi kararlarına yönelik temyiz	incelemesi ile görevlidir. Bölge 
adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilip temyiz	 edilebilen	 kararlar HMK m. 361 hükmüyle 
belirlenmiştir.

2  7251 sayılı Kanunun (RG. 28.7. 2020, Sayı : 31199) m. 47 hükmü ile HMK geçici 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “454” ibaresi “444” şeklinde değiştirilmiştir. Değişikliğin gerekçesi: 26/9/2004 tarihli ve 5236 
sayılı Kanunla, 1086 sayılı mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa istinaf kanun yoluna ilişkin hükümler 
dercedilmiş ve bu kapsamda tashihi karar yoluna ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunun geçici 3 
üncü maddesinde, istinaf kanun yolu incelemesine ilişkin hükümlerin, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete 
geçeceği tarihe kadar uygulanmayacağı ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerin 
uygulanmasına devam olunacağı düzenlenmektedir. Geçici 3 üncü maddede, 2016 yılında yapılan değişiklikle 
bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 
1086 sayılı Kanunun 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanması ilkesi kabul 
edilmiştir. Bu düzenlemeyle bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar 
hakkında istinafyolunun uygulanmaması; temyiz ve tashihi karar yolunun uygulanması amaçlanmıştır. Bölge 
adliye mahkemelerinin göreve başladığı tarihten sonra verilen kararlar hakkında ise istinaf ve temyiz kanun 
yoluna başvurulabilecek; tashihi karar kanun yolu mülga kılındığı için bu yola başvurulamayacaktır. İlk derece 
mahkemesinin yargılamanın yenilenmesi talebi konusunda verdiği karar da diğer kararlar gibi kanun yolu 
incelemesine tabidir. Bu kararların da geçici 3 üncü madde kapsamında bölge adliye mahkemelerinin göreve 
başlama tarihinden önce veya sonra verilmesine göre tabi olacağı kanun yolu değişecektir. Bir başka ifadeyle, 
yargılamanın yenilenmesi talebi hakkında ilk derece mahkemesince verilen kabul veya ret kararı, bölge adliye 
mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilmişse temyiz ve tashihi karar yoluna; sonra verilmişse 
istinaf ve temyiz yoluna tabi olacaktır. Geçici 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında, bölge adliye mahkemelerinin 
göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında 1086 sayılı Kanunun 5236 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı belirtilmiştir. 427 
ilâ 444 üncü maddeler temyiz ve tashihi karar kanun yoluna ilişkin hükümleri; 445 ilâ 454 üncü maddeler ise 
yargılamanın yenilenmesine ilişkin hükümleri içermektedir. 6100 sayılı Kanun 1/10/2011 tarihinde yürürlüğe 
girerken yargılamanın yenilenmesine ilişkin hükümler de sevk etmiştir. 1/10/2011 tarihinden bölge adliye 
mahkemelerinin göreve başladığı tarihe kadar geçen sürede vaki yargılamanın yenilenmesi taleplerinin 6100 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca değerlendirileceği kuşkusuzdur. Ancak bu yargılama sonucunda verilen 
kararın tabi olduğu kanun yolu anlamında geçici 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında kıstas alınan tarih önem 
arz etmektedir. Yoksa bu yargılamanın 6100 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılacağı konusunda kuşku 
bulunmamaktadır. 

3  HMK Geçici Madde 3, f. II.
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 Bölge adliye mahkemesi aynı zamanda kanunla gösterilen belli davalara da ilk	 derece	
mahkemesi	 olarak bakar. HMK m. 286 f. I hükmüne göre Devlet aleyhine açılacak olan tazminat 
davası, gerçeğe aykırı bilirkişi raporunun ilk derece mahkemesince hükme esas alındığı hâllerde, bu 
mahkemenin yargı çevresi içinde yer aldığı bölge	adliye	mahkemesi	hukuk	dairesinde görülür.

	 C-	İLK	DERECE	MAHKEMESİ	KARARLARINDA	SIÇRAMALI	TEMYİZ	(HMK	m.		
373	f.	IV)
 Yargıtay HMK m. 373 f. IV hükmünde yer alan düzenlemeye göre ilk derece  mahkemesi 
kararlarına yönelik sıçramalı	temyiz	incelemesi ile görevlidir.
 Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye 
mahkemesi tarafından esastan	reddi	kararına	ilişkin	ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak 
dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, 
kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.4 Yargıtay’ın bozma kararı üzerine ilk 
derece mahkemesince bozmaya	uygun	olarak	karar	verildiği takdirde, bu karara karşı istinaf yoluna 
başvurmadan sıçramalı olarak  temyiz	yoluna başvurulabilir.5

	 III.	FARKLI	UYGULAMAYI	ÖNLEME	GÖREVİ
 Yargıtay’ın önemli bir görevi yargı kararlarındaki farklı	 uygulamayı	 önleme olarak 
düzenlenmiştir.

 Hakimler, görevlerinde bağımsız olup Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı 
kanaatlerine göre hüküm verirler. 6 Anayasa, kanun ve hukuk objektif/genel bir düzenleme ise de 
vicdanı kanaat	sübjektif/özel nitelik taşımaktadır. Bu sebeple farklı kararların çıkması kaçınılmazdır. 
Hakimlerin sürpriz karar verme halleri ancak uyuşmazlığın	 giderilmesi7 ya da bağlayıcı nitelikteki 
içtihadı	birleştirme	kararları8 ile verilmesi ile önlenebilir.
 Yargıtay’ın yargı kararlarındaki farklı uygulamayı önlemesi iki	şekilde sağlanmaktadır.

4  HMK m. 373 f. I.
5  HMK m. 373 f. IV.
6  TCA m. 138.
7  5235 SK m. 35 f. II.
8  2797 SK m. 7, 15/2 b-c, 16 f. I/5, 17 f. I/c, 45, 58, YİY m. 13-16, 19.6.1975 günlü İlke Kararı.
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	 A-	İÇTİHATLARIN	BİRLEŞTİRİLMESİ	GÖREVİ	(2797	SK	m.	7,	15/2	b-c,	16	f.	I/5,	17		
f.	I/c,	45,	58,		 YİY	m.	13-16,	19.6.1975	günlü	İlke	Kararı)
 Yargıtay’ın önemli bir görevi de içtihatların	birleştirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
 YİBK dışında kalan Yargıtay kararları arasındaki farklı uygulamayı önleme başka bir anlatımla 
Yargıtay’ın benzer konularda benzer kararlar vermesi içtihatların	birleştirilmesi yoluyla sağlanabilir.9 
Bu sayede adliye mahkemelerince benzer olaylarda farklı karar verilmesi önlenmiş olur.

	 1-	Talep	Yetkisi
 İçtihatların birleştirilmesini istemek	 yetkisi	 Yargıtay Kanunu m. 45 f. I-II hükmü ile 
düzenlenmiştir.

	 a.	Yargıtay	Birinci	Başkanı	
 Yargıtay Birinci Başkanı içtihatların birleştirilmesini iki	şekilde isteyebilir.

	 aa.	Doğrudan	Talep	(2797	SK	m.	45	f.	I,	YİY	m.	14	f.	I)
 İçtihatların birleştirilmesini Birinci Başkan, doğrudan	 doğruya Birinci Başkanlık Kurulu  
kararına gerek olmaksızın ilgili	kuruldan isteyebilir. Birinci Başkanın isteğinin gerekçeli	bulunması  
ve giderilmesi  istenilen aykırılığın niteliğini açıkça belirten bir özet	içermesi zorunludur.

	 bb.	Aracılıkla	Talep	(2797	SK	m.	45	f.	I,	YİY	m.	14	f.	I)
 Yargıtay örgütünden  2797 SK m. 45 f. I, YİY m. 14 f. I hükmüne göre yazı ile talep edilmişse 
Birinci Başkan, içtihatların birleştirilmesini aracılık	şeklinde	Birinci Başkanlık Kurulu  kararına gerek 
olmaksızın ilgili	 kuruldan istemekle yükümlüdür. Başka bir anlatımla Yargıtay Birinci Başkanının 
içtihatların birleştirilmesi talebini reddetmek yetkisi bulunmamaktadır.
 Yargıtay Birinci Başkanından aracılıkla içtihatların birleştirilmesini talep üç	 şekilde 
gerçekleşebilir.

	 aaa.	Genel	Kurullar
 İçtihatların birleştirilmesi konusunda gerekçe ile giderilmesi  istenilen aykırılığın niteliğini 
açıkça belirten bir özet içeren şekilde düzenlenen genel	 kurulların	 verdikleri	 kararın bir yazı ile 
Birinci Başkana iletilmesi halinde Birinci Başkan ilgili kuruldan içtihatların birleştirilmesini istemekle 
yükümlüdür. Genel kurulların usulüne uygun şekilde bir talebi gerçekleşmişse Birinci	 Başkanlık	
Kurulu	 	 kararına	 gerek	 olmaksızın doğrudan Birinci Başkan içtihatların birleştirilmesini ilgili 
kuruldan isteyebilir.

	 bbb.	Daireler
 İçtihatların birleştirilmesi konusunda gerekçe ile giderilmesi  istenilen aykırılığın niteliğini açıkça 
belirten bir özet içeren şekilde düzenlenen dairelerin	verdikleri	kararın bir yazı ile Birinci Başkana 
iletilmesi halinde Birinci Başkan ilgili kuruldan içtihatların birleştirilmesini istemekle yükümlüdür. 

	 ccc.	Cumhuriyet	Başsavcısı
 Cumhuriyet Başsavcısının içtihatların birleştirilmesi konusunda gerekçe ile giderilmesi  istenilen 
aykırılığın niteliğini açıkça belirten bir özet içeren şekilde düzenlediği yazısının Birinci Başkana iletilmesi 
halinde Birinci Başkan ilgili kuruldan içtihatların birleştirilmesini istemekle yükümlüdür. Cumhuriyet 
Başsavcısının usulüne uygun şekilde bir talebi gerçekleşmişse Birinci	Başkanlık	Kurulu		kararına	
gerek	olmaksızın doğrudan Birinci Başkan içtihatların birleştirilmesini ilgili kuruldan isteyebilir.

	 b.	Diğer	Merci	ve	Kişiler	(2797	SK	m.	45	f.	II)
 Yargıtay Kanunu m. 45 f. II hükmü ile diğer	merci	ve	kişilerin	 içtihatların birleştirilmesini 
istemek yetkisi düzenlenmiştir.

9  YİBK kararları arasındaki farklılık varsa 2797 SK m. 45 f. III hükmüne göre YİBK kararının değiştirilmesi 
yolu ile bu farklılık ortadan kaldırılabilir.
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	 aa.	Diğer	Merciler
 Yargıtay dairelerinin ve genel kurulların dışındaki diğer	 merciler de hukuki ya da maddi 
yararı bulunmasa bile içtihatların birleştirilmesini istemek yetkisine sahiptir. Diğer merciler içtihatların 
birleştirilmesine konu olan Yargıtay karar örneklerini eklemek suretiyle  gerekçe	göstererek	ve yazılı	
olarak başvurmak zorundadır. 

 İçtihatların birleştirilmesini istemek yetkisine sahip diğer mercilere aşağıdaki örnekleri 
verebiliriz;

- İlk derece mahkemeleri
- Bölge adliye mahkemeleri
- Türkiye Noterler Birliği
- Türkiye Barolar Birliği
- İl baroları
- Türk Tabipler Birliği

 İçtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini 
ve adliye mahkemelerini10 bağlar. İçtihadı birleştirme kararları görülmekte olan11 bütün davalara 
uygulanır. İçtihadı birleştirme kararından farklı	düşünen	mahkemelerin yapacağı iş gerekçesini de 
açıklayarak içtihadı birleştirme kararının değiştirilmesini	istemekten ibarettir. İlk derece mahkemeleri 
içtihadı birleştirme kararına aykırı karar vermişse istinaf kanun yolu, bölge adliye mahkemeleri içtihadı 
birleştirme kararına aykırı karar vermişse temyiz kanun yoluna gidilebilir. 

	 bb.	Diğer	Kişiler
 Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dışındaki diğer	kişiler de hukuki 
ya da maddi yararı bulunmasa bile içtihatların birleştirilmesini istemek yetkisine sahiptir. Diğer kişiler 
içtihatların birleştirilmesine konu olan Yargıtay karar örneklerini eklemek suretiyle  gerekçe	göstererek	
ve yazılı	olarak başvurmak zorundadır.

 İçtihatların birleştirilmesini istemek yetkisine sahip diğer mercilere aşağıdaki örnekleri 
verebiliriz;

- Yargıtay üyeleri
- Hakimler
- Cumhuriyet savcıları
- Avukatlar
- Öğretim Üyeleri
- Noterler
- Gazeteciler

	 2-	Talebin	Değerlendirilmesi
 İçtihatların birleştirilmesi talebi kaynağına	göre değerlendirilmelidir. 

	 a.	Yargıtay	Örgütü	Talebinin	Değerlendirilmesi
 İçtihatların birleştirilmesini Birinci Başkan, doğrudan doğruya veya Yargıtay dairelerinin veya 
genel kurulların verdikleri karar sonucunda veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bizzat yazı ile 
başvurması halinde, ilgili kuruldan Birinci	 Başkanlık	 Kurulu	 	 kararına	 gerek	 olmaksızın ister. 
Başka bir anlatımla Yargıtay örgütünün usulüne uygun şekilde bir talebi gerçekleşmişse Birinci Başkan 
içtihatların birleştirilmesini doğrudan ilgili kuruldan isteyebilir. Bu istek halinde Yargıtay Birinci 
Başkanlık Kurulu, daire başkan veya üyelerinden birini asıl	raportör olarak görevlendirir ve toplantı 
gününü belirler.12

10  Yargı örgütünde faaliyet gösteren adliye mahkemeleri, adli yargı ilk derece mahkemesi (İDM) ve adli yargı 
ikinci derece mahkemesi (BAM) olarak 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev  ve Yetkileri Hakkında Kanununda düzenlenmiştir.

11  Derdest.
12  YİY m. 14 f. V.
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	 b.	Diğer	Merci	ve	Kişilerin	Talebinin	Değerlendirilmesi	(YİY	m.	14	f.	II-V)
 Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, diğer	merci	ve	kişilerin usulüne uygun şekilde başvurmaları13 
halinde ilgili kurul ve daire başkanlarından bu konudaki daire görüşlerini yazılı olarak bildirmelerini 
ister. İlgili kurul ve daire başkanları  en	geç	iki	ay	içinde daire görüşünü bildirirler.14

Görüşler alındıktan sonra Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, kendi üyelerinden birini içtihatların 
birleştirilmesine gerek bulunup bu lunmadığını incelemek ve en çok 15 gün içinde raporunu ver mek 
üzere ön	raportör	olarak görevlendirir.15 
 Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, yukarıdaki ön raportör üyenin sözü edilen ön	raporu ve ilgili 
daire başkanlarının yazılı	 görüşlerini inceledikten sonra içtihatların birleştirilmesi yoluna gitmenin, 
gerekip gerekmediği hususunda kesin	olarak karar verir.16 

	 3-	Karara	Bağlayacak	Kurullar
 İçtihatların birleştirilmesine karar verecek olan kurullar Yargıtay Kanununda gösterilmiştir.

	 a.	HİBGK’de	İncelenecek	Talepler	(2797	SK	m.	15	f.	II)	
 İçtihatların birleştirilmesine Hukuk	İçtihadı	Birleştirme	Genel	Kurulu	(HİBGK) tarafından 
karar verilecek haller Yargıtay Kanunu m. 15 f. II hükmünde gösterilmiştir.

	 aa.	Hukuk	Daireleri	Arasında	Uyuşmazlık	Varsa	(2797	SK	m.	15	f.	II/b)	
 Yargıtay	 hukuk	 daireleri	 arasında içtihat uyuşmazlıkları bulunursa, hangi görüşün 
uygulanacağına Hukuk	İçtihadı	Birleştirme	Genel	Kurulu	(HİBGK)	tarafından karar verilir.
Bir hukuk dairesi benzer	olan	olaylar hakkında diğer hukuk dairesi ya da dairelerinden farklı/çelişik 
bir karar	 vermişse	 TCA m. 10 hükmünde yer alan kanun önünde eşitlik ilkesi zedeleneceğinden 
yapılması gereken işlem farklı kararlar vermiş olan hukuk dairelerinden birinin/bir kaçının ya da hepsinin 
Birinci	Başkan’a yazılacak yazı ile karar örneklerini de eklemek suretiyle ile başvurarak içtihatların 
birleştirilmesini talep etmekten ibarettir.
Eğer ortada birbiriyle çelişik en	az	iki	hukuk	dairesinin	kararı yoksa 2797 SK m. 15 f. II/b hükmünün 
uygulanabilmesi mümkün değildir. Başka bir anlatımla bir hukuk dairesi diğer hukuk dairesinden çelişik	
karar	vermeden önce Birinci Başkan’a başvuruda bulunamaz.

	 bb.	Hukuk	Dairesi	Yerleşmiş	İçtihadından	Dönmek	İsterse	(2797	SK	m.	15	f.	II/c)
 Bir hukuk dairesi yerleşmiş	 içtihadından dönmek isterse içtihatların birleştirilmesi yoluna 
gidilmesi gerekir.

	 aaa.	Yerleşik	İçtihat	Kavramı
 Yargıtay içtihatları karşımıza uygulamada iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.
 2797 SK m. 15 f. II/c hükmüne göre ancak yerleşik	 içtihattan dönülmek için içtihatların 
birleştirilmesi istenebilir. Bir hukuk dairesinin yerleşik	kararından	söz edebilmek için benzer konularda 
aynı özellikte çok	sayıda	karar verilmiş olması gerekir. Bir hukuk dairesinin yerleşik kararından farklı 
olarak verdiği tek	kararlar ise o hukuk dairesi için münferit	karar olarak adlandırılır. 
 İçtihatların birleştirilmesi münferit	bir	karar sebebiyle istenemez. 
 “Yukarıda özetlenen duruma göre gerçekten içtihadı birleştirme konusunda kararlar arasında 
aykırılık bulunduğu açıktır. Ancak, Dokuzuncu hukuk dairesinin görüşünün Daire uygulamasında 
kararlılık kazandığı, aksi yöndeki Hukuk Genel Kurulu’nun 2.4.1986 gün ve 802/329 sayılı kararının 
tek	 bir	 karardan	 ibaret	 bulunduğu	 yapılan inceleme ve araştırmalardan anlaşılmıştır. Hal böyle 
olunca yerleşmiş ve, kararlılık kazanmış uygulama karşısında aksi yöndeki bir karar dolayısıyla içtihadı 
birleştirme yoluna gidilmesinde hukuki yarar olmadığı sonucuna varılmıştır.”’17 

13  Yargıtay K. m. 45 f. II.
14  YİY m. 14 f. II.
15  YİY m. 14 f. III.
16  YİY m. 14 f. IV
17  YİBK, 27.11.1987, E. 1987/1, K. 1987/7.



Ardahan Barosu Dergisi

2121

	 bbb.	İçtihattan	Dönme	Usulü
 Hukuk daireleri arasındaki çelişkili kararlar sebebiyle içtihatların birleştirilmesinden farklı 
olarak yerleşmiş içtihadından dönmek isteyen daire farklı	karar	vermeden	önce Birinci	Başkan’a 
yazılacak yazı ile karar örneklerini de ekleyerek içtihatların birleştirilmesini istemek zorundadır.

	 cc.	Hukuk	Dairesi	Benzer	Olaylarda	Farklı	Kararlar	Vermişse	(2797	SK	m.	15	f.	II/c)
 Yargıtay dairelerinden biri benzer olaylarda birbirine	uymayan	kararlar vermiş bulunursa 
hangi görüşün uygulanacağına Hukuk	İçtihadı	Birleştirme	Genel	Kurulu	(HİBGK)	 tarafından karar 
verilir. Bir hukuk dairesinin 2797 SK m. 15 f. II/c hükmüne göre birbirine	uymayan	bir	çok	kararı	
varsa Birinci	Başkan’a yazılacak yazı ile karar örneklerini de ekleyerek içtihatların birleştirilmesini 
istemek zorundadır. 

	 b.	YBGK’de	İncelenecek	Talepler	(2797	SK	m.	16	f.	V)
 İçtihatların birleştirilmesine Yargıtay	Büyük	Genel	Kurulu	(YBGK) tarafından karar verilecek 
haller Yargıtay Kanunu m. 16 f. V hükmünde gösterilmiştir.

	 aa.	HGK	Çelişkili	Kararları
 Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararları arasındaki 
içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri 
arasındadır.

	 bb.	CGK	Çelişkili	Kararları
 Ceza Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları arasındaki 
içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri 
arasındadır.

	 cc.	HGK	ile	CGK	Arasındaki	Çelişkili	Kararlar
 Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve 
içtihatları birleştirmek Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri arasındadır.

	 dd.	HGK	İle	Bir	Hukuk	Dairesi	Arasındaki	Çelişkili	Kararlar
 Hukuk Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve 
içtihatları birleştirmek Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri arasındadır.

	 ee.	HGK	İle	Bir	Ceza	Dairesi	Arasındaki	Çelişkili	Kararlar
 Hukuk Genel Kurulu ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve 
içtihatları birleştirmek Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri arasındadır.

	 ff.	CGK	İle	Bir	Ceza	Dairesi	Arasındaki	Çelişkili	Kararlar
 Ceza Genel Kurulu ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları 
birleştirmek Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri arasındadır.

	 gg.CGK	İle	Bir	Hukuk	Dairesi	Arasındaki	Çelişkili	Kararlar
 Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve 
içtihatları birleştirmek Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri arasındadır.

	 hh.	Bir	Hukuk	Dairesi	İle	Bir	Ceza	Dairesi	Arasındaki	Çelişkili	Kararlar
 Bir hukuk dairesi ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları 
birleştirmek Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri arasındadır.

	 c.	Talebin	Sonuçlandırılması	Usulü
 İçtihatların birleştirilmesine yönelik talebin sonuçlandırılması	 usulü Yargıtay Kanunu ile 
Yargıtay İç Yönetmeliğinde gösterilmiştir.
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 aa.	Talebin	Görüşülmesinde	Hazırlık	Safhası
 İçtihadı birleştirme görüşmelerinin hazırlık safhası YİY	ve alınmış olan ilke	kararı18	çerçevesinde 
yürütülür.

	 aaa.	Toplantı	Gününün	Belirlenmesi
 Büyük Genel Kurulda doğrudan görüşülecek hallerde ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 
içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesini uygun gördüğü hallerde Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 
toplantı	gününü	belirler.19

	 bbb.	Asıl	Raportörün	Atanması
 Büyük Genel Kurulda doğrudan görüşülecek hallerde ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 
içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesini uygun gördüğü hallerde, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 
daire başkan veya üyelerinden birini asıl	raportör olarak görevlendirir.20 
 Raportör üye konuyu bilimsel ve yargısal içtihat ve görüşlere göre ve gerekirse batı hukukundaki 
uygulamalara da yer vermek suretiyle birleştirilmesi istenilen içtihatların hukukî esaslarını kişisel 
düşünceleriyle birlikte raporunda açıklar.21 

	 ccc.	Evrakın	Dağıtılması
 Başkanlık yazısı, başvurma dilekçesi, İçtihadı Birleştirme isteğine ilişkin daire kararları, bu 
kararlarla ilgili Daire Başkanlarının görüşlerini yansıtan yazılar, raportör üye tarafından hazırlanan rapor 
örnekleri Birinci Başkanlıkça belirtilen görüşme gününden en az 15 gün önce Kurula katılacak Başkan ve 
Üyelere dağıtılır.22

	 bb.	Talebin	Görüşülmesi	(2797	SK	m.	45	f.	IV,	İlke	Kararı	m.	3-12)
 İçtihadı birleştirme görüşmeleri, alınmış olan ilke	kararı	çerçevesinde yürütülür.
 Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından kararlaştırılan günde toplanan kurula raportör üye 
konuyu, kararlar arasında birbirine aykırı düşen yönleri ve çelişkiyi açıklar. 
 Kurulda ön	sorun	olarak kararlar arasında aykırılık olup olmadığı veya sair nedenlerle içtihatların	
birleştirilmesine	gerek	bulunup	bulunmadığı hususları görüşülüp karara bağlanır. 
 Oylama sonucu içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesi kararlaştırıldığı takdirde raportör üye 
kararların dayandığı hukukî esasları ve aralarındaki çelişkiyi bütün ayrıntıları ile anlatır. Üyelerce eksik 
görülen ve aydınlatılması gereken hususlar bulunduğu ileri sürülürse bunlar Kurul Başkanı tarafından 
raportör üyeye açıklattırılır. 
 Daha sonra raportör üye kişisel görüşünü ve bunun hukukî dayanaklarını gerekçeleri ile belirtir. 
Başkan söz almak isteyen üyelerin isimlerini tespit eder. 
 Kurulda öncelikle usule ilişkin hususlar hakkında konuşmak isteyenlere söz verilir. Konuşmacıların 
sözleri kesilmeden dinlenir. 
 İçtihadı Birleştirme görüşmelerinde söz alanların konuşmaları elektromanyetik aletlerle tespit 
ve sonradan daktilo edilir. Daktilo edilen metin raportör üye ve konuşmacı tarafından imzalanır. Bantlar 
Birinci Başkanlıkta saklanır. Konuşmacılar dilerlerse kararın verildiği günden itibaren en geç on gün içinde 
açıklamalarının özetini yazı ile Başkanlığa bildirebilirler. 
 Görüşmelerde son söz, İçtihadı Birleştirme kararları ile ilgili Daire sözcüsüne verilir. 
 İçtihadı Birleştirmeye konu olan kararlarla görüşmeler sırasında ortaya çıkan yeni görüş Başkan 
tarafından formüle edilmek suretiyle oya sunulur. 
 Oylamadan sonra Başkan içtihatların ne suretle birleştirildiğini kurula bildirir. 

 cc.	Talebin	Görüşülmesinin	Etkisi	(2797	SK	m.	42	f.	III,	YİY	m.	13)
 Yargıtay  Büyük  Genel  Kurulunun  (YBK) toplantı  günlerinde  ve  müzakerelerinin  devamı  
süresince  bütün		daireler kurul olarak çalışamazlar.

18  RG 13.7.1975, Sayı: 15294
19  YİY m. 14 f. V.
20  YİY m. 14 f. V.
21  19.6.1975 tarihli İçtihadı Birleştirme görüşmelerine ve Kararların yazılmasına ilişkin ilke kararı m. 1.
22  19.6.1975 tarihli İçtihadı Birleştirme görüşmelerine ve Kararların yazılmasına ilişkin ilke kararı m. 2.
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 Hukuk  İçtihadı  Birleştirme  Genel  Kurulunun (YHİBGK) toplantı  günlerinde ve müzakerelerinin 
devamı  süresince hukuk	daireleri kurul olarak çalışamazlar.

 dd.	Talebin	Karara	Bağlanması	
 İçtihatların birleştirilmesine yönelik talebin karara	 bağlanma	 usulü Yargıtay Kanununda 
gösterilmiştir.
 
	 aaa.	YHİBGK’de	(2797	SK	m.	41	f.	I)
 Hukuk Genel Kurulu 2797 SK m. 7 hükmünde yazılı şekilde toplanır. Toplantıda bulunanların 
üçte ikisinin oyu ile karar verilir. İçtihadı birleştirme toplantılarında birinci ve ikinci toplantıda üçte iki 
çoğunluk sağlanamazsa üçüncü toplantıdakilerin çoğunluğu ile karar verilir.

	 bbb.	YBGK’de	(2797	SK	m.	42	f.	I)
 Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğuyla karar verir. Ancak, 
birinci ve ikinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü toplantıda bulunanların çoğunluk oyu ile 
yetinilir. 
 Toplantı ve karar yeter sayısı bakımından özel hükümler saklıdır.

	 ee.	Karar	Şekli	(2797	SK	m.	45	f.	VII)
 İçtihadı Birleştirme Kurulları23, genel kurulların veya dairelerin kararlarındaki gerekçe ve 
görüşlerle bağlı olmaksızın sorunu başka	bir	görüşle	karara bağlayabilirler.

 ff.	Kararın	Yazılması	(2797	SK	m.	45	f.	IV,	İlke	Kararı	m.	13-18)
 İçtihadı birleştirme kararları alınmış olan ilke	kararları24 çerçevesinde yazılır. 
 Başkan İçtihadı Birleştirme kararını yazmak üzere raportör	 üyeyi görevlendirebileceği gibi, 
kurula	katılan	Başkan	ve	Üyelerden	herhangi	birine de bu görevi verebilir.

 gg.	Kararın	Duyurulması	(2797	SK	m.	45	f.	VI)
 İçtihadı birleştirme kararlarının niteliğini açıkça belirten özeti, kararın verilmesini izleyen en 
kısa zamanda Adalet Bakanlığına bildirilir. Adalet Bakanlığı bütün adliye mahkemelerine ve Cumhuriyet 
savcılıklarına bu kararları gecikmeksizin duyurur.

 hh.	Kararın	Yayınlanması	(2797	SK	m.	58)
 İçtihadı birleştirme kararları Resmi	Gazete‘de yayımlanır.

	 4-	Kararın	Niteliği	
 İçtihadı birleştirme kararların niteliği	Yargıtay Kanununda açıklanmıştır.

	 a.	Karara	Karşı	Kanun	Yolu	Yoktur	
 İçtihadı birleştirme kararlarına karşı kanun yolu mevcut değildir. Başka bir anlatımla içtihadı 
birleştirme kararları kesin	karar özelliğine sahiptir.
	 b.	Karar	Bağlayıcıdır	(2797	SK	m.	45	f.	V)	 	 	 	 	 	
İçtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay	Genel	Kurullarını, dairelerini ve adliye	
mahkemelerini25 bağlar. İçtihadı birleştirme kararları görülmekte olan26 bütün davalara uygulanır.
 İçtihadı birleştirme kararları, usuli kazanılmış27 hak kuralı hakkında geçerli olmadığından farklı 
bozma kararına uyulmuş olsa bile içtihadı birleştirme kararı gereğince karar verilmesi gerekir.

23  YHİBGK, YBGK
24  Yargıtay Kanunu hükümlerine göre alınacak ilke kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır. (2797 SK m. 58)
25  Yargı örgütünde faaliyet gösteren adliye mahkemeleri, adli yargı ilk derece mahkemesi (İDM) ve adli yargı 

ikinci derece mahkemesi (BAM) olarak 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev  ve Yetkileri Hakkında Kanununda düzenlenmiştir.

26  Derdest.
27  Müktesep.
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	 c.	Karar	Değiştirilebilir	veya	Kaldırılabilir	(2797	SK	m.	45	f.	III)
 İçtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesi veya kaldırılmasının istenmesi de içtihatların	
birleştirilmesi	usulüne bağlıdır.

 aa.	İçtihadı	Birleştirme	Kararının	Değiştirilmesi
 İçtihadın birleştirilmesine karar vermiş olan kurul içtihadı birleştirme kararının değiştirilmesinin 
istenilmesi halinde de içtihatların	birleştirilmesi	usulünü uygulayarak içtihadın değiştirilmesine ya da  
değiştirilmesine gerek olmadığına karar verir. 
 İçtihadın değiştirilmesine karar verilmişse değişik şekli ile benzer hukuki konularda Yargıtay	
Genel	Kurullarını, dairelerini ve adliye	mahkemelerini bağlar. İçtihadı birleştirme kararları görülmekte 
olan28 bütün davalara uygulanır.
 İçtihadın değiştirilmesine gerek	 olmadığına karar verilmişse değiştirilmesi istenilen içtihadı 
birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini 
bağlamaya devam eder.
 İçtihadı birleştirme kararının değiştirilmesi görüşmeleri, alınmış olan ilke kararları çerçevesinde 
yürütülür ve kararları yazılır.

	 bb.	İçtihadı	Birleştirme	Kararının	Kaldırılması
 İçtihadın birleştirilmesine karar vermiş olan kurul içtihadı birleştirme kararının kaldırılmasının 
istenilmesi halinde de içtihatların	 birleştirilmesi	 usulünü uygulayarak içtihadın kaldırılmasına ya da  
kaldırılmasına gerek olmadığına karar verir. 
 İçtihadın kaldırılmasına karar verilmişse bu karar benzer hukuki konularda Yargıtay Genel 
Kurulları, daireleri ve adliye mahkemelerinde artık uygulanmaz. 
 İçtihadın değiştirilmesine gerek	 olmadığına karar verilmişse değiştirilmesi istenilen içtihadı 
birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini 
bağlamaya devam eder
 İçtihadı birleştirme kararının kaldırılması görüşmeleri, alınmış olan ilke kararları çerçevesinde 
yürütülür ve kararları yazılır.

 d.	Karar	Geriye	Etkili	Değildir
 İçtihadı birleştirme kararları geriye	 yönelik	 sonuç doğurmaz. Dolayısıyla içtihadı birleştirme 
kararları benzer konuda farklı şekilde kesinleşmiş olan kararlara karşı etkili değildir. 
 Yargılamanın iadesi, kesin	olarak	verilen veya kesinleşmiş	olan hükümlere karşı istenebilir. ise 
de29 yargılamanın iadesi sebepleri kanunda sınırlı olarak düzenlendiğinden30 içtihadı birleştirme kararlarına 
dayanılarak yargılamanın	iadesi istenemez.

	 B-	UYUŞMAZLIĞIN	GİDERİLMESİ	GÖREVİ	(5235	SK	m.	35)
 Yargıtay daireleri ile Hukuk Genel Kurulu kararları arasında çelişkili kararlar olabileceği gibi 
bölge	adliye	mahkemelerinin çelişkili kararları da olabilir. Peki, bu çelişki nasıl giderilebilir?
 Bu konuda 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun m 35 hükmü ile bölge adliye mahkemelerinin çelişkili 
kararlarının önlenmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.
 Kuşkusuz ki ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri de teknik anlamda içtihat	
makamı kabul edilir. Ne var ki içtihadı	birleştirme	kararı	Yargıtay daireleri ile Hukuk Genel Kurulu 
kararları arasındaki çelişkili kararlar hakkında verilmekte olduğundan bölge adliye mahkemelerinin çelişkili 
kararlarının giderilmesi Kanun Koyucu tarafından içtihatların	 birleştirilmesi değil de uyuşmazlığın	
giderilmesi	olarak adlandırılmıştır.
 Bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri başkanlar kurulu,  kendi aralarında toplanarak31 
re’sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk dairesinin ya da Cumhuriyet başsavcısının, Hukuk 

28  Derdest.
29  HMK m. 374.
30  HMK m. 375.
31  Başkanlar kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir.
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Muhakemeleri Kanunu göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye 
mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka 
bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık 
bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın	giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüşlerini 
de ekleyerek Yargıtay’dan bu konuda bir karar verilmesini istemekle görevlidir.32 

 5235 SK m. 51 hükmü ile 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 15 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (2) numaralı bendine “Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak 
verdikleri kararlar bakımından hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında uyuşmazlık bulunursa” 
şeklinde (a) bendi eklenmiş, mevcut (a) ve (b) bentleri (b) ve (c) olarak teselsül ettirilmişti. 
 Bu düzenleme ile aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri 
kararlar bakımından hukuk daireleri arasındaki uyuşmazlıkları çözmekle  Yargıtay	 Hukuk	 Genel	
Kurulu	görevlendirilmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bunları içtihadın	birleştirilmesi	yoluyla karara 
bağlamakla görevli idi.
 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin m. 92 hükmüyle bu bentte  yer alan “Yargıtay	Birinci	
Başkanlığından”	 ibaresi “Yargıtaydan	 bu	 konuda	 bir	 karar	 verilmesini” şeklinde değiştirilmiş,  
daha sonra bu hüküm 1.2.2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun m. 87 hükmüyle aynen kabul edilerek 
kanunlaşmıştır.
 5235 SK. m. 35 f. I/4 hükmüne göre 5235 SK. m. 35 f. I/3 hükmüne göre yapılacak istemler33, 
hukuk davalarında artık Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu’na değil de ilgili	hukuk	dairesine iletilir. Aynı 
veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakımından hukuk daireleri 
arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik taleplere yönelik uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak 
ilgili	hukuk	dairesince	verilen	kararlar kesindir.
 
	 SONUÇ
 Mahkemenin maddi vakıayı/somut olayı tespit edip etmediğine yönelik yapılan denetlemeye/
incelemeye vakıalara	 uygunluk	 denetimi denilir. Yargıtay sadece hukuka	 uygunluk	 denetimi 
yapabilirken bölge adliye mahkemesi istinaf incelemesinde vakıalara	ve	hukuka	uygunluk	denetimini 
birlikte yapar. Bu sebeple bölge adliye mahkemeleri ikinci	derece	vakıa	mahkemesi olarak adlandırılabilir.
 Yargıtay Başkanlığı tarafından 20	 Nisan	 2017	 tarihinde düzenlenen Türk Hukukunda İstinaf 
Reformu Sonrası Yargıtay’ın Temyiz İncelemesinde Hukukilik Denetiminin Sınırları Konulu Mukayeseli 
Hukuk Sempozyumunda açıkça ifade ettiğimiz üzere Yargıtay’ın vakıa denetimi yapamaması mutlak	
değildir. Derece mahkemelerin dosya kapsamı ile bağdaşmayan, akla, bilime ve hukuka apaçık şekilde 
aykırı vakıa tespitine Yargıtay’ın seyirci kalması beklenemez.
 Bu konuda adı geçen sempozyumda verdiğimiz	bazı	örnekleri burada tekrar edebiliriz:
 Boşanma davasında dinlenen tanığın davalının davacının davalının kolunu yanında	 kırdığını 
ifade etmesine rağmen davalının davacıya fiziksel şiddet	 uygulamadığı tespiti ya da dava dosyasında 
hiçbir	 delil	 olmadığı	 halde	 davalının davacının davalının kolunu yanında kırdığını	 söyleyen	 derece 
mahkemesinin dosya	kapsamı	ile	bağdaşmayan tespitine	Yargıtay’ın seyirci kalması beklenemez.
 Boşanma davasında 40 kg ağırlığındaki davalı kadın eşin 200 kg ağırlığındaki davacı erkek eşini 
kaldırarak merdivenlerden aşağıya attığını söyleyen derece mahkemesinin akla	aykırı	tespitine Yargıtay’ın 
seyirci kalması beklenemez.
 Mahkemenin maddi vakıaya/somut olaya uygulanması gereken normu doğru olarak belirleyip 
belirlemediği ya da bu normu doğru olarak yorumlayıp yorumlamadığına yönelik gerek Yargıtay gerekse 
bölge adliye mahkemesince yapılan denetlemeye/incelemeye hukuka	uygunluk	denetimi denilir. Yargıtay 
sadece hukuka uygunluk denetimi yapabildiğinden üçüncü	derece	mahkemesi olarak sayılmamaktadır.
 Yargıtay, yaptığı hukuka uygunluk denetimi ile hukukun	uygulanmasında	birliği	sağlama	gibi 
önemli	bir	görevi yerine getirmektedir.

32  HMK m. 35 f. I/3.
33  Başka bir anlatımla aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar 

bakımından hukuk daireleri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik talepler.
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Belirsiz Alacak Davası1             
     Bektaş KAR

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Üyesi

1.	Giriş:	
Belirsiz alacak davası, Almanya ve İsviçre Usul Hukuku uygulamasından esinlenilerek HMK’da 

kabul edilmiş bir dava türüdür. Söz konusu düzenleme ile davacı, alacağının belirlenebilir kısmını 
talep ederken aynı zamanda geri kalan kısmı ya da tüm alacağı için tespit davası açabilme imkânına 
kavuşmaktadır2. Belirtmek gerekir ki 28 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7251 sayılı kanun 
ile Belirsiz Alacak Davasının sadece tahsil amaçlı açılacağı, gerek kısmi eda ve gerekse tespit davası 
niteliğinde açılabileceğine dair hükümlerin kaldırıldığı dikkate alındığında, artık alacak belirlendiği 
an belirlenen kısmın verilen süre içinde talep edilmesi gerekir. Aksi halde kısmi dava olarak devam 
edilecektir. Böylece değişiklikle artık tespit davası açabilme olanağını ortadan kaldırmıştır. Ancak 
belirli hale geldiğinde geçici talebin kesin talebe çevrilmesi olarak nitelendirildiği, bu nedenle belirli 
hale getirilmediği takdirde belirsiz alacak davasının değişmeyeceği, davacının artık arttırmadığı kısmı 
talep edemeyeceği görüşü de bulunmaktadır3.

Almanya uygulamasında alacak tutarının delil toplanmasının sonucuna, bir bilirkişi raporu 
alınmasına veya mahkemenin takdirine bağlı olduğu durumlarda da belirsiz alacak davası açılması 
mümkündür4. Öğretide de çoğunluk görüşü belirsiz alacak davasının mümkün olduğu yönündedir5. 
Özellikle alacak tutarının belirlenmesi hâkimin takdirine bağlı olduğunda belirsiz alacak davası 
açılabileceği kabul görmektedir6.

Özellikle iş sözleşmesinde ücretin tartışmalı olup emsal ücretin dava edilmesi ile başlamak 
üzere, sonucun bilirkişi incelemesi veya hâkimin takdirine bağlı olduğu her durumda belirsiz alacak 
davası açmak mümkün görülmektedir7.

1 7251 sayılı kanunun 7. Maddesi ile daha önce 6100 sayılı HMK. 107. Maddesinde başlık olarak “Belirsiz Alacak ve Tespit 
Davası” şeklinde iken değiştirilerek sadece “Belirsiz Alacak Davası” olarak kabul edilmiştir.

2 PEKCANITEZ, Hakan: “Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması”, Prof. Dr. Polat SOYER’e Armağan, 
DEÜHFD Özel Sayı 2, 2013, 933-968. 

FİDAN, Nurten: “Belirsiz Alacak Davasındaki Belirsizlikler”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2011, 177-185. 
ALP, M/ÇELEBİ/D. İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası.. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74, 83-137. 

Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ iuhfm/issue/29863/321860
3 Y. 9. HD. 14.09.2020 gün ve 2016/26476 E, 2020/7547 K.(22. Hukuk Dairesi ile birleşmesi sonucu verilen karar) “
4 Alp/Çelebi. İş yargılamasında Belirsiz Alacak Davası, makalesinden alıntı. GOTTWALD, Peter: “Die unbezifferte For-

derungsklage”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı-, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi, 
İzmir, 1-2 Ekim 2012, s. 20, 21 ve 29

5 Alp/Çelebi. İş yargılamasında Belirsiz Alacak Davası, makalesinden alıntı. Belirsiz alacak davası lehinde ve aleyhinde 
görüşler için bkz. MENGES, Volker: “Die Zulaessigkeit des unbezifferten Klageantrags”, s. 12 vd. 

6 Alp/Çelebi. İş yargılamasında Belirsiz Alacak Davası, makalesinden alıntı. MüKoZPO/ MUSIELAK, ZPO, 4. Auflage 
2013, Beckonline.de, § 308 Rn. 16

7 ALP, M/ÇELEBİ/D. İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası.. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74, 83-
137. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ iuhfm/issue/ 29863/321860
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İsviçre hukukunda belirsiz alacak davası hukukumuzda olduğu gibi ciddi bir tartışma konusudur; 
taraftarları bulunduğu gibi karşısında yer alanlar da bulunmaktadır. Temel görüş, belirsiz alacak 
davasının istisnai bir dava olduğudur. Fakat bu istisnaların kapsamına nelerin girdiği konusunda da 
özellikle iş hukukçuları ile usul hukukçuları arasında bir tartışma yaşanmaktadır. Alacağın miktarını tam 
belirleyebilmenin alacaklıdan beklenemeyeceği durumların neler olduğu sonuçta hukuk uygulayıcısının 
takdirine kalmaktadır. Özellikle üç durumda belirsiz alacak davası açılabileceği genel kabul görmektedir: 
Birincisi, alacağın ancak davalı tarafından sunulacak bilgiler ile belirlenebilecek olması durumudur. 
Bu durumda davalı taraf vermesi gereken bilgileri paylaşmadığı için alacak tutarını belirlemek 
mümkün değildir. İkinci durum ise davacının delillere ulaşamaması nedeni ile alacak tutarını belirleme 
güçlüğüdür. Üçüncü ve tartışmalı durum ise hâkimin takdirine göre alacak durumunun belirlenebilecek 
olduğu davalardır8.

Belirli bir alacak için açılan dava, salt davacının dava dilekçesinde onu belirsiz alacak olarak 
nitelendirmesi ile belirsiz alacak davası hâline gelemez. Belirsiz alacak davası şeklinde açılması mümkün 
olan bir davanın, tam eda davası şeklinde açılmasına da bir engel yoktur9.

Belirsiz alacak davası alacaklıya zamanaşımı ve faiz başlangıcı noktasında imkanlar sağlayan 
istisnai bir dava türü olup, dava dilekçesinde davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığının açıkça 
yazılı olması veya HMK 107. maddesine dayanıldığının belirtilmesi gerekir. Alacağın belirsiz olduğunun 
dava dilekçesinde açıklanması bu noktada önemsizdir. Zira alacak belirsiz ise alacaklının kısmi dava 
veya belirsiz alacak davası açma hakkı vardır. Dava dilekçesinde “belirsiz alacak davası” açıldığı yazılı 
değilse veya HMK’nın 107. maddesine dayanılmamışsa, dava konusu miktarların 50-100-1000 TL gibi 
gösterilmesi halinde davanın kısmi dava olarak açıldığı kabul edilmelidir. Sonradan alacaklı tarafın 
davayı belirsiz alacak davası olarak nitelemesi sonuca etkili değildir10.

8 ALP, M/ÇELEBİ/D. İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası.. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74, 83-
137. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ iuhfm/issue/29863/321860

9 Y. HGK. “28.05.2019 gün ve 2016/22-2090 E, 2019/623 K. “Banka çalışanı olan davacı elinde bulunan belgeler uyarınca 
kıdem tazminatı alacağını belirlemek suretiyle dava açmış olup, dava dilekçesinin içeriği, dilekçe ekinde sunulan belgeler, 
dosya kapsamı ve hüküm altına alınan alacak miktarı birlikte değerlendirildiğinde, davacının davasını tam eda davası ola-
rak açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Dava dilekçesinde alacağın belirsiz alacak olarak nitelendirilmesi sonuca etkili değildir”.

10 9 ve 22. Hukuk Dairelerinin birleşmesi sonrası Aralık 2020 toplantısında alınan görüş. 
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Belirsiz alacak davasında yapılan yargılama sırasında alacağın miktarının tam olarak belirlenmesi 
ile davacı talebini iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın artırabilecektir. Alacağın belirli hale 
gelmesi sonrasında ortaya çıkan yeni talep eksik belirtilirse davacının bundan sonraki yeni artırma isteği 
iddianın genişletilmesi yasağıyla karşılaşacaktır. Çünkü böylesi bir durumda alacağın belirsizliği değil 
davacının kendi ihmalinden kaynaklanan bir durum söz konusudur11.

Belirsiz alacak davasında davacı, alacağının tam ve kesin olarak belirlenmesinden sonra 
HMK 107. maddesine dayalı olarak bir kez alacağını artırabilir. Ayrıca davasını HMK 176. ve devamı 
maddelerine göre bir kezde ıslah edebilir12.

2.	Normatif	Düzenleme: 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 107. maddesinde belirsiz alacak davası başlığı 

altında yeni bir dava türüne yer verilmiştir.
Maddeye göre;
(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak 

belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, 
hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve 
kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğunda, hâkim tarafından tahkikat sona ermeden verilecek iki 
haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini tam ve kesin 
olarak belirleyebilir. Aksi takdirde dava, talep sonucunda belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp 
karara bağlanır”13.

İşçilik alacaklarının özelliği de dikkate alınarak, bu alacaklarda, talep konusunun miktarının 
taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olduğunu söylemek mutlak olarak doğru olmadığı gibi, 
aksinin kabulü de doğru değildir. Talep konusu işçilik alacakları belirli olup olmadığının somut olayın 
özelliğine göre değerlendirilmesi ve sonuca gidilmesinin daha isabetli olacaktır14. Keza işçilik alacak 
kalemleri yönünden de bir ayrıma gidilemeyeceğini belirtmek gerekir.

Belirsiz alacak davası, sadece para alacakları için söz konusu olur. Konusu para olmayan eda 
davaları için belirsiz alacak davası açılamaz.

Belirsiz alacak davası, mahkemeden istenen hukuki korunmaya göre kural olarak bir tür eda 
davasıdır. Çünkü bu davalarda da davacı bir şeyin verilmesini, yani davalının bir edaya mahkûm 
edilmesini istemektedir. Eda davasından farkı ise dava dilekçesinde talep sonucunun asgari bir miktar 
dışında kesin olarak belirlenmemesidir.

Bu madde “Hak arama durumunda olan kişi, talepte bulunacağı hukukî ilişkiyi, muhatabını 
ve bu ilişkiden dolayı talep edeceği miktarı asgarî olarak bilmesine ve tespit edebilmesine rağmen, 
alacağının tamamını tam olarak tespit edemeyebilir” gerekçesi ile hukuk sistemimizde kabul edilmiş ve 
silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğu da belirtilmiştir.

Hükümet tasarısında yer almayan bu madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
tarafından, esasen baştan miktar veya değeri tam tespit edilemeyen bir alacakla ilgili hak arama 
durumunda olan kişinin, hukuk sisteminde karşılaştığı güçlüklerin bertaraf edilerek hak arama özgürlüğü 
çerçevesinde mümkün olduğunca en geniş şekilde korunmasının sağlanması gerekçesi ile ihdas edilmiş 
ve kanunlaşmıştır.

Madde gerekçesinde; bu davanın kabul edilmesinin artık salt hukukî korumanın ötesine geçilerek 
“etkin hukukî koruma”nın gündeme gelmiş olmasının da bunu gerektirdiği belirtildiği gibi, hak arama 
durumunda olan kişi, talepte bulunacağı hukukî ilişkiyi, muhatabını ve bu ilişkiden dolayı talep edeceği 

11 Y. 10. HD. 06.07.2021 gün ve 2020/7981 E, 2021/9679 K. 
12 Y. 4. HD. 28.06.2021 gün ve 2021/2137 E, 2021/3747 K. 
13 7251 sayılı kanunundan önceki 2. fıkra. “(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değeri-

nin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksı-
zın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir”. 

3. fıkra olan “(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var 
olduğu kabul edilir” hükmü ise kaldırılmıştır. 

14   Y. HGK. 17.10.2012 gün ve 2012/9-838 E, 2012/715 K. 
Y. HGK. 17.06.2015 gün ve 2015/22-1051 E., 2015/1634 K.
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miktarı asgarî olarak bilmesine ve tespit edebilmesine rağmen, alacağının tamamını tam olarak tespit 
edemeyebilecektir. Belirsiz alacak davalarına ilişkin hükümlerin mukayeseli hukukta da yer aldığı dikkate 
alınarak, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin 
kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklının, hukukî ilişki ile asgarî 
bir miktar ya da değer belirterek belirsiz alacak davası açabilmesi kabul edilmiştir. Alacaklının bu tür bir 
dava açması için, dava açacağı miktar ya da değeri tam ve kesin olarak gerçekten belirlemesi mümkün 
olmaması ya da bu objektif olarak imkânsız olmalıdır. Belirsiz alacak veya tespit davası açıldıktan sonra, 
yargılamanın ilerleyen aşamalarında, karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunduğu delillerle ya da delillerin 
incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu (örneğin, bilirkişi ya da keşif incelemesi sonrası), baştan 
belirsiz olan alacak belirli hâle gelmişse, davacının, iddianın genişletilmesi yasağına tâbi olmaksızın 
davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilmesi benimsenmiştir. Miktarı belirsiz alacaklarda 
zamanaşımının dolmasına çok kısa sürenin varolduğu hallerde yalnızca tespit yahut kısmi edâ ile birlikte 
tespit davasının açılabileceği genel olarak kabul edilmektedir. Alacaklı, yalnızca edâ davası veya 
yalnızca tespit davası yahut kısmi edâ ile birlikte külli tespit davası açabilme seçeneklerine sahip olduğu, 
hak-arama özgürlüğünün (Any.m.36, İHAS.m.6) özünde varolan bu seçenekler, yasa veya içtihat yoluyla 
yasaklanamayacağı, esasen tam veya kısmi olmasına bakılmaksızın her edâ davasının temelinde bir külli 
tespit unsuru bulunduğu, başka deyimle edâ hükmünde tertip olunan her durumun arkasında sorumluluk 
saptanmasını içeren bir zorunlu ön tespit kabulü mevcuttur.” şeklindeki açıklamayla, alacağın belirsiz 
olup olmadığı ile ilgili olarak bazı kriterler kabul edilmiştir”.

Madde içeriğinden, belirsiz alacak davası açılması için, davanın açıldığı tarihte alacağın 
miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin;

* Davacının kendisinden tam ve kesin olarak beklenememeli (gerçekten belirleyememeli-
sübjektif unsur) veya

* Bu (objektif olarak) olanaksız olmalıdır. Talep sonucunun rakam olarak ifadesinin imkansızlığı, 
davacının tam olarak miktarını bilmediği ve bu bilgisizliğini davalının sahasında bulunan vakıalardan 
kaynaklandığı durumlarda söz konusudur.

Bunun yanında 2. Fıkrada alacağın belirsiz olacağına dair iki kritere yer verilmiştir. Bunlar ise
* Açıkça karşı tarafın verdiği bilgi veya
* Tahkikat sonucu alacağın miktarı ve değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin 

mümkün olması olarak belirtilmektedir.
Açılacak davanın değeri veya miktarı biliniyor yahut belirlenebiliyor ise, belirsiz alacak davası 

açılamaz. Zira madde gereği bu durumda davacının hukuki yararı yoktur.
Maddenin 2. fıkrasında açıkça karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı 

veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğunda, hâkim tarafından tahkikat sona 
ermeden verilecek iki haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın 
talebini tam ve kesin olarak belirleyebileceği belirtilmiştir. Madenin bu fıkrası ile ilgili olarak gerekçede 
şunlara yer verilmiştir. “Baştan miktar veya değeri tam olarak tespit edilemeyen bir alacak için, davacının 
böyle bir ihmal ya da kusurundan söz edilemez. Bu sebeple, belirsiz alacak davası açıldıktan sonra, 
yargılamanın ilerleyen aşamalarında, karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunduğu delilerle ya da delillerin 
incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu (örneğin, bilirkişi ya da keşif incelemesi sonrası), baştan belirsiz 
olan alacak belirli hale gelmişse, başında belirtmiş olduğu talebini artırabilmesi benimsenmiştir.”

Buradan hareketle dava konusu alacağın değeri veya miktarı karşı tarafın (işverenin) vereceği 
bilgi veya tahkikat aşamasında belirlenecek (bilirkişiden hesap raporu alınması gibi) ise alacağın dava 
açıldığında davacı tarafından objektif olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği kabul 
edilmelidir. Bu nedenle maddenin birinci ve ikinci fıkrasının birlikte değerlendirilmesi gerekir.

3.	İşçilik	alacaklarına	yansıması: 
İşçilik alacaklarının belirsiz alacak davasına konu olup olamayacağı konusunda Yargıtay’ın iş 

davalarına bakan Daireleri olan 7, 9 ve 22. Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulu içtihatları arasında ortaya 
çıkan farklılığın giderilmesi için Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca yapılan değerlendirme 
sonucunda “İşçilik alacaklarının çok çeşitli tür, nitelik ve kapsamda olması, somut olayın özelliklerine göre 
oldukça değişkenlik göstermesi, hatta aynı tür işçilik alacaklarında dahi somut olayın özellikleri itibariyle 
işçilik alacaklarının belirsiz alacak davasına konu olup olamayacağı konusunda soyut ve genel nitelikte, her bir 
olayda geçerli olacak ölçüde bir karar alınamayacağından içtihadı birleştirmeye gerek olup olmadığı ön sorun 
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olarak tartışılmış ve sonuç olarak içtihadı birleştirmeye gerek olmadığı” yönünde karar verilmiştir15.
Alacaklının dava açtığı sırada alacağının miktarını tam ve kesin olarak belirleyebilmesi, ancak 

bunu belirlemeyi mümkün kılacak bilgi ve belgelerin kendisinde bulunması veya en azından bunlara 
ulaşmasının mümkün olduğu durumlarda söz konusu olabilecektir. Alacağın miktarının belirlenmesini 
sağlayan veya yardımcı olan bilgi ve belgelerin alacaklının elinde bulunmaması durumunda, alacaklının 
alacak miktarını belirlemesi imkânsızdır. Davacının talep sonucunu belirleyebilmek için ihtiyaç duyduğu 
bilgilerin üçüncü kişide ya da davalıda olması halinde hukuki anlamda imkânsızlık söz konusudur16.

Belirsiz alacak davasının getirdiği en önemli etkin koruma, usul ekonomisi ve hak arama 
özgürlüğüne hizmet etmesi yanında, davacının yüksek yargılama giderlerine katlanma ve dava konusu 
hakkın zamanaşımına uğrama riskini azaltmasıdır.

İşçi ile işverenin arabulucu nezdinde anlaşamamış olmaları alacağın belirli veya belirsiz olduğu 
noktasında belirleyici değildir. İşçinin alacaklar için bir miktar belirterek talepte bulunmuş olması, 
alacakların tam olarak hesabını yapabileceği şeklinde değerlendirilmemelidir. Hatta aşamalarda uzman 
görüşü alınmış olması, alacağın belirlendiği anlamında değildir. Aynı şekilde tarafların anlaşamamış 
olmaları işçilik alacaklarının mutlaka belirsiz olduğu noktasına götürmez. Alacağın belirsiz olması, 
HMK.’un 107. maddesinde yer alan sübjektif veya objektif koşulların oluşmasına bağlıdır17.

Usul hukukunun maddi hukuk içinde gerçekleşen hakkın talep edilebilirliğini, tespitini belirli 
kurallara bağlayan hukuk dalı olması nedeniyle maddi hukuk için araç olduğu unutulmamalıdır. O 
nedenle iş yargılaması kuralları ve bu anlamda Hukuk Muhakemeleri Kanunu kurallarının iş ve sosyal 
güvenlik hukukuna hizmet ederken, bu hukukun ilkelerini de gözardı etmemesi gerekecektir.

İşçilik alacakları bakımından dava konusu edilen alacağın belirli olup olmadığı ile ilgili olarak, 
davanın açıldığı tarihte alacağın miktarının yahut değerinin tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin 
davacıdan beklenememesi kriteri ile açıkça karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktar 
ve değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olması kriterini birlikte değerlendirip 
sonuca gidilmesi İş Hukukunda geçerli zayıf olan işçiyi koruma ilkesi ile işçi lehine yorum ilkesi gereği 
daha isabetli olacaktır.

Kural olarak kişinin alacağını belirleyebilmesi için, aynı zamanda belgeye bağlama yetkisinin 
olması veya bu konuda belge düzenlenip kendisine verilmesi gerekir.

Hukukumuzda iş ilişkilerinde incelemelerde ve hesaplamalarda esas alınacak kayıtlar işveren 
tarafından tutulduğundan, alacağın miktar olarak belirlenmesi karşı tarafın elindeki belgelerle vereceği 
bilgi sonucu mümkün olacağından, birçok olayda davanın açıldığı tarihte alacağını tam ve kesin olarak 
belirleyebilmesi (HMK107/I) işçiden beklenemez18.

İşçinin açtığı iş davalarının da söz konusu kurallara bağlı olarak, belirsiz alacak davası veya 
kısmi dava olarak açılamayacağını söylemek; ülkemizde, işçi-işveren ilişkilerinin yapısı fiili gerçekleri 
dikkate alındığında mümkün olmadığı gibi hak arama özgürlüğüne getirilen önemli bir engel olarak 
değerlendirilecektir. İşçinin aldığı ücreti ve çalışma süresini bilmesi gerektiği varsayımına dayanılarak 
işçilik alacaklarına ilişkin davaların belirli alacak olduğu şeklindeki bir yorum farkı özellikle de 
sendikasız, kayıt dışı çalıştırılanlarda dikkate alınır ise ülke gerçekleri ile de bağdaştırılamaz. Bu konuda 
sonuca giderken hesaplamalara esas olan kayıtların işveren tarafından tutulduğu bir işçiden elinde 
bulunmayan kayıtlarla ilgili olarak tazminat ve işçilik alacaklarının hepsini belirleyerek dava açması 
beklenmemelidir. Kaldı ki işçilik haklarının belirsiz alacak davası ile talep edilebilecek olması ek dava, 
ıslah gibi kurumları devreden çıkaracak ve daha hızlı bir şekilde adaletin gerçekleşmesi sağlanmış 

15 Y. İBK. 15.12.2017 gün ve 2016/6 E., 2017/5 K. 
16 PEKCANITEZ, Hakan. BELİRSİZ ALACAK DAVASI, Yetkin Yayınları, Ankara 2011, s. 44; ÇİL, Şahin / KAR, Bektaş: 

6100 SAYILI HMK’YE GÖRE İŞ YARGISINDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE KISMİ DAVA, Genişletilmiş 2. Baskı, 
Yetkin Yayınları, Ankara 2012. s. 25; UĞUR, Aynaz. “Belirsiz Alacak Davası (HMK M. 107) ve Temel İşçilik Alacakları 
Bakımından İncelenmesi”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S. 3, Yıl. 2014, s. 329; ASLAN, Kud-
ret/AKYOL ASLAN, Leyla/KİRAZ, Taylan Özgür: “Koşulları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasında Mahkemece 
Verilecek Karar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e 
Armağan I, 975-1024; ALP, M/ÇELEBİ/D. İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası. İŞ YARGILAMASINDA BELİRSİZ 
ALACAK DAVASI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74, 83-137. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhfm/
issue/29863/321860

17 Çil, Şahin, Dava Şatı Olarak Arabuluculuk, Yetkin Yayınevi. Ankara, 2018 s:20. 
18 SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 11. Baskı, İstanbul 2015, s. 119.
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olacaktır19.
Ülkemizdeki işçi alacaklarına yönelik açılan davalarda ortaya çıkan ispat sorununun kayıt 

dışılığın istikrar kazanmış olması karşısında artık sübjektif bir nedene dayanmaktan çıkmış ve objektif 
neden haline dönüşmüş olduğudur. Tartıştığımız mesele bakımından “Objektif neden”den ise anlaşılması 
gereken, aynı durumda olan herkesin aynı belirsizlik içinde bulunması durumudur. Kuşkusuz teorik 
olarak bakıldığında işçi, alacaklarını hesap edebilecek tüm verilere sahip olduğu kabul edilmektedir. Oysa 
gerçek böyle değildir. Dolayısıyla aynı durumda olan tüm işçiler yönünden alacağın tam olarak ispatı 
meselesi artık yaygın, herkes bakımından aynı kapsama sahip bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Bu 
olumsuzluğun ve dolayısıyla kayıt dışılığın faturasının işçi alacakları yönünden açılacak olan davalara 
menfi etki yaratmak biçiminde çıkarmanın isabetli olduğunu söylemeye imkân bulunmamaktadır20.

Dava konusu alacağın miktarı karşı tarafın vereceği bilgi sonucu mümkün ise alacağın tartışmalı 
ve belirli olmadığı sonucuna varılmalıdır. Ücretle ilgili tüm deliller işveren uhdesindedir ve işçinin çoğu 
kez bu delillere ulaşmasına imkân tanınmamaktadır21.

Görüşlerde de belirtildiği gibi İş Kanunlarında tazminat ve alacakların belirlenmesine ilişkin 
kayıtlar ise genelde işveren tarafından tutulmaktadır. Dava konusu edilen alacağın (talep sonucunun) 
miktar olarak belirlenmesi, karşı tarafın vereceği (elindeki belgelerle) bilgi sonucu mümkün ise alacağın 
tartışmalı ve belirli olmadığı sonucuna varılmalıdır22.

4857 sayılı İş Kanununun 8/3 maddesi ile işverene yazılı sözleşme yapılmayan hallerde en geç 
iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve 
varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların 
uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belgeyi işçiye verme yükümlülüğü getirilmiştir.

32/2 maddesi ile ise, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, 
Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödeneceği, çalıştırdığı işçilerin 
sözkonusu alacaklarını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan 
işverenler veya üçüncü kişilerin özel olarak açılan banka hesapları dışında bu alacakları ödeyemeyeceği 
belirtilmiştir.

37. madde ile işverene işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir 
imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula verme yükümlülüğü getirilmiştir. Sözkonusu 
pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil 
ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, 
nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yıllık ücretli izin ile ilgili 56. maddesinin 6 ve 7. fıkralarına göre “İşveren, işyerinde çalışan 
işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Asıl işveren, alt işveren 
tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını 
kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak 
zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür”. Yıllık ücretli 
izin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 20. Maddesine göre ise “İşveren; çalıştırdığı işçilerin izin 
durumlarını gösteren, örneği bu Yönetmeliğe ekli yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorundadır. İşveren, 
her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin defteri veya kartoteks sistemiyle 
de takip edebilir.

67. maddesi ile günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatlerinin işyerlerinde 
işçilere duyurulacağı belirtilmiştir.

75. madde ile de, işverene çalıştırdığı her işçi için işçinin kimlik bilgilerinin yanında, İş 
Kanununun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak 
ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorunda olduğu bir özlük dosyası 
düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir.

19 ŞAHLANAN, Fevzi: “İşçi Alacaklarında Kısmi Dava-Belirsiz Alacak Davası (Karar İncelemesi)”, Tekstil İşveren Hukuk 
Dergisi, S. 387, Temmuz 2012, s. 6.

20 YAVAŞ, Murat: “İşçi Alacakları Yönünden Belirsiz Alacak Davasının Uygulanabilirliği (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve 
Toplum, 2013/1, s. 373.

21 ERCAN, İbrahim: “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Belirsiz Alacak Davası”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçu-
ları Toplantısı- X Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ekim 2012, 
102-183.

22 Kılıçoğlu, M. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, Legal Yayınevi, İstanbul, 2012 s: 582. 
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Sözkonusu düzenlemelere bakıldığında, işçi işveren arasındaki iş ilişkisinde belgeye bağlama 
görev ve yetkisinin işçide değil, işverende olduğu görülmektedir.

Kanun koyucu söz konusu düzenlemeler ile çalışanların temel haklarından haberdar olmalarını, 
çalışma koşullarının açıklığa kavuşturulmasını ve ispat kolaylığı yaratmayı amaçlamıştır23.

İşçinin açmış olduğu davada alacağının belirli ve tartışmasız olarak dava dilekçesinde 
gösterilebilmesi, işverenin söz konusu yükümlülüklerini yerine getirdiği ölçüde gerçekleşebilecek 
bir olgudur24. Kayıt dışılığın istikrar kazanmış olduğu bir sistemde bu olgunun gerçekleşebilme 
ihtimali söz konusu olamamaktadır25. Kaldı ki işverenin kendisine yüklenen yükümlülükleri 
yerine getirdiği kabul edilse dahi, işveren kayıtlarının işçi tarafından incelenebilmesindeki 
güçlük hatta imkânsızlık dolayısıyla belirtilen alacakların belirsiz alacak davası olarak açılması 
gerekmektedir26.

Alman Hukuku’nda iş hukuku alanındaki sorunlar kademeli dava (Stufenklage) ile 
çözülmektedir. Burada tabi şunu da ifade etmek gerekir ki, Almanya’da işverenlerin çoğu defterlerini 
ve kayıtlarını eksiksiz tutmaktadır ve işçinin gerekli bilgilere ulaşması daha kolaydır. Buna rağmen 
işçi, dava dilekçesini hazırlarken alacağını tam olarak belirleyemiyorsa, kendisine Alman Medeni Usul 
Kanunu madde 254’de yer alan kademeli dava (Stufenklage)27 açma hakkı tanınmaktadır28. Ancak bizde 
kademeli dava türü kabul edilmemiştir.

İş sözleşmesinde iş görme edimini yerine getiren ve belge düzenleme yetkisi ve yükümlülüğü 
bulunmayan işçinin alacaklarını belirleyebilmesi için işveren tarafından düzenlenen yasaya uygun 
belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

İşçiden, zaten uyuşmazlık içinde olduğu işverenine başvurarak bilgileri edinmesini beklemek 
oldukça güçtür. İşçi bundan dolayı verilere ulaşamadığı için (teorik olarak belli dahi olsa) alacağını 
belirleyememektedir. Bu durumda Türk Hukuku’nda işçi için belirsiz alacak davasını açma ihtiyacı 
doğmaktadır29. Diğer yandan iş ilişkisindeki alacak kalemlerinin hesaplanmasında çıplak ücret ya 
da giydirilmiş ücrete göre hesaplanan farklı alacak türleri bulunmaktadır. Örneğin kıdem tazminatı, 
giydirilmiş ücretten hesaplanırken, diğer işçilik alacakları (fazla mesai, hafta tatili, yıllık ücretli izin 
alacakları gibi) çıplak ücretten hesaplanmaktadır. Giydirilmiş ücrete, işçinin asıl ücretine ek olarak 
sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dahil edilmektedir. Özellikle ücrete dahil edilecek 
menfaatlerin iş yerinde süreklilik arzedip arzetmediği de çoğunlukla taraflar arasında tartışma konusu 
edilmektedir. Bu nedenle eğitim düzeyi ve sosyal durumları birbirinden farklı olan işçilerin alacağını 
tam ve kesin olarak belirleyebilmelerini beklemek mümkün değildir. Bunun için yukarda bahsedilen 
iki kriter birlikte değerlendirilerek, dava konusu edilen işçilik alacağının belirli olup olmadığına karar 
verilmesi gerekmektedir30.

23 ÖZDEMİR, Erdem: İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, İstanbul 2006, s. 119-120; 
24 ALP, M/ÇELEBİ/D. İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74, 83-

137. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ iuhfm/issue/ 29863/321860
25 SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Türk Medeni Yargıla-

ma Hukuku, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir 2013 s. 161-162.
26 ALP, M/ÇELEBİ/D. İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74, 83-

137. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ iuhfm/issue/ 29863/321860
27 Bknz. Ferendeci, Ö, Ö. Alman Ve İsviçre Hukukları’ndaki Kademeli Dava (Stufenklage) İle 6100 Sayılı Hmk’ya Göre 

Belirsiz Alacak Davası’nın Karşılaştırılması. MÜHF – HAD, C. 18, S. 1 s: 360. Alman Medeni Usul Kanunu’nun 254. mad-
desinde kademeli dava düzenlenmektedir. Maddenin içeriği şöyledir: ““Eğer hesapların ortaya konmasına veya malvarlığı 
beyanın yapılmasına veya yeminli bir beyanın verilmesine ilişkin bir talep ile birlikte, davacı ile davalının arasındaki 
hukuki ilişkilerine istinaden davalının borcunu ödemesi talebi ile birlikte açılması halinde, davacının talep ettiği edimin 
miktarının belirlenmesi, davalının hesapları ortaya koymasına veya malvarlığı beyanı yapılana veya bu konuda yeminli 
bir beyan verilene kadar ertelenmesi mümkündür.”

28 Fendereci, Ö.Ö. s: 360. 
29 Fendereci, Ö.Ö. s: 358.
30 Y. HGK. 22.06.2016 gün ve 2016/22-874 E, 2016/824 K. “Davacının talep ettiği fark işçilik alacaklarının hesaplanabilmesi 

için yasada öngörülen kayıt ve belgeleri tutma ve işçinin bilgisine sunmakla yükümlü olan işverenin sunacağı bordrolara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü fark ücret ve ikramiye alacaklarının belirlenebilmesi için, muhasebe işlemini gerektirmek-
tedir. Zira davacının alacağı gerçek ücrete TİS ile belirlenen zam oranları uygulanarak bulunacak miktardan işverence 
düzenlenen bordrolardaki ödenen ücret mahsup edilerek fark alacak bulunacaktır. Bunun için de işyerinde kayıt tutma 
dolayısı ile belgeleme yükümlüsü olan işverenin sunacağı bordrolara ve kayıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, yak-
laşık 3 yıla yakın bir süreye ilişkin TİS artışlarından kaynaklanan alacaklarını belirlemesi davacı işçinin eğitim ve sosyal 
durumu dikkate alındığında kendisinden beklenemeyeceği gibi sözkonusu alacakların belirlenebilmesi için işverende bu-
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İşçi yıllık ücretli izin ücreti talep ettiğinde, yıllık izin kullandırıldığını işveren izin defteri 
veya benzeri belge ile kanıtlamak zorundadır. Bu nedenle işçinin kural olarak elinde işverenden sadır 
kalan iznine ilişkin belge bulunmadığı sürece, kullanmadığı izin süresi işverenin sunacağı kayıtlar 
sonrası anlaşılacaktır. Bu durumda da alacak belirsiz olacaktır. Yıllık izin ücreti hesabının unsurları, 
işçinin çalışma süresi ve ücretin miktarıdır. İşverence yasal düzenlemelere rağmen bu yönlerden belge 
düzenleme ve işçiye verme yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması halinde işçinin yıllık izin ücretini 
dava öncesinde tam olarak belirlemesi mümkün olmayabileceği gibi çalışma süresi ve ücretin tartışmalı 
olması durumunda da yıllık izin ücreti belirsiz alacak davasına konu edilebilir. Ancak çalışma süresi ve 
ücretin işçiye verilmiş veya ulaşabileceği belge ve kayıtlarla kesin olarak saptanabildiği hallerde yıllık 
izin ücretinin belirli olduğu ve belirsiz alacak davasına konu olamayacağı söylenebilecektir31.

Prof. Dr. Peter Gottwald, X Ekim 2012 İzmir Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları 
Toplantısında sunduğu tebliğde, “Bir alacağın veya davanın belirsiz olup olmadığı ancak dilekçenin 
verilmesinden sonra ortaya çıkar. Çünkü talep sonucunun miktarı dava esnasında açıklığa çıkar. Belirsiz 
alacak davasında davacı, talep sonucunun miktarının belirlemenin verilecek bir bilgiye veya toplanan 
deliller sonucuna bağlı olduğunu bildirmelidir” görüşünü dile getirmiştir32.

Aynı toplantıda tebliğ sunan Prof. Dr.İsaak Meier ise tebliğinde; Belirsiz alacak davasının 
“davacı tarafın yargılamanın başında miktarını hiç belirleyemediği veya aşırı masraflarla belirleyebildiği 
alacaklarda masraf riskini azaltmaya yönelik bir araç” olarak tanımlandığını belirtikten sonra;

1) Davalının maddi hukuksal bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmez ise davacının alacağı 
belirleyebilmesinin kendisinden beklenmeyeceği bir imkansızlık olacağını,

2) Delillerin sunulmasından sonra değerlendirmenin yapılacağı davalardaki taleplerin, ispat 
yargılamasından sonra belirlenebilen alacakların

3) Mahkeme kararının alacağın kapsamını öngörmediği durumlarda belirlemenin yapılamayacağı 
alacakların ve

4) Takdiri indirim uygulanan alacakların belirsiz olduğunu ileri sürmüştür.
İsviçre öğretisinde belirsiz alacak davasına temelde karşı olan, ülkemizde Medeni Usul 

Hukukçuları toplantısında konu hakkında bir tebliğ sunmuş olan Meier’in görüşleri esas alındığında 
dahi, belirsiz alacak davasını Türkiye’de savunulduğu ölçüde yasaklayacak bir sonuca ulaşılamaz.

Alman ve İsviçre hukukunda belirsiz alacak davası zannedildiği kadar istisnai bir uygulama 
alanına sahip değildir. Özellikle belgelere, delillere erişimde güçlük yaşanan veya bilirkişi incelemesi 
gerektiren ya da sonucun hâkimin takdirine bağlı olduğu davaların belirsiz alacak davası olarak 
açılabileceği genel kabul görmektedir. Alman hukukunda dahi emsal ücret talebinin belirsiz alacak 
davasına konu olması kabul edilirken, Türk hukukunda gerçek ücret tutarının taraflar arasında tartışmalı 
olduğu, emsal ücret araştırılan durumlarda belirsiz alacak davasını reddetmek hukuki dayanaktan 
yoksun kalmaktadır33.

Belirsiz Alacak Davasının etkin koruma olarak getirdiklerine gözatmak gerekirse;
* Maddi hukuk tarafından öngörülen sübjektif hakların gerçekleşmesini sağlar.
* Hak arama özgürlüğüne hizmet eder.
* Usul ekonomisine hizmet eder.
* Davacının yüksek yargılama giderlerine katlanma riskini azaltır.
* Dava konusu hakkın zamanaşımına uğrama riskini azaltır.
* Ve en önemlisi belirsiz alacak davası ile karşılaşmak istemeyen işvereni kayıt tutmaya zorlar.
Usul kurallarının maddi hukuk için araç olduğu, (Maddi hukuk içinde gerçekleşen hakkın 

talep edilebilirliğini, tespitini belirli kurallara bağlayan hukuk dalı) unutmamak gerekir. O nedenle iş 

lunan bilgi ve belgelerin verilmesi ve tahkikata ihtiyaç duyulduğundan Mahkemece davanın belirsiz alacak davası olarak 
görülmesi ve davanın kabulüne karar verilmesi yerindedir.

31 Y. 9. HD. 18.10.2018 gün ve 2015/22461E, 2018/18653 K. 
32   Peter Gottwald. Belirsiz Alacak Davası Tebliği. Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı-X Ekim 2012. 

İzmir. S:30
33 ALP, M/ÇELEBİ/D. İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74, 83-

137. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ iuhfm/issue/ 29863/321860
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yargılaması ve bu anlamda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun iş ve sosyal güvenlik hukukuna hizmet 
ederken, bu hukukun ilkelerini de gözardı etmemelidir.

Belirsiz alacak davası, silahların eşitliği ilkesine aykırıdır. İş hukukunda da sosyal ve ekonomik 
açıdan güçlü olan ve talimat veren işveren ile ekonomik yönden güçsüz olan ve hukuki ve kişisel olarak 
işverene bağımlı çalışan işçi, eşit konumda değildir. Bu eşitsizliğin yargılamaya ilişkin kuralların 
uygulanmasında dikkate alınmama olanağı yoktur. Zayıfın korunması, temel bir ilkedir ve yargılama 
hukukunda, özellikle iş yargılamasında önemli bir yer tutmaktadır.

Diğer taraftan işçinin iş yargılamasının temel ilkelerinden olan ucuzluk ilkesi kapsamında 
yargılama harç ve giderlerinden de korunması gerekir. İşte belirsiz alacak davası açması, işçiye bu 
güvenceyi sağlamaktadır. İşçi belirsiz alacak davasının getirdiği bu kanunun gerekçesinden belirtildiği 
gibi bu etkin hukuki korumadan faydalandırılmalıdır.

Usul hukukçularının iş yargılaması bakımından hep dile getirilen itirazı, “işçi lehine yorum” 
ilkesinin sadece maddi hukukta olduğu, usul hukukunda tarafların eşitliği ilkesinin geçerli olduğu 
yönündedir. Yapılan tüm usul hukuku düzenlemeleri ile belirsiz alacak davasına karşı getirilen tüm 
yorumların da temelinde bu düşünce yatmaktadır. Fakat bu itiraz dile getirilirken kaynak Alman ve 
İsviçre usul hukuklarının işçi lehine düzenleme ve ilkeleri gözden kaçırılmaktadır. Oysa kaynak Alman/
İsviçre usul hukukunda tarafların eşitliği ancak zayıf tarafın kolay dava açabilmesi ve ispat için gereken 
tüm belgelere sahip olması aşamaları güvenceye alındıktan sonra sağlanmaktadır. Bu bakımdan 
özellikle iş yargılamasında mutlak bir tarafların eşitliği ilkesi söz konusu değildir. Ülkemizde ise 
dava açmanın maddi altyapısı ve ispat araçlarına sahip olmama koşulları göz ardı edilerek tarafların 
eşitliği ilkesi mutlak şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır. Gerek belirsiz alacak davası gerek diğer 
düzenlemeleri ile 6100 sayılı HMK takdir edilecek başarılı bir yasa yapma örneğidir. Ancak bir yasanın 
yorumlanması ve uygulanmasında sadece onu hazırlayanların verdiği anlamın değil, uygulamanın 
ihtiyaç ve koşullarının da dikkate alınması gerekir. Bilhassa usulle ilgili hükümlere anlam verilirken, 
bu hükümlerin hizmet ettiği maddi hakkın ve uygulandığı maddi hukuk alanının özellikleri dikkate 
alınmak zorundadır. Tüm bu unsurlar dikkate alındığında işçilik alacaklarının belirsiz alacak davası 
şeklinde talep edilmesi mümkün olmalıdır. Belirsiz alacak davası, kanunun tanıdığı bir haktır. Kanunda 
bu düzenleme hiç olmasaydı, belirsiz alacak davası açmaya belki daha mesafeli bakılabilirdi. Fakat 
kanun koyucu bu hakkı tanımış iken, uygulamanın bu hakkı fazla daraltması yerinde olmaz. Alacağın 
belirlenmesindeki “beklenilmezlik” ölçütüne, hak arayan işçi lehine, onun karşılaştığı güçlükleri dikkate 
alan, iş hukukunun amaç ve ilkelerine uygun bir anlam kazandırılmalıdır. Hukuken bunun aksini kabul 
etmenin ve beklenilmezlik ölçütüne dar bir anlam vermenin herhangi bir dayanağı yoktur34.

4.	 Kriterler

Bir alacağın davanın açıldığı anda belirli mi belirsiz mi? olduğu konusunda yukarda belirtilen 
hükümlerden hareketle uygulamada bazı ölçütler getirilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararlarında benimsenen kriterler, 
6100 sayılı HMK.’un 107. maddesi gerekçesinde hareket edilerek belirlenmiştir35.

Buna göre;
- Hesabın unsurları olan ücret veya hizmet süresinin uyuşmazlık konusu olduğu,
- İşçinin işverenin elindeki kayıtlara dayandığında, kayıtlara göre belirlenen,
- Takdiri veya makul indirimin uygulandığı,
Tahkikat aşamasında hesap raporu alınmasının gerektiği alacakların belirsiz alacak davasına 

konu olabileceği görüşündedir.

a)	 Hesabın	unsurlarında	tartışma	olması	(likit	olma	sorunu):

34 ALP, M/ÇELEBİ/D. İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74, 83-
137. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ iuhfm/issue/ 29863/321860

35 HGK. 17.10.2012 gün ve 2012/9-838 E, 2012/715 K. ve 17.06.2015 gün ve 2015/22-1156 E, 2015/1598 K.
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Bunların başında gelen en önemli kriter alacağın likit olup olmadığı ölçütüdür. Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu likit alacak kavramını açıklamıştır.

Yargıtay’a göre; “Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için ise; ya alacağın gerçek miktarının 
belli ve sabit olması ya da borçlusu tarafından belirlenebilmesi için bütün unsurların bilinmesi veya 
bilinmesinin gerekmekte olması; böylece, borçlunun borç tutarını tahkik ve tayin etmesinin mümkün 
bulunması; başka bir ifadeyle, borçlunun yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda 
olması gerekir. Bu koşullar yoksa, likit bir alacaktan söz edilemez”36.

Görüldüğü gibi likit olma ölçütünde Yargıtay;
Alacağın gerçek miktarının belli ve sabit olmasını ya da belirlenebilmesi için bütün unsurların 

bilinmesi veya bilinmesinin gerekmekte olmasını aramaktadır. Kısaca davacının yalnız başına ne kadar 
alacaklı olduğunu tespit edebilir durumda olması gerekir. Bu koşullar yoksa, likit bir alacaktan söz 
edilemez.

Dava konusu alacak miktarının veya değerinin belirlenmesi yargılama sırasında başka bir 
olgunun (ki bu işçilik alacakların çalışma olgusu, tazminat ve alacaklara esas süre ve ücret yönünden 
kendini gösterir) tespitini gerektirdiği durumlarda alacak belirsiz ve tartışmalı kabul edilmelidir. Zira 
alacakların belirlenmesine esas hesabın unsurları olan süre ve ücret özü itibari ile tespit içermekte ve 
başlı başına tespit davasının konusu olup, alacak ve tazminatın belirlenmesinin önemli unsurlarıdır. 
Alacağın belirlenebilmesi için de süre ve ücretin tam olarak bilinmesi veya bilinmesinin gerekmekte 
olması gerekir. Bu unsurlar tartışmalı ise ve davacı tarafından HMK.’un 107. maddesindeki gerekçede 
belirtildiği gibi tam ve kesin olarak belirlenemiyor ise alacak belirsizdir ve bu alacak kısmi dava veya 
belirsiz alacak davasına konu edilebilecektir.

Kıdem tazminatının hesap unsurları işçinin hizmet süresi ile son ücreti olup, belirtilen hesap 
unsurlarından birine ilişkin tartışma ve belirsizlik alacağın da belirsiz olması sonucunu doğurmaktadır37.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, özellikle ücret ve hizmet süresini ispat konusu olması nedeni ile 
işçi tarafından iddia edilen süre ve ücretin bilindiğini ve belirlenebileceğini, bu nedenle kıdem ve ihbar 
tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağı istemlerinin belirsiz alacak davası konusu yapılamayacağını 
belirtmektedir38.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanlar kurulu kararı ile 02.10.2020 itibari ile kapatılmış ve 9. 
Hukuk Dairesi ile birleştirilmiştir. Birleşme sonrası belirsiz alacak davası ile ilgili verilen kararda, 22. 
Hukuk Dairesinin uygulamasına devam etmiş ve “Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve 
ücret alacakları işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceğini”, 
ancak hesabın unsurları olan sosyal hakların (ayni olarak sağlanan yemek yardımı gibi) miktarının 
belirlenmesi işveren tarafından sunulacak belgelere veya yargılama ile belirlenecek ise kıdem ve ihbar 
tazminatı belirsiz alacak davasına konu edilebileceğini” içtihat etmiştir39.

Kararda dikkat çeken hususlardan biri ise birleşme öncesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin görev 
alanına giren bölgelerde Dairenin önceki uygulamasına hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkeleri 
uyarınca bu kararın yayımı tarihinden önce açılan davalarda devam edileceğinin belirtilmesidir. 

Gerekçeye göre “belirsiz alacak davası ile ilgili yukarıda belirtilen yeni ilkelerinin hemen 
uygulamaya konulması, birleşmeden önce 9. Hukuk Dairesinin önceki görüşüne güvenerek dava açanlar 
yönünden hukuki güvenlik, hukuki belirlilik, hukuki öngörülebilirlik ve sürpriz karar yasağı ilkelerinin 
ihlaline yol açacağı, bu sebeple;

- “Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacakları işçi tarafından bilinmekle 
kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilmez. Ancak hesabın unsurları olan sosyal hakların (ayni 
olarak sağlanan yemek yardımı gibi) miktarının belirlenmesi işveren tarafından sunulacak belgelere 
göre belirlenecek ise, kıdem ve ihbar tazminatı belirsiz alacak davasına konu edilebilir”. 

- “Alacağın belirli veya belirlenebilir nitelikte olması durumunda, belirsiz alacak davası açılarak 
bu davanın sağladığı imkânlardan yararlanmanın mümkün olmadığına işaret edilmiştir. Şu halde davanın 
açıldığı tarihte alacağın miktarı yahut değeri belirlenebilir durumda ise, dava şartı yokluğundan davanın 
usulden reddine karar verilmelidir. Burada hukuki yarar eksikliğinin tamamlanabilir dava şartı olmadığı 

36 Y. HGK. 14.07.2010 gün ve 2010/19-376 E, 2010/397 K.
37 Y.HGK. 18.12.2018 gün ve 2015/22-3114 E, 2018/1945 K.
38 Y. 22. HD. 08.03.2016 gün ve 2016/2281 E, 2016/6850 K. 
39 Y. 9. HD. 14.09.2020 gün ve 2016/26476 E, 2020/7547 K. 
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sonucuna varılmıştır. 7251 sayılı Kanun ile 107. maddede yapılan değişiklikler şartları olmadığı halde 
açılan belirsiz alacak davasında davacıya süre verilerek hukuki yarar eksikliğini tamamlama imkânı 
tanımamaktadır. Dairemizce sözü edilen düzenleme, şartları mevcut olan belirsiz alacak davasında 
yapılan yargılama ile alacağın belirli hale gelmesi durumunda hâkimin geçici talep sonucunu kesin talep 
sonucuna dönüştürmesi için alacaklıya süre vermesi gerektiği yönünde değerlendirilmiştir.”

Şeklinde benimsenen yeni görüşün Yargıtay Kararları Dergisi ya da başkaca yollarla 
duyurulmasından itibaren makul bir süre sonra uygulamaya konulması, dairenin görüşüne güvenilerek 
açılan davalarda ise, önceki uygulamaya devam edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. 

Belirtmek gerekir ki anılan karar ile; hukuki güvenlik, hukuki belirlilik, hukuki öngörülebilirlik 
ve sürpriz karar yasağı ilkeleri esas alınırken, birleşmeden sonra aynı Dairede farklı bölgeler açısından 
farklı içtihat uygulamasına devam edilmiş, aslında eşitlik ve hukuki güvenlik ilkeleri ihlal edilmiştir. 
Oysa içtihat farklılıklarının giderilmesi için Yargıtay Kanunu’nun 15 ve 16. Maddeleri uyarınca içtihat 
birleştirilmesi yoluna gidilmesi gerekirdi.

Diğer taraftan Daire kararın yayımlanmasından sonra açılacak davalarda ne tür uygulama 
yapacağını belirterek, bir anlamda ihsası reyde bulunmuştur. 

b)	 Karşı	tarafın	verdiği	bilgi	ile	alacakların	belirlenmesi 
(işveren	kayıtlarına	dayanılması)

İşçilik alacakları bakımından, dava konusu edilen alacağın belirli olup olmadığı ile ilgili olarak 
davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin 
davacıdan beklenememesi kıstası ile açıkça karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın 
miktar ve değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olması kıstasının birlikte 
değerlendirip sonuca gidilmesi gerekir40.

Dava konusu alacak karşı tarafın vereceği bilgi veya belgelerle belirlenecekse, alacak belirsiz 
kabul edilmelidir. Karşılaştırmalı hukukta geçerli olan bu kriter 107. maddenin 2. fıkrasının başlangıcında 
“karşı tarafın vereceği bilgi sonucu” yargılama sırasında belirlenme olarak kabul edilmiştir. Yıllık 
ücretli izin alacağı, izin defterinin; fazla mesai ve tatil çalışmaları kayda dayandığında puantaj (işe 
devam çizelgeleri) kayıtlarının işveren tarafından sunulması ile belirlenebilecektir. İş Hukukunda 
maddi hukuk kuralları içinde işverene kayıt tutma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu belgelerle ilgili 
yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenin açılacak davada alacağın belirlenebilir olduğu savunması 
yerinde olmayacaktır. İşçinin alacağının belirlenmesi kayda dayandığında, kayıtlı belgeleri sunmayan 
veya işçiye vermeyen işveren, belirsiz alacak davası açılmasının sonuçlarına katlanmak zorundadır.

İş sözleşmesinde iş görme edimini yerine getiren ve belge düzenleme yetkisi ve yükümlülüğü 
bulunmayan işçinin, alacaklarını belirleyebilmesi için işveren tarafından düzenlenen kanuna uygun 
belgelere ihtiyacı vardır41.

Davacının alacağının miktar veya değerini belirleyebilmesi için elinde bulunması gerekli bilgi 
ve belgelere sahip olmaması ve bu belgelere dava açma hazırlığı döneminde ulaşmasının da (gerçekten) 

40 Y. HGK. 05.12.2019 gün ve 2016/22-2228 E, 2019/1302 K. “Davacının kadroya geçirilmeden önceki çalışma süresine göre 
derece ve kademesinin belirlenerek toplu iş sözleşmesi artışlarından kaynaklanan fark alacaklarının tespit edilmesi davacı 
işçinin eğitim ve sosyal durumu dikkate alındığında kendisinden beklenemeyeceği gibi söz konusu alacakların belirle-
nebilmesi için işverende bulunan bilgi ve belgelerin verilmesi ve tahkikata ihtiyaç duyulduğundan mahkemece davanın 
belirsiz alacak davası olduğu kabul edilerek sonuca gidilmesi isabetlidir”.

41 Y. HGK. 05.12.2019 gün ve 2016/22-1167 E, 2019/1298 K. “Kıdem tazminatının hesabına esas olan ücret, giydirilmiş üc-
ret olup, giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dâhil edil-
mektedir. Uyuşmazlık konusu yıllık ücretli izin alacağı ise çıplak ücret üzerinden hesaplanmakla birlikte kullanılmayan 
izin süreleri işverenden sadır belgelerin incelenmesi ile belirlenebilmektedir. Davacının ücretinin taraflar arasında ihtilaflı 
olduğu ve davacı işçinin ücret bordrolarının dosya içeriğine sunulmadığı somut olayda, kullanılmayan izin sürelerinin 
davalı işverenden sadır belgelerin incelenmesi ile belirlenebildiği, buna göre dava konusu edilen kıdem tazminatı ile yıllık 
ücretli izin alacağının belirlenebilmesi için işverende bulunan bilgi ve belgeler ile tahkikata ihtiyaç duyulduğundan kıdem 
tazminatı ve yıllık izin ücreti alacakları belirlenebilir değildir”.
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mümkün olmaması ve dolayısıyla alacağın miktarının belirlenmesinin karşı tarafın elinde bulunan bilgi 
ve belgelerin sunulmasıyla mümkün hale geleceği durumlarda alacak belirsiz kabul edilmelidir42. Fark 
alacaklar talep edildiğinde farkın belirlenmesi için işverende bulunan bordrolara ihtiyaç vardır.

İşçinin kullanmadığı veya kalan yıllık izinlerinin belirlenmesi işverenin sunacağı kayıtlara 
bağlıdır. İşçi kalan izni ile ilgili işverenden sadır belge elinde olmadığı veya açıkça kalan iznini bilmediği 
sürece yıllık izin ücret alacağının belirsiz olduğu kabul edilmelidir43.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 8/3. maddesinde işveren açıkça işçiye varsa ücret eklerini gösteren 
yazılı bir belge vermekle yükümlü tutulmuştur. Bu kapsamda işveren tarafından Kanun’un kendisine 
yüklediği yükümlülükleri yerine getirerek gerekli belgeleri işçiye teslim ettiğini işveren kanıtlamadığı 
sürece alacak belirsiz sayılacaktır. Zira böyle bir durumda işçinin alacağını belirleyecek verilerin 
elinde bulunduğundan söz etmek mümkün değildir44.

Kapatılan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, özellikle Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan (ücret 
düşürülmesi veya derece kademenin eksik belirlenmesi nedeni ile) ücret farkı, yıpranma primi farkı, 
ilave tediye ve akdi ikramiye farkı alacakları bakımından; talep içeriğinden de açıkça anlaşıldığı üzere, 
davacı sendikaya üye olduğu ve toplu iş sözleşmesinden yaralanabileceği tarihi, çalışma süresini, en son 
ödenen ücreti, toplu iş sözleşmesi gereği alması gerektiğini iddia ettiği aylık ücret miktarını, ödenmesi 
gereken ücret farkı, yıpranma primi farkı, ilave tediye ve akdi ikramiye farkı tutarını işyerinde uygulanan 
toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince belirleyebilecek durumda olduğunu, belirsiz alacak davasına 
konu olamayacağını belirtirken45, direnme üzerine Hukuk Genel Kurulu “Davacının talep ettiği fark 
işçilik alacaklarının hesaplanabilmesi için yasada öngörülen kayıt ve belgeleri tutma ve işçinin bilgisine 
sunmakla yükümlü olan işverenin sunacağı bordrolara ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü fark ücret ve 
ikramiye alacaklarının belirlenebilmesi için, muhasebe işlemini gerektirmektedir. Zira davacının alacağı 
gerçek ücrete TİS ile belirlenen zam oranları uygulanarak bulunacak miktardan işverence düzenlenen 
bordrolardaki ödenen ücret mahsup edilerek fark alacak bulunacaktır. Bunun için de işyerinde kayıt tutma 
dolayısı ile belgeleme yükümlüsü olan işverenin sunacağı bordrolara ve kayıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu nedenle, yaklaşık 3 yıla yakın bir süreye ilişkin TİS artışlarından kaynaklanan alacaklarını belirlemesi 
davacı işçinin eğitim ve sosyal durumu dikkate alındığında kendisinden beklenemeyeceği gibi sözkonusu 
alacakların belirlenebilmesi için işverende bulunan bilgi ve belgelerin verilmesi ve tahkikata ihtiyaç 
duyulduğundan Mahkemece davanın belirsiz alacak davası olarak görülmesi ve davanın kabulüne karar 
verilmesi yerindedir” gerekçesi ile belirsiz alacak davası açılabileceğini kabul etmiştir46.

Toplu İş Sözleşmesinin yorumu ve bir hükmün uygulanması sureti ile alacak veya fark alacak 
talep edildiğinde, kapsama girme tartışmalı olduğu gibi dönemsel ücretler ile fiili çalışmaya bağlı 
belirleme yapılacak ise dönem bordrolarına ve puantaj kayıtlarına ihtiyaç duyulacağından, alacak 
belirsiz olacaktır47.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, sendikanın 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanunu 

42 Y. 22. HD. 22.06.2015 gün ve 2015/18278 E, 2015/21417 K. “Somut olay bakımından yapılan tespit ve değerlendirmede, 
davacı, davalıya ait aynı iş yerinde çalışan emsal işçinin ücretine göre gerçek ücretinin belirlenmesini talep etmiş ve kayıtlar 
işverenin elinde bulunduğundan emsal işçi ücretini tam olarak bilmelerinin mümkün olmadığını beyan ederek, fark ücret, 
ilave tediye, Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan sosyal yardım ve ek ödeme alacaklarının hüküm altına alınmasını talep 
etmiştir. Dosya içeriğine göre, talebin haklı görülmesi halinde davacının gerçek ücretinin ve dava konusu diğer alacakların 
gerçek ücret üzerinden miktarının belirlenmesinin karşı tarafın elinde bulunan bilgi ve belgelerin sunulmasıyla mümkün 
hale gelecek olması nedeni ile davanın belirsiz alacak davası açmasında hukuki yarar bulunmaktadır”.

43 Y. HGK. 12.12.2018 gün ve 2015/22-3890 E, 2018/1907 K. “Davacı işçinin dava tarihinden önce davalı işverene baş-
vurmak suretiyle kullanılmayan yıllık izin süresinin bildirilmesini ve ödeme yapılmasını talep etmesine rağmen, davalı 
işverence yıllık izinlerin tamamının kullanıldığına dair cevap verilmesine rağmen belge sunmaması karşısında hükme 
esas alınan bilirkişi raporuyla davacının kullanılmayan 236 gün izin hakkı bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle dava-
cının alacağını belirleyebileceğinden söz etmek mümkün değildir. Öyleyse, dava konusu yıllık izin ücreti alacağına ilişkin 
istemin belirlenebilmesi için işverende bulunan bilgi ve belgelerin verilmesi ve tahkikata ihtiyaç duyulması nedeniyle 
açıkça belirli olduğundan bahsedilemeyeceğinden mahkemece davanın belirsiz alacak davası olarak görülmesinde bir 
isabetsizlik bulunmamaktadır”. 

44 Y. HGK. 26.11.2019 gün ve 2016/22-1322 E, 2019/1214 K. “… dava konusu edilen ilave tediye ve ikramiye alacaklarının 
belirlenebilmesi için davalı işverende bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğundan, anılan alacakların belirlenebilir 
olduğundan bahsedilemeyecektir.

45 Y. 22. HD. 03.03.2016 gün ve 2014/35353 E, 2016/6305 K. 
46 Y. HGK. 22.06.2016 gün ve 2016/22-874 E, 2016/824 K.
47 Y. HGK. 20.12.2018 gün ve 2017/22-1964 E, 2018/1999 K.
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uyarınca, sendika aidat alacağının tahsili istemi ile açılan davanın, “her toplu iş sözleşmesi dönemi 
içinde işten çıkan veya çıkarılan sendika üyesi işçiler olabileceği gibi, her bir işçinin ücretindeki artış 
miktarı da aidat miktarını değiştirecek bir etken olduğu, sendikanın bilgisi haricinde dayanışma aidatı 
ödemek sureti ile davalı iş yerinde toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçiler de bulunabileceği, böyle 
bir durumda sendikanın ne kadar alacağı olduğunu kendisindeki verilerle tespit etmesinin mümkün 
olmayıp dava konusu alacağın miktarı belirsizlik taşıdığından aidat miktarının tespiti için işverende 
mevcut bilgi ve belgelerin getirtilmesinin zorunlu olduğu, bunun da alacağı belirsiz kıldığı” gerekçesi 
ile belirsiz alacak davası olarak açılabileceğini kabul etmiştir48.

c)	 Tahkikat	sonucu	alacağın	belirlenmesi

İşçi alacaklarının belirsiz alacak davasına konu olup olamayacağı noktasında dikkat edilmesi 
gereken başka bir husus ise, kıdem ve ihbar tazminatının, fazla çalışma ücretinin, hafta tatili ve diğer 
işçilik alacaklarının hesaplanmasının uzmanlık gerektirmesidir49.

Yargılama (tahkikat aşamasında) sırasında hesap raporu alınmasını gerektiren her alacak 
belirsiz kabul edilmelidir. Davacının talep ettiği dava konusu alacağın miktarı veya değeri belirli ise 
hesap raporu alınmasına da gerek yoktur. Zira bu durumda hak kazanma veya ispat olgusu ayrık olmak 
üzere tartışmalı bir alacaktan söz edilemez. Zaten kanunun 107/2 maddesinde bu olgu “tahkikat sonucu 
belirlenme” olarak vurgulanmıştır. İş uyuşmazlıklarında genel olarak alacağın kesin ve net tutarı, ancak 
bir yargılama sürecinden ve hesap raporu sonra tam olarak tespit edilebilmektedir. Bu anlamda kıdem, ihbar 
ve kötüniyet tazminatı giydirilmiş ücretten hesaplanır. Giydirilmiş ücrete işçinin çıplak ücreti yanında, ücret 
eklentileri ve sosyal yardımlar dahil edilir50. Ayrıca belirtmek gerekir ki davacıdan davanın açılmasından 
önce ücretini ödeyerek talep konusunun miktarının belirlemesi için ekspertizden rapor ve mütalaa alma, delil 
tespiti gibi yollara başvurması istenemez. Davacının alacağının miktar olarak tespiti, mahkeme tarafından 
yapılacak delil tespitine veya hesap verme ve bilgi vermeye yönelik müstakil bir davanın açılmasına gerek 
olduğu durumlarda, HMK.’un 107. maddesi anlamında “Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut 
değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği” bir durum söz konusudur.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu sabit ücrette ilave olarak primle51 veya bahşiş usulü52 

ile çalışan işçinin tazminat ve alacaklara esas ücretinin ancak yargılama sırasında belirlenebileceğini 
belirterek, bu tür ücretle çalışan işçilerin belirsiz alacak davası açabileceklerine karar vermiştir. Keza 
feshin geçersizliği ve işe iade kararı alan işçinin kesinleşen karar üzerine işe başvurup başlatılmadığında, 
boşta geçen süre içinde işyerinde uygulanan zam oranlarını bilemeyeceğinden ve işe başlatmama 
tarihindeki ücreti belirleyemeyeceğinden, işe başlatılmama nedeni ile talep edeceği tazminat ve 
alacakların belirsiz alacak davasında konu olabileceği de kabul edilmiştir53.

Alacağın miktarının belirlenebilmesinin, tahkikat aşamasında yapılacak delillerin incelenmesi, 

48 Y. HGK. 04.02.2020 gün ve 2018/22-414 E, 2020/66 K. 
49 SÜZEK, S. 11. Bası. s. 120; ŞAHLANAN, s. 6; YAVAŞ, s. 373
50 Y.HGK. 18.12.2018 gün ve 2015/22-3114 E, 2018/1945 K. “..Giydirilmiş ücrete, işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan 

para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dâhil edilmektedir. Özellikle ücrete dâhil edilecek menfaatlerin iş yerinde 
süreklilik arz edip arz etmediği de çoğunlukla taraflar arasında tartışma konusu edilmektedir. Bu nedenle eğitim düzeyi 
ve sosyal durumları birbirinden farklı olan işçilerin alacağını tam ve kesin olarak belirleyebilmelerini beklemek müm-
kün değildir... Mahkemece, yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu uyarınca, davacı işçinin dava dışı alt işverenler 
nezdindeki çalışma süreleri ile birlikte toplam çalışma süresi belirlendikten sonra, davacının belirlenen ücretine ayrıca 
yemek ve yol yardımları da eklenmek suretiyle tespit edilen ve giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı 
miktarından dava dışı alt işverenler tarafından ödenen kıdem tazminatı tutarı mahsup edilerek bakiye kıdem tazminatı 
hüküm altına alınmıştır. Kıdem tazminatının hesap unsurları işçinin hizmet süresi ile son ücreti olup, belirtilen hesap 
unsurlarından birine ilişkin tartışma ve belirsizlik alacağın da belirsiz olması sonucunu doğurmaktadır. Az yukarıda 
belirtildiği üzere kıdem tazminatının hesabına esas ücret, giydirilmiş ücrettir ve giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek 
olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dâhil edilmektedir. Bu kapsamda ayni olarak sağlanan yemek 
ve yol yardımlarının parasal değerinin de tazminat hesabında göz önünde tutulacağı kuşkusuzdur.

51 Y. HGK. 25.09.2018 gün ve 2015/22-856 E, 2018/1350 K. 
52 Y. HGK. 25.09.2018 gün ve 2015/22-2244 E, 2018/1353 K. 
53 Y. HGK. 02.10.2018 gün ve 2018/22-604 E, 2018/1399 K. 
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bilirkişi incelemesi veya keşif gibi sair işlemlerin yapılmasına bağlı olduğu durumlarda da belirsiz alacak 
davası açılabileceği kabul edilmelidir. Ne var ki, bir davada bilirkişi incelemesine gidilmesi belirsiz 
alacak davasının açılabilmesi için yeterli değildir. Bir davada bilirkişiye başvurulmasına rağmen davacı 
dava açarken alacak miktarını belirleyebiliyorsa, belirsiz alacak davası açılamaz54.

Dava konusu edilen alacak, yargılama sırasında hesap raporu alınmasını veya miktar veya 
değerinin belirlenmesi yargılama sırasında başka bir olgunun tespit edilmesini gerektiriyorsa, talep 
konusunun tartışmalı veya açıkça belirlenemeyeceği kabul edilmelidir. İşçinin tazminat ve alacaklarının 
hesaplanmasında hizmet süresi ile işçinin aldığı gerçek ücret önemli ölçütlerdir. Tazminat ve alacaklara 
hak kazanma ve hesap yönlerinden hizmet süresi pek çok etkene göre değişkenlik göstermektedir. En 
başta işçinin işe giriş ve fesih tarihlerinin taraflar arasında uyuşmazlık konusu olması halinde tazminata 
ve alacağa esas süre daima tartışmalı olacaktır. Bu belirsizlik ancak yargılama ile giderilebilir. Yargıtay 
uygulamasına göre, işçinin iddia ettiği temel ücret miktarı işverence kabul edilmediğinde meslek 
kuruluşlarından emsal olan ücret yönünden araştırmaya gidilmektedir. Çoğunlukla meslek odasının 
bildirdiği durumlarda da alacak belirsizdir55.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21’inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme 
kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak 
zorundadır. Aksi hâlde işverence yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. İşveren işe iade 
için başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmadığı takdirde en az dört, en fazla sekiz aylık ücret tutarında 
belirlenen işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer 
hakları işçiye ödemek zorundadır. İşçinin işe iade sonrasında başvurusu üzerine, işe başlatılmayacağının 
sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi 
işverence feshedilmiş sayılır. İşe başlatmama tazminatının da fesih tarihindeki ücrete göre hesaplanması 
gerekir. İşçinin işe başlatılmadığı tarih, işe başlatmama tazminatının muaccel olduğu andır. 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 21/3’üncü fıkrasında boşta geçen süre ücreti, “kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı 
süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödeneceği” şeklinde 
düzenlenmiştir. Boşta geçen sürenin en çok dört aylık kısmı içinde gerçekleşen diğer haklar kavramına, 
ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis hizmeti gibi para ile ölçülebilen haklar 
dâhil edilmelidir. Söz konusu hesaplamalarda işçinin fiili çalışmasına bağlı alacakların dikkate alınması 
doğru olmaz. Boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar için, feshi izleyen 
dönem ücretlerine göre hesaplama yapılmalıdır. Geçersiz sayılan fesih tarihinden sonra boşta geçen 
en çok dört aylık sürede işçinin çalışması devam ediyormuş gibi ücret ve diğer haklar belirlenmelidir. 
Boşta geçen en çok dört aya kadar süre içinde ücret zammı ya da yeni bir toplu iş sözleşmesi yürürlüğe 
girdiğinde, her iki dönem için ayrı ayrı hesaplamaya gidilmelidir. Kararın kesinleşmesine kadar en çok 
dört aya kadar hesaplanacak ücret ve diğer alacaklar, işçinin işe iade için başvurduğu anda muaccel 
olur. Geçersiz sayılan fesih sonrası davacının işe başlatılmaması hâlinde dört aylık süre ihbar ve kıdem 
tazminatları ile yıllık ücretli izin alacağını etkileyecektir. Zira dört aylık süre işçinin fiili çalışmasına 
ilave edilir. Kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık ücretli izin alacağının işe başlatmama tarihi yeni fesih 
tarihi olduğundan, bu tarihteki ücret üzerinden hesaplanması gerekir.

Belirtmek gerekir ki geçersizliğine karar verilen ilk fesih ile işe başlatılmama tarihi arasında 
uzun bir zaman geçecektir. Geçersizliğine karar verilen tarihten beri işinden ve işyerinden ayrı kalmış 
olan davacı işçinin, kendisindeki verilerle işe başlatılmadığı tarihe kadar olan süreçte işyerinde kendi 
pozisyonundaki işçilere ve genel olarak işyerinde çalışan işçilere ne kadar ücret artışı yapıldığını, ne gibi 
sosyal haklar sağlandığını bilmesi mümkün olmadığından, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre 
ücreti ve buna bağlı olarak kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağı belirsiz alacak davasına 
konu olacaktır. Dava konusu edilecek alacakların hesabına esas ücret miktarı belirsiz olup, ücretteki 
belirsizlik alacakların miktarını etkileyeceğinden dava konusu edilen alacakların belirsiz olduğunu 
kabul etmek gerekir. Bu da ancak yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır56.

d)	 Takdiri	indirim	yapılan	alacaklar	bulunması

Hakimin takdiri, karineye dayalı makul veya yasal nedenlerle indirim yapılarak alacak miktarı 
veya değerinin belirlenmesi halinde alacak belirsizdir57. Hakime alacak miktarının tayin ve tespitinde 
takdir yetkisi tanındığı hallerde (Örn: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Mad. 50, 51,56), hakimin 

54 Y. 22. HD. 22.06.2015 gün ve 2015/18278 E, 2015/21417 K. 
55 ERCAN, Belirsiz Alacak Davası, s. 166-167. 
56 Y. HGK. 02.10.2018 gün ve 2018/22-604 E., 2018/1399 K. 
57 Y. 9. HD. 27.02.2012 gün ve 2012/1757 E. 2012/5742 K. 
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kullanacağı takdir yetkisi sonucu alacak belirli hale gelebileceğinden, davacının davanın açıldığı tarih 
itibariyle alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin imkansız olduğu kabul 
edilmelidir. Örneğin, iş hukuku uygulamasında, Yargıtay’ca fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve 
genel tatil ücreti alacaklarının yazılı belgelere ve işyeri kayıtlarına dayanmayıp, tanık anlatımlarına 
dayanması halinde, hesaba esas alınan süre ve alacağın miktarı nazara alınarak takdir edilecek uygun 
oranda takdiri indirim yapılması gerekliliği kabul edilmektedir. Bu halde, şahit anlatımlarına dayanılarak 
hesaplanan alacak miktarından hakimin takdir yetkisine bağlı olarak yapılacak indirim oranı baştan 
belirlenebilir olmadığından, alacak belirsiz kabul edilmelidir58.

Diğer taraftan fazla mesai ve tatil çalışmaları kayda dayandığında karineye dayalı takdiri 
indirim yapılmasa da, anılan çalışmalar karşılığı ücret alacağı işverende bulunan kayıtlar esas alınarak 
hesaplanacağından, alacaklar belirsiz alacak davası konusu olabilecektir59.

Keza cezai şart tazminatı, bakiye süre ücreti, haksız fesih tazminatı hakimin takdiri veya yasal 
nedenlerle indirime tabi tutulduğundan belirsiz alacak davasına konu olacaklardır.

e)		 Dava	(Talep)	yığılmasında	durum

Davaların yığılması (objektif dava birleşmesi) 6100 sayılı HMK’nın 110. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre; davacı, aynı davalıya karşı olan, birbirinden bağımsız birden fazla asli 
talebini, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilecektir. Bunun için, birlikte dava edilen taleplerin tamamının 
aynı yargı çeşidi içinde yer alması ve taleplerin tümü bakımından ortak yetkili bir mahkemenin bulunması 
şarttır.

İşçilik alacakları genellikle davaların yığılması şeklinde açılmaktadır. Başka bir deyişle aynı 
dava dilekçesinde aynı davalıya karşı birden fazla işçilik alacağı talep edilmekte, böylece söz konusu 
talepler yönünden delillerin ikamesi ve tahkikat aşaması ortak yürütülmektedir. Davaların yığılması 
ile amaçlanan, yargılamanın en kısa ve ucuz şekilde yapılması (usul ekonomisi) yanında çelişkili karar 
verilmesinin de önlenmesidir.

Davaların yığılmasından söz edilebilmesi için, birlikte ileri sürülen talepler arasında hukuki 
veya ekonomik bir bağın bulunması da şart değildir (Pekcanıtez, H.: Pekcanıtez Usul Medeni Usul 
Hukuku, 15. Bası, C. II, İstanbul 2017, s. 1094). Bununla birlikte davaların yığılması şeklinde açılan 
işçilik alacaklarının birbiri ile bağlantılı alacaklar olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Başka bir deyişle 
talep konusu her alacağın hesaplanıp hüküm altına alınabilmesi için ortak hesaplama aracı olarak işçinin 
çalışma süresi ile ücret seviyesi dikkate alınmalıdır60.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ve Kapatılan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi “6100 sayılı Kanun’un 110. 
maddesinde düzenlenen, davacının aynı davalıya karşı birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini aynı 
dava dilekçesinde ileri sürmesi olarak tanımlanan davaların yığılması (objektif dava birleşmesi) halinde, 
talep sayısı kadar dava bulunduğu kabul edildiğinden ve aynı Kanunun 297/2. maddesi uyarınca da her 
bir talep bakımından ayrı ayrı hüküm verilmesi gerektiğinden, bu durumda da dava dilekçesinde ileri 
sürülen taleplerin belirsiz alacak olup olmadığının her bir talep bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi 
gerekeceğini belirtmektedir61.
58 Y. 22. HD. 22.06.2015 gün ve 2015/18278 E, 2015/21417 K. 
Y. HGK. 19.12.2019 gün ve 2018/22-1122 E, 2019/1413 K. “Fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti alacakla-

rının tanık beyanlarına dayalı olarak belirlenmesi durumunda, davacının öngöremeyeceği ve tamamen hâkimin takdirine 
bağlı oranda uygun bir indirim yapılacağından, bu durumda söz konusu alacakların belirsiz nitelikte olduğu konusunda 
uygulama birliği mevcuttur. Somut uyuşmazlıkta, dava konusu alacakların kanıtlanması için tanık deliline dayanıldığı ve 
söz konusu alacakların tanık anlatımları ile kanıtlanması durumunda hesaplanacak alacak miktarından hâkimin takdir 
yetkisine bağlı olarak yapılacak indirim oranı baştan belirli olmadığından, somut olayda fazla çalışma, hafta tatili ve genel 
tatil ücreti alacaklarının belirsiz alacak davası konusu olup, dava dilekçesinde belirtilen miktarların “asgari bir miktar ya 
da değer” olduğu kabul edilmelidir. Açıkça belirsiz alacak davası olarak açılan eldeki davanın kısmi dava olduğu, dolayı-
sıyla faiz başlangıç tarihleri ile zamanaşımının buna göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek verilen direnme kararı 
doğru değildir. 

59 Y. HGK. 18.06.2019 gün ve 2017/22-2947 E, 2019/704 K. “Nöbet çizelgeleri ve puantaj kayıtlarına göre tespit edilen çalış-
ma saatlerine göre hesaplanan fazla çalışma ve gece zammı alacaklarından indirim söz konu olmasa da, puantaj kayıtları 
ile fazla çalışma ücreti tahakkuku bulunan bordrolar davalı işveren tarafından sunulmuştur. Bu nedenle anılı alacakların 
hesaplanabilmesi için işverenin sunacağı bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğundan fazla çalışma ve gece zammı alacakları 
belirsiz alacak davasına konu edilebilir”.

60 Y. HGK. 05.12.2019 gün ve 2017/22-2043 E, 2019/1303 K.
61 Y. 9. HD. 26.11.2014 gün ve 2014/31734 E, 2014/35646 K. “Davacının, aynı davalıya karşı olan birbirinden bağımsız 
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Dairelerin uygulaması aynı yönde iken Yargıtay Hukuk Genel Kurulu “alacakların birbiri ile 
bağlantılı olması, kanun yoluna başvurulduğunda kesinlik sınırının her bir alacak talebi yönünden ayrı 
ayrı değil toplam alacak miktarı dikkate alınarak belirlenmesi nedeni ile talep konusu alacaklardan biri 
ya da birkaçının belirsiz alacak olduğunun tespiti hâlinde talep konusu diğer alacakların da belirsiz 
alacak davasına konu olabileceğini” kabul etmiştir62. Hukuk Genel Kurulu kararının usul ekonomisi 
ilkesine uygun olduğunu kabul etmek gerekir.

f)	 Emsal	davalarda	çelişkili	karar	verilmesi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, belirsiz alacak olarak açılan seri davalarda, bir kısmının Özel 
Daire tarafından onanması ve bir kısmının aynı Daire tarafından belirsiz alacak davası açılamaz 
gerekçesi ile bozulması üzerine, ilk derece mahkemesinin emsal seri dosyaların onanması nedeni 
ile “aynı konuda birbiriyle çelişkili kararların ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla Anayasa 
Mahkemesinin 06.01.2015 tarihli ve 2013/6932 sayılı kararı ile bir davada farklı kişiler hakkında aynı 
konuda farklı kararlar verilmesinin adil yargılanma hakkına ve dolayısıyla hukuki belirlilik ile hukuki 
güvenlik ilkelerine aykırı olduğu” gerekçesi ile direnme kararını onamıştır63.

birden fazla talebini, aralarında bir derecelendirme ilişkisi yani aslîlik–ferîlik ilişkisi kurmadan aynı dava dilekçesin-
de ileri sürmesine davaların yığılması denir(HMK. Mad.110). Birden fazla istemin yer aldığı ve işçi-işveren uyuşmaz-
lıklarında işçinin işçilik alacakları için açtığı davanın örnek teşkil ettiği bir dava türüdür. Davacı birçok talebini, tek 
bir dava dilekçesi ile talep etmektedir. Aslında kural olarak talep sayısınca dava mevcuttur. Davacı her bir talebi için 
dava dilekçesinde olguları (vakıaları) ayrı ayrı belirtilmek ve ispat yükü kendisinde ise ispat etmek zorundadır. Ya-
pılan yargılamada her bir talep hakkında ayrı ayrı inceleme yapılır. Yargılama sonunda da her biri hakkında olumlu 
veya olumsuz karar verilir. İşte davaların yığılması halinde, davacının isteklerinin bir kısmi belirli bir kısmi belirsiz 
alacak davası konusu olabilir. Bu durumda talep edilen alacaklardan açıkça belirli olan ve tartışmalı olmayanlar için 
belirsiz alacak davası veya kısmi dava ile talepte bulunulamaz. Bu nedenle dava şartlarının da her talep açısından 
ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bir talep için dava şartının yokluğu, dava şartı olan ve gerçekleşen talepler içinde 
davanın usulden reddini gerektirmez. 

Aynı yönde. Y. 22. HD. 10.03.2015 gün ve 2013/34728 E., 2015/9474 K.
62 Y. HGK. 05.12.2019 gün ve 2017/22-2043 E, 2019/1303 K. 
63   Y. HGK. 25.10.2018 gün ve 2015/22-3887 E, 2018/1524 K. “Bununla birlikte birbirinden farklı içtihatlar 

nedeniyle hukuki dinlenilme hakkı ve dolayısıyla hukuki belirlilik ve güvenlik ilkesi de ayrıca değerlendiril-
melidir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi (AYM) bir kararında “…Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen 
hukuk devleti ilkesinin önkoşullarından biri kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanmasıdır. Hukuk devletinin 
sağlamakla yükümlü olduğu hukuki güvenlik ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm 
eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu 
zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin bir diğer önkoşulu da belirlilik ilkesidir. 
Belirlilik ilkesi, yalnızca yasal belirliliği değil, daha geniş anlamda hukuki belirliliği ifade etmektedir. Yasal 
düzenlemeye dayanarak erişilebilir, bilinebilir ve öngörülebilir olma gibi niteliksel gereklilikleri karşılaması 
koşuluyla mahkeme içtihatları ve yürütmenin düzenleyici işlemleri ile de hukuki belirlilik sağlanabilir. Hukuki 
belirlilik ilkesinde asıl olan, bir hukuk normunun uygulanmasıyla ortaya çıkacak sonuçların o hukuk düze-
ninde öngörülebilir olmasıdır…” (AYM, 07.04.2016 tarihli ve 2015/94 E., 2016/27. K. sayılı kararı, R.G. tarih 
ve sayı: 03.05.2016-29701, para.16-17). Mahkeme bir başka kararında da hukuki güvenlik ilkesini yukarıdaki 
kararla aynı şekilde belirledikten sonra, “…Hukuk devletinde kanun metinlerinin ilgili kişilerin mevcut şartlar 
altında belirli bir işlemin ne tür sonuçlar doğurabileceğini makul bir düzeyde öngörmelerini mümkün kıla-
cak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. ‘Belirlilik’ ilkesine göre ise yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de 
idare yönünden herhangi bir tereddüde ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir 
ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gerekli-
dir…”şeklinde açıklamıştır (AYM, 18.06.2013 tarihli ve 2012/157 E., 2013/79 K. sayılı kararı, R.G. Tarih ve sayı: 
31.12.2013-28868). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise hukuki güvenlik ilkesini şu şekilde belirt-
miştir; “…Hukuki güvenlik ilkesi bilhassa, hukuki durumlarda belli bir istikrarın sağlanmasını ve toplumun 
adalete olan güvenini desteklemeyi amaçlamaktadır. Birbirinden farklı yargı kararlarının devamlılık arz etmesi, 
toplumun yargısal sisteme olan güveninin hukuk devletinin temel unsurlarından biri olmasına rağmen, bu 
güveni azaltacak nitelikte bir hukuki belirsizlik durumu yaratabilecektir (Păduraru/Romanya, No. 63252/00, 
§ 98, AİHM 2005-XII (alıntılar), Vinčić ve diğerleri/Sırbistan, No. 44698/06, 44700/06, 44722/06, 44725/06, 
49388/06, 50034/06, 694/07, 757/07, 758/07, 3326/07, 3330/07, 5062/07, 8130/07, 9143/07, 9262/07, 9986/07, 
11197/07, 11711/07, 13995/07, 14022/07, 20378/07, 20379/07, 20380/07, 20515/07, 23971/07, 50608/07, 
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5.	 Belirsiz	alacak	davası	türleri

1) Eda (tahsil talebi ile) davası niteliğinde belirsiz alacak davası (Fıkra 1),
2) Tespit niteliğinde belirsiz alacağı tespit davası (Fıkra 3). Bu dava türü 28.07.2020 tarihinde 

resmi gazetede yayımlanan 7251 sayılı kanunun 10. Maddesi ile anılan fıkranın yürürlükten kaldırılması 
ile kaldırılmıştır. Dolayısı ile 28.07.2020 tarihinde derdest bu tür bir dava var ise yerel mahkemece 
davacıya davasını tahsil amaçlı belirsiz alacak veya kısmi dava olarak devam etmesi için, kısaca eda 
davasına çevirmesi için iki haftalık süre vermesi gerekir.

3) Kısmi eda ve külli tespit davası (maddenin gerekçesinde64) olmak üzere üç türlü açılabilir65. Bu 
dava türü de gerek 107. maddenin 2. fıkrasının değişmesi ve gerekse 3. fıkrasının kaldırılması karşısında 
28.07.2020 tarihinden sonra açılamayacaktır. Bu tür bir davada, mahkemece alacak belirlendiğinde, 
değişen fıkra gereği iki haftalık süre içinde tamamını belirlemesi, aksi takdirde kısmi dava olarak hüküm 
altına alınacağının ihtar edilmesi gerekecektir.

Davacı belirsiz alacak davasını tahsil (eda niteliğinde) talebi ile açmış ise en azından 
yargılama başında belirlenebilecek asgari miktar üzerinden dava açmalıdır. Tahsil amaçlı belirsiz 
alacak davası açılması hâlinde alacaklı, tüm miktarı belirtmese dahi, davanın başında hukukî ilişkiyi 
somut olarak belirtmek ve tespit edebildiği ölçüde de asgarî miktarı göstermek durumundadır. 
Bu dava eda davası olmakla birlikte yargılama sırasında belirlenecek kalan miktar için tespit 
niteliğindedir. Yargılama sırasında davacı belirlenen bakiye miktarı davanın genişletilmesi ve 
değiştirilmesi yasağına tabi olmadan harcını tamamlayarak talep artırım dilekçesi ile hüküm altına 
alınmasını talep edebilecektir. Bu durumda alacağın tamamı hüküm altına alınacağından ilama 
dayalı icra takibi yapılabilecektir.

Belirmek gerekir ki belirsiz alacak davasında, davacı verilen iki haftalık süre içinde ancak bir 
kez talep artırım isteminde (yeni değişiklikle belirlemede) bulunabilir. 

6.	Sonuçları

a)	 7251	sayılı	kanundan	önceki	uygulama

Her üç dava türünde zamanaşımı dava tarihi esas alınarak belirlenir. Kısaca davanın 
açılması, zamanaşımının alacağın tamamı için kesilmesi sonucunu doğurur. Sadece dava türlerinde 
faizin uygulanması farklılık arzedecektir. Kısmi eda külli tespit davasının, belirsiz alacak tahsil 
davasına göre olumsuz yönü, temerrüt sözkonusu değilse tespit talep edilen kısım için faizin 
dava tarihinden başlamamasıdır. Temerrüt olgusu olmadığı sürece tahsil amaçlı belirsiz alacak 
davasında alacağın tamamı, kısmi eda külli tespit davasında dava dilekçesinde talep edilen kısmi 
için dava tarihinden faiz yürütülecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin uygulaması da bu yöndedir66. 
Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kısmi eda külli tespit davasında da talep artırım dilekçesi 

50617/07, 4022/08, 4021/08, 29758/07 ve 45249/07, § 56, 1 Aralık 2009, yukarıda anılan Ştefan ve Ştef kararı, § 
33, ve yukarıda anılan Ştefănică ve diğerleri kararı, § 38).

64 Madde gerekçesi: Alacaklı, yalnızca edâ davası veya yalnızca tespit davası yahut kısmi edâ ile birlikte külli tespit davası 
açabilme seçeneklerine sahiptir. Hak-arama özgürlüğünün (Any.m.36, İHAS.m.6) özünde varolan bu seçenekler, yasa 
veya içtihat yoluyla yasaklanamaz. Model, belirtilen seçenekleri alacaklıya usülî bir hak olarak tanımaktadır.

65 7251 sayılı kanun öncesi. “Kısmi eda ve külli tespit davası olarak açıldığında, davacının başlangıçta belirleyebildiği mikta-
rı dava dilekçesinde belirtmesine gerek yoktur. Kısmi davada olduğu gibi istediği miktarda açabilir ve alacağın belirleye-
mediği kalan kısmının tespitini isteyebilir. Bu durumda mahkeme kısmi olarak talep edileni tahsil, kalan kısmı ise tespit 
hükmü olarak hüküm altına alacaktır. Davacı tahsil amaçlı eda niteliğinde belirsiz alacak davası açıp, belirleyebileceği 
azami miktarı belirtmeden kısmi olarak talepte bulunduğunda, tahsil amaçlı belirsiz alacak davası olarak devam etmesi 
için süre verilmeli, süre içinde azami miktarı belirtmediği takdirde, açılan davaya belirsiz alacak davasının bir türü olan 
kısmi eda külli tespit davası olarak devam edilmelidir. Kısaca belirsiz alacağın kısmi olarak belirsiz alacak davasına konu 
olması halinde, bu dava kısmi eda külli tespit davası olarak kabul edilmelidir.

66 Y. 9. HD. 01.10.2018 gün ve 2017/20026 E, 2018/17086 K. “Dava belirsiz alacağın bir türü olan kısmi eda külli tespit 
davası olarak açılmış olup, bu dava türünde faiz başlangıcı yönünden Dairemiz uygulaması kısmi dava esaslarıyla aynıdır. 
Bu itibarla kıdem tazminatı dışındaki alacaklar bakımından dava dilekçesi ile istenen kısma dava, ıslah (talep artırımı) 
ile artırılan miktarlar bakımından ise ıslah (talep artırımı) tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken tamamına 
dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalıdır”.
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verilebileceğini kabul ettiğinden, kısmi eda külli tespit davasının da tahsil amaçlı belirsiz alacak 
davası gibi değerlendirilmesi ve faizin alacağın tamamına dava veya temerrüt tarihinden yürütülmesi 
gerekecektir67. Hukuk Genel Kurulu’nun bu yorumu, işçinin daha lehinedir.

b)		 7251	sayılı	kanun	sonrası	uygulama

Artık sadece tahsil amaçlı belirsiz alacak davası açılabileceğinden ve alacak belirli hale 
geldiğinde mahkemece verilecek iki haftalık kesin süre içinde davacı belirleyeceğinden, davacı bu 
süre içinde belirlendiğinde alacağın tamamı için zamanaşımı dava tarihi esas alınarak belirlenecektir. 
Faiz ise temerrüt yok ise alacağın tamamı için dava tarihinden itibaren uygulanacaktır. Ancak davacı 
verilen süre içinde alacağını belirlemez ise anılan maddenin devamındaki cümle gereği talep sonucunda 
belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp karara bağlanacağından, doğal olarak kısmi dava gibi 
sonuçlanacağından davacı artık belirsiz alacak davasının nimetlerinden yararlanamayacağından sadece 
hüküm altına alınan miktar yönünden zamanaşımı dava tarihi itibari ile kesilmiş olacaktır. Belirlenmeyen 
kalan kısım ise ek davaya konu olacak ve ayrı bir zamanaşımına tabi tutulacaktır.

Farklı bir yaklaşım ile burada davacı alacak belirlendiği anda verilen sürede belirlemez ise 
dava kısmi eda külli tespit davası gibi değerlendirilerek zamanaşımının tamamı için kesilmesi kabul 
edilebilinir mi? Tartışılabilir. Ancak 7251 sayılı kanun ile davanın başlığı değiştirilmiş ve tespit 
davası kısmı tamamen kaldırılmıştır. Kısaca kanun koyucu tespit istemli belirsiz alacak davası türünü 
kaldırdığı gibi kısmi eda külli tespit davası türünü de kaldırmıştır. O nedenle alacak verilen süre içinde 
belirlenmediğinde, dava belirsiz alacak davası olmaktan çıkar, kısmi dava türüne dönüşür.

Ancak Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapanması ve 9. Hukuk Dairesi ile birleşmesi sonrası 
verilen kararda, davanın kısmi davaya dönüşmeyeceği, mahkemece davacının geçici talebini kesin talep 
sonucuna çevirmesi için süre verileceği, süresi içinde yapmadığı takdirde geçici talep edilen miktarın 
kesin miktara dönüşeceği kabul edilmiştir. Bu durumda ise davacı belirlenen alacağın tamamını talep 
etmemiş ise kısmi miktar ile alacağı kalacak ve bakiyesini talep edemeyecektir. Bu tarz yorum katı bir 
yorum olup, 6100 sayılı HMK.’un 109/2 maddesinin kaldırılması ve belirli alacak içinde kısmi dava 
açılması olanağının kabul edilmesi karşısında kanunun etkin hukuki koruma amacı ile çelişecektir.

7.		 Kısmi	davadan	farkı

Belirsiz alacak davası, mahkemeden istenen hukuki korunmaya göre kural olarak bir tür eda 
davasıdır. Çünkü bu davalarda da davacı bir şeyin verilmesini, yani davalının bir edaya mahkûm 
edilmesini istemektedir. Eda davasından farkı ise dava dilekçesinde talep sonucunun asgari bir miktar 
dışında kesin olarak belirlenmemesidir68. İlk talep aslında bir kısmi taleptir.

Bir davanın kısmi dava olarak nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden 
doğmuş olması ve alacağın şimdilik belirli bir kesiminin dava edilmesi gerekir. Kısmi dava açılabilmesi 
için talep konusunun bölünebilir olması gerekli olup, açılan davanın kısmi dava olduğunun dava 
dilekçesinde açıkça yazılması gerekmez69.

67 Y. HGK. 28.02.2018 gün ve 2015/9-3139 E, 2018/350 K. Y. HGK. 02.10.2018 gün ve 2016/22-1070 E, 2018/1392 K. “Dava 
belirsiz alacak davası olduğuna göre, davanın açılması ile doğacak olan maddi ve şekli hukuka ilişkin sonuçların (zama-
naşımının kesilmesi ve diğerleri) bu dava için de geçerli olması gerekeceğinden, mahkemece 20.09.2012 tarihli dilekçenin 
ıslah dilekçesi kabul edilerek, bu dilekçede faiz talep edilmediğinden yalnızca dava dilekçesi ile talep edilen alacak mik-
tarlarına temerrüt tarihinden faiz işletilip, arttırılan miktarlara faiz işletilmemesinin hatalı olduğuna dair bozma kararı 
yerindedir”.

68 Y. HGK. “28.05.2019 gün ve 2016/22-2090 E, 2019/623 K.
69 Y. HGK. 12.12.2019 gün ve 2018/22- 421 E, 2019/421 K. “Somut olayda, davacı vekili, dava dilekçesinde davanın 

belirsiz alacak davası olduğuna ya da 6100 sayılı HMK’nın 107. maddesi uyarınca açıldığına dair herhangi bir ibare 
ve açıklama yer almaksızın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma 
alacağının davalıdan tahsili talep edilmiştir. Davacı vekilinin 09.12.2014 tarihli duruşmada davanın belirsiz alacak 
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Diğer taraftan, belirli bir alacak için açılan dava, salt davacının dava dilekçesinde onu 
belirsiz alacak olarak nitelendirmesi ile belirsiz alacak davası hâline gelemez. Önemli olan belirsiz 
alacak davasının kanunda öngörülen koşullarının gerçeklemiş olmasıdır. Ayrıca, gerçekten belirsiz 
alacak davası şeklinde açılması mümkün olan bir davanın, tam eda davası şeklinde açılmasına da bir 
engel yoktur. Davacının davayı bu gibi hallerde tam eda davası şeklinde açması hâlinde, mahkeme 
de bu davayı belirsiz alacak davası olarak nitelendiremez (Aslan, K. /Akyol Aslan L./Kiraz, T. Ö.: 
“Koşulları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasında Mahkemece Verilecek Karar”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014 (Basım Yılı:2015), Prof. Dr. Hakan 
Pekcanıtez’e Armağan, s. 996)70

Alacak, belirli veya belirlenebilir ise, belirsiz alacak davası açılamaz; ancak şartları varsa kısmi 
dava açılması mümkündür. 6100 sayılı HMK.’un 109/2 maddesinin kaldırılması karşısında alacak 
belirli olsa bile kısmi dava olanağı tanındığından, belirli olduğu halde belirsiz alacak davası açılmış ise 
tam eda davasına dönüştürülmediği takdirde kısmi dava olarak davanın görülmesinde yasal bir engel 
kalmamıştır.

Belirsiz alacak davasında miktar belirlendikten sonra, tamamının istenmesi halinde zamanaşımı 
defi dikkate alınmazken, kısmi davada kısmi olarak istenen dışında bakiye alacak miktarının ek dava 
açılarak veya ıslah sureti ile arttırılarak istenmesi halinde zamanaşımı defi ile karşı karşıya kalındığında, 
zamanaşımının dikkate alınması gerekecektir.

8.	 Hukuki	yarar	şartının	tamamlanabilir	dava	şartı	olup	olmadığı

a)		 7251	sayılı	kanun	öncesi

6100 sayılı HMK.’un 107. maddesinin gerekçesinde “Eda davasının açılabildiği hallerde 
tespit davası açılamaz yollu önermenin hak-arama özgürlüğünün ulaştığı kapasite ve hukuki yarar 
koşulunun muhtevası karşısında geçerliliği yoktur” açıklamasına yer verilmiştir. Bu gerekçe nedeni 
ile hukuki yarar şartının tamamlanabilir dava şartı olduğunun kabulü gerekir.

Alacağın belirsiz olmadığı ve bu nedenle belirsiz alacak davası açmada hukuki yarar 
bulunmadığı kabul edildiğinde, bunun olumlu bir dava şartı olduğunu ve tamamlanabilir olması nedeni 
ile davacı tarafa mahkemece süre verilmesi gerekir. Davacı süre içinde belirli tam eda davası şekline 
getirmediği takdirde HMK.’un 109/2 maddesinin kaldırılması nedeni ile usul ekonomisi açısından 
artık kısmi dava olarak davaya devam edilmesi gerekir.

6100 sayılı HMK.’un 114. maddesinde davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması, 
dava şartı olarak belirtilmiştir. Belirsiz alacak davasında, kanun açıkça alacak miktarının veya değerinin 
belirlenememesi veya olanaksız olması halinde, davacının belirsiz alacak davası açmasında hukuki 
yararının varsayılacağını öngörmüştür. Kısaca dava açıldığında alacak belirli değil veya tartışmalı ise, 
belirsiz alacak davası açılması için hukuki yarar vardır. Takip eden 115/2 maddedeki kurala göre ise 
“Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı 
noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava 
şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder”. Düzenleme 
gereğince, eksik olan bir dava şartı, belirli bir süre verilerek giderilebilecek ise, hakim tarafından 
eksikliğin giderilmesi için kesin süre verilmesi gerekir. Bu süre içinde dava şartı eksikliği tamamlanmaz 
ise dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmelidir71. Bu nedenle belirsiz alacak davası 
tespit davası açıldığında, dava konusu edilen alacak açık ve tam olarak belirli ise davacıya tam eda 
davası açması, tamamlanabilir hukuki yarar şartını yerine getirmesi için öncelikle süre verilmeli, süre 
sonunda yerine getirmediği takdirde davanın hukuki yarar şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar 

davası olduğuna dair imzasız beyanı bulunmakta ise de bu beyanın alındığı tarih itibariyle talep konusunun miktarı, 
taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamayacağına ilişkin 6100 sayılı HMK’nın 109/2. 
fıkrası yürürlükte olduğundan davacı vekilinin beyanının bağlayıcı olmadığı açıktır. Dava dilekçesinin içeriği, davacı 
vekilinin beyanının bağlayıcı olmaması yanında yargılama sırasında verilen dilekçeler ile davacı vekilinin davanın 
reddine dair mahkemece verilen ilk karara ve direnme kararına yönelik temyiz dilekçeleri içeriğinden eldeki davanın 
kısmi dava olarak açıldığı sonucuna varılmıştır. Buna göre, eldeki davanın kısmi dava olarak açıldığı ve davacının da 
bu davayı açmakta hukuki yararının bulunduğunun kabulü gerekir. 

70 Y. HGK. “28.05.2019 gün ve 2016/22-2090 E, 2019/623 K.
71 Y. 9. HD. 27.12.2012 gün ve 2012/1756 E., 2012/5741 K. 
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verilmelidir. Kaldı ki davacı kısmi eda külli tespit niteliğinde bir dava açmış ise en azından kısmi miktar 
talep etmiştir. Alacak belirli olsa bile 6100 sayılı HMK.’un 109/2 maddesinin yürürlükten kaldırılması 
nedeni ile belirli alacaklarda kısmi dava açılmasına engel bir durum kalmadığından, davanın usulden 
reddi yerine kısmi dava olarak devam edilmesi gerekir. Zira bu aynı zamanda usul ekonomisinin 
gereğidir.

Davaların yığılması halinde, davacının isteklerinin bir kısmi belirli bir kısmi belirsiz alacak 
davası konusu olabilir. Bu durumda talep edilen alacaklardan açıkça belirli olan ve tartışmalı olmayanlar 
için belirsiz alacak davası veya kısmi dava ile talepte bulunulamaz. Bu nedenle dava şartlarının da her 
talep açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bir talep için dava şartının yokluğu, dava şartı olan 
ve gerçekleşen talepler içinde davanın usulden reddini gerektirmez.

Davaların yığılması halinde, davacının isteklerinin bir kısmi belirli bir kısmi belirsiz alacak 
davası konusu olabilir. Bu durumda talep edilen alacaklardan açıkça belirli olan ve tartışmalı olmayanlar 
için belirsiz alacak davası veya kısmi dava ile talepte bulunulamaz. Bu nedenle dava şartlarının da her 
talep açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bir talep için dava şartının yokluğu, dava şartı olan 
ve gerçekleşen talepler içinde davanın usulden reddini gerektirmez.

22. Hukuk Dairesi ile birleşmeden önce Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alacak belirli olduğu halde, 
belirsiz alacak davası açılmış ise süre verilerek belirli hale getirilmesini kabul ederken72, kapatılan 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tam tersine alacak belirli olduğu halde belirsiz alacak davası açılmış ise 
doğrudan usulden reddi gerektiği görüşündedir73. 

Anılan tazminatlar ve alacağın belirsiz alacak davasına konu olup olmayacağı, hukuki yarar 
şartının tamamlanabilir dava şartı olup olmadığı konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş, 
ancak Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 15.12.2017 gün ve 2016/6 Esas ve 
2017/5 Karar sayılı içtihadı ile “İşçilik alacaklarının çok değişik tür ve nitelikte uyuşmazlık olarak 

72 Y. 9. HD. 24.12.2014 gün ve 2014/35294 E, 2014/40070 K. “6100 sayılı HMK.’un 114. Maddesinde davacının dava açmak-
ta hukuki yararının bulunması, dava şartı olarak belirtilmiştir. Belirsiz alacak ve tespit davasında, kanun açıkça alacak 
miktarının veya değerinin belirlenememesi veya olanaksız olması halinde, davacının belirsiz alacak davası açmasında 
hukuki yararının varsayılacağını öngörmüştür. Kısaca dava açıldığında alacak belirli değil veya tartışmalı ise, belirsiz 
alacak ve tespit davası açılması için hukuki yarar vardır. Takip eden 115/2 maddedeki kurala göre ise “Mahkeme, dava 
şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi müm-
kün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava 
şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder”. Düzenleme gereğince, eksik olan bir dava şartı, belirli bir süre verilerek 
giderilebilecek ise, hakim tarafından eksikliğin giderilmesi için kesin süre verilmesi gerekir. Bu süre içinde dava şartı 
eksikliği tamamlanmaz ise dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmelidir. Dairemiz kararlılıkla hukuki 
yarar şartının tamamlanabilir dava şartı olduğunu kabul etmektedir(27.12.2012 gün ve 2012/1756 E., 2012/5741 K). 
Bu nedenle belirsiz alacak davası veya kısmi dava açıldığında, dava konusu edilen alacak açık ve tam olarak belirli ise 
davacıya tam eda davası açması, tamamlanabilir hukuki yarar şartını yerine getirmesi için öncelikle süre verilmeli, süre 
sonunda yerine getirmediği takdirde davanın hukuki yarar şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmelidir”.

73 Y. 22. HD. 30.05.2018 gün ve 2017/11028 E, 2018/13449 K. “Şartları bulunmadığı halde dava dilekçesinde davanın belirsiz 
alacak davası olarak açıldığı durumda davacıya herhangi bir süre verilmeden hukuki yarar yokluğundan davanın reddi 
yoluna gidilmelidir. Çünkü, alacağın belirlenebilmesi mümkün iken, böyle bir davanın açılmasına Kanun izin vermemiş-
tir. Böyle bir durumda, belirsiz alacak davası açmakta hukuki yarar yokluğundan dava reddedilmeli, ek bir süre veril-
memelidir. Zira, burada talep açıktır, bu sebeple 6100 sayılı Kanunun 119/1-ğ maddesinin uygulanarak süre verilmesi 
mümkün değildir; aslında açılmaması gerektiği halde belirsiz alacak davası açılmış olduğundan, bu konudaki eksiklik de 
süre verilerek tamamlanamayacağından, dava hukuki yarar yokluğundan reddedilmelidir. Buradaki hukuki yarar, son-
radan tamamlanacak nitelikte bir hukuki yarar değildir. Çünkü, dava açıldığında o sırada mevcut olmayan hukuki yarar, 
bunun da açıkça mahkemece bilindiği bir durumda, tamamlanacak bir hukuki yarar değildir. Aksinin kabulü, aslında 
açık olan talep sonucunun süre verilerek davacı tarafından değiştirilmesi ve bulunmayan hukuki yararın sağlanması için 
davacıya ek imkan sağlanması anlamına gelecektir ki, buna usûl bakımından imkan yoktur, böyle bir durum taraflar 
arasındaki eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır (H. Pekcanıtez/O. Atalay/M. Özekes, Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara 
2013, s. 454). Bunun yanında, şayet açılan davada asgari bir miktar gösterilmişse ve bunun alacağın bir bölümü olduğu 
anlaşılmakla birlikte, belirsiz alacak davası mı yoksa belirli alacak olmakla birlikte kısmi dava mı olduğu anlaşılamıyorsa, 
bu durumda 6100 sayılı Kanunun 119/1-ğ maddesinin aradığı şekilde açıkça talep sonucu belirtilmemiş olacaktır. Talep, 
talep türü ve davanın niteliği açıkça anlaşılamıyorsa, talep muğlaksa, aynı Kanunun 119/2 maddesi gereğince, davacıya 
bir haftalık kesin süre verilerek talebinin belirsiz alacak davası mı, yoksa kısmi dava mı olduğunun belirtilmesi istenme-
lidir. Verilen bu süreden sonra, davacının talebini açıklamasına göre bir yol izlenmelidir. Eğer talep, davacı tarafından 
belirsiz alacak davası şeklinde açıklanmış olmakla birlikte, gerçekte belirsiz alacak davası şartlarını taşımıyorsa, o zaman 
yukarıdaki şekilde hareket edilmeli, hukuki yarar yokluğundan dava reddedilmelidir. Açıklamadan sonra talep belirsiz 
alacak davası şartlarını taşıyorsa, bu davanın sonuçlarına göre, talep kısmi davanın şartlarını taşıyorsa da kısmi davanın 
sonuçlarına göre dava yürütülerek karar verilmelidir”. 
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mahkemeler önüne gelebileceği, aynı tür ve nitelikteki işçilik alacaklarında dahi her defasında alacağın 
belirli veya belirsiz olmasından söz edilmesinin mümkün olmayacağı, her bir somut olayın özelliğine 
göre mahkemelerin alacağın belirli mi yoksa belirsiz alacak mı olduğunu tespit etmeleri gerektiği, 
alacağın türü itibariyle bir alacağın belirli veya belirsiz alacak olduğundan söz edilemeyeceği, bu hususta 
yapılacak içtihadı birleştirmenin, içtihadı birleştirme kararlarının soyut, genel ve her defasında geçerli 
normatif yapısıyla bağdaşmayacağından içtihadı birleştirmeye gerek bulunmadığına” karar verilmiştir.

Böylece Yargıtay’ın İş Daireleri arasındaki içtihat farklılığı devam etmektedir. Aslında sadece iş 
uyuşmazlıklarına hasren farklılıklar açık olduğundan içtihatların birleştirilmesi isabetli olacaktı.

Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlıkta, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 
tamamlanamaz dava şartı olduğu ve doğrudan usulden reddi gerektiği gerekçesi ile verdiği bozma 
kararına74 karşı direnilmesi üzerine özellikle mahkemeye erişim hakkı, usul ekonomisi ilkeleri ile 6100 
sayılı HMK.’un 109/2 deki alacak belirli olsa bile kısmi dava açılabileceğine yönelik değişikliği de 
değinerek “Davanın belirsiz alacak davası olarak açılmasına rağmen alacakların belirli olduğu sonucuna 
ulaşıldığından somut olayda belirsiz alacak davasının koşulları bulunmamakta ise de, alacaklarının 
ödenmediğini iddia eden davacının, mevcut yasal düzenlemeler karşısında dava açmaktan başka bir 
yolla alacağına kavuşma imkânı olmayıp, bir mahkeme kararına ihtiyaç bulunması karşısında eldeki 
davayı açmakta hukuki yararının bulunmadığını söylemek mümkün değildir. Başka bir anlatımla alacağı 
olduğunu iddia eden davacının alacağının tahsili amacı ile ister kısmi, ister tam eda veya belirsiz alacak 
davası açmasında her zaman hukuki yararı vardır. Zira davacı davalıdan olan alacağını istemektedir. 
Öyle ise, alacağın tartışmasız veya belirli olması hâlinde kısmi dava açılamayacağına ilişkin 6100 
sayılı HMK’nın 109’uncu maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmış olmasından dolayı 
belirli alacaklar için de artık kısmi dava açılması mümkün hâle geldiğine ve davacının alacaklarının 
bir kısmını dava ettiğinin dava dilekçesi içeriğinden anlaşılmasına başka bir anlatımla davanın kısmi 
dava olarak görülmesi için gerekli koşulların somut olayda bulunmasına göre, mahkemece dava hukuki 
yarar yokluğundan reddedilmeyerek bir ara kararı ile kısmi dava olarak görülüp sonuçlandırılmalıdır” 
gerekçeleri ile direnme kararını oy çokluğu ile onamıştır75. Kararda kavramlar, dava türleri, usul ilkeleri 
ve karşı görüşler de tartışılıp yol gösterildiğinden karar karşı oy gerekçesi ile birlikte aynen aşağıya 
aktarılmıştır.

“Uyuşmazlığın çözümü için belirsiz alacak davası üzerinde durmak gerekir.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 

sayılı HMK/6100 sayılı Kanun) 107’nci maddesiyle mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu’nda (1086 sayılı Kanun/HUMK) yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak ve tespit 
davası kabul edilmiştir.

6100 sayılı Kanun’un 107’nci maddesinde yer alan;
“1-Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak 

belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki 
ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

2-Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve 
kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi 
olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.

3-Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda 
hukuki yararın var olduğu kabul edilir.” şeklindeki hüküm ile belirsiz alacak davası düzenlenmiştir.

Hükümet tasarısında yer almayan bu madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
tarafından esasen baştan miktar veya değeri tam tespit edilemeyen bir alacakla ilgili hak arama 
durumunda olan kişinin, hukuk sisteminde karşılaştığı güçlüklerin bertaraf edilerek hak arama 
özgürlüğü çerçevesinde mümkün olduğunca en geniş şekilde korunmasının sağlanması gerekçesi ile 
ihdas edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın açıldığı tarih itibariyle 
uyuşmazlığa konu alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak davacı tarafça belirlenememesi 
gereklidir. Belirleyememe hâli, davacının gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen, miktar veya 
değerin belirlenmesinin kendisinden gerçekten beklenilmemesi durumuna ya da objektif olarak 

74 Y. 22. HD. 19.10.2015 gün ve 2014/16510 E.- 2015/28942 K. 
75 Y. HGK. 16.05.2019 gün ve 2016/22-1166 E, 2019/576 K. 
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imkânsızlığa dayanmalıdır.
Bu kriterler, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak 

belirleyebilmesinin;
1-Davacının kendisinden beklenememesi,
2-Bunun olanaksız olması,
3-Açıkça karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı ve değerinin tam ve 

kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olması olarak belirtilmektedir.
İşçilik alacakları bakımından, dava konusu edilen alacağın belirli olup olmadığı ile ilgili olarak 

davanın açıldığı tarihte alacağın miktarının yahut değerinin tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin 
davacıdan beklenememesi kriteri ile açıkça karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın 
miktar ve değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olması kriterini birlikte 
değerlendirip sonuca gidilmesi gerekir.

Kural olarak kişinin alacağını belirleyebilmesi için aynı zamanda belgeye bağlama yetkisinin 
olması veya bu konuda belge düzenlenip kendisine verilmesi gerekir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ile işverene yazılı sözleşme 
yapılmayan hâllerde en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma 
süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin 
süresini, fesih hâlinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belgeyi işçiye 
verme yükümlülüğü getirilmiştir.

Kanunun 32/2’nci maddesi ile ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın kural 
olarak Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödeneceği, çalıştırdığı 
işçilerin söz konusu alacaklarını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna 
tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişilerin özel olarak açılan banka hesapları dışında bu alacakları 
ödeyemeyeceği belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 37’nci maddesi ile işverene iş yerinde veya bankaya yaptığı 
ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya iş yerinin özel işaretini taşıyan bir pusula verme 
yükümlülüğü hükme bağlanmıştır. Söz konusu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla 
çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının 
ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi 
zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 67’nci maddesinde, günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme 
saatlerinin iş yerlerinde işçilere duyurulacağı; 75’inci maddesinde ise işverene çalıştırdığı her işçi için 
işçinin kimlik bilgilerinin yanında, İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu 
her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek 
zorunda olduğu bir özlük dosyası düzenlemesi gerektiği yükümlülükleri getirilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere bakıldığında işçi işveren arasındaki iş ilişkisinde belgeye bağlama 
görev ve yetkisinin işçide değil, işverende olduğu görülmektedir.

İş sözleşmesinde iş görme edimini yerine getiren ve belge düzenleme yetkisi ve yükümlülüğü 
bulunmayan işçinin, alacaklarını belirleyebilmesi için işveren tarafından düzenlenen kanuna uygun 
belgelere ihtiyacı vardır. Diğer yandan iş ilişkisindeki alacak kalemlerinin hesaplanmasında çıplak ücret 
ya da giydirilmiş ücrete göre hesaplanan farklı alacak türleri bulunmaktadır. Örneğin kıdem tazminatı, 
giydirilmiş ücretten hesaplanırken, diğer işçilik alacakları (fazla çalışma, hafta tatili, yıllık ücretli izin 
alacakları gibi) çıplak ücretten hesaplanmaktadır.

Giydirilmiş ücrete, işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen 
menfaatler de dâhil edilmektedir. Özellikle ücrete dâhil edilecek menfaatlerin iş yerinde süreklilik arz 
edip arz etmediği de çoğunlukla taraflar arasında tartışma konusu edilmektedir. Bu nedenle eğitim düzeyi 
ve sosyal durumları birbirinden farklı olan işçilerin alacağını tam ve kesin olarak belirleyebilmelerini 
beklemek mümkün değildir. Bunun için yukarda bahsedilen iki kriter birlikte değerlendirilerek, dava 
konusu edilen işçilik alacağının belirli olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 17.12.2012 tarihli ve 2012/9-838 E.- 2012/715 K. sayılı 
kararında belirtildiği üzere, işçilik alacaklarının özelliği dikkate alınarak alacakların belirli olduğunu 
söylemek mutlak olarak doğru olmadığı gibi aksinin kabulü de doğru değildir. Aynı şekilde bu nedenle 
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talep konusu işçilik alacaklarının belirli olup olmadığının somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi 
ve sonuca gidilmesi daha doğru olacaktır.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 17.06.2015 tarihli ve 2015/22-1156 E.-2015/1598 K., 
22.06.2016 tarihli ve 2016/22-874 E.-2016/824 K., 17.01.2018 tarihli ve 2016/22-2177 E.-2018/29 K., 
17.01.2018 tarihli ve 2016/22-2181 E.-2018/24 K, 07.03.2018 tarihli ve 2014/22-2350 E.-2018/439 K., 
14.03.2018 tarihli ve 2015/22-186 E.-2018/479 K. ile 28.03.2018 tarihli ve 2015/22-127 E.-2018/559 
K. sayılı kararlarında da aynı ilkeler kabul edilmiştir.

Öte yandan işçilik alacaklarının belirsiz alacak davasına konu olup olamayacağı konusunda 
Yargıtay’ın iş davalarına bakan 7, 9 ve 22. Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulu içtihatları arasında 
ortaya çıkan farklılığın giderilmesi için Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 
yapılan değerlendirme sonucunda 15.12.2017 tarihli ve 2016/6 E.-2017/5 K. sayılı kararı ile “İşçilik 
alacaklarının çok çeşitli tür, nitelik ve kapsamda olması, somut olayın özelliklerine göre oldukça 
değişkenlik göstermesi, hatta aynı tür işçilik alacaklarında dahi somut olayın özellikleri itibariyle işçilik 
alacaklarının belirsiz alacak davasına konu olup olamayacağı konusunda soyut ve genel nitelikte, 
her bir olayda geçerli olacak ölçüde bir karar alınamayacağından, içtihadı birleştirmeye gerek olup 
olmadığı” ön sorun olarak tartışılmış ve sonuç olarak içtihadı birleştirmeye gerek olmadığı yönünde 
karar verilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; iş sözleşmesinin haksız olarak 
feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının davalıdan tahsilini talep eden davacı 
vekilinin dava dilekçesinde hizmet süresini kesin ve net bir biçimde belirttiği ayrıca müvekkilinin asgari 
ücret aldığını beyan ettiği, işçiye ayni ya da nakdi olarak sağlanan herhangi bir sosyal yardımdan söz 
etmediği görülmektedir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarındaki hizmet 
süresi esas alınarak asgari ücret üzerinden alacakların hesaplandığı, çıplak ücrete ayni ya da nakdi 
herhangi bir sosyal yardım eklenmediği anlaşılmaktadır.

Şu hâlde davacının dava açarken dava konusu alacakların miktarını belirleyebilmesi için 
uhdesinde gerekli veri ve bilgilerin bulunduğunu kabul etmek gerekir.

Hâl böyle olunca dava konusu edilen alacakların belirsiz alacak olmadığı açıktır.
Hukuk Genel Kurulunca davacının belirsiz alacak davası ile talep ettiği kıdem ve ihbar 

tazminatlarının miktarını belirleyebilmesi için dava açarken elinde gerekli bilgi ve verilerin bulunduğu, 
bu nedenle bu alacakların belirsiz alacak olmadığı oy birliği ile kabul edildikten sonra, uyuşmazlık 
konusu alacakların belirli olduğu hâlde belirsiz alacak davasına konu edilmesi karşısında, davacının 
bu şekilde dava açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı ve davanın kısmi dava olarak görülüp 
sonuçlandırılmasının mümkün olup olmadığı hususu tartışılmıştır.

Bu hususların değerlendirilmesi için kısmi dava, dava şartları, dava dilekçesinde bulunması 
gereken unsurlar, hukuki yarar, hâkimin davayı aydınlatma ödevi, hâkimin Türk hukukunu resen 
uygulama ödevi, usul ekonomisi ve mahkemeye erişim hakkı kavramları üzerinde kısaca durmak gerekir.

I-Kısmi dava:
Alacağın yalnızca bir bölümü için açılan davaya kısmi dava denir. Bir davanın kısmi dava 

olarak nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden doğmuş olması ve alacağın 
şimdilik belirli bir kesiminin dava edilmesi gerekir. Diğer bir söyleyişle, bir alacak hakkında daha 
fazla bir miktar için tam dava açma imkânı bulunmasına rağmen, alacağın bir kesimi için açılan 
davaya, kısmi dava denir. Kısmi dava açılabilmesi için talep konusunun bölünebilir olması gerekli 
olup, açılan davanın kısmi dava olduğunun dava dilekçesinde açıkça yazılması gerekmez. Dava 
dilekçesindeki açıklamalardan davacının alacağının daha fazla olduğu anlaşılıyor ve istem bölümünde 
“fazlaya ilişkin haklarını saklı tutması” ya da “alacağın şimdilik şu kadarını dava ediyorum” şeklinde 
bir ifadeye yer verilmiş ise, bu husus, davanın kısmi dava olarak kabulü için yeterli sayılmaktadır 
(Pekcanıtez, H.: Medeni Usul Hukuku, C.II, 15. baskı, İstanbul 2017, s.1000).

1086 sayılı HMUK’da açıkça kısmi dava düzenlenmediği hâlde, söz konusu Kanun’un 
yürürlükte olduğu dönemde de kısmi dava açılması mümkün bulunmaktaydı. Çünkü, alacak hakkının 
bir bölümünün dava edilip geriye kalan kısmının ikinci bir dava ile istenmesini engelleyen bir hüküm 
bulunmamaktaydı.

Kısmi dava, 6100 sayılı HMK’nın 109’uncu maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
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Anılan maddenin birinci fıkrasında; talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, 
sadece bir kısmının da dava yoluyla ileri sürülebileceği hükme bağlanmıştır. İkinci fıkrasında ise, talep 
konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamayacağı 
belirtilmişti. Ancak 109’uncu maddenin ikinci fıkrası 01.04.2015 tarihli ve 6444 sayılı Kanun’un 4’üncü 
maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından artık talep konusunun taraflar arasında tartışmasız veya belirli 
olması hâlinde de kısmi dava açılması mümkün hâle gelmiştir.

II-Dava şartları:
Dava şartları, mahkemenin davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi için gerekli olan 

unsurlardır. Diğer bir anlatımla, dava şartları dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın 
esasına girebilmesi için aranan kamu düzeni ile ilgili zorunlu koşullardır.

Mahkeme, hem davanın açıldığı tarihte hem de yargılamanın her aşamasında dava şartlarının 
bulunup bulunmadığını kendiliğinden araştırıp inceler ve bu konuda tarafların istem ve beyanları ile 
bağlı değildir. Dava şartlarının davanın açıldığı tarih itibariyle bulunmaması ya da bu şartlardan birinin 
yargılama aşamasında ortadan kalktığının öğrenilmesi durumunda mahkemece mesmu (dinlenebilir) 
olmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi gerekir.

6100 sayılı HMK’nın 114’üncü maddesinde;
“Dava şartları şunlardır:
a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması.
b) Yargı yolunun caiz olması.
c) Mahkemenin görevli olması.
ç) Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması.
d) Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu 

hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması.
e) Dava takip yetkisine sahip olunması.
f) Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve 

usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin bulunması.
g) Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması.
ğ) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi.
h) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.
ı) Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması.
i) Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.
(2) Diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümler saklıdır.” düzenlemesi yer 

almaktadır. Bu hükme göre, dava şartlarından bazıları olumlu (davanın açılması sırasında var olması 
gerekli), bazıları ise olumsuz (davanın açılması sırasında bulunmaması gereken) şartlardır.

HMK’nın 115’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre ise “Mahkeme, dava şartı noksanlığını 
tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün 
ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse 
davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder”. Bu düzenleme gereğince, eksik olan bir dava 
şartı, belirli bir süre verilerek giderilebilecek ise, hâkim tarafından eksikliğin giderilmesi için kesin 
süre verilmesi gerekir. Bu süre içinde dava şartı eksikliği tamamlanmaz ise dava, dava şartı yokluğu 
sebebiyle usulden reddedilmelidir.

115’inci maddenin üçüncü fıkrasına göre ise, “Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın 
esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında bu 
noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü, dava usulden reddedilemez”.

Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar HMK’nın 119’uncu maddesinde düzenlenmiştir. 
Bu kapsamda maddenin (1) fıkrasının birinci bendi uyarınca dava dilekçesinde;

a) Mahkemenin adı.
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b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
g) Dayanılan hukuki sebepler.
ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası bulunması gerekir.
Bu unsurların bir kısmı dava dilekçesinde mutlaka bulunması gereken zorunlu unsurlardır. 

Bazıları ise dava dilekçesinde bulunması zorunlu olmayan, ihtiyari niteliktedir. Zorunlu unsurlar 
davanın temelini oluşturur; bunlar hukuki güvenlik ve açıklığı sağladığından kamu yararı amacı taşır. 
Hâkimin tarafların talebine ve uyuşmazlığın esasına uygun inceleme yaparak karar vermesini temin 
etmesi yanında davalının da etkili savunma yapmasına hizmet etmek sureti ile onun menfaatini korur.

Öte yandan 119’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca “ Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) 
bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir 
haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır”.

Şu hâlde mahkemenin adı, dava konusu ve değeri, vakıalar, deliller ve hukuki sebepler dışında 
kalan unsurlardan herhangi birinin eksik bırakılmış, yazılmamış olması durumunda, hâkim tarafından 
verilen bir haftalık kesin süre içerisinde eksikliğin tamamlanmadığı takdirde davanın açılmamış 
sayılmasına karar verilecektir.

III-Hukuki yarar (menfaat):
Medeni usul hukukunda hukuki yarar, mahkemede bir davanın açılabilmesi için, davacının bu 

davayı açmakta ve mahkemeden hukuksal korunma istemekte bir çıkarının bulunması gerektiğine ilişkin 
ilke anlamına gelir. Davacının davayı açtığı tarih itibariyle dava açmakta hukuk kuralları tarafından 
haklı bulunan (korunan) bir yararı olmalı, hakkını elde edebilmesi için mahkeme kararına ihtiyacı 
bulunmalıdır.

6100 sayılı Kanun’un sözü edilen maddesinin gerekçesinde de “...Maddenin birinci fıkrasının 
(h) bendinde ise davacının dava açmakta hukukî yararının bulunmasının bir dava şartı olduğu hususu 
açıkça vurgulanmıştır. Burada sözü edilen hukukî yarardan maksat, davacının sübjektif hakkına hukukî 
korunma sağlanması hususunda mahkemeye başvurmasında hâli hazırda hukuken korunmaya değer 
bir yararının bulunmasıdır. Bir başka ifadeyle, davacı hakkına kavuşmak için, hâli hazırda mahkeme 
kararına muhtaç bir konumda değilse onun hukukî yararının bulunduğundan söz etmek mümkün 
değildir...” yönünde açıklamalar yer verilmiştir.

Öte yandan bu yararın “hukuki ve meşru”, “doğrudan ve kişisel”, “doğmuş ve güncel” olması 
da gerekir (Hanağası, E.: Davada Menfaat, Ankara 2009, s.135).

Hukuki yarar dava şartlarından olup 6100 sayılı HMK’nın 114’üncü maddesine göre, davacının 
dava açmakta hukuken korunmaya değer bir yararının bulunması gerekir. Bu şart, dava konusuna ilişkin 
genel dava şartlarından biri olup, davanın esası hakkında inceleme yapılabilmesi ve esas hakkında 
hüküm verilebilmesi için varlığı gerekli olduğundan, olumlu dava şartları arasında sayılmaktadır. Bu 
nedenle menfaate, davanın dinlenebilmesi (mesmu olması, kabule şayan olması) şartı da denilmektedir 
(Hanağası, s.19-21).

Bir davada, menfaat (hukuki yarar) ilkesinin dava şartı olarak gözetilmesinin, yargılamanın 
amacına ve usul ekonomisi ilkesine uygun olacağı her türlü duraksamadan uzaktır.

Bu ilkeden hareketle bir davada hukuki menfaatin bulunup bulunmadığı mahkemece, tarafların 
dava dosyasına sunduğu deliller, olay veya olgular çerçevesinde yargılamanın her aşamasında ve 
kendiliğinden gözetilmelidir. Böylelikle kişilerin haksız davalar açmak suretiyle dava hakkını kötüye 
kullanmasına karşı bir güvence de sağlanmış olmaktadır (Pekcanıtez, s.946-949).

Nitekim aynı görüş Hukuk Genel Kurulunun 24.11.1982 tarihli ve 1982/7-1874 E.-1982/914 
K.; 05.06.1996 tarihli ve 1996/18-337 E.-1996/542 K.; 10.11.1999 tarihli ve 1999/1-937 E.-1999/946 
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K.; 25.05.2011 tarihli ve 2011/11-186 E. 2011/352 K. ve 01.02.2012 tarihli 2011/10-642 E.-38 K. sayılı 
kararlarında da benimsenmiştir.

Koşulları oluşmadığı hâlde belirli alacağın belirsiz alacak davasına konu edilmesi durumunda, 
davacının belirsiz alacak davası açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı konusunda doktrinde 
de farklı görüşler olduğu görülmektedir.

Hanağası’na göre, “...Menfaatin de dahil olduğu dava şartları davanın açılabilmesi için değil, 
mahkemenin davanın esası hakkında incelemede bulunabilmesi için gerekli olan şartlardır. Buna bağlı 
olarak, bir görüşün ifade ettiği gibi, dava şartlarının (ve dolayısıyla menfaatin) davanın geçerliliğinin 
bağlı olduğu şartlar olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, dava açmaktaki menfaatin yokluğu, 
usuli işlemin doğumuna engel olmaz, başka bir anlatımla, dava açmakta menfaatin varlığı yargılama 
hukuki ilişkisinin varlık şartı değil, “mevcut bir usulî ilişkinin geçerlilik şartı, yani esas hakkında hüküm 
verilebilme şartı”dır. Gerçekten menfaat olmadan açılan dava da açılmış (var) sayılır, yani derdesttir. 
Ancak mahkeme bu davanın açılmasında menfaatin bulunmadığını tespit edince, davanın esası hakkında 
inceleme yapamaz; davayı dava şartı yokluğundan usulden reddetmekle yükümlüdür.....Davacının 
davada menfaati olup olmadığı da kural olarak davanın açıldığı tarihe göre belirlenecektir. Bu nedenle 
davacının menfaati kural olarak davanın açıldığı tarihte var olmalıdır. Aksi hâlde davacının açtığı bu 
dava, kabule şayan değildir ve davanın menfaat yokluğu nedeniyle esası incelenmeksizin usulden reddi 
gerekir. Hemen belirtelim ki, hâkimin eksik olan menfaatin tamamlanması için bir süre vermesi söz 
konusu olamaz. Çünkü menfaat eksikliği, belli bir süre verilerek giderilebilecek türde bir dava şartı 
değildir (Hanağası, s. 21 ve 322,323).

Pekcanıtez’e göre, “....hukukî yararın bulunmadığı tespit edilirse, hâkim bu hukukî yarar 
eksikliğinin tamamlanması için davacıya süre veremez. Bazı dava şartları eksikliği sonradan 
tamamlanabilirse de, hukukî yarar şartı eksikliği tamamlanamaz. Çünkü dava şartları dava açıldığı 
tarih esas alınarak belirlenir. Hukukî yararı bulunmayan davacıya “Belirsiz alacak davası açmakta 
hukukî yararın yok, hukukî yararın olan başka bir dava türüne göre talep sonucu belirle” denemez. 
Davacı belirsiz alacak davasının koşulları bulunmadığı hâlde belirsiz alacak davası açtıktan sonra 
bu durumun tespiti üzerine talep sonucu tam bir eda davasına dönüştürmek isterse, bu apaçık talep 
sonucunun arttırılmasıdır. Davacının talep sonucunun arttırılması ise davalının açık izni olmadığı 
takdirde yasaktır. Ancak karşı tarafın izni veya ıslah yolu ile talep sonucu arttırabilir. Bu durumda 
talep sonucunun arttırılması iddianın genişletilmesi yasağına girmez denilerek kanuna aykırı biçimde 
bir yorum yapılamaz.” (Pekcanıtez, H.: Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, s. Özel S., 2013, s. 954-955).

Aslan/Akyol Aslan/Kiraz’a göre, “Belirsiz alacak davasının koşulları HMK m. 107 hükmünde 
belirlenmiştir. Bu dava hukuki nitelik olarak bir eda davası ise de, genel eda davasına oranla istisnaî 
nitelikte bir dava olduğunun unutulmaması gerekir. Mahkeme belirsiz alacak davasının istisnaîlik 
niteliğini daima göz önünde bulundurmalıdır. Dolayısıyla mahkemeye yöneltilen her eda talebinin, 
belirsiz alacak davası şeklinde açılması mümkün değildir.

Kanunda öngörülen koşullar mevcut olmadığı halde belirsiz alacak davası açılması halinde, 
yukarıda açıklanan gerekçelerle, mahkemenin davacıya HMK m. 119/2 hükmüne göre süre vermesi 
mümkün değildir. Zira HMK m. 119/2 hükmünün uygulanabilmesi için dava dilekçesinin zorunlu 
unsurlarında bir eksikliğin bulunması gerekir. Oysa belirli bir alacak için belirsiz alacak davası açılan 
hallerde, davacı dava dilekçesinde talep sonucunu belirttiğine göre, m. 119/2 hükmünün uygulanmasını 
gerektiren bir eksiklikten söz edilemez.

Koşulları oluşmadığı halde belirsiz alacak davası açılan hallerde, mahkemenin m. 115/2 
hükmüne göre de davacıya süre vermesi mümkün değildir. Zira m. 115/2 hükmü, tamamlanması 
mümkün olan dava şartı noksanlıklarında uygulanabilecek bir hükümdür. Belirli bir alacak için belirsiz 
alacak davası açılmasında hukuki yarar yoktur. Hukuki yarar davanın açıldığı ana göre tespit edilir. 
Dolayısıyla davanın açıldığı anda noksan olan hukuki yararın sonradan tamamlanması mümkün 
olmamak gerekir. Mahkemenin koşullarını taşımayan bir belirsiz alacak davasındaki hukuki yarar 
noksanlığını gidermesi ve davayı başka bir davaya dönüştürmesi için davacıya süre vermesi söz konusu 
olamaz. Mahkemenin böyle bir yola başvurması tarafa yol göstermek (m. 36/1-a) anlamına geleceği 
gibi hâkimin ihsası reyde bulunması (m. 36/1-b) anlamına da gelebilir ve bu durumlar hâkimin reddi 
sebebi teşkil eder. Koşulları oluşmadan açılan belirsiz alacak davasının, yukarıda açıklanan gerekçelerle 
hâkimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde tam eda davasına dönüştürülmesi de mümkün değildir. 
Mahkemenin davayı aydınlatma ödevini gerekçe göstererek, talebini tam eda davasına dönüştürmesi 
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için davacıya süre vermesi söz konusu olamaz. Davacının talebi, çelişkili ya da belirsiz olmadığına 
göre, burada hâkimin davayı aydınlatma ödevine ilişkin hükmün (m. 31) uygulanmasını gerektiren bir 
durum olmayacaktır.

Koşulları oluşmadan açılmış olan bir belirsiz alacak davasının yukarıda belirtilen gerekçelerle 
mahkemece kendiliğinden tam eda davası olarak kabul edilmesi de mümkün olmamak gerekir. Ayrıca 
belirli bir alacak için açılmış olan böyle bir davaya kısmi davanın koşullarını taşımayacağı için, kısmi 
dava olarak da devam edilemez. Sonuç olarak, HMK m. 107 hükmünde belirtilen koşulları taşımadığı 
hâlde belirsiz alacak davası şeklinde dava açılmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. Hukuki yarar 
m.114 hükmüne göre dava şartı teşkil etmektedir. Dava şartı olan hukuki yararın m. 115/2 hükmüne 
göre mahkemece süre verilerek tamamlanması da mümkün değildir. Bu nedenle, koşulları oluşmadan 
belirsiz alacak davası şeklinde açılan bir davanın, dava şartı noksanlığı nedeniyle mahkemece usulden 
reddedilmesi gerekir” (Aslan, K./ Akyol Aslan, L./Kiraz, T. Ö: Koşulları Oluşmadan Açılan Belirsiz 
Alacak Davasında Mahkemece Verilecek Kararlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Cilt 16, s.Özel Sayı, 2014, s. 1017-1019).

Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası’na göre, “Davanın açıldığı sırada var olmayan “hukukî 
yararın” dava sırasında tamamlanması, mahkemenin “hukukî yarar” eksikliğinin tamamlanmasını 
beklemesi söz konusu olamaz. Çünkü hukukî yarar dava şartı eksikliği ilgili tarafa belli bir süre verilerek 
tamamlanabilecek bir dava şartı değildir. Hukukî yararın bulunması dava şartı, sadece dava açılırken 
değil, nihai karar verilinceye kadar var olmalıdır. Bu dava şartı eksikliğinin mahkemece tespiti üzerine 
davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.....Hâkim açılan belirsiz alacak ve tespit davalarının, 
kanunun aradığı şartlara uygun olarak açıldığını tespit etmesi halinde, hukukî yararın varlığını kabul 
ederek davayı görür; aksi hâlde dava şartı eksikliğinden davayı usulden reddeder (Arslan, R./ Yılmaz, 
E./Taşpınar Ayvaz, S./ Hanağası, E.: Medenî Usul Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2018, s. 286-288).

Tanrıver’e göre, “Koşullarının oluşmamasına, yani talep edilecek alacak tutarının, davanın 
açıldığı anda, tam ve kesin bir biçimde belirlenmesinin mümkün olmasına rağmen, bir dava, 
belirsiz alacak davası şeklinde açılmışsa, hukuki yarar, yani dava şartı yokluğundan, usulden hemen 
reddedilmemeli; hakim, taleple bağlı olup (HMK m.26) hukuki tavsifle bağlı bulunmadığı için (HMK 
m.33), ortada örtülü bir kısmi dava da mevcut değilse (HMK m. 109), bir ara kararıyla, açılan davayı, 
tam bir eda davası (HMK m. 105) olarak nitelendirip görmeye devam etmelidir. Çünkü, belirsiz alacak 
davası bağlamında, dava dilekçesinde gösterilmesi gereken asgari tutar, zaten somut olayın koşullarına 
ve özelliklerine göre, tespiti mümkün olan alacak tutarı konumundadır. Dolayısıyla, anılan durumda, 
örtülü kısmi davanın koşulları da mevcut değilse, davacının, tam bir eda davası açtığı kabul edilmelidir. 
Buna karşılık, dava dilekçesinde, asgari bir tutar gösterilmiş olup; bunun, alacağın belirli bir kesimi 
olduğu anlaşılmakla birlikte, açılan davanın belirsiz alacak davası mı; yoksa kısmi dava mı olduğu 
hususunda, talep sonucu bağlamında herhangi bir açıklık yok ise (HMK m.119/I/ğ), hakim, taleple de 
bağlı olduğu için (HMK m. 26, I), öncelikle, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca, davacı tarafa, bir haftalık kesin bir süre verip; onun beyanı doğrultusunda, açılmış olan 
davanın belirsiz alacak davası mı; yoksa, kısmi dava mı olduğunu saptamak zorundadır. Davacı, açmış 
olduğu davanın, belirsiz alacak davası olduğunu beyan etmiş ve somut olayda da belirsiz alacak davası 
açılabilmesi için varlığı gereken koşullar mevcutsa, bu dava, belirsiz alacak davası olarak görülmeli ve 
karara bağlanmalıdır. Somut olayda, belirsiz alacak davası açılabilmesi için varlığı gereken koşulların 
mevcut olmasına rağmen, davacı taraf, kendisine verilen bir haftalık kesin süre içerisinde, açmış olduğu 
davanın, kısmi dava olduğu yönünde bir beyanda bulunmuşsa, mahkeme, davayı, kısmi dava olarak 
kabul edip görmeli ve sonuçlandırmalıdır. Öte yandan, alacağın, belli bir kesiminin dava edildiği açık 
olmakla beraber, somut olayda, belirsiz alacak davasının işlerlik kazanabilmesi için varlığı gereken 
koşullar mevcut değil ve fakat kısmi dava açılabilmesi mümkün ise, bu durumda, mahkemece, açılmış 
olan dava, doğrudan bir ara kararıyla bir kısmi dava olarak nitelendirilmek suretiyle görülmeli ve karara 
bağlanmalıdır. Çünkü hukukumuzda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 109. maddesinin son fıkrasının 
metninin son derece açıklığı karşısında, örtülü kısmi dava dahi caizdir. Koşulları mevcut ise, kısmi 
dava açılabilmesi için, açılan davanın, kısmi dava olduğuna ilişkin iradenin, dava dilekçesinde, açık ve 
kesin bir dille ortaya konulması şart değildir....” (Tanrıver, S.: Belirsiz Alacak Davası Ve Bu Bağlamda 
Uygulamada Yaşanan Güncel Sorunlar, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Yıl 2, Sayı 2, s. 9-10).

Karaaslan’a göre, “Belirtmek gerekir ki. İsviçre hukukunda şartları oluşmadığı halde belirsiz 
alacak davası açılması halinde hukuki yarar yokluğundan dava reddedilmemekte, hakimin davacıya 
talebini belirlemesi için süre vermesi gerektiği kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle, bu durum hukuki 
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yararla irtibatlı olarak değerlendirilmemektedir. Kanaatimce her ne kadar HMK m. 107’nin Adalet 
Komisyonu Gerekçesinde durum hukuki yararla irtibatlı gösterilmiş olsa da Türk hukuku bakımından da 
İsviçre hukukundaki görüş geçerlidir. Şöyle ki, dava, davacının gerçekten ihtiyacı olan ve dava sonunda 
verilecek hükümle karşılanacak bir hukuki himayenin gerçekleşmesi için açılmış olmalıdır. Yani davacı 
hakkına kavuşmak için mahkemenin kararına ihtiyaç duymalıdır. Dava ile elde edilebilecek sonuca başka 
bir yolla ulaşmak mümkün ise kişinin o davayı açmakta hukuki yararı yoktur. Eda davası bakımından 
kural olarak hukuki menfaatin varolduğu kabul edilmektedir. Belirsiz alacak davası kural olarak bir eda 
davasıdır ve bu davayı açan kişinin talebi karşı tarafın şu an için belirlenmesi imkân dahilinde olmayan 
bir meblağı kendisine ödemeye mahkum edilmesidir. Her ne kadar doktrinde ileri sürülen bir görüş 
belirsiz alacak davalarında özel bir hukuki yararın varlığını aramaktaysa, kanımca bu dava bakımından 
bulunması gereken hukuki yarar herhangi bir eda davasından farklı değildir. Burada davacının dava 
açmaktan başka bir yolla alacağına kavuşması mümkün değilse hukuki yararının var olduğu kabul 
edilmelidir. Söz konusu davanın belirsiz alacak davası olarak açılması kişinin hukuki yararının yokluğu 
sonucuna götürmez. Burada “alacağın miktar yahut değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesinin 
davacıdan beklenememesi veya bunun imkansız olması hali” belirsiz alacak davasının görülebilmesi 
için özel bir dava şartı olarak kabul edilebilir. Bu hâlde açılan davada hukuki yarar mevcuttur ancak 
dava belirsiz alacak davası olarak değil, kısmi veya tam eda davası olarak görülmelidir. Bu durumda 
mahkemenin alacak miktarının netleştirilmesi için davacıya süre verip harcı ikmal ettirerek yargılamaya 
devam etmesi gerekecektir. Esasen böyle bir durumda dava değişikliği de söz konusu değildir. Çünkü 
davanın belirsiz alacak davası olarak nitelendirilmiş olması durumunda da davacının talebi tüm 
zararının tazmin edilmesidir. Nitekim belirsiz alacak davası koşullarını taşıyan bir davada derdestlik 
olgusu, dava dilekçesinde belirtilen asgari değerle sınırlı olarak değil, alacağın davanın başında 
belirlenmesi mümkün olmayan kısmı bakımından da, bir diğer ifadeyle alacağın tamamı bakımından 
geçerli olacaktır. Bu da böyle bir davada talep edilenin tüm alacak olduğunu göstermektedir. O halde 
hakimin burada yapması gereken, belirsiz alacak davası koşullarını taşımayan bir davada davacının 
talep sonucunu netleştirerek tam olarak neyi talep ettiğini açıklığa kavuşturmak olmalıdır ki, bu da 
esasen aydınlatma ödevinin bir gereğidir. Belirsiz alacak davasına özgü bir hukuki yarar koşulu ihdas 
ederek bu koşulları taşımayan bir davanın usulden reddi gerektiğini savunmak kanaatimce zorlama bir 
yorumdur (Karaaslan, V.: Belirsiz Alacak Davası/Kısmi Dava-Bir Madalyonun İki Yüzü mü?, Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XIII, sayı 1, s. 230, 231).

Budak/Karademir’e göre, “Kanunda belirsiz alacak davasının şartlarının gösterilmiş olmasına 
rağmen, şartları olmadan belirsiz alacak davası şeklinde açılmış olan bir davanın akıbetinin ne olacağı 
düzenlenmemiştir. Bu konuda uygulanması söz konusu olabilecek kanun hükümlerinin kanımızca dava 
dilekçesindeki eksikliklerin giderilmesiyle ilgili HMK m. 119 (1) (ğ), 2 hükümleri ile dava şartı eksiklerinin 
giderilmesine ilişkin HMK m.115 (2) hükmü olabilir. Her hâlde, şartları olmadan açılan belirsiz alacak 
davasının hemen reddedilmemesi; davacıya talebini belirli hale getirmesi için süre verilmesi gerektiği 
yönündeki görüşler bize göre de daha doğru görünmektedir” (Budak, A.C./ Karademir, D.: Şartları 
Oluşmadığı Halde Belirsiz Alacak Davası Açılırsa Hâkim Nasıl Karar Vermelidir?, Yeditepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı 1, s. 140-141).

Akil’e göre, “Şartları oluşmadan belirsiz alacak davasının açılması durumunda hukuki 
nitelendirme ile bağlı olmayan hâkim (HMK m.33) davayı reddetmemeli, davayı aydınlatma görevi 
(HMK m. 31) gereği davacıya süre vererek dava konusu meblağı rakamla belirlemesini sağlamalı ve 
davaya buna göre devam etmelidir. Davacının verilen süreye rağmen dava konusu meblağı rakamla 
belirlememesi durumunda ise HMK m. 119/2 uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir 
(Akil, C.: Belirli Alacağı Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilmesi Durumunda Mahkeme Ne Tür Bir 
Karar Vermelidir?, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XIV, Sayı 2, s. 207).

IV-Usul ekonomisi:
Usul hukuku biçimsellik (şekilcilik, formalizim) üzerine kurulmuştur ve bu nedenle “şeklî 

(biçimsel) hukuk” olarak adlandırılır. Davalarda biçimsellik tarafların yargılamanın sonucunu 
hesaplayabilmesi, yasa yolları ile bunu denetleyebilmesi, keyfilikten korunma, eşit davranılma gibi 
güvenceler sağlamakla birlikte; sıkı sıkıya şekle bağlılık olarak görülmemeli, maddi gerçeği bulmak ve 
adaletli karar vermek adına hakkaniyete uygun olarak değerlendirilmelidir.

Biçimselliğin bu doğrultuda yorumlanmasında usul ekonomisi ilkesi devreye girmektedir.
6100 sayılı HMK’nın 30’uncu maddesinde düzenlenen usul ekonomisi ilkesi, Anayasal dayanağı 

olan bir ilke olup 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 141’inci maddesinin dördüncü bendinde 
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davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının görevi olduğuna açıkça 
işaret edilmiştir.

Türk hukuk öğretisinde dava ekonomisi olarak da anılan usul ekonomisi ilkesi, genel olarak 
boş yere dava açılmasını, yargılama sırasında gereksiz işlemlerin yapılmasını ve zor yöntemlerin 
seçilmesini önlemeye hizmet eder. Bunun yanı sıra, anılan ilke, yargılamada emekten, zamandan ve 
masraftan mümkün olduğu ölçüde tasarruf edilmesine yönelik bir işlevi de yerine getirir. Başka bir 
anlatımla, usul ekonomisi, ihlal edilen hukuk düzeninin en az giderle, en kısa sürede ve en az zorlukla 
gerçekleştirilmesini ve boş yere davalar açılmasının önüne geçilmesini sağlamaya yönelik bir yargılama 
hukuku ilkesidir (Hanağası, s. 32).

Başka bir anlatımla, usul ekonomisi, yasalarda öngörülen düzenleme çerçevesinde yargılamanın 
kolaylaştırılmasını, yargılamada öngörülen olağan zaman süresinin aşılmamasını ve gereksiz gider 
yapılmamasını amaçlar ve bunu hâkime bir görev olarak yükler (Yılmaz, E., Usul Ekonomisi, AÜHFD, 
2008, s.243). Yargıtay’a göre de usul ekonomisi adaletin ucuz, çabuk ve isabetli olarak sağlanmasının 
temel kurallarındandır (HGK’nın 10.4.1991 tarihli ve 1991/15 E.-1991/202 K. sayılı kararı).

V-Hâkimin davayı aydınlatma ödevi:
6100 sayılı HMK’nın “Hâkimin davayı aydınlatma görevi” başlıklı 31’inci maddesine göre, 

“Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu olduğu durumlarda, maddi veya hukuki açıdan 
belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil 
gösterilmesini isteyebilir.”

Hâkimin davayı aydınlatma ödevi olarak ifade edilen bu düzenleme ile doğru hüküm verebilmesi 
ve maddi gerçeğin bulunabilmesi amaçlanmıştır. Düzenlemede her ne kadar “açıklama yaptırabilir” 
denilmişse de, bunun, hâkimin davayı aydınlatması için bir “ödev” olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü 
davayı aydınlatma ödevi sayesinde hâkim, iddia ve savunmanın doğru ve tam olarak anlaşılmasını 
sağlayacak ve bu şekilde doğru olmayan bir kararın verilmesini önleyecektir (Pekcanıtez, H./ Atalay, O. 
/ Özekes, M.: Medeni Usul Hukuku, 2011, 11. Bası, s. 248 vd).

Görüldüğü üzere, hâkimin davayı aydınlatma ödevine ilişkin 31’inci maddede, hâkimin, 
uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz ya 
da çelişkili gördüğü konular hakkında taraflara açıklama yaptırabileceği, soru sorabileceği, kanıt 
gösterilmesini isteyebileceği belirtilmiştir.

Öte yandan HMK’nın 33’üncü maddesi uyarınca hâkim Türk hukukunu resen uygular. Bu 
nedenledir ki, dava dilekçesinde davacının talebini dayandırdığı vakıalara uygun hukuki sebepleri dava 
dilekçesinin zorunlu unsurları arasında sayılmamıştır. Zira davacının dayandığı vakıalara uygun hukuki 
sebepleri hâkim kendiliğinden bulup uygulamakla yükümlüdür.

VI. Mahkemeye erişim hakkı:
Anayasa’nın 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında, herkesin yargı mercileri önünde davacı veya 

davalı olarak iddiada bulunma ve savunma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla mahkemeye 
erişim hakkı, Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğünün bir 
unsurudur.

Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğü, bir temel hak 
olmanın yanında diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmayı ve bunların 
korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden biridir. Bu bakımdan davanın bir mahkeme tarafından 
görülebilmesi ve kişinin adil yargılanma hakkı kapsamına giren güvencelerden faydalanabilmesi 
için ilk olarak kişiye iddialarını ortaya koyma imkânının tanınması gerekir. Diğer bir ifadeyle dava 
yoksa adil yargılanma hakkının sağladığı güvencelerden yararlanmak mümkün olmaz (Anayasa 
Mahkemesinin B. No: 2013/8896, 23/2/2016 tarihli Mohammed Aynosah,kararından, § 33).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) 6’ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasınında 
da; “Herkes medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili uyuşmazlıklar...konusunda karar verecek olan,...bir 
mahkeme tarafından davasının...görülmesini istemek hakkına sahiptir...” yönünde düzenleme bulunduğu 
görülmektedir.

Anayasa Mahkemesinin başka bir kararında da “...Mahkemeye erişim hakkı, bir uyuşmazlığı 
mahkeme önüne taşıyabilmek ve uyuşmazlığın etkili bir şekilde karara bağlanmasını isteyebilmek 
anlamına gelmektedir. Kişinin mahkemeye başvurmasını engelleyen veya mahkeme kararını anlamsız 
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hale getiren, bir başka ifadeyle mahkeme kararını önemli ölçüde etkisizleştiren sınırlamalar mahkemeye 
erişim hakkını ihlâl edebilir (B. No: 2012/791, 7/11/2013, § 52)” şeklinde tespitlere yer verilmiştir.

Dava çeşitleri HMK 105 vd. maddelerde düzenlenmiştir. Bir davanın hangi dava çeşidini 
oluşturduğu davacının talep sonucunun hangi dava türü tanımına uyduğuna göre belirlenebilir. Davacı 
dava dilekçesinde dava türünü inşai dava olarak yazsa bile bir miktar alacağın tahsili talebinde 
bulunmuş ise bu eda davası olup hâkim bu kapsamda karar vermek zorundadır. Bu nedenle eda davası 
açılması gerekirken inşai dava açılmasında hukuki yarar bulunmadığı gerekçesiyle davanın usulden 
reddine karar verilemez. Hukuki yararı belirleyen davacının gösterdiği dava türü değil, karar verilmesi 
istenen talep sonucudur.

Nasıl ki dava dilekçesinde hiç gösterilmemiş veya yanlış gösterilmiş olsa bile HMK 33. madde 
kapsamında doğru hukuki sebebi bulmak ve uygulamak hâkimin görevi ise HMK 32. madde çerçevesinde 
yargılamayı sevk ve idare ile dava türü tanımlarına ve talep sonucuna göre dava türünü doğru belirleyip 
buna göre yargılamayı sürdürüp davayı sonuçlandırmak da hâkimin görevidir. Bu konuda hâkim, 
davacının dilekçesinde yaptığı isimlendirmeyle bağlı olmaksızın açılan davanın, eda davası, tespit 
davası, belirsiz alacak ve tespit davası, inşai dava, kısmi dava, terditli dava, seçimlik dava ve topluluk 
davası çeşitlerinden hangisi olduğunu belirleyerek yargılamayı sürdürüp davayı sonuçlandıracaktır.

Bir davadaki talep sonucu bazı kısımları itibarıyla birden fazla dava türü tanımıyla ilgili, 
çakışan yani benzer unsurlar içeriyor olabilir. Bu gibi durumlarda hâkim davayı aydınlatma ödevi 
kapsamında davacıdan açıklama isteyerek doğru dava türünü belirleyebilecektir. Tüm bu nedenlerle 
davacı dava dilekçesinde davanın belirsiz alacak davası olduğundan söz etmiş olsa bile belirsiz alacak 
davası unsurları bulunmuyorsa bu davanın açılmasında hukuki yarar olmadığından söz edilemeyecek 
alacağın istenmesinde hukuki yarar olduğundan mevcut unsurları itibarıyla kısmi dava açılmış olduğu 
kabul edilerek davacının talep sonucu hakkında karar verilebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında alacak belirli olmasına rağmen belirsiz alacak davasına 
konu edilmesi durumunda ne yapılması gerektiği konusuna dönecek olursak; şartları bulunmamasına 
başka bir anlatımla talep edilecek alacak miktarının davanın açıldığı anda tam ve kesin bir biçimde 
belirlenmesinin mümkün olmasına rağmen belirsiz alacak davası şeklinde açılan dava, hukuki yarar, 
yani dava şartı yokluğu nedeni ile usulden hemen reddedilmemelidir. Zira bir miktar belirtilmek 
sureti ile açılan belirsiz alacak davası da alacak ister belirli ister belirsiz olsun bir eda davasıdır 
ve eda davalarında hukuki yarar var kabul edilir. Öte yandan davacının dava açmaktan başka bir 
yolla alacağına kavuşması mümkün olmayıp bir mahkeme kararına muhtaç ise dava açmakta hukuki 
yararının bulunduğu tartışmasızdır.

Başka bir anlatımla alacağın belirli veya belirsiz olması başlangıçta var olan hukuki yararı 
ortadan kaldırmaz.

Bu durumda dava dilekçesinde talep edilen asgari tutar somut olayın özelliklerine göre talep 
edilebilecek alacak tutarı konumunda olup kısmi davanın koşulları yoksa davacının tam eda davası 
açtığı kabul edilmelidir.

Ancak dava dilekçesinde talep edilen asgari tutar somut olayın özelliklerine göre talep 
edilebilecek toplam alacak miktarı kadar değilse ve kısmî davanın koşulları da bulunmuyorsa, bu 
durumda mahkemece alacak miktarını netleştirmesi ve bildireceği dava değerine göre eksik harcı 
tamamlaması için davacıya HMK’nın 119’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir haftalık kesin 
süre verilmeli ve verilen kesin süre içinde belirtilen eksikliğin tamamlanması hâlinde davaya tam eda 
davası olarak devam edilmeli, aksi durumda ise davanın usulden reddine karar verilmelidir.

Buna karşılık, dava dilekçesinde asgari bir tutar gösterilmiş olup bunun, alacağın belirli 
bir kesimi olduğu anlaşılmakla birlikte, açılan davanın belirsiz alacak davası mı; yoksa kısmi dava 
mı olduğu hususunda açıklık bulunmuyorsa hâkim, taleple bağlı olduğu için (6100 sayılı HMK 
m. 26) öncelikle, HMK’nın 119’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, davacı tarafa bir haftalık 
kesin bir süre vermeli ve onun beyanı doğrultusunda açılmış olan davanın belirsiz alacak davası 
mı, yoksa kısmi dava mı olduğunu belirlemelidir. Bu da esasen hâkimin davayı aydınlatma ödevi 
kapsamındadır. Davacı verilen bir haftalık kesin süre içinde davanın belirsiz alacak davası olduğunu 
beyan etmiş ve belirsiz alacak davası açılabilmesi için gerekli koşullar mevcut ise, dava belirsiz 
alacak davası olarak görülüp sonuçlandırılmalıdır. Belirsiz alacak davası açılabilmesi için gerekli 
şartlar bulunmakla birlikte davacı açmış olduğu davanın kısmi dava olduğunu belirtmiş ise, bu hâlde 
mahkeme davayı, kısmi dava olarak kabul edip yargılamayı sürdürmelidir. Üçüncü bir ihtimal olarak 
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davacı davasının belirsiz alacak davası olduğunu mahkemeye bildirmiş olmakla birlikte belirsiz 
alacak davasının koşulları bulunmuyor ve fakat kısmi dava açılabilmesi mümkün ise, bu durumda, 
mahkemece, açılmış olan dava, doğrudan bir ara kararıyla bir kısmi dava olarak nitelendirilmek 
suretiyle görülüp karara bağlanmalıdır.

Bu açıklamalar kapsamında somut olaya bakıldığında; davacı vekili müvekkilinin iş sözleşmesinin 
haksız olarak feshedildiğini ancak alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin haklarını saklı 
tutmak sureti ile 1.000,00TL kıdem tazminatı, 500,00TL ihbar tazminatı talep etmiş olup davasını açıkça 
belirsiz alacak davası olarak nitelendirmiştir. Davanın belirsiz alacak davası olarak açılmasına rağmen 
alacakların belirli olduğu sonucuna ulaşıldığından somut olayda belirsiz alacak davasının koşulları 
bulunmamakta ise de, alacaklarının ödenmediğini iddia eden davacının, mevcut yasal düzenlemeler 
karşısında dava açmaktan başka bir yolla alacağına kavuşma imkânı olmayıp, bir mahkeme kararına 
ihtiyaç bulunması karşısında eldeki davayı açmakta hukuki yararının bulunmadığını söylemek mümkün 
değildir. Başka bir anlatımla alacağı olduğunu iddia eden davacının alacağının tahsili amacı ile ister 
kısmi, ister tam eda veya belirsiz alacak davası açmasında her zaman hukuki yararı vardır. Zira davacı 
davalıdan olan alacağını istemektedir.

Öyle ise, alacağın tartışmasız veya belirli olması hâlinde kısmi dava açılamayacağına ilişkin 
6100 sayılı HMK’nın 109’uncu maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmış olmasından dolayı 
belirli alacaklar için de artık kısmi dava açılması mümkün hâle geldiğine ve davacının alacaklarının 
bir kısmını dava ettiğinin dava dilekçesi içeriğinden anlaşılmasına başka bir anlatımla davanın kısmi 
dava olarak görülmesi için gerekli koşulların somut olayda bulunmasına göre, mahkemece dava hukuki 
yarar yokluğundan reddedilmeyerek bir ara kararı ile kısmi dava olarak görülüp sonuçlandırılmalıdır.

Bu yöndeki kabulün Anayasa’nın 141’inci ve 6100 sayılı HMK’nın 30’uncu maddelerinde 
düzenlenen davaların en az giderle ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını öngören 
“usul ekonomisi” ilkesine de uygun olacağı, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına 
alınan hak arama özgürlüğüne ve mahkemeye erişim hakkına da hizmet edeceği açıktır.

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında belirsiz alacak davası açılması için gereken 
hukuki yarar dava şartının dava açıldığı sırada mevcut olması gerektiği, bu dava şartının sonradan 
tamamlanmasının mümkün olmadığı, yerleşik içtihatlarda eda davası açılması gerekirken, tespit davası 
açılması durumunda davanın hukuki yarar yokluğundan reddi gerektiğinin kabul edildiği, aynı hâlin 
burada da geçerli olduğu, dava açılırken mevcut olmayan hukuki yararın hâkim tarafından süre verilerek 
davanın türü değiştirilmek sureti ile giderilemeyeceği, bu nedenle belirli alacakların belirsiz alacak 
davasına konu edildiği eldeki davanın hukuki yarar yokluğundan usulden reddi gerektiği, Özel Daire 
bozma kararının yerinde olduğu, direnme kararının doğru olmadığı görüşü ileri sürülmüş ise de, Kurul 
çoğunluğu tarafından bu görüş benimsenmemiştir.

Hâl böyle olunca mahkemenin direnme kararı yerindedir.
Karşı oy: Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, hukuki yarar dava şartının sonradan 

tamamlanabilir bir dava şartı olup olmadığı noktasındadır.
Alacağın miktarının açıkça belirli olduğu, taraflarca kolayca belirlenebilir olduğu durumlarda 

ne kısmi dava ne de belirsiz alacak veya tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunduğundan söz 
edilemez. Belirsiz alacak davasının şartlarından ilki, alacağın miktarının belirlenmesinin imkânsız 
olması veya bunun davacıdan beklenememesidir. Dava şartları kamu düzenine ilişkindir. Mahkeme 
dava şartlarını kendiliğinden araştırır. Dava şartları davanın esasına girilmesine engel olan dava 
engellerindendir. Mahkeme, dava şartı eksikliğini tespit etmesi hâlinde davanın esasına girmeksizin 
davayı usulden reddeder. Türk hukukunda miktarı veya değeri belirlenebilen alacaklar için belirsiz 
alacak davası açıldığında, davacının hukuki yararının olmadığı kabul edilmektedir.

Bazı dava şartı eksikliği sonradan tamamlanabilirse de, hukukî yarar şartı eksikliği 
tamamlanamaz (Hanağası, Emel, Davada Menfaat, Ankara 2009, s. 323; Si mil, s. 234.). Çünkü dava 
şartları dava açıldığı tarih esas alınarak belirlenir. Hukuki yararı bulunmayan davacıya “Belirsiz alacak 
davası açmakta hukuki yararın yok, hukuki yararın olan başka bir dava türüne göre talep sonucunu 
belirle” denemez.

Hukukî yarar davanın açıldığı tarihte var olmalıdır. Aksi takdirde mahkemenin, hukukî yararın 
bulunmaması sebebiyle davanın usûlden reddine karar vermesi gerekir. Bütün dava şartı eksikliklerinde 
mutlaka süre verilerek eksik olan dava şartının giderilmesi mümkün değildir. Örneğin, dava şartı 
olmasına rağmen mahkemenin görevsiz olması, yargı yoluna aykırılık ya da kesin hüküm hâlinde nasıl 
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süre verilerek eksikliğin tamamlanması söz konusu değilse, hukuki yarar yokluğunda da aynı sonuca 
varmak gerekir. Diğer bir ifadeyle hukuki yarar eksikliği giderilebilecek bir dava şartı olmadığı için, 
mahkemenin bu eksikliği gidermesi için davacıya süre vermesi söz konusu olamaz (Pekcamtez/Simil. 
Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan 2016 S.301).

Yargıtay, istikrar bulmuş olan kararlarında tespit davası açmakta hukuki yararı bulunmayan 
davacıya, davasını eda davasına dönüştürme imkânı vermeden tespit davasının usûlden reddine karar 
verilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Hukuki yararın tamamlanabilir bir dava şartı olduğu kabul 
edilirse artık “eda davası açılabilecek hallerde tespit davası açılmasında hukuki yarar yoktur davanın 
usulden reddi gerekir” içtihadı tarihe karışacaktır, artık 106. maddede belirtilen “güncel hukuki yarar” 
şartının da hiç bir önemi kalmayacaktır. Bugüne kadar, bir davayı başka bir davaya dönüştürmek için süre 
verilmesi yargı kararlarında benimsenmemiştir. Bunun tipik örneği, eda davası açılabilecek durumlarda 
tespit davası açılması hâlinde davanın reddidir. Unutmamak gerekir ki, belirsiz alacak davası farklı 
özel bir dava türüdür; onu başka bir davaya dönüştürecek süre vermek yukarıda söylenenleri de gözden 
geçirmek anlamına gelir.

Tespit davası bakımından kabul edilen bu sonucun belirsiz alacak davası bakımından da kabulü 
zorunludur. Diğer bir ifadeyle belirlenebilen alacakların belirsiz alacak davasına konu edilmesinde 
hukuki yarar bulunmadığı için, mahkeme, belirlenebilen alacak için belirsiz alacak davası açıldığında 
süre vermeksizin davayı usûlden reddetmelidir.

Davacıya süre vererek hukuki yararı olan bir başka dava açılmasına izin vermek talep sonucunu 
değiştirmesine izin vermektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda hâkime iddianın genişletilmesi ya 
da değiştirilmesi hakkında izin verme yetkisi tanınmamıştır(m. 141). İddianın genişletilmesi veya 
değiştirilmesi, kural olarak davalı tarafın açık rızası veya ıslah olmaksızın mümkün değildir. Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun 115. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen eksikliği tamamlanabilen dava 
şartlarının hiçbirinde, eksiklik giderilince davanın genişletilmesi veya değiştirilmesi sonucu ortaya 
çıkmamaktadır. Diğer bir ifadeyle buradaki düzenlemede hâkime dava şartı eksikliğini giderirken, 
kanunun diğer maddelerinde yer alan yasak hallerini görmezden gelme imkânı tanımamıştır. Örneğin, 
eksik olan vekâletnamenin mahkemeye sunulması veya dava ehliyetinin tamamlanmasında davacı talep 
sonucunu değiştirmemektedir. Gider avansına veya teminata ilişkin eksiklik giderilince de iddianın 
genişletilmesi veya değiştirilmesi söz konusu olmamaktadır (Pekcamtez/Simil.a.g.e. S.304).

Belirsiz alacak davası koşulları bulunmadığı hâlde açılan davada, hukuki yararın sonradan 
tamamlanacak dava şartlarından olduğu görüşüne göre davacıya davasını kısmi davaya veya tam 
eda davasına dönüştürmesi için 6100 sayılı HMK.m. 115/2’ye göre bir haftalık kesin süre verilecek ve 
böylece davacı talep sonucunu değiştirebilecektir. Bu ise iddiayı değiştirme veya genişletme yasağının 
açık ihlalidir. Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Gerçekten bu görüşe göre herkes her türlü davayı 
belirsiz alacak davası olarak açabilecek, şartları yoksa, hâkim tarafından verilecek sürede davanın 
türü değiştirilebilecektir. Oysa HMK.m. 119 dikkate alındığında, hâkim ancak dilekçedeki eksiklikleri 
tamamlattırabilir. Dava dilekçesinde açıkça belirsiz alacak davası açıldığı belirtilmişse, bu açıdan dava 
dilekçesinde eksiklik bulunduğu söylenemeyecektir. Belirtmek gerekir ki, HMK.115/2 ve 119. maddelerine 
göre hâkim eksiklikleri tamamlattırabilir. Ancak yanlış olanı doğruya çevirtemez; eksiği tamamlayamaz, 
yol gösteremez. Hâkimin böyle bir yetkisi yoktur. Bu tasarruf ilkesine de, taraflarca getirilme ilkesine de 
tamamen aykırıdır. Bu nedenle hakim davacıya “yanlış dava açtın, sana süre veriyorum, talep sonucunu 
doğru dava için düzelt” diyemez. Aksi hâlde tarafa yol göstermiş olur ki, bu durum hâkimin tarafsızlığına 
halel getirir. Yanlış dava açılmakla artık karşı tarafın hak alanına giren, lehine bir durum oluşmuştur. 
Yanlış dava açan sonuçlarına katlanmalıdır. Dava şartı yokluğu sebebiyle dava usulden reddedilmelidir.

Şartları bulunmadığı hâlde açılan belirsiz alacak davasının usulden reddedilmesi durumunda 
davalı vekalet ücretine hak kazanacaktır. Hâkimin davacıya süre vererek hukuki yararı olan başka bir 
davaya dönüştürmesine izin vermesi davalının hak ettiği vekalet ücretini ortadan kaldıracaktır.

Usûl ekonomisi, mevcut kanun hükümlerine açıkça aykırı biçimde yorum yapmayı mümkün 
kılmaz. Usûl ekonomisi diğer ilkeler ve mevcut kanun hükümleri dikkate alınarak düşünülebilir.

Hukuk Genel Kurulu’nun 11.03.2015 tarih ve 2012/19-1465 E. 2015/1002 K. sayılı kararına 
göre “...mahkeme, dava şartlarından birinin bulunmadığını tespit edince, davanın esası hakkında 
inceleme yapamaz; davayı dava şartı yokluğundan (usulden) reddetmekle yükümlüdür”.

Dava şartlarının bulunup bulunmadığı davada hakim tarafından kendiliğinden (resen) gözetilir; 
taraflar bir dava şartının noksan olduğu davanın görülmesine (esastan karara bağlanmasına) muvafakat 
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etseler bile, hakim davayı usulden reddetmekle yükümlüdür...”
Hukuk Genel Kurulunun 12.02.2014 tarih 2013/14-385 E. ve 2014/100 K. sayılı kararında da 

belirtildiği üzere “...Davacının dava açmaktaki yararı, hukuki olmalıdır; ideal veya ekonomik yarar 
yalnız başına yeterli değildir.

Hukuki yarar dava açıldığı anda var olmalıdır; ilerideki bir yarar yeterli değildir. Bu nedenle, 
muaccel olmayan alacak için dava açılamaz; açılırsa, dava hukuki yarar yokluğundan (usulden) 
reddedilir. Fakat bu durum, alacağın muaccel hale gelmesinden sonra yeniden dava edilmesine engel 
değildir.

Dava şartları, dava açılmasından hükmün verilmesine kadar var olmalıdır. Davanın açıldığı 
anda var olan bîr dava şartı (mesela hukuki yarar) sonradan ortadan kalkarsa, o zaman dava esastan 
değil, dava şartı yokluğundan (usulden) reddedilecektir...”

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 20.05.2014 gün ve 2013/11989 Esas, 2014/13508 karar sayılı 
kararında “.. şartları bulunmadığı halde dava dilekçesinde davanın belirsiz alacak davası olarak 
açıldığı durumda davacıya herhangi bir süre verilmeden hukuki yarar yokluğundan davanın reddi 
yoluna gidilmelidir. Çünkü, alacağın belirlenebilmesi mümkün iken, böyle bir davanın açılmasına Kanun 
izin vermemiştir. Böyle bir durumda, belirsiz alacak davası açmakta hukuki yarar yokluğundan dava 
reddedilmeli, ek bir süre verilmemelidir. Zira, burada talep açıktır, bu sebeple 6100 sayılı Kanunun 119/1-
ğ maddesinin uygulanarak süre verilmesi mümkün değildir; aslında açılmaması gerektiği hâlde belirsiz 
alacak davası açılmış olduğundan, bu konudaki eksiklik de süre verilerek tamamlanamayacağından, 
dava hukuki yarar yokluğundan reddedilmelidir. Buradaki hukuki yarar değildir. Aksinin kabulü, aslında 
açık olan talep sonucunun süre verilerek davacı tarafından değiştirilmesi ve bulunmayan hukuki yararın 
sağlanması için davacıya ek imkan sağlanması anlamına gelecektir ki, buna usûl bakımından imkan 
yoktur, böyle bir durum taraflar arasındaki eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır (H. Pekcamtez/0. Atalay/M. 
Özekes, Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013, s. 454). Eğer talep, davacı tarafından belirsiz alacak 
davası şeklinde açıklanmış olmakla birlikte, gerçekte belirsiz alacak davası şartlarını taşımıyorsa, o 
zaman yukarıdaki şekilde hareket edilmeli, hukuki yarar yokluğundan dava reddedilmelidir.” gerekçesiyle 
mahkeme kararını bozmuş olup, kararın temyizi üzerine Hukuk Genel Kurulunca 07.03.2018 gün ve 
2014/22-2350 Esas, 2018/439 karar sayılı ilam ile... “İlk olarak dava şartları ve dava şartlarından 
olan hukuki yarar kavramı üzerinde kısaca durulmasında yarar bulunmaktadır. Dava şartları 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114-115’inci maddelerinde düzenlenmiş olup davanın esası 
hakkında yargılama yapılabilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan hâllerdir. Dava şartlarından 
biri olmadan açılan dava da, açılmış (var) sayılır, yani derdesttir. Ancak mahkeme, dava şartlarından 
birinin bulunmadığını tespit edince, kural olarak davanın esası hakkında inceleme yapamaz; davayı 
(kural olarak) dava şartı yokluğundan (usulden) reddetmekle yükümlüdür (m. 115/2, c.l; istisna m. 115/2, 
c.l ve c.2) (Kuru, B.: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Legal Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul 2015, s.120). 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre 
davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması bir dava şartıdır. Maddenin gerekçesinde; “Burada 
sözü edilen hukuki yarardan maksat, davacının sübjektif hakkına hukuki koruma sağlanması hususunda 
mahkemeye başvurmasında hali hazırda hukuken korunmaya değer bir yararın bulunmasıdır. Bir başka 
ifadeyle, davacı hakkına kavuşmak için, hâli hazırda mahkeme kararma muhtaç konumda değilse onun 
hukuki yararının bulunduğundan söz etmek mümkün değildir.” şeklinde açıklanmıştır. Davacının dava 
açmaktaki yararının hukuki, korunmaya değer, güncel ve dava açıldığı anda var olması gerekmektedir. 
Belirsiz alacak davası yönünden konu değerlendirildiğinde, belirsiz alacak davasının koşulları 
bulunmadığı hâlde bu tür davanın açılması durumunda, davanın açılmasında hukuki yararın bulunmadığı 
kabul edilmeli ancak hâkim bu hukuki yarar eksikliğinin tamamlanması için davacıya süre vermemelidir. 
Bazı dava şartı eksikliği sonradan tamamlanabilirse de, hukuki yarar şartı eksikliği tamamlanamaz. 
Çünkü açıklandığı üzere dava şartları dava açıldığı tarih esas alınarak belirlenir (Pekcamtez, a.g.e, s.954)” 
gerekçesiyle Yüksek Özel Daire bozma kararına mahkemece uyulması gerektiği belirtilerek Hukuk Genel 
Kurulunca da hukuki yarar dava şartının sonradan tamamlanamayacak dava şartı olduğu kabul edilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunun 18.04.2018 tarih 2015/22-497 Esas, 2018/781 Karar sayılı ilamı ile 
Hukuk Genel Kurulunun 28.03.2018 gün 2015/22-175 Esas ve 2018/558 Karar sayılı ilamı da aynı 
doğrultuda olup Hukuk Genel Kurulunun bu yönde birçok istikrarlı kararları mevcuttur.

Yine Hukuk Genel Kurulunun 02.11.2016 gün 2015/22-1078 Esas ve 2016/1010 Karar sayılı 
ve Hukuk Genel Kurulunun 17.06.2015 gün 2015/22-1052 Esas ve 2015/1612 Karar sayılı ilamlarında 
da, davacı vekilinin talebinin açıkça belirsiz alacak davası olduğu hâlde mahkemece davanın kısmi 
dava olarak kabul edilerek karar verilmesinin doğru olmadığı belirtilmiştir.
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Hukuk Genel Kurulu 25.12.2013 tarih ve 2013/10-436 E. 2013/1748 sayılı kararı ile davacının 
tespit davası açmasında hukuki yararı bulunmadığına karar vermiştir. Kararda belirtildiği üzere “...
Davacının tespit davası ile istediği hukuki koruma diğer dava çeşitlerinden birisi ile sağlanabiliyorsa, 
o zaman davacının tespit davası açmakta hukuki yararı yoktur. Bu şartların bulunmaması halinde 
tespit davası dinlenmez, davanın usulden (dava şartı yokluğundan) reddi gerekir”. Aynı kararda “...
Davacı eda davası açmış olsa idi, eda davası sonunda verilecek hükmün tespite ilişkin bölümü ile bu 
dava sonucunda verilecek tespit hükmünün aynı olacağı, kesin hüküm etkisi bakımından da hiçbir 
fark bulunmayacağı açık olup, dava dilekçesindeki istem sonucunun, açılacak eda davası ile elde 
edilmesi mümkün olduğundan, davacının bu tespit davasını açmada hukukî yararı bulunmamaktadır...”.

Hukuk Genel Kurulu’nun 19.06.2013 tarih ve 2013/22-1712 E. 2013/865 K. sayılı kararında da 
aynı şekilde “... iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi istemiyle 
dava (eda davası) açma olanağı varken, tespit davası açmakta hukuki yararı bulunmadığının kabulü 
gerekir...” denilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunun 2015/22-497 Esas - 2018/781 karar sayılı, 2015/22-175 Esas - 
2015/558 karar sayılı kararlarında da dava konusu kıdem ve ihbar tazminatlarıyla yıllık izin ücreti 
alacaklarının belirlenebilir nitelikte olduğu ve hukuki yarar yokluğu sebebiyle davanın usulden reddine 
karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Hukuki güvenlik ilkesi üzerinde de kısaca durmak yerinde olacaktır.
Anayasa Mahkemesi, yargı organlarının, özellikle de yüksek yargı organlarının, önceki 

içtihatlarından tamamen farklı, onunla çelişen ve ters düşen (bu konuda da haklı ve makul bir gerekçesi 
olmayan) sürpriz kararlarının hukukî güvenlik ilkesine aykırı olduğunu ve temel hak ihlali sayılacağını 
belirtmektedir.

Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” kenar başlıklı 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında, 
“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 
davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” hükmü; Anayasa’nın 138’inci 
maddesinin dördüncü fıkrasında ise, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına 
uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmü bulunmaktadır.

Hukuki güvenlik ile belirlilik ilkeleri, hukuk devletinin ön koşullarındandır. Kişilerin hukuki 
güvenliğini sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlik ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, 
bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde Devlete güven duyabilmesini, Devletin de yasal düzenlemelerinde 
bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Belirlilik ilkesi ise yasal 
düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek 
şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını, ayrıca kamu otoritelerinin keyfî uygulamalarına 
karşı koruyucu önlem içermesini ifade etmektedir.

Hukuki güvenlik ilkesi “öngörülebilirliği” sağlayan işleviyle hukuk devletinin ayrılmaz bir 
parçası olarak, bireylere hem devlet hem de toplumun diğer üyeleri karşısında “ilkesel”, “kurumsal” ve 
“işlevsel” güvenceleri birlikte sağlar.

Anayasa Mahkemesinin bir kararında “... Hukuki güvenlik ile belirlilik ilkeleri, hukuk 
devletinin ön koşullarındandır. Kişilerin hukuki güvenliğini sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlik 
ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven 
duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden 
kaçınmasını gerekli kılar. Belirlilik ilkesi ise yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden 
herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir 
olmasını, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesini ifade 
etmektedir (AYM, E.2013/39, K.2013/65, K.T. 22.05.2013).

Özellikle yüksek yargı organlarının aynı ve benzer konularda verdiği kararlarda tutarlılık 
olmalıdır. Birbirini tutmayan, çelişkili, makul bir sebep olmadan aynı durumlarda verilen farklı 
kararlar hukukî güvenliği bozar, toplumun sisteme olan güvenini sarsar, hukuki belirsizlik oluşturur. 
Bu ise hukuk devleti ile bağdaşan bir durum değildir. Ayrıca temel hak ihlalidir.

Somut olayda davacı, dava dilekçesinde davalı iş yerinde 26.07.2006 - 15.03.2013 tarihleri 
arasında asgari ücretle çalıştığını iddia ederek ve davasını belirsiz alacak davası olarak açtığını da 
belirterek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini dava etmiştir. Dava konusu taleplerin belirlenebilir 
alacaklar olduğu Hukuk Genel Kurulunun da kabulündedir. Davacının belirlenebilir alacaklarını 
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belirsiz alacak dava türünde açtığı kabul edilmiştir. Davacının belirlenebilir alacaklarını belirsiz alacak 
davası olarak açmış olması hâlinde, başlangıçta var olmayan hukuki yarar dava şartının sonradan 
tamamlanabileceğine karar verilmiş olup yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerle hukuki yarar 
dava şartı sonradan tamamlanamayacak dava şartlarından olduğundan saygıdeğer çoğunluğun 
görüşüne katılmamaktayız”.

Belirtmek gerekir ki 6100 sayılı HMK.’un 107. maddesi, İsviçre uygulamasından alınan bir 
düzenlemedir. Bu tür davanın uygulandığı İsviçre ve Alman uygulamasını esas almak isabetli olacaktır.

1)	İsviçre Uygulaması: “İsviçre hukukunda (gerek 2011 yılında yürürlüğe giren İsviçre Medeni 
Usul Kanunu döneminde gerekse İsviçre Medeni Usul Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce, medeni 
usul hukukunun kanton medeni usul kanunlarıyla düzenlendiği dönemde) hakim olan görüşe göre, para 
alacağı için açılan davalarda alacak tutarının belirli (“rakam olarak ifade edilmiş”) olması dava şartı 
sayılmıştır. Belirsiz alacak davası açılması imkânı bu kuralın bir istisnasıdır. Davacı, belirsiz alacak 
davası açmak için aranan şartların mevcut (ezcümle alacak tutarının rakam olarak belirlenmesinin 
imkânsız ya da çok güç) olmamasına rağmen, alacak tutarını belirtmeden dava açarsa, hakim davayı 
hemen dava şartı eksikliği sebebiyle reddetmez. Bu durumda hakim, davacıya, davayı aydınlatma ödevi 
kapsamında bir süre vererek alacak tutarının belirlenmesini ister ve ancak bu yapılmadığı takdirde 
davanın dava şartı eksikliği sebebiyle açılmamış sayılmasına karar verir76.

2)	 Almanya	 Uygulaması: “Dava dilekçesinde talebin belirsizlik içermeyecek şekilde yer 
alması (bu meyanda para taleplerinin rakam olarak ifade edilmesi) Alman hukukunda da davanın 
(dava dilekçesinin) kabule şayanlığı ile ilgili görülmektedir. Buna göre, belirsiz alacak davası açmak 
için aranan şartların mevcut olmamasına rağmen, alacak tutarını belirtmeden dava açılması halinde 
dava dilekçesi kabule şayan değildir. Bu durumda, Alman hakimi de davacıya bir süre vererek alacak 
tutarının belirlenmesini ister ve ancak bu yapılmadığı takdirde davanın kabule şayan olmaması sebebiyle 
(usulden) reddine karar verir77.

b)		 7251	sayılı	kanun	sonrası

28.02.2020 tarihinde resmi gazetede yürürlüğe giren ve 6100 sayılı HMK.’un 107. maddesinin 
2. Fıkrasını değiştiren 7. Maddenin kısmen de olsa tartışmaları sona erdirdiğini ve bir anlamda yukarda 
değinilen Hukuk Genel Kurulu’nun bu yöndeki içtihadını referans alındığını kabul etmek gerekir. Zira 
anılan düzenlemede açıkça “…alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi 
mümkün olduğunda, hâkim tarafından tahkikat sona ermeden verilecek iki haftalık kesin süre içinde 
davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini tam ve kesin olarak belirleyebileceği, 
aksi takdirde davanın, talep sonucunda belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp karara 
bağlanacağı” belirtilmiştir. Bu düzenleme karşısında, alacak ister başlangıçta belirli olsun, ister ise 
yargılama sırasında belirlensin, davacıya verilecek süre içinde belirli hale getirilmez ise kısmi dava 
olarak görülüp sona erdirilecektir.

Zira anılan maddenin değişiklik gerekçesine göre; “Belirli hale gelen alacak, hâkimin verdiği 
kesin sürede artırılabilecektir. İsviçre öğretisinde de kabul edilen görüş bu istikamettedir, fakat 
maddenin ikinci fıkrasının son cümlesinde yapılan değişiklik İsviçre hukukundan farklı bir sonucu 
benimsemektedir. Nitekim İsviçre öğretisinde hâkimin verdiği süreye rağmen talep belirlenmemişse 
dava şartı eksikliğinden dolayı davanın reddedilmesi gerektiği belirtilmektedir. Oysa hukukumuzda 
yapılması önerilen kanun değişikliği ile davacının talebini artırmaması halinde dava, İsviçre hukukunda 
olduğu gibi dava şartı eksikliğinden dolayı usulden reddedilmeyecek, hâkim davacının talep sonucuna 
göre hükmünü tesis edecektir. Belirsiz alacak davasında hâkimin davacıya alacağını belirlemesi için 
süre vermesi, yukarıda belirtildiği ve İsviçre hukukunda da kabul edildiği üzere hâkimin aydınlatma 
ödevinin gereğidir. Buradan hâkimin talep sonucundan daha fazlasına karar vereceği gibi bir anlam 
çıkartılamaz, zira dava geçici bir talep sonucuyla açılan belirsiz alacak davasıdır. Her iki taraf da belirsiz 
alacak davası olarak açılan bu davada artırılan talep sonucuna göre hâkimin nasıl hareket edeceğini çok 
iyi bilmektedir. Aslında burada hâkim, Kanunun kendisine yüklediği bir görevi ifa etmektedir. Ayrıca 

76 Prof. Dr. Ali Cem Budak hocamızdan mail ile alınan bilgi. Nicholas Gut, Die unbezifferte Forderungsklage nach der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung [İsviçre Medeni Usul Kanunu’na göre Belirsiz Alacak Davası], doktora tezi, Helbig 
Lichtenhahn Verlag, 2014, s. 56-57.

77 Prof. Dr. Ali Cem Budak hocamızdan mail ile alınan bilgi. Ezcümle Greger, Zöller Zivilprozessordnung [Alman Medeni 
Usul Kanunu Şerhi], 30. Bası, Verlag Otto Schmitt 2014, paragraf 253, Kenar no. 13-14a, 23.
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alacağın miktarının hangi anda belirlenir hale geldiğini (tahkikatın sona erdiğini) en iyi tespit edecek 
olan da hâkimdir. Kanunun kendisine yüklediği görevi yerine getiren hâkimin eyleminden tarafların 
olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkartabilmeleri mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki alacağın belirli 
hale gelmesine rağmen davanın esastan reddedilmesi her zaman mümkündür”78.

Unutulmamalıdır ki kısmi dava da belirsiz alacak davası gibi bir tahsil davasıdır. Her ikisi ayrı 
bir dava türü değil, eda davasının alt türleridir. Keza çoğun içinde az her zaman vardır kuralı uyarınca, 
alacak belirli veya yargılama sırasında belirlenmesine rağmen davacı alacağını verilen süre de belirli 
olan veya belirlenen alacağının tamamını talep etmediği takdirde davaya kısmi dava olarak devam etme 
getirilen değişikliğin gereğidir. Zira davacı kısmi da olsa harç yatırmış ve bir miktar talepte bulunmuştur. 
Mahkemeye erişim hakkı ile usul ekonomisi ilkesi de bunu gerektirir. Aksi yorumlar bu hak ve ilkenin 
ihlali niteliğindedir.

Ancak yukarda değinilen ve birleşme sonrası verilen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, Daire 
özellikle kararın yayımlanmasından sonra 7251 sayılı kanun ile 6100 sayılı HMK.’un 107. Maddesinde 
getirilen değişikliğe de değinerek, 22. Hukuk Dairesinin kapatılmadan önceki uygulamasına da devam 
niteliğindeki kararı ile alacak başta belirli ise belirsiz alacak davası olarak açıldığında, mahkemece süre 
verilmeden reddi gerektiği ve bunun tamamlanabilir bir dava şartı olmadığı şeklinde uygulama yapacağını 
belirtmiştir79. Anılan karardaki gerekçeye göre; “7251 sayılı Kanun ile 107. maddede yapılan değişiklikler 
şartları olmadığı halde açılan belirsiz alacak davasında davacıya süre verilerek hukuki yarar eksikliğini 
tamamlama imkânı tanımamaktadır. Dairemizce sözü edilen düzenleme, şartları mevcut olan belirsiz alacak 
davasında yapılan yargılama ile alacağın belirli hale gelmesi durumunda hâkimin geçici talep sonucunu 
kesin talep sonucuna dönüştürmesi için alacaklıya süre vermesi gerektiği yönünde değerlendirilmiştir”.

Birleşmeden sonra Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kanun değişikliğine rağmen bu şekildeki 
yorumu, davaya erişim hakkı, usul ekonomisi ilkesine ve özellikle Hukuk Genel Kurulunun bu konudaki 
içtihadına aykırıdır. Zira usul kuralı açık düzenleme yapmamış ise aleyhe yoruma başvurulmamalıdır. 
Kaldı ki kanun koyucu belirsiz alacak davasını, etkin hukuki koruma için getirmiştir. Davacı belirli olan 
veya yargılama sırasında belirli hale gelen alacağını verilen sürede arttırmaz ise getirilen etkin hukuki 
korumadan yararlanamaz. Kısaca belirsiz alacağın nimetlerinden faydalanamaz.

9.		 Manevi	Tazminatın	belirsiz	alacak	davasına	konu	olup	olmayacağı	sorunu

Manevi tazminat isteminin temelinde, davalının haksız eylemi yatmaktadır. Bilindiği üzere, 
haksız eylemin unsurları; zarar, kusur, fiil ile zarar arasında illiyet bağı ve fiilin hukuka aykırı olmasından 
ibarettir.

Öte yandan, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 47. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 
56.) maddesinde düzenlenen manevi tazminatta kusurun gerekmediği, ancak takdirde etkili olabileceği, 
22.6.1966 tarih ve 1966/7 Esas 1966/7 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıkça vurgulanmıştır. 
Bu kararın gerekçesinde, takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hâl ve şartlar 
da açıkça gösterilmiştir. Bunlar, her olaya göre değişebileceğinden, hâkim bu konuda takdir hakkını 
kullanırken, ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde 
göstermelidir.

Yine Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesine göre; hâkimin özel hâlleri göz önünde tutarak, 
manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği tutar adalete uygun olmalıdır. Bu para 
tutarı, aslında ne tazminat ne de cezadır. Çünkü mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını amaç 
edinmediği gibi, kusurlu olana yalnız hukukun ihlalinden dolayı yapılan bir kötülük de değildir. Aksine, 
zarara uğrayanda bir huzur duygusu uyandırmayı, aynı zamanda ruhi ızdırabın dindirilmesini amaç 
edindiğinden, tazminata benzer bir fonksiyonu da vardır. O hâlde bu tazminatın sınırı, onun amacına 
göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut durumda elde edilmek istenilen tatmin duygusunun 
etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

Manevi tazminat, duyulan elem ve ızdırabın kısmen ve imkân nispetinde iadesini amaçladığından 
hâkim, Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesi gereğince hak ve nesafete göre takdir hakkını kullanarak, 
manevi tazminat miktarını tespit etmelidir.

78 Öztek/Taşpınar/Kale. Değişiklik Değerlendirme. s: 103-104. 
79 Y. 9. HD. 14.09.2020 gün ve 2016/26476 E, 2020/7547 K. 
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Hâkim belirlemeyi yaparken somut olayın özelliğini, zarar görenin ekonomik ve sosyal 
durumunu, paranın alım gücünü, maluliyet oranını, beden gücü kaybı nedeniyle duyulan ve ileride 
duyulacak elem ve ızdırabı gözetmelidir80.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01.03.2006 tarih ve 2006/2-14 E, 2006/26 K. sayılı kararında 
ifade edildiği üzere manevi tazminat, zarar görenin kişilik değerlerinde bedensel bütünlüğünün iradesi 
dışında ihlali hallerinde meydana gelen eksilmenin (manevi zararın) giderilmesi, tazmin ve telafi 
edilmesidir. Zarar görene tanınmış olan manevi tazminat hakkı kişinin sosyal, fiziksel ve duygusal 
kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda öngörülen bir tazminat türüdür. Amacı ise kişinin, 
hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin 
duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi 
olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları 
dindirmeyi, hafifletmeyi amaçlar. Bu tazminat bizzat yaşanan acı ve elemin karşılığıdır. Bu tazminat 
türü, kişinin haksız eylem sonucu duyduğu acı ve elemin giderilmesini amaçladığı için, zarar gören kişi, 
öngördüğü miktarı belirleyerek istemde bulunabilir. Manevi zarar, haksız eylemin onucunda, uğranılan 
kişilik değerlerindeki azalmanın karşılığı olduğu ve zarar gören tarafından da takdir ve tayin edilebilir 
bulunduğu için birden fazla bölümler halinde istenemez. Bu tazminat bizzat yaşananın acı ve elemin 
karşılığı olduğu için, haksız eylemin meydana geldiği anda gerçekleşir. Acı ve elemin bölünerek bir 
kısmının açılacak kısmi dava ile kalanının açılacak başka bir davada talep edilmesi, manevi tazminatın 
özüne ve işlevine aykırı düşer. Ödemenin uzaması, para değerindeki düşüşler, enflasyon nedeniyle alım 
gücünün azalması gibi nedenlerle hükmedilecek miktarın faizi ile birlikte tahsili zararı karşılamaktan 
uzak olması, manevi tazminatın bölünerek istenmesini haklı göstermez.

İş kazasında zarar gören davacı, davanın açıldığı tarihte manevi tazminat alacağının miktarını 
kendisi belirlediğinden, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak 
belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu söylenemez. O halde 
manevi tazminat istemi manevi tazminatın bölünmezliği kuralına aykırı bir biçimde kısmi veya belirsiz 
alacak davası olarak açılamaz ve manevi zararın HMK.’un 107. maddesine göre dava yoluyla tespiti 
de istenemez. Bu nedenlerle mahkemece manevi zararın tespitine yönelik davanın hukuki yarar 
yokluğundan usulden reddine karar verilmesi doğrudur81.

80 Y.HGK. 28.05.2003 gün 2003/21-368-355; 23.06.2004 gün 2004/13-291-370 ve 19.06.2013 gün 2013/21-20-868 sayılı 
kararları.

Y. HGK. 16.10.2018 gün ve 2018/21-852 E, 2018/1440 K. 
81 Y. 21. HD. 06.03.2013 gün ve 2013/3004 E, 2013/4066 K. 
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Anayasa Mahkemesi’nin
Bireysel Başvuru Kararlarında
Hukuka Aykırı Delil Yaklaşımı

Sümeyye KOCAMAN
Ardahan Adalet Komisyonu ve 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

I-GİRİŞ 

 Bir suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse kim tarafından işlendiği ve hangi yaptırıma uğrayacağı 
iddia, savunma ve yargılama adı verilen bir dizi işlem sonrasında verilecek karar ile açığa çıkacaktır. Bir 
suç şüphesinin ortaya çıkmasından başlayarak hükmün kesinleşmesine kadar devam eden bu sürece ceza 
yargılaması adı verilmektedir1. Görüldüğü üzere ceza yargılaması, soruşturma ve kovuşturma evrelerini 
bir bütün olarak içine alan üst kavram niteliğindedir. 
 Ceza yargılamasının amacı, yargılamanın sonunda maddi gerçeğe ulaşmaktır. Hukukumuzda bu 
amaca ulaşmak üzere her türlü delilin kullanılması mümkündür. Medeni yargılama hukuku bakımından 
HMK'nın 200/1. maddesinde yer alan senetle ispat kuralında olduğu gibi bir düzenleme CMK'da 
bulunmamaktadır. Bu nedenle yazılı, sözlü, elektronik v.b her türlü bilgi, beyan veya materyalin ceza 
muhakemesi anlamında delil olmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Nitekim CMK'nın 217/2. 
maddesi, yüklenen suçun hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebileceğini 
açıkça ifade etmiştir. Ancak yine maddeden delilin niteliğine değil elde ediliş şekline göre bir sınırlama 
yapıldığı ve ancak hukuka uygun yollarla elde edilen delillerin kabul göreceğinin ifade edildiği 
anlaşılmaktadır. Bu sınırlama ile, bir hukuk devletinde maddi gerçeğe ulaşmak uğruna her yola 
başvurmak mazur görülemeyeceğinden, ispat faaliyetine kanuni bir sınır çizilmiş ve suçla mücadele ile 
hukuk devleti ilkesi arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır. CMK'da yer alan bu kural Anayasa'nın 
38/7. maddesinde "Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak değerlendirilemez." şeklinde 
tüm yargılama alanlarında geçerli olmak üzere genel bir düzenleme olarak yer almıştır.
 CMK, yargılama sürecinde delillerin elde edilmesini, değerlendirilmesini ve bu deliller 
çerçevesinde hüküm verilmesini bir düzene bağlamıştır. Kanun hükümleri incelendiğinde, çeşitli 
hükümlerde delillerin hukuka uygunluğunu sağlamanın temel alındığı görülmektedir. Örneğin; CMK'nın 
45/3. maddesinde tanıklıktan çekinme hakkı olan kimselere bu haklarının bildirilmesinin aranması, 

1  Benzer yönde tanımlamalar için bkz. Yener Ünver, Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 1.Cilt, 6. Bas-
kı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012, s. 1 vd.; Bahri Öztürk, Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erden, Özge Sırma 
Gezer, Yasemin F. Saygılar Kent, Esra Alan Arcan, Efset Erden Tütüncü, Özlem Özaydın, Ceza Muhakemesi 
Hukuku, 4. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s. 21 vd.; Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 14. 
Bası, Adalet Kitapevi, Ankara, 2017, s. 1 vd..
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koruma tedbirlerinde delilin güvenilirliğini ve hukuka uygun yollardan elde edilmesini sağlamaya 
yönelik usullerin getirilmesi, 147. maddede ifade ve sorgunun tarzına ve bu sırada şüpheli veya sanığın 
sahip olduğu haklara ilişkin ayrıntılara yer verilmesi gibi düzenlemelerde açık bir ifade yer almamasına 
karşın bu düşüncenin temel alındığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında kanunda açıkça delilin hukuka 
uygunluğuna atıf yapıldığı düzenlemelerin bulunduğu da görülmektedir. Örneğin; CMK'nın "İfade alma 
ve sorguda yasak usuller"  başlıklı 148. maddesinde "Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine 
dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir 
veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. Kanuna 
aykırı bir yarar vaat edilemez. Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak 
değerlendirilemez. Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda 
şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz." denilerek hangi hallerde alınan 
ifadelerin delil sayılamayacağı ortaya konulmuştur. Yine CMK'nın 206/2. maddesinde, ortaya konulması 
istenilen bir delilin kanuna aykırı olarak elde edilmesi halinde reddolunacağı esası kabul edilmiştir. 
Kanunun 230/1. maddesinde ise, mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde delillerin tartışılması ve 
değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kapsamda dosya içerisinde 
bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi aranmıştır.
 CMK'nın getirdiği bu güvencelere aykırı olarak delil elde edilmesi ve bu delillerin 
mahkumiyete esas alınması şüphesiz hukuka aykırılık oluşturacak ve bu hukuka aykırılık kanun yolları 
ile denetlenecektir. Ancak kanun yollarına başvurmak suretiyle bu hukuka aykırılığın giderilememesi 
de imkan dahilindedir. Bu noktada karşımıza 2010 yılı Anayasa değişikliği ile birlikte kamu gücü 
tarafından temel hak ve özgürlükleri ihlal edilenlere tanınan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
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yapma imkânı çıkmaktadır2. Hukuka aykırı delilin elde edilme şekli ve bunun sanığın mahkumiyetine 
esas alınması sureti ile temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü eliyle ihlal edilmiş olacağı gözetildiğinde, 
bu durumun bireysel başvuruya zemin hazırlayacağı ortadadır. Bu doğrultuda çalışma konumuzu,  
kanun yolu mercii olarak görev yapmayan Anayasa Mahkemesi'nin derece mahkemelerinin delillerin 
nitelendirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin takdirlerine yaklaşımı oluşturmaktadır. Konu öncelikle 
Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kararlarında ortaya koyduğu genel ilkelerin takdimi, ardından 
somut karar örneklerinde bu ilkelerin nasıl uygulandığının tespiti ile işlenecek, ayrıca Yargıtay'ın hukuka 
aykırı deliller konusundaki yaklaşımına da yer verilmeye çalışılacaktır.

 II-BİREYSEL BAŞVURU KARARLARINDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE 
İLİŞKİN İLKELER

•	 Bireysel başvuru yolunun ikincil niteliği gereği, delillerin hukuka aykırılığına ilişkin iddialar ilk 
kez AYM önünde ileri sürülemez. 

 Bireysel başvuru yoluna gidilebilmesi için, bir yandan ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem, 
eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel 
başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması, diğer yandan ihlale ilişkin iddiaların bu başvurular sırasında 
dile getirilmiş olması gereklidir. Bu durum AYM kararlarında sıkça ifadesini bulan “bireysel başvuru 
yolunun ikincilliği” ilkesinden kaynaklanmaktadır. 
 AYM bireysel başvuru yolunun ikincil nitelikte olmasını; temel hak ve özgürlüklere saygının, 
devletin tüm organlarının anayasal ödevi olması ve bu ödevin ihmal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan hak 
ihlallerinin düzeltilmesinin idari ve yargısal makamların görevine girmesiyle açıklamaktadır. Bu nedenle, 
mahkemeye göre temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddialarının öncelikle derece mahkemeleri 
önünde ileri sürülmesi, bu makamlar tarafından değerlendirilmesi ve bir çözüme kavuşturulması esastır. 
Burada başvurucunun yapması gereken, Anayasa Mahkemesi önüne getirdiği şikâyetini öncelikle ve 
süresinde yetkili idari ve yargısal mercilere usulüne uygun olarak iletmesi, bu konuda sahip olduğu bilgi 
ve kanıtlarını zamanında bu makamlara sunması ve aynı zamanda bu süreçte dava ve başvurusunu takip 
etmek için gerekli özeni göstermiş olması olarak açıklanmaktadır3.
 AYM bu genel yaklaşımını delillerin değerlendirilmesine ilişkin kararlarında da sürdürmüş 
ve delillerin hukuka aykırılığına ilişkin iddiaların öncelikle derece mahkemesinde ileri sürülmesi 
gerektiğini ifade etmiştir. Bu merciler önünde ileri sürülmeyen iddialar ise Mahkemece kanun yollarının 
tüketilmemesi nedeniyle kabul edilmez bulunmuştur4.

2  Bireysel başvuru yoluna ilişkin detaylı bilgi için bkz. Tolga Şirin, Anayasa Mahkemesi  Kararları 
Işığında Bireysel Başvuru Hakkı, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015

3 Alper Kurtuldu Başvurusu, 2013/8064, 26/02/2015, pr. 29-30.
4 İbrahim Özden ve Mehmet Özden Başvurusu, 2014/10764, 27/12/2017: "Başvurucular;  t a n ı k l ı k t a n 

çekinme hakkı bulunan yakın akrabalarıyla yaptıkları telefon görüşmelerinin  iletişimin tespiti sı-
rasında dinlendiğini, anılan tedbire, koşulları oluşmaksızın  başvurulduğunu, dinleme kararında 
belirtilmeyen tarihlerde de dinleme yapıldığını ve  hukuka  aykırı  elde edilen söz konusu delile da-
yanılarak mahkumiyet kararı verildiğini,  çelişkili  kolluk tutanakları, tanık ve müşteki beyanları gö-
zetilerek keşif yapılmadan  mahkumiyet kararı verildiğini iddia etmişlerdir. Bireysel başvurunun ikincil 
niteliğinin  bir  sonucu olarak olağan kanun yollarında ve mahkemeler önünde ileri sürülmeyen  iddi-
alar ile bu mahkemelere sunulmayan bilgi ve belgeler bireysel başvuru konusu edilemez  (Bayram Gök, 
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•	 Anayasa Mahkemesinin görevi, delil sunma ve inceleme yöntemlerinin yasaya uygun olup ol-
madığını denetlemek değil başvuru konusu yargılamanın bütünlüğü içinde adil olup olmadığını 
değerlendirmektir.

 Belirli bir davaya ilişkin olarak delilleri değerlendirme ve gösterilmek istenen delilin davayla 
ilgili olup olmadığına karar verme yetkisi esasen derece mahkemelerine aittir. Ancak bu yönüyle Anayasa 
Mahkemesinin görevi, belirli delil unsurlarının kanuna uygun şekilde elde edilip edilmediklerini tespit 
etmekten ziyade bu türden "kanuna aykırılığın" Anayasa'da korunan başka bir hakkın ihlali ile sonuçlanıp 
sonuçlanmadığını ve bu "kanuna aykırılığın" bir bütün olarak yargılamanın adil olup olmamasına 
etkisini incelemektir. Bu yapılırken delillerin elde edildiği koşulların, onların gerçekliği ve güvenilirliği 
üzerinde şüphe doğurup doğurmadığının dikkate alınması gereklidir5.

•	 İşkence veya kötü muameleye dayalı ikrar iddiasının işin esasından önce çözülmesi gereklidir.

 AYM, ikrarın kişinin hür iradesine dayalı olup olmadığının, kovuşturma aşamasında çelişmeli 
bir usulle yargılama makamı tarafından irdelenip değerlendirilmesinin gerektiğini, özellikle sanığın, 
soruşturma aşamasındaki ikrarını, kötü muamele veya işkence altında verdiğini belirterek hakim önünde 
reddetmesi halinde işin esasına geçilmeksizin öncelikle bu konunun açıklığa kavuşturulmasını ifade 
etmekte aksi yöndeki uygulamaların hakkaniyete uygun yargılama hakkı bakımından önemli eksiklik 
oluşturduğunun altını çizmektedir6.

•	 Hukuka aykırı yöntemle alınan ikrarın daha sonra özgür irade ile kabulü veya hukuka aykırı 
delil ile kişinin cezalandırılması arasındaki nedensellik bağının kesilmesi halinde salt bu olgular 
yargılamanın hakkaniyete aykırı yapıldığını göstermez.

 Hüküm kurulurken işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele ile toplanan delillere 
dayanılması, hakkaniyete uygun yargılama hakkı ile bağdaşmamakla birlikte, işkence ve kötü muamele 
yasağına aykırı bir biçimde soruşturma aşamasında elde edilen bir ikrar yerine, daha sonra kişinin 
mahkeme huzurunda özgür iradesiyle verdiği ifadeye dayanılarak hüküm kurulmuş olması halinde salt 
önceki ifadenin işkence ve kötü muamele yasağı ile bağdaşmayan yöntemlerle elde edilmiş olması, 
yargılamanın bütününün hakkaniyete aykırı kabul edilmesini gerektirmez. Yargılamanın hakkaniyete 
uygun yargılama yapılıp yapılmadığı, dayanılan diğer delillerin sıhhatine bakılarak tespit edilmelidir78.

§ 20). Somut olayda başvurucuların, ihlale neden olduğunu ileri sürdükleri  iddiaları temyiz aşamasında dile 
getirmedikleri böylece başvuru yollarını usulüne uygun  tüketmedikleri anlaşılmaktadır. Açıklanan neden-
lerle başvurunun bu kısmının da diğer kabul  edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin başvuru 
yollarının tüketilmemesi  nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar  verilmesi gerekir.". Benzer yön-
de bkz. Ongun  Yücel Başvurusu, 2013/6899, 20/04/2016.

5 Suna Ökmen ve Dursun Bütüner Başvurusu, 2013/717, 20/04/2016, pr. 132-134; Jakop  Gabriel Baş-
vurusu, 2013/2392, 15/04/2015, pr. 38; Yaşar Yılmaz Başvurusu, 2013/6183,  19/11/2014, pr. 46.

6 Ökmen-Bütüner, pr. 137; Delil İldan Başvurusu, 2014/2498, 12/07/2016, pr. 75; Müslüm  Turfan Başvu-
rusu, 2013/2516, 18/11/2015, pr. 49.

7  Ökmen-Bütüner, pr. 136.
8  Yargıtay da mahkumiyet kararına hukuka aykırı bir delilin esas alındığı haller de, temel  alınan diğer 

delillerin mahkumiyete yeterli olup olmadığı değerlendirmesi yapmakta, yeterli  olduğu kanaatine eri-
şirse bozma yoluna gitmemektedir. Yargıtay 14. CD, 03/05/2018 tarih ve  2018/3482 E., 2018/3357 K.: 
"İlk derece mahkemesince kurulan hükmün gerekçe kısmında  sayılan deliller arasında yer alan ve 
müştekinin başvurusuna istinaden kolluk personelince  başlatılan tahkikat kapsamında sanık yakalandığı 
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 Hüküm kurulurken işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele ile toplanan delillere 
dayanılması AYM kararlarında sıklıkla ifade edildiği üzere hakkaniyete uygun yargılama hakkı ile 
bağdaşmamaktadır. Ancak Mahkeme, suç şüphesi altındaki kişinin yargılama sırasında verdiği ikinci 
ikrarın, tek başına veya bunu doğrulayıcı tartışmasız nitelikteki maddi delillerle birlikte mahkumiyetine 
ve cezalandırılmasına yeterli bulunduğu ve özellikle kullanılan yasak sorgu yöntemleri sonucunda 
tartışmalı hale gelen maddi deliller ile kişinin cezalandırılması arasındaki nedensellik bağının kesildiği 
durumlarda salt işkence ve kötü muamele yasağına aykırılık nedeniyle yargılamanın bütün olarak adil 
olmadığının kabul edilmesinin mümkün olmadığını kabul etmektedir9. Burada yargılamanın hakkaniyete 
uygun yargılama yapılıp yapılmadığının, dayanılan diğer delillerin sıhhatine bakılarak tespit edilmesi 
gerektiği ortaya konulmuştur.

•	 Baskı ve zorlamaya ilişkin iddiaların işkence ve kötü muamele yasağı kapsamında ileri sürülmemesi 
bu iddiaların adil yargılama hakkı kapsamında incelenmesine engel teşkil etmez.

Baskı ve zorlamaya maruz kalındığına ilişkin iddiaların ayrı bir şikâyet olarak ifade edilmemesi ve 
buna ilişkin somut olguların ortaya konulmaması, AYM tarafından adil yargılanma hakkı kapsamında 
yapılacak incelemede belirtilen koşulların göz önünde bulundurulmasına engel değildir. Mahkeme, 
AİHM’in de işkence ve kötü muamele yasağı kapsamındaki şikâyetlerin kabul edilemez bulunması 
nedeniyle incelenmemiş olmasını, belirtilen koşulların adil yargılanma hakkı açısından göz önünde 
bulundurulmasına engel olarak görmediğini ifade etmektedir10. 

•	 İşkence ve kötü muamele altında toplanan delillerin, mahkemenin ulaştığı vicdani kanaat 
üzerinde etkili olması ve bu etkinin önemini ortadan kaldıracak derecede esaslı, güvenilir 
ve şüpheden uzak başka delillere dayanılmamış olması yargılamanın bütün olarak adilliğini 
zedeler11. 

•	 Gerekli usuli güvencelerin sağlanmış olması ve delilin yargılamayı lekeleyecek bir kaynaktan elde 
edilmemesi halinde salt delilin hukuka aykırılığı adil yargılama hakkına aykırılık oluşturmaz.

 AYM, AİHM'in aynı yöndeki kararlarına atıf yaparak, yeterli hukuki temeli bulunmadan veya 
hukuka aykırı vasıtalar kullanılarak elde edilmiş materyallerin yargılamada kanıt olarak kullanılmasının, 
kural olarak, başvurucuya gerekli usuli güvencelerin sağlanmış olması ve materyalin baskı, zorlama ve 
tuzak gibi yargılamayı lekeleyebilecek nitelikli ve kaynaklı olmaması şartıyla, AİHS'nin 6. maddesinde 
düzenlenen adil yargılanma standartlarına aykırılık oluşturmayacağını ifade etmektedir. Mahkemeye 
göre değerlendirme yapılırken başvurucuya, delillerin gerçekliğine itiraz etme ve kullanılmalarına 
karşı çıkma fırsatı verilip verilmediği ve mahkemece bunun değerlendirmeye alınıp alınmadığı 
incelenmelidir12. 

sırada tanzim edilip müdafii  bulunmaksızın olaya ilişkin sanığın beyanına yer verilmesi nedeniyle 5271 sayı-
lı CMK'nın  147, 150/3 ve 217/2. maddelerine aykırı nitelik taşıyan  09.05.2016 tarihli kolluk tutanağının  
yasak delil kapsamında olmasından dolayı  hükme esas alınamayacağı anlaşılmış ise de   dosyada yer 
alan diğer deliller nazara alındığında sanığın eyleminin sabit olduğu  görüldüğünden,  bu husus bozma nedeni 
yapılmamıştır.".

9  Delil İldan, pr. 74; Güllüzar Erman Başvurusu, 2012/542, 04/11/2014, pr. 64-65.
10  Burak Çileli Başvurusu, 2013/2541, 09/09/2015, pr. 92.
11  Delil İldan, pr. 76; Güllüzar Erman, pr. 66.
12  Jakop Gabriel, pr. 37.
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III-KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI VE YARGITAY'IN YAKLAŞIMI

A. Arama Koruma Tedbirindeki Hukuka Aykırılıklar

 Konutunda izinsiz şarap üretim, satış ve nakli yaptığı ihbarı üzerine yapılan arama sonucunda, 
başvurucunun evinin alt katındaki depoda 440 adet 20 litrelik bidonlara doldurulmuş 8.800 litre, 230 
adet 30 litrelik bidonlara doldurulmuş 6.600 litre, dört adet 500 litrelik tanklara doldurulmuş 2.000 
litre şarap ve 165 adet markalı şişelere doldurulmuş şarap ve dokuz adet boş şişe ele geçirilen olayda, 
yapılan yargılama sonucunda başvurucuya 4733 sayılı Kanuna aykırılıktan mahkumiyet kararı verilmiş; 
başvurucu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında konutunda icra edilen arama işleminin gece 
vakti yapıldığını, arama işlemi sırasında ihtiyar heyeti veya komşulardan iki kişinin bulundurulmadığını, 
somut olayda suçüstü veya gecikmede sakınca bulunan halin söz konusu olmadığını, arama kararı ve 
işleminin 5271 sayılı Kanun’un 118. ve 119. maddelerine aykırı olduğunu, bu nedenle, elde edilen 
delillerin de hukuka aykırı kabul edilmesi gerektiğini, buna rağmen ilk derece yargılaması ve temyiz 
aşamalarında bu durumun dikkate alınmamasının Anayasa’nın 38. maddesine aykırılık oluşturduğunu 
ifade ederek ihlal iddiasında bulunmuştur. 
 AYM, öncelikle Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde 
arama yapılabilmesi için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişinin bulundurulması 
gerektiği yönündeki CMK kuralını hatırlatmış, somut olayda bu arama işlemi sırasında mahalle muhtarı 
haricinde, ihtiyar heyeti veya komşulardan ikinci bir kişi hazır bulundurulmaması nedeniyle aramanın 
kanuna aykırı olarak yapıldığı sonucuna varmıştır. Ancak bu aykırılığın, arama işlemi sırasında hazır 
bulunmayan Cumhuriyet savcısının, arama işleminin tamamlanmasını müteakiben arama mahalline 
gelerek başvurucuya, arama işlemi ve elde edilen suç eşyası ile ilgili sorular sorması, başvurucunun 
gerek arama kapsamındaki işlemlerin icrası sırasında, gerekse soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki 
beyanlarında, arama sonucunda elde edilen delillerin sıhhatine ve gerçekliğine yönelik somut herhangi 
bir itirazda bulunmaması, ayrıca arama sonucunda ele geçirilen şarapların bir kısmının kendisine ait 
olduğunu, bir kısmının ise başka şahıslara ait olduğunu iddia etmiş ise de belirtilen suç eşyasının zilyedi 
olduğunu inkâr etmemesi, arama işlemi sırasında bulundurulması gereken kişilerden birinin eksik 
olmasının yol açtığı, arama işleminin ve arama sonucunda elde edilen delillerin güvenilirliğini şüpheye 
düşüren somut bir durum veya risk tespit edilememesi ve başvurucu tarafından da bu kapsamda herhangi 
bir somut iddia ileri sürülmemesi nedeniyle delillerin sıhhatini şüpheli hale getirmediği kanaatine 
ulaşılmış ve başvuru esastan reddedilmiştir13.
 Arama esnasında mahal ihtiyar heyetinden veya komşulardan kimse bulundurulmadığı bir başka 
olayda,  başvurucuya ait olduğu iddia edilen taşınmazda yapılan aramada, bir kısmı Türkiye'de yaşamayan 
yaban hayvanlarına ait post vb. unsurlar bulunmuş, bunun üzerine başvurucu hakkında Kara Avcılığı 
Kanunu'na uymayarak verdiği zarar nedeniyle tazminat davası açılmış ve yargılama neticesinde dava kabul 
edilmiştir. Başvurucu açıkça adres belirtilmeyen arama kararının hukuka uygun olmadığını, aramanın 
kanunda belirtilen usule aykırı yapıldığını, arama esnasında kendisinin bulunmadığını, buna rağmen o 
mahal ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulmadığını, arama tutanağı ile sonradan 
hazırlanan rapor arasında farklılıklar bulunduğunu ifade ederek AYM'ye bireysel başvuru yapmıştır.

13  Jakop Gabriel Başvurusu (karar tarih ve numarası için bkz. dn. 5.)
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  Mahkeme öncelikle Anayasa’nın 38. maddesinin altıncı fıkrasında, kanuna aykırı olarak elde 
edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği açıkça hükme bağlandığını, bahsi geçen anayasal 
kuralın, temel olarak ceza yargılaması hukukuna ilişkin olmakla birlikte, uygulanabildiği ölçüde hukuk 
yargılaması bakımından da dikkate alınması gerektiğini vurgulamış, akabinde olay tarihinde yürürlükte 
bulunan 1412 sayılı Kanun’un 97. maddesine göre, hâkim veya Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın 
süknada veya iş görmeğe mahsus mahaller ile kapalı yerlerde aramada bulunabilmek için o mahal 
ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulması zorunluluğuna ve somut olayda bu kurala 
uyulmamış olması nedeniyle yapılan aramanın, o tarihte yürürlükte bulunan 1412 sayılı Kanun’un 97. 
maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğuna işaret etmiştir.  Aramanın icrasındaki “kanuna aykırılığın” bir 
bütün olarak yargılamanın adil olup olmamasına etkisi bakımından yaptığı incelemede ise, yargılamanın, 
“arama” ve “arama esnasında elde edilen eşyalar” üzerine bina edilmesi, bir başka deyişle hükmün 
esas ve belirleyici unsurunun gerçekleştirilen hukuka aykırı arama işlemi sonucunda elde edilen deliller 
olması nedeniyle başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir14. 
 AYM kararına konu her iki olayda da arama işlemi sırasında hazır bulunması gereken 
kişilerin eksik olduğu, ancak bir kararda ihlal bulunduğu diğerinde bulunmadığı sonucuna varıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu noktada farklı sonuca varılmasının nedeni değerlendirilmelidir. Mahkeme söz 
konusu eksiklik nedeniyle her iki kararda da aramanın hukuka aykırı olduğunu tespit etmiştir. İkinci 
kararda başkaca bir delil olmaksızın hükmün salt arama kararı ve neticelerine dayandırılması ihlal 
sonucuna varılmasına neden olurken, ilk kararda hukuka aykırılığın C. Savcısının olay yerine gelerek 
aramaya ilişkin işlemler yapması ve gerek başvurucunun beyanları gerek arama işleminin ve elde edilen 
delillerin sıhhatini tehlikeye düşüren somut bir itiraz veya olgunun söz konusu olmaması nedeniyle 
telafi edilebildiği sonucuna varıldığından ihlal kararı verilmemiştir.
 Konuya ilişkin kararlarına bakıldığında Yargıtay'ın da hazır bulundurulması gereken kişilerin 
eksikliği halinde arama işlemini hukuka aykırı olarak değerlendirdiği görülmektedir15. Bunun yanında 
Yargıtay da somut kararlarda varılan sonuca benzer şekilde, eğer ihlal edilen kural bir hak ihlaline neden 
olmuyor ve yargılama faaliyetlerinin bütünü itibariyle adil yargılanma ilkesi zedelenmiyorsa, o delilin 
yargılamada değerlendirilemeyeceğinden bahsedilemeyeceğini ilke olarak kabul etmektedir16.

B. Başvurucunun Beyanının Alınması Sırasındaki Hukuka Aykırılıklar

 Başvurucunun, diğer sanıkların kolluk tarafından işkenceyle ve avukatlarının katılımı 
sağlanmaksızın alınan ifadelerinin kendisi aleyhine delil kabul edildiğini, kendisinin işkence sonucu 
verdiği ifadelerinin de mahkûmiyete esas alındığını, bu hususun AİHM’in kendisi hakkında verdiği ihlal 
kararı ile de sabit olduğunu, hukuka aykırı yolla elde edilen delillere dayanılarak mahkûm edildiğini 

14  Yaşar Yılmaz Başvurusu (karar tarih ve numarası için bkz. dn. 5.)
15  Yargıtay 7. CD, 20/02/2017 tarih ve 2015/3903 E., 2017/10933 K.: "CMK.nun 119/4.  maddesinde 

yer alan Cumhuriyet Savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı  yerlerde arama yapabilmek 
için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi  bulundurulur." şeklindeki düzenleme karşısında köy 
halkından yalnızca bir kişinin hazır  bulunduğu  şekilde yapılan hukuka aykırı arama sonucu ele geçen 
eşyanın yasak delil  niteliğinde olduğu, gibi sanık aşamalarda sigarayı satmadığını içmek amacıyla  bu-
lundurduğunu söylemesi karşısında Anayasa'nın 38/2, 5271 sayılı CMK.nun 206/2-a,  217/2, 230/1. madde ve 
fıkralarına göre, hukuka aykırı surette elde edilen delillere  dayanılarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı 
gözetilerek sanığın beraati yerine yazılı  şekilde mahkumiyetine karar verilmesi.."

16  Yargıtay 16. CD, 31/03/2016 tarih ve 2016/223 E., 2016/2948 K.
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iddia ettiği bir başka olayda Mahkeme, başvurucunun gözaltına alındığı tarihte düzenlenen adli tıp 
raporuna göre vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, gözaltı süresi sonunda Adli Tıp 
Kurumu tarafından düzenlenen raporda vücudunda kısmen iyileşmiş sıyrık ve kabuklu yaraların olduğu 
tespit edildiğini vurguladıktan sonra başvurucunun gözaltına alınırken ve emniyette tutulduğu sırada 
manevi baskı ve işkenceye uğradığının Adli Tıp Kurumu raporuyla, Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararındaki 
gerekçeyle ve başvurucu hakkında verilen AİHM kararıyla maddi bir vakıa hâlini aldığını ifade etmiş, 
ayrıca İlk Derece Mahkemesi de başvurucu ve sanık S.P.nin ifadelerini "işkence gördüklerini ileri 
sürdükleri için" delil olarak kabul etmediğini ortaya koymuştur. Tüm bu tespitler ışığında ise "Başvurucu 
hakkındaki yargılama; arama esnasında elde edilen “eşyalar”, başvurucunun işkence gördüğü döneme 
ilişkin olarak müdafii olmaksızın alınmış beyanlara dayalı olarak tanzim edilmiş “tutanaklar” ve kollukça 
müdafii olmaksızın alınan diğer sanıklarca doğrulanmamış “beyanları” üzerine bina edilmiştir. İlk derece 
Mahkemesinin mahkûmiyet gerekçesi incelendiğinde başvurucu aleyhinde beyanda bulunan diğer sanık 
beyanları, teşhis tutanakları ve aramada ele geçirilen deliller mahkûmiyete esas alınmıştır. “Diğer sanık 
beyanları” olarak hükme esas alınan ifadelerin bir kısmının AİHM tarafından (bkz. § 21) işkence altında 
alındığının belirlendiği, diğer kısmının ise sanıklar tarafından Mahkeme huzurunda doğrulanmadığı ve 
müdafi hazır olmaksızın soruşturma evresinde alınmış beyanlar olduğu görülmektedir (bkz. §§ 51, 53, 
55). Adli aramaya ilişkin tutanak ise kovuşturma evresinde işkence altında imzalandığı gerekçesiyle 
sanıklarca kabul edilmemiştir. Kaldı ki adli arama da usulüne uygun yapılmamıştır." denilerek 
Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına adil yargılanma hakkını ihlal edildiğine karar verilmiştir. 
Görüldüğü üzere Mahkeme burada hem başvurucunun beyanlarının hem de başvuru yönünden hükme 
esas alınan diğer delillerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini ayrı ayrı ortaya koymuştur17.
 AYM kararına konu bir başka olayda başvurucu, kendisi ile birlikte mahkum olan tüm sanıkların 
polis ifadelerinin zor ve tehdide dayalı alındığını, bu ifadelerin mahkeme önünde reddedilmeleri nedeniyle 
hukuka aykırı delil niteliğinde bulunduğunu, emniyette avukatıyla görüştürülmediğini iddia etmiştir. 
Mahkeme, suçlamanın niteliği ve cezanın ağırlığı ile gözaltı sonrası savunma ve beyanları dikkate 
alındığında başvurucunun dört günlük gözaltı sırasında bilinçli ve anlayışlı bir biçimde avukat yardımı 
istemeyerek ifade vermeyi kabul ettiğinin her türlü şüpheden uzak görünmediğini, başvurucunun bu 
vazgeçmenin sonuçlarını makul olarak öngörebildiğinin somut olarak ortaya konulmadığını vurgulamış; 
ayrıca başvurucunun kabul etmediği ifadesinin mahkûmiyetine dayanak alındığını, daha sonra sağlanan 
avukat yardımı ve yargılama usulünün diğer güvencelerinin soruşturmanın başında savunma haklarına 
verilen zararı gidermediğini ifade etmiştir.  Yargılama devam ederken yürürlüğe giren ve kovuşturma 
aşamasında savunmanın etkinliğini sağlamayı öngören 5271 sayılı Kanun’un 148/4. maddesinin, 
temyiz aşamasında değerlendirilmediği de kararda önemli bir nokta olarak geçmiştir. Mahkemeye 
göre, başvurucunun gözaltında avukat yardımından yararlanamaması ve bu nedenle savunma haklarına 
verilen zarar, yargılamanın bir bütün olarak adil olmasını engellemiştir. Bu sebeple, yargılamanın daha 
sonraki aşamalarında adil yargılanma hakkının diğer güvencelerinin yerine getirilip getirilmediğinin 
ayrıca incelenmesine gerek görülmemiş ve başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar 
verilmiştir18.

17  Müslüm Turfan Başvurusu (karar tarih ve numarası için bkz. dn. 6.)
18  Burak Çileli Başvurusu (karar tarih ve numarası için bkz. dn. 10.)
Yargıtay herhangi bir işkence veya kötü muamele iddiası bulunup bulunmadığına  bakmaksızın, kollukta 
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 Gözaltında bulunduğu zaman diliminde, kolluk ve Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi 
alınırken bir avukatın hukuki yardımından yararlandırılmadığını ileri süren başvurucu bakımından 
Mahkeme, gözaltında bulunduğu sırada bir avukatın hukuki yardımından yararlanamamış ise de hâkim 
huzurundaki sorgusuna kadar devam eden süreçte susma hakkını kullanmasına izin verildiği için, 
kendisini suçlayıcı herhangi bir beyanda bulunmadığını veya aleyhine herhangi bir delil göstermediğini 
belirtmiştir. Başvurucunun, bir avukatın hukuki yardımından mahrum bırakılmış olmasının savunma 
hakkının kullanılması bakımından bir eksiklik olduğunun ancak bu durumun somut olayda, 
başvurucunun savunma hakları bakımından telafisi mümkün olmayan bir zarara neden olmadığının 
ve belirtilen bu eksikliğin, sorgu işleminde avukatın katılımı ile giderildiğinin altı çizilmiştir. Bu 
açıklamalar çerçevesinde, başvurucunun belirtilen iddialarının, adil yargılanma hakkına yönelik bir ihlal 
oluşturmadığı kanaatine varılmıştır.

C. İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirine İlişkin Hukuka Aykırılıklar

 Hırsızlık suçuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında başvurucuların sinyal bilgilerinin 
değerlendirildiği ve iletişimlerinin tespit edildiği bir olayda AYM, suç tarihi itibariyle hırsızlık suçunun 
CMK'nın 135. maddesinde yer alan katalog suçlardan olmaması nedeniyle iletişimin denetlenmesi 
neticesinde elde edilen delillerin kullanılmasının mümkün olmadığını, Yargıtay kararlarına da atıf 
yaparak bu tür delillerin hukuka aykırı nitelik taşıdığını belirtmiştir. Mahkumiyet kararının esas olarak 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin tedbirlerin icrasından sonra elde 
edilen delillere dayandırılması, aynı zamanda esaslı ve belirleyici delilin, başvurucuların suça konu 
olayın gerçekleştiği gece saatlerinde sık aralıklarla telefon görüşmesi yaptıklarının tespiti olması da 
nazara alınarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir19.
 Konuya ilişkin kararlarına bakıldığında Yargıtay ile AYM'nin aynı yaklaşım içerisinde oldukları 
görülmektedir. Yargıtay da, hukuka aykırı olarak elde edilmiş bulunan iletişim tespit tutanaklarının 
hükme esas alınmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir. Bir kararda, "Gerçektende haberleşme 
hürriyeti anayasal bir haktır ve ihlali önemsiz kabul edilemez. CMK'nın 135. maddesinde iletişimin 
dinlenilmesinin katalog suçlar için mümkün kılınması, katalog harici suçlar için tespit edilmiş 
delilleri CMK’nın 138. maddesinin dahi dışında tutması hukuka aykırı bir kararla elde edilmiş 
iletişim tespit tutanaklarının hükme esas alınmayacağının kanun tarafından da açıkça öngörüldüğünü 
göstermektedir. Buna göre yargılamanın bir bütün olarak adil yapılmış sayılması dahi hukuka aykırı 
dinleme tutanaklarının delil olarak kullanılabileceği anlamına gelemez. Ancak, kanuna aykırı olarak 
elde edilmiş iletişimin dinlenilmesi kayıtlarının sanığın anayasal haklarının ihlali sonucu elde edilmiş 
olması nedeniyle hükme esas alınamayacağı hususundaki yegane istisna bu kayıtların sanığın lehine 
delil olarak kullanılabilecek olmasıdır. Yukarıda açıklanan gerekçeler, oluşa ve dosya içindeki tüm 
delillere göre; mahkemece hükme esas alınan iletişimin dinlenmesi ve uzatma kararları ile elde edilen 
ve hükme esas alınan delillerin hukuka aykırı olup yasak delil niteliğinde olduğu, sanıklar hakkında 
yapılan teknik takip, izleme ve iletişimin tespiti tedbirlerinin hukuka uygun delil olarak kabul 
edilemeyeceği gözetilerek hukuki durumlarının takdir ve tayin edilmesi gerekirken yazılı şekilde 

müdafi olmaksızın alınan ifadenin daha sonra reddedilmesi halinde  hükme esas alınamayacağını  
kabul etmektedir. bkz. Yargıtay 1. CD, 04/07/2012 tarih ve  2011/7306 E., 2012/5530 K. 

19  Abdulvahap Kaçar ve Ercan Kaçar Başvurusu, 2014/16887, 22/03/2018.
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bu delillerin hükme esas alınmak suretiyle sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi.." denilerek 
mahkumiyet kararının bozulmasına karar verilmiştir20.

D. Tanıkların Beyanının Alınması Sırasındaki Hukuka Aykırılıklar

 Tanık beyanlarına dayalı mahkumiyet kararının hukukiliğine ilişkin bir başvuruda başvurucu, 
yargılandığı ceza davasında mahkûmiyetine dayanak yapılan delillerin başka ceza davalarında 
yargılanan sanıkların aşamalarda alınan beyanları olduğunu, aleyhine beyanda bulunan bu kişilerle 
yüzleştirilmediğini, bu kişilere soru soramadığını, bu kişilerin beyanlarının yasak sorgu yöntemleriyle 
alınıp alınmadığının araştırılmadığını, bu kişilerin mahkemece beyanlarının yeniden alınmadığını, bu 
sebeple savunma hakkının kısıtlandığını iddia etmiştir. 
 Mahkeme yaptığı değerlendirme neticesinde; kovuşturma sırasında bütün kanıtların 
tartışılabilmesi için, kural olarak, bu kanıtların aleni bir duruşmada ve sanığın huzurunda ortaya 
konulmaları gerektiğini; bu kuralın istisnaları olmakla birlikte, eğer bir mahkûmiyet sadece veya 
belirli ölçüde, sanığın soruşturma veya yargılama aşamasında sorgulama veya sorgulatma imkânı 
bulamadığı bir kimse tarafından verilen ifadelere dayandırılmış ise, sanığın haklarının Sözleşme’nin 
6. maddesindeki güvencelerle bağdaşmayacak ölçüde kısıtlanmış olacağını; olayın tek tanığı varsa ve 
sadece bu tanığın ifadesine dayanılarak hüküm kurulacak ise, bu tanığın duruşmada dinlenmesi ve sanık 
tarafından sorgulanması gerektiğini; tanığın, sanığın sorgulamadığı bir dönemde alınan önceki ifadesine 
dayanılarak mahkûmiyet kararı verilemeyeceğini ilke olarak ortaya koymuştur. Ardından somut 
başvuruda başvurucunun cezalandırılmasına dayanak yapılan tek delilin tanıklar olduğu, söz konusu 
beyanların, başka davalarda yargılanan bazı sanıkların soruşturma aşamasında polis nezdinde sanık sıfatı 
ile verdiği beyanları içerdiği, İlk Derece Mahkemesinin, bu tanıkları duruşmaya çağırarak dinlemek 
yerine, bu kişilerin ifadelerinin dosya içerisine getirtilmesi ile yetindiği, tanıkların yargılandıkları 
mahkemelerde yaptıkları savunmalarda hazırlık beyanlarının baskı ve zorlama altında alındığını ileri 
sürdükleri tespit edilmiştir. Bunun yanında başvurucunun tanık beyanlarına ilişkin itirazlarını ilk derece 
mahkemesinde ileri sürmemekle birlikte temyiz aşamasında ileri sürdüğü de ayrıca vurgulanmıştır. 
 Tüm bu tespitlerin ardından "Somut olayda İlk Derece Mahkemesi, hükme esas aldığı 
beyanların sahipleri olan tanıkların duruşmada dinlenmesi için hiçbir girişimde bulunmamıştır. 
Dolayısıyla bu tanıkların 5271 sayılı Kanun’un 211. maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan ve 
duruşmada dinlenmesi yerine önceki beyanlarının okunması ile yetinilebilecek tanıklar olup olmadığı 
araştırılmamıştır. Bu beyanların önem dereceleri itibariyle de duruşmada okunmakla yetinilecek 
beyanlardan olduğu da kabul edilmiş değildir. Dahası başvurucu veya müdafiinin hükme esas alınan 
tanıkların beyanlarının duruşmada okunulmakla yetinilmesine açık muvafakatleri de bulunmamaktadır. 
Sonuç olarak savunmanın çapraz sorguya tabi tutmadığı tanıkların yazılı ifadelerinin dosyaya girmesine 
itiraz etmediği ancak eğer itiraz edilmiş olsaydı çok büyük ihtimalle kabul edileceği bir davada feragatin 
gerçekleşmediğini kabul etmek gerekir. Öte yandan başvurucu ve müdafii hükme esas alınan ifade 
tutanaklarını görme ve bu ifadelerin kanıt olarak kullanılmasına karşı çıkma imkanına sahip olmuş 

20  Yargıtay 16. CD,  08/05/2017 tarih ve 2016/2524 E., 2017/5338 K. Benzer yönde bkz.  Yargıtay 16. CD, 
31/03/2016 tarih ve 2016/223 E., 2016/2948 K.; Yargıtay 23. CD,  15/11/2015 tarih ve 2015/12208 E., 
2015/6214 K.; Yargıtay 4. CD, 14/09/2015 tarih ve  2015/9550 E., 2015/33752 K.

Bunun yanında Yargıtay baba-oğul arasındaki telefon görüşmelerinin mahkumiyetin tek  delili olduğu bir olay-
da; söz konusu delilin CMK'nın 135/2. maddesi kapsamında yasak delil 
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olsalar bile böyle bir imkan, başvurucunun tanıkları sorgulayabileceği ve sorgulatabileceği şekilde 
huzura gelmelerinin ve doğrudan dinlenmelerinin yerini alamaz (bkz. Hulki Güneş/Türkiye, B. No: 
28490/95, 19/9/2003, § 95). Somut olayda başvurucunun tanıkları sorgulama imkânının hayati önemde 
olmasının sebebi yalnızca başvurucunun ağır bir ceza alması değildir. Somut olayda tanık sorgulama 
imkânı, aynı zamanda, duruşmada dinlenmeyen ve yalnızca başka davaların hazırlık soruşturmalarında 
verdikleri ifadelerle yetinilen tanıkların beyanlarının olayın aydınlatılması açısından ağırlığının çok 
ciddi olması nedeniyle hayati önemdedir. İlk Derece Mahkemesi yalnızca başka davaların hazırlık 
soruşturması sırasında dinlenen ve başvurucu ile yüzleşmesi olanağı olup olmadığı araştırılmamış olan 
sanıkların beyanlarına dayanarak başvurucunun cezalandırmasına karar vermiştir. Mahkûmiyet sadece 
başvurucunun soruşturma veya yargılama aşamasında sorgulama veya sorgulatma imkânı bulamadığı 
kimseler tarafından verilen ifadelere dayandırılmış olduğundan ve savunma haklarının korunması 
için hiçbir tedbir alınmadığından başvurucunun hakları Anayasa’nın 36. maddesindeki güvencelerle 
bağdaşmayacak ölçüde kısıtlanmıştır." denilerek ihlal kararı verilmiştir21.
 Mahkeme tanıklara ilişkin benzer iddiaların bulunduğu Engin Bulut başvurusunda, aynı 
dosyada sanık olan tanıkların kollukta müdafisiz olarak ifade verdiklerini ancak bu ifadelerinin içeriğini 
müdafiileri huzurunda savcılıkta ve ayrıca sorguda tekrar ettiklerini, bu nedenle yargılamanın bütünlüğü 
içinde delillerin değerlendirilmesinde bariz takdir hatası veya açık keyfilik bulunmadığını kabul 
etmiştir22.

21  Ali Rıza Telek Başvurusu, 2013/2630, 30/12/2014.
22  Engin Bulut Başvurusu, 2014/516, 28/09/2016.
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Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Öğretim Üyesi

ÖZET

Zekânın değişikliklere uyum sağlama yeteneği olarak tanımlanmasından hareketle yapay zekâ da, 
“karmaşık bir durumu algılama ve bu doğrultuda akılcı karar alma yeteneği” şeklinde tanımlanmakta-
dır. Başka tanımlamalarda yapay zekâ, insana özgü bazı yeteneklerin aslı gibi taklit edilebilmesi yetene-
ği olarak da yer almaktadır. Hangi tanım esas alınırsa alınsın, yapay zekânın gelecekte insan yaşamına 
yön veren başat faktörlerden biri olacağı ve söz konusu alanın da hukuksal açıdan düzenlenmesinin 
zorunlu olacağı açıktır. Yapay zekânın öncelikle bir kişilik olup olamayacağı tartışılmıştır. Hukuksal 
açıdan yapay zekânın gelecekte hak ve yetkiler üstlenebilecek bir kişilik olacağı kanaatindeyiz. Nitekim 
tüzel kişiliklerin de toplumsal hayatta görülmeye başladığı anda benzer tartışmalar olmuştur. Bugün 
tüzel kişilerin, bir kişilik formu olduğu noktasında duraksama bulunmamaktadır.

Yapay zekânın medeni hukuk sorumluluğu da çözümü büyük güçlükler ihtiva etmeyen bir alan 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim belirtilen durum esas olarak kusursuz sorumluluk ilkesinin uy-
gulama alanı bulmasından kaynaklanmaktadır. Ancak ceza hukuku sorumluluğuna gelindiğinde birçok 
sorun alanı bizi beklemektedir.

1 odegirmenci@etu.edu.tr

Bu metin, 05 – 07 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen XI’nci Uluslararası Eğitim Denetimlerin Kongresinde su-
nulan aynı adlı tebliğin genişletilmiş şeklidir.

Dergilerinin bu sayısında benim çalışmama da yer verme inceliği gösteren, kuruluşu ile şahsımı da bir Ardahanlı 
olarak sevindiren Ardahan Barosu’na teşekkürlerimi sunarım.

Yapay Zekâ
ve Ceza Hukuku
Sorumluluğu
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Ceza sorumluluğundan bahsedebilmek için kanunda suç olarak tanımlanan haksızlığın maddi ve 
manevi unsurlarının bulunmasının yanı sıra somut olayda kusurun bulunması da aranmaktadır. Özellik-
le manevi unsur ve eyleminin hukuksal sonuçlarını algılama ve buna göre davranışlarını yönlendirme 
yeteneğinin bulunması, yapay zekânın ceza sorumluluğu bakımından hukukçuları arayışlara itmiştir.

Türk ceza hukukunda sadece gerçek kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmiştir. Bununla birlik-
te özellikle mukayeseli hukukta yapay zekânın ceza sorumluluğuna ilişkin tartışmalar mevcuttur. Söz 
konusu tartışmalarda çoğunlukla üç temel sorumluluk modeli üzerinde durulmaktadır; öncelikle yapay 
zekânın araç olarak kullanıldığı ve asıl sorumluluğun arkada plandaki gerçek kişide olduğu dolaylı fa-
illik sorumluluk modeli, ikinci olarak arkadaki kişinin olası doğal sonuçlardan sorumlu olması modeli 
ve son olarak da doğruda sorumluluk modeli. Bu tebliğde bu sorumluluk modelleri çerçevesinde konu 
açıklanacaktır.

ARTIFICIAL	INTELLIGENCE	AND	CRIMINAL	RESPONSIBILITY

ABSTRACT

Based on the definition of intelligence as the ability to adapt to changes, artificial intelligence 
is defined as “the ability to perceive a complex situation and make rational decision-making in this 
direction”. In other definitions, artificial intelligence is also included as the ability to imitate some 
human-specific abilities like the original. Regardless of which definition is based, it is clear that artificial 
intelligence will be one of the leading factors that direct human life in the future and that this field will 
have to be regulated legally. It is discussed whether artificial intelligence is primarily a personality. 
Legally, we believe that artificial intelligence will be a personality that can assume rights and powers in 
the future. As a matter of fact, there were similar debates when legal entities started to be seen in social 
life. Today, there is no hesitation that legal entities have a personality form.

The civil law responsibility of artificial intelligence is also an area where the solution does not 
contain great difficulties. As a matter of fact, this situation stems from the fact that the principle of strict 
liability finds its application area. However, when it comes to criminal law, many problem areas await us.

In order to be able to talk about criminal responsibility, the law requires the existence of material 
(actus reus) and moral elements (mens rea) of the injustice defined as a crime, as well as the existence 
of a culpability in the concrete incident. In particular, moral element and the ability to perceive the legal 
consequences of actions and to direct their behavior accordingly led the lawyers to search for artificial 
criminal responsibility.

In Turkish criminal law, only the criminal responsibility of natural persons is accepted. However, 
there is controversy regarding the criminal responsibility of artificial intelligence, especially in 
comparative law. The discussions mainly focus on three main models of responsibility; firstly, the 
perpetration-via-another liability model, where artificial intelligence is used as a tool and the real 
responsibility lies with the real person in the background; secondly the natural-probable-consequence 
liability model and lastly the direct liability model. In this study, the subject will be explained within 
the framework of these responsibility models.
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“İki farklı yaratılış mitolojisi bulunmaktadır; birisi insanın topraktan diğeri ise göklerden 
(büyük patlama teorisi – bing bang theory)2 geldiğini kabul etmektedir. Bu yaratılış mitinde, bilgisa-

yarlar topraktan ve kodlar ise göklerden gelmiştir.”3

I. GENEL	AÇIKLAMALAR
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler artan bir ivme göstermektedir. 20’nci yüzyılın ikinci yarı-

sının başlarında hayatımıza etkin bir şekilde girmeye başlayan bilgisayarlar, öncelikle insan tarafından 
kullanılan bir araç iken insanın yerine bazı işlerin yapılması işlevini de üstlenmeye başlamıştır. Geli-
nen noktada ise insana ait özelliklere sahip yazılımların insan adına ancak insan gibi karar alabilmesi 
ve uygulaması söz konusudur.

İnsan yeteneklerine haiz makinelerin hayali ilkçağlara ve hatta mitolojilere kadar uzanmaktadır. 
Homeros’un İlyada’sında kendi kendine hareket edebilen ve “üçayaklı” olarak tanımlanan sandalye-
lerden ve Hephaistos’un yapmış olduğu altın “refakatçilerden” bahsedilmektedir.4 İlkçağ filozofların-
dan Aristoteles “Düşünün, elimizdeki her alet ya bizim emrimizle ya da ihtiyaç halinde kendi işini icra 
ediyor; eğer … ozanın ‘kendi başlarına hareket edip tanrılar meclisine girerler’ dediği Hephaistos’un 
üçayaklıları gibi, dokuma tezgâhının mekiği kendiliğinden gidip gelse ve lirin mızrabı kendi kendine 
çalsa, o zaman ne usta zanaatkârlar hizmetçiye gereksinim duyar ne de efendiler kölelere” demek su-
retiyle aslında insan hayatını kolaylaştıracak ve kendi kendine hareket edebilen ürünlerin arayışlarını 
dile getirmiştir. 

Bilim tarihçisi George Dyson tarafından “yapay zekânın atası”5 olarak isimlendirilen Thomas 
Hobbes’a da giriş bölümünde yer vermek gereklidir. Hobbes, Leviathan’ın sunuş bölümünde “yapay 
hayvan” inşa etmenin olanaklılığına işaret etmiştir; “Yaşamı birtakım uzuvların deviniminden ibaret 
sayıyorsak, bunun içimizdeki asli bir aksamdan kaynaklandığını kabul ediyorsak, tüm otomatların 
(saatler gibi, yaylar ve çarklar sayesinde kendi kendine hareket eden motorlar) yapay bir yaşamı 
olduğunu neden söylemeyelim? Kalp yerine yay var demektir, sinirler yerine sicimler vardır, eklemler 
yerine bedeni hareket ettiren şey çarklardır…”.6

İlkçağlarda bu düşle başlayan yapay zekâ günümüzde sınırlı hafıza kapasitesi ile geçmiş bilgiyi 
değerlendirerek bir dizi karar verici işlemleri insan gibi gerçekleştirebilmektedir. Yapay zekâ kavram 
olarak ilk kez 1955 yılında Amerikalı bilgisayar bilimci John McCarthy tarafından ortaya atılmış ve 
temel olarak insanlar tarafından yapıldığında belli bir zekâ gerektiren işlerin makineler tarafından 
yapılmasını ifade etmektedir.7

Söz konusu teknolojik gelişimlerin, toplumsal hayatı düzenleme iddiasında olan hukuk bilimini 
etkilememesi söz konusu olamayacaktır. Faydalı amaçlarla çevrenin insan tarafından belli bir bakış 

2  Parantez içindeki bölüm tarafımızca eklenmiştir.
3  George Dyson, Turing’s Cathedral: The Origins of the Digital Universe (Pantheon Books 2012), ix; Matilda 

Claussén – Karlsson, Artificial Intelligence and the External Element of the Crime, An Analysis of the Libabi-
lity Problem, Final Thesis for the Law Program, Spring 2017, s. 7.

4  Nils J. Nilsson, Yapay Zekâ Geçmişi ve Geleceği, Çev. Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Temmuz 
2018, s. 19.

5  George B. Dyson, Darwin Among the Machines: The Evolution of Global Intelligence, Helix Books, 1997, s. 7.
6  Nilsson, s. 20.
7  Başak Bak, “Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan 

Hukuki Sorumluluk”, TAAD, Y. 9, S. 35, Temmuz 2018, s. 212.
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açısıyla değiştirilmesi olarak da tanımlanan teknoloji ile hukuk arasındaki ilişki bağımlı ve karşılıklı 
bir ilişki olarak ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin hukuku şekillendirmesi olasılığı olduğu gibi huku-
kun da bazı düzenlemeleri ile teknolojiyi şekillendirmesi söz konusu olacaktır.8 İnsanlığın inşa ettiği 
araçları tarafından inşa edileceği hipotezi ise yapay zekâ söz konusu olduğu zaman üzerinde görüş 
birliğine varılacak bir durumu da ifade etmektedir.9

Bu çalışmada öncelikle yapay zekâ kavramının sınırları konunun detaylı bir şekilde ele alınabil-
mesi amacıyla çizilecek, daha sonra yapay zekânın ceza sorumluluğuna iki farklı bakış açısı ile yakla-
şılacaktır. Sıradancı bakış açısı ile mevcut hukuk kuralları ile konunun çözümlenebilir olup olmadığı 
değerlendirilecektir. İstisnacı bakış açısı ile de yapay zekânın sorumluluğunun düzenlenmesi için yeni 
kurallara ihtiyaç bulunduğu düşünülerek ve mevcut pozitif hukukun dışına çıkılarak çözüm aranmaya 
çalışılacaktır.

II. YAPAY	ZEKÂ	KAVRAMI
Zekâ basit bir tanımla problem çözme yeteneğidir. Söz konusu yetenek ise algılama, anlama, kavra-
ma, akıl yürütme, muhakeme, öğrenme ve problem çözme süreçlerini gerektirmektedir. Yapay zekâ 
değişik şekillerde tanımlanmıştır. Belmann, 1978’de yapay zekâyı “insan ile ilişkilendirilen düşün-
me, karar alma, problem çözme ve öğrenme gibi faaliyetlerin otomasyonu”10, 1985’te Charniak – 
McDermott “algılamayı, rasyoneliteyi ve hareketi mümkün kılan hesaplama çalışmaları”11 olarak 

8  David Flint, “Law Shaping Technology: Technology Shaping the Law”, International Review of Law, Compu-
ters and Technology, Vol. 23, No. 1-2, March – July 2009, s. 5-11.

9  Marshall Mcluhan, Understanding Media: The Extension of Man, McGraw Hill, New York 1996, s. 23.
10  Richard E. Bellman, An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think?, 1978 (aktaran Gabriel 

Hallevy, Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems, Springer 2015, s. 6)
11  Patrick Henry Winston, Artificial Intelligence, 3rd ed., 1992.
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tanımlamıştır. Kavramı ilk kez 1955 yılında Dortmunt Konferansında kullanan John McCarthy ise 
“Yapay zekâlı varlıklar, insan gibi düşünebilen ve kendi kendine kararlar alabilen, bunun yanın-
da insanların odaklandıkları işleri yapma ve çözmeye çalıştıkları problemleri sonuca kavuşturma 
yeteneğine sahip olan makineler” şeklinde tanımlamıştır.12 Yakın zamanlardaki tanımlar daha çok 
insan doğasında bulunan görme, işitme, algılama ve ayırt etme gibi işlevlerin algoritmalar vasıta-
sı ile bilgisayarlara yerleştirilmesine yönelik sistemler olması noktasına odaklanmakta ve zekâya 
sahip bir varlık olan insanın özelliklerini taklit etmek suretiyle yaratılmış zekâlı13 sistemler olarak 
tanımlamayı yapmaktadır.
Max Tegmark, Yaşam 3.0 Yapay Zeka Çağında İnsan Olmak14 adlı eserinde yaşamı karmaşıklığını sür-
düren bir süreç olarak tanımladıktan sonra bilgisi (yazılımı) hem davranışına hem de donanımının kıla-
vuzlarına karar veren, kendini kopyalayan ve bilgi üreten bir sistem olarak düşünmemizi istemektedir. 
Yazar bu noktadan hareketle yazılım ve donanımı tasarlanmış olmaktan çok evrimleşmiş olduğu yaşamı 
Yaşam 1.0; donanımı evrimleşmiş ama yazılımı büyük ölçüde tasarlanmış yaşamı Yaşam 2.0; sadece 
yazılımı değil aynı zamanda donanımın da tasarlandığı Yaşam 3.0 olmak üzere üçe ayırmaktadır. Yazar, 
1.0 bakımından bakteri örneği vermekte ve bakterilerin etraftaki sıvının şeker konstrasyonu ölçmeye 
yarayan bir duyarga ve kamçı dene pervane şekilli yapılar ile işlevsel bir algoritmadan hareketle yaşamı 
devam ettirdiğini ve algoritmanın ise “Eğer şeker konsantrasyonu duyargam birkaç saniye öncesin-
dekine göre daha düşük bir değer rapor ediyorsa, kamçının yönünü tersine çevir ve böylece yönümü 
değiştir” şeklinde basit bir işlevsellikle hareket ettiğini belirtmektedir. Yaşam 2.0 ise donanımı evrimsel 
olarak gelen ancak kendi öğrenen mevcut insanı ifade etmektedir. 
Yazar’ın şu düşüncelerinin üzerinde durulması gereklidir; “Yaşamın üç aşaması arasındaki sınırlar ha-
fif bulanıktır. Eğer bakteriler Yaşam 1.0 ise ve insanlar da Yaşam 2.0 ise, fareyi 1.1 olarak sınıflandırabi-
liriz. Pek çok şey öğrenebilirler ancak bir dil geliştirmeye ya da interneti icat etmeye yetmez bu. Dahası, 
dilleri olmadığı için öğrendikleri büyük ölçüde onlarla beraber ölür ve sonraki nesillere geçmez. Benzer 
biçimde, bugünün insanlarının Yaşam 2.1 sayılması gerektiğini savunabiliriz. Yapay diş, diz ve kap pili 
takmak gibi ufak donanım güncellemeleri yapabiliyoruz ancak on kat ada uzun olmak ya da bin kat daha 
büyük bir beyne sahip olmak sınırlarımızın dışında…”15

Yapay genel zekanın (YZG), insan seviyesine ulaşıp onu geçerek Yaşam 3.0’ı ortaya çıkarmasının he-
men değil ancak 10 – 100 yıl arasında gerçekleşebileceği hususunda, meseleyi farklı açılardan alan gö-
rüşler bulunmaktadır. Bunlardan dijital ütopyacılar (digital utopian), YZG’nin bu yüzyılda gerçekleşebi-
leceğini düşünüyor ve tüm içtenlikleriyle Yaşama 3.0’ı kozmik evrimin doğal ve arzu edilen bir sonraki 
adımı olarak karşılıyorlar. Dijital yaşam, kozmik evrimde doğal ve arzu edilen bir sonraki adımdır ve 
dijital makineleri durdurup onları köleleştirmek yerine onları özgür bırakırsak sonucun iyi olacağın ka-
naatindeler. Dijital makinelerin karbon bazlı değil, silikon bazlı olduklarından dolayı bazı yaşam form-
larını daha aşağıda görenleri “türcü” olarak suçlamalar bile dijital ütopyacılar tarafından yapılmıştır. 
Tekno kuşkucular (techno-skeptics) ise YZG’yi inşa etmenin uzun bir zaman alacağı ve bu konuda en-
dişe etmenin gereksizliliğine vurgu yaparlar. Onlara göre “Ölümcül robotların yükselişinden korkmak, 

12  Aydemir, s. 8.
13  Bu tanım “created intelligence” kanaatimizce kavramı daha iyi ifade etmektedir.
14  Max Tegmark, Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence, Alfred A. Knoph, New York 2017. 

Eserin Türkçe Çevirisi için bkz. Yaşam 3.0 Yapay Zeka Çağında İnsan Olmak, Pegasus Yayınları, İstanbul 2019.
15  Tegmark, s. 48, 49.
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Mars’ta nüfusun aşırı artmasından endişelenmeye” benzemektedir. Faydalı YZ hareketi (beneficial AI 
movement) ise bu yüzyılda olma ihtimalini yüksek görmekle birlikte iyi bir sonucun her zaman garanti 
olmadığını ifade ediyor.16 
Hans Moravec’in “insan kabiliyeti manzarası” gösterimi, yapay zekâ ile insan faaliyeti arasındaki iliş-
kiyi bize kurmaktadır. Bu gösterim uyarınca bazı görevlerin bilgisayarlar için ne kadar zor olacağına 
dair yanlış sonuçlara ulaşılabilir. Örneğin altı basamaklı iki sayının çarpımı ile bir arkadaşı fotoğraftan 
tanıma işlevinde; birincisi bilgisayarlar için kolay insanlar için zor olabilirken; ikincisi insanlar için 
kolay ancak bilgisayarlar için göreceli daha zor olabilir. Düşük seviye duyu – motor görevlerinin ina-
nılmaz büyüklükte sayısal kaynağa ihtiyaç duymasına rağmen kolay görünmesi, bu kapsamda Moravec 
paradoksu olarak da bilinmektedir.17 
Birçok uygulama alanı olmasına rağmen temel olarak yapay zekânın çalışma alanları aşağıdaki şekilde 
ifade edilebilecektir.18

- Ampirik sistem modeli veya yapay sinir ağlarında (artificial neural networks), canlıların öğren-
me süreçleri tam olarak bilinmediğinden belli girişler karşılığı belli çıkışlar üretmesinden yola çıkılarak, 
yeterli sayıda güvenilir örnek bulunması kaydıyla, sistemin gerçek durumu anlaşılmaktadır. Yapay öğ-
renme ve makine öğrenmesi çalışma alanının yöntemlerinden birisi olarak öğrenme, tanıma, sınıflandır-
ma gibi zekâ gerektiren birçok alanda başarılı sonuçlar vermektedir.
- Davranış modeli kestiriminde (model estimation), ortada bir sistem var ancak geçmişteki çık-
tıları hakkında bir bilgimiz olmadığında, benzerlerine bakılarak olsa – olsa metodu ile model kestirimi 
yapılmaktadır. Bu durumda bulanık mantık, bulanık girişler ve çıkışlar ile hangi algılamaya karşı ne ya-
pılması gerektiğini belirleyen kuralları kullanarak bulanık olmayan sayısal bir kumanda çıkışı üretmeyi 
başarabilmektedir.
- Sezgisel algoritmalarda, görünür bir teknik gerekçe olmadığı halde sezgilere dayanarak çözüm-
ler üretilebilmesi olasılığı mevcuttur. Optimizasyon yapabilmek için sistemdeki tüm değişkenleri bilme-
miz gerekli iken bazı değişkenlerin bilinmediği durumlarda sezgisel yönteme başvurulması gerekmekte-
dir. Gezgin satıcı örneğinde durum budur. Nitekim n tane şehirden sorumlu olan satıcı, en kısa zamanda 
ziyaret ederek satış yapacak ve bir şehre ikinci kez uğramayacaktır. Bu durumda satıcı bulunduğu şe-
hirden gidilebilecek en yakın şehirlerden birine gidecek, bu şehirden ise gittiği şehir hariç diğerlerine 
gidecektir. En son şehirde, hiç gidilmedik yer kalmadığında ilk şehre geri dönecektir. Bu, rotanın en kısa 
olmasını bize sağlamasa da bilinmezliklere rağmen, akla yakın, kabul edilebilir bir çözümdür.
- Sürü zekâsı veya birden fazla sistemin birlikte çalışmasında, ortamda bulunan her bir aktör 

16  Tegmark, s. 71, 72.
17  “Bilgisayarlar evrensel makinelerdir, potansiyelleri sınırsız bir görev yelpazesi üzerinde eş biçimde uzanır. 

İnsan potansiyeli ise hayatta kalmak için önemli olan alanlarda güçlüdür ama buna uzak alanlarda zayıftır. 
Alçak kısımlarında «aritmetik» ve «alışkanlık edinme» gibi etiketler, dağ eteklerinde «teorem kanıtlama» ve 
«santranç oynama», yüksek dağ tepelerinde de «hareket yeteneği», «göz – el koordinasyonu» ve «sosyal et-
kileşim» gibi etiketler bulunan «insan kabiliyeti manzarası» tahayyül edin. İlerleyen bilgisayar performansı 
bu manzarayı yavaşça basan su gibidir. Yarım yüzyıl evvel, alçak alanları kaplamaya başlayarak insan he-
saplayıcılarını ve yazmanları dışarı itti ancak pek çoğumuz hala kuru alandaydık. Şimdi de sel eteklere vardı 
ve oradaki mevzilerimiz çekilmeyi gözden geçiriyor. Tepelerimizde güvende hissediyoruz ancak bu hızla bir 
yarım yüzyıl sonra onlar da su altında kalacak. Benim önerim o günler yaklaştıkça gemiler inşa etmek ve 
denizcilik hayatını benimsemektir.” (Tegmark, s. 78, 79).

18  Emin Murat Esin, “Yapay Zekânın Sosyal ve Teknik Temelleri”, in: Yapay Zeka ve Gelecek (Editör Gonca Telli), 
Doğu Kitabevi, İstanbul 2019, ss. 110 – 138.
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kendi algılarına göre karar veriyor ve uygulayabiliyorsa dağıtık zekâ, diğer aktörlerin muhtemel davra-
nışlarını dikkate alıyor ve uyum gösteriyorsa sürü zekâsı olarak adlandırılmaktadır. Burada aktörlerden 
birisinin karar verici olması, diğerlerinin ona çevresel bilgileri aktarması ve ondan aldığı görevleri yü-
rütmesi şeklindeki yapılanmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Sensörlerden alınan bilgilerin merkezde top-
landığı durumlar buna örnek olarak verilebilmektedir.
- Yapay doğal dil işlemede, doğru kabul edilen olgulardan anlam çıkarmaya yönelik kulların 
sorgulanmasına dayalı bir mantık söz konusudur. Bu tür olgu ve kurallar istenildiği kadar çoğaltılıp 
çeşitlendirilebilmektedir. Ortaya çıkan ve birbiriyle ilgisiz gibi görülen basit bilgiler, doğrudan tanım-
lanmamış bağlantılarının tespit edilerek raporlanmasını sağlayabilmektedir.
Farklı tasniflemeleri yapılabilmekle birlikte temel olarak yapay zekâ dört kategoride değerlendirilmektedir. 
Birinci kategoride reaktif olan ve tek bir konuda uzmanlaşan algoritmalar yer almaktadır. İkinci tipte 
ise hafıza kapasitesi sınırlı olan algoritmalar bulunmaktadır. Zihin kuramı uyarınca duygu ve düşünce-
leri algılama, sosyal olarak etkileşimde bulunabilme özelliklerine sahip yapay zekâlar bir diğer grubu 
oluşturmaktadır. Dördüncü kategoride ise zamanla insan zekâsına erişeceği ve ondan kısa süre sonra da 
insan zekâsını aşabileceği düşünülen yapay zekâlar bulunmaktadır.19

III. YAPAY	ZEKÂNIN	CEZA	HUKUKU	SORUMLULUĞU
a. Genel	Olarak
Yapay zekâ hukuksal düzenlemelere konu olmalı mı yoksa tamamen hukuksal alanın dışında kendi 
kurallarına göre işleyen bağımsız bir alan mı olmalıdır tartışması 1990’lı yılların başında Internet’in 
düzenlenmesine ilişkin tartışmaları anımsatmaktadır. ABD’de 1996 tarihli İletişim Ahlak Kanunu’nun 
Kongrede kabul edilmesini eleştirmek amacıyla bir sivil toplum kuruluşu kurucusu olan John Perry 
Barlow’un, Siberalan Bağımsızlık Bildirgesi de, Internet’in hükümetler tarafından düzenlenmesini ka-
bul edilemez bulunmasına en güzel örnektir. Barlow bu Bildirgede, siberalan’ın gerçek dünyadan farklı 
kurallarla düzenlenmesi gerektiği fikrini bir adım öteye taşımakta ve tamamen düzenlemeden vareste 
olması gerektiğini ileri sürmektedir.20

Internet’in devletler tarafından düzenlenmemesinin gerekçesi olarak ileri sürülen elektronların ülkesel 
egemenlik iddiasında bulunan devletlerin egemenlik iddiasında bulunduğu sınırları tanımayacağı21 ar-
gümanı yapay zeka bakımından da geçerli bir argüman olarak ileri sürülebilir miydi? Lawrence Lessig 
ile Frank H. Easterbrook arasındaki tartışmaya da bu anlamda değinmek gereklidir. Lessig kendisinin 
patetik nokta teorisi veya Yeni Şikago Okulu adı verdiği yaklaşımın da, Internet’in bağımsız bir şekil-
de düzenlenmesini meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu teoride Lessig davranışlarımızın dört usulle düzen-
lendiği noktasından hareket etmiştir; hukuk, sosyal normlar, piyasa ve mimari. Örneğin sigara içme 
alışkanlığımız sigaranın kapalı yerlerde yasaklanması (hukuk), bulunduğumuz ortamda çevre halkının 
sigara içilmesini hoş görmemesi (sosyal normlar), sigara fiyatlarının yükselmesi (piyasa) ve yahut da 
sigaranın terkibinde bulunan nikotinin sigaranın bırakılmasını zorlaştırdığı için içilmeye devam edil-

19  Aydemir, s. 27.
20  “Yönetenler güçlerinin meşruluğunu yönetilenlerin rızasına borçludur. Size ne bu rıza verildi, ne de bu rızayı 

almanız için sizden ricada bulunuldu. Biz davet etmedik sizi. Ne bizi ne de bizim dünyamızı biliyorsunuz. Sizin 
sınırlarınız dâhilinde değildir. Doğanın bir ürünüdür o ve bizim kolektif faaliyetimiz sayesinde gelişecektir.” 
Cabir Aliyev, Çevrimiçi İfade Özgürlüğü Teorisi ve Hukuku, Liberte Yayınları, Ankara 2018, s. 16.

21  David R. Johnson – David Post, Law and Borders – The Rise of Law in Cyberspace, Stanford Law Review, Vol. 
48, 1996, s. 1372.
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mesi (mimari) gibi düzenleyicilerden etkilenmektedir. Yeni Şikago Okulu, sosyal normlar, piyasa ve 
mimarinin hukuku yerinden ettiğini iddia etmemekte, her dört usulü rasyonel tercih bakış açısıyla de-
ğerlendirmektedir.22 Easterbrook ise Internet hukukunun varlığına yönelerek, bu çalışmaların hukuka ne 
katacağını tartışmaya açmıştır. Hukukun genel alanlarındaki düzenlemelerden hareketler bu yeni alanın 
düzenlenebileceğini savunmuştur.23

Bu çalışmada öncelikle yapay zekânın bir kişiliğe sahip olup olamayacağı hususu ele alındıktan sonra 
öncelikle mevcut düzenlemeler itibariyle ceza sorumluluğuna değinilecektir. Daha sonra ise biraz fu-
turistik bir yaklaşımla yapay zekânın bağımsız cezalandırılabilirliği konusuna değinilecek ve özellikle 
toplumun korunması bakımından nasıl bir ceza düzenleneceği hususu izah edilmeye çalışılacaktır. 
b.	 Yapay	Zekânın	Kişiliğe	Sahip	Olup	Olamayacağı	Sorunu
Yapay zekâya bir kişilik tanınıp tanınmayacağı sorunu doğrudan ceza hukuku sorumluluğu ile de ilgili-
dir. Bu bağlamda farklı teoriler/modeller ileri sürülerek, yapay zekânın kişiliğe sahip olup olamayacağı 
ve bu kişiliğin dayandığı argümantasyon izah edilmeye çalışılmıştır.  Roma hukukunda olduğu gibi köle 
– efendi ayrımına gidilerek, yapay zekânın sahibi adına hak iktisap edebilmesi ve borç altına girebilme-
si kölelik statüsü olarak adlandırılmaktadır. İkincisi elektronik kişilik kavramıdır ki, özellikle Avrupa 
Birliği tarafından sıklıkla ifade edilen ve tüzel kişiler gibi farklı bir statüye sahip olan, şirketler gibi 
resmi bir sicile kaydedildikten sonra faaliyette bulunan, vermiş olduğu zararların karşılanması için özel 
bir fon oluşturulması düşünülen bir modeldir. Diğer bir model ise yapay zekâ ile sahibi arasındaki yapay 
vekil/temsilci ilişkisidir. Son teklif edilen model ise Machine Sapiens de denilen yapay insan modelidir.
Yapay zekânın bir kişilik olup olamayacağı, öncelikle hukuktaki kişilik kavramının insan ile sınırlandırılıp 
sınırlandırılmadığı meselesi ile doğrudan ilişkilidir. Romalı hukukçuların kişilik (personality) ile insan 
(homo) kavramlarının eşitliğini kabul etmedikleri bilinmektedir. Bu kabul iki açıdan değerlendirilebilir 
öncelikle Roma hukukunda bir insan birden fazla kişilik sahibi olabilirdi.24 Örneğin Roma vatandaşı 
olmasının yanı sıra pater familias olması durumu buna örnek olarak verilebilir.25 Daha sonraları ise 
insanın kişiliğinin yanı sıra hukukun kişilik tanıdığı yapıların, başka bir anlatımla tüzel kişilerin de 
hukukta hak ve yetki sahibi olabilmesi görülmüştür.26 Bu kapsamda tüzel kişiler ile ilgili hükümlerin 
varlık sebebi ile yapay zekâlı varlıklar bakımından uygulanabilirliği hususu da kısaca izah edilmelidir.

22  Lawrence Lessig, The New Chicago School, Journal of Legal Studies, Vol. 27, No. 3, 1998, ss. 661 – 691; Aliyev, 
s. 23.

23  “Atların alım satımı, at yarışları ve ruhsat işlemleri, atların sebep olduğu zarar, at bakımı ve at yarışlarından 
kazanılan ödüller ile ilgili çeşitli davaların olduğu bir vakıadır. Bu davalardan doğan içtihatları At Hukuku adı 
altında toplamaya çalışmak yüzeysellikle maluldür ve bütüncül prensipleri göz ardı etmekle sonuçlanacaktır. 
Yüzde yüz atlar tarafından verilen zararları konu edinen vakalardan ibaret bir ders için hiçbir zaman haksız 
fiil hukukunu tam olarak aksettirmemek istidadında değildir … Atların konu olduğu ihtilaflar yalnızca ticari 
işlemlerle ilgili genel prensipler çerçevesine oturtulursa, yalnız o zaman atlarla ilgili hukuk iyi kavranılabilir. 
Zannedersem bu açıklamalardan sonra başlıktan kastedilen ne olduğu anlaşılmıştır. Birisi bana “Siberalan’da 
mülkiye” hakkında bir soru sorduğunda, hemen “bu at hukuku ile aynı şey değil mi?” diye cevap veriyorum.” 
Frank H. Easterbrook, “Cyberspace and the Law of the Horse”, 1996 University of Chicago Legal Forum 207, s. 
208.

24  Unus homo plures personas sustinet, bu konuda bkz. Adolf Trendelenburg, A Contribution to the History of 
the Word Person, The Monist, Vol. 20, No. 3 (July, 1910), pp. 336-363.

25  Bartosz Brożek, The Troublesome ‘Person’, in: Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Un-
born (Editors Visa A.J. Kurki - Tomasz Pietrzykowski ), Springer 2017, s. 4.

26  Tomasz Pietrzykowski, The Idea of Non-personal Subjects of Law, in: Legal Personhood: Animals, Artificial 
Intelligence and the Unborn (Editors Visa A.J. Kurki - Tomasz Pietrzykowski ), Springer 2017, s. 51.
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c.	 Tüzel	Kişiler	Bakımından	Düzenlemenin	Uygulanabilirliği
İnsan dışındaki varlıklara hukukta haklar tanınması, hukuk tarihine yabancı bir kavram değildir. 
Nitekim şirketlerin ilk kez oluşturulduğu, sermaye yapılarının ortaya çıktığı ilk zamanlarda, şirketlerin 
hukukta hak sahibi olup olamayacağı, ceza hukuku özelinde ise bir suçun öznesi olup olamayacağı 
tartışmaları yapılmıştır. Ticari şirketlerin özellikle Avrupa’da giderek artan etkisi, yeni hukuki 
düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmış ve bu kapsamda Avrupa Konseyi R 88 (18) sayılı Tavsiye 
Kararını çıkarmıştır. Bu Kararın akabinde bazı ülkeler iç hukuklarında değişikliğe giderek tüzel kişile-
rin ceza sorumluluklarını düzenlemeye başlamışlardır. Fransız Ceza Kanunu’nda 1994 yılında, Belçika 
Ceza Kanunu’nda 1999 yılında ve Danimarka’da 2002 yılında tüzel kişilerin ceza sorumluluklarını ka-
bul eden düzenlemeler yapılmıştır.27

Ülkemiz de, Almanya, İtalya ve İspanya örneklerinde olduğu gibi tüzel kişilerin ceza hukukunda fail 
olmasını kabul etmemiştir. Bunun en önemli sebebi tüzel kişinin dış dünyada değişiklik meydana 
getirecek hareketinin her zaman bir gerçek kişi tarafından gerçekleştirilmesine duyulan ihtiyaçtır. Tüzel 
kişi hukuksal bir kurgu olarak, dış dünyada kendiliğinden bir değişiklik meydana getirememektedir. 
Buradan hareketle de fail olamamaktadır.
Bununla birlikte Türk ceza hukukunda, tüzel kişiler fail olamamakla birlikte bir suçun tüzel kişinin 
yararına işlenmesi durumunda bazı güvenlik tedbirlerinin uygulanması mümkün görülmektedir. Bunlar 
müsadere ve faaliyet izninin iptalidir.
IV. SIRADANCI	YAKLAŞIM
a. Yapay	Zekânın	Araç	Olarak	Kullanımı
1981 yılında bir motosiklet fabrikasında çalışan 37 yaşında bir Japon işçi, yanında çalışan yapay zekâya 
sahip robot tarafından öldürülmüştür. Robot, hatalı bir biçimde işçiyi kendi görevi için bir tehdit olarak 
tanımlamış ve bu tehditten kurtulmak için en etkili yol olarak hidrolik kollarını çalıştırarak işçiyi çalışan 
makineye vurarak ölümüne sebep olmuştur.28 Güncel örnekler olarak yapay zekâ kullanan birçok algo-
ritma bilişim sistemleri üzerinden kişisel veri derlemekte, özel hayatın gizliliğini ihlal etmekte veya eser 
sahibinin haklarının ihlaline neden olacak şekilde fikir ve sanat eserlerini kullanmaktadır. 
Benzer şekilde 2016 yılında basına yansıyan Microsoft şirketinin Tay isimli twitter karakterinin hikâyesi 
de, yapay zekânın bazı suçları fiilen işleyebileceğini göstermiştir. Tay, twitter üzerinden kullanıcılar ile 
iletişim kurmuş ancak iletişim kurmuş olduğu hesaplardan öğrenmiş olduklarını tekrarlayarak nefret 
söylemli ifadelerde bulunmuştur.29 Bu durumda işlenen suçların sorumluluğunun kime ait olacağı, başka 
bir anlatımla ceza hukuku açısından failin kim olacağı önem kazanmaktadır.
Genel olarak literatüre bakıldığında yapay zekânın ceza sorumluluğu üç teori altında incelenmektedir.30 

27  Bu konuda genel olarak bkz. Nur Centel, “Ceza Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu – Şirketler Hakkında 
Yaptırım Uygulanması”, AÜHFD, 65 (4) 2016, ss. 3313 – 3326; Muharrem Özen, “Türk Ceza Kanunu Tasarısının 
Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğuna İlişkin Hükümlerine Bir Bakış”, AÜHFD, 52 (1) 2003, ss. 63 – 88.

28  Hallevy,
29  Cem Say, 50 Soruda Yapay Zeka, 6. Baskı, İstanbul 2018, s. 151.
30  Hallevy, s. 67 vd.; Aydemir, s. 69 vd.; Sinan Altunç, Robotlar, Yapay Zeka ve Ceza Hukuku, https://www.acade-

mia.edu/37812174/Robotlar_Yapay_Zeka_ve_Ceza_Hukuku, Erişim Tarihi: 01 Aralık 2019; Zafer İçer – Başak 
Buluz, “Yapay Zekanın Ceza Muhakemesindeki Rolü ve Geleceği”, 9’uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festiva-
linde sunulan tebliğ metni; Gabriel Hallevy, “Yapay Zekaya Sahip Varlıkların Cezai Sorumluluğu – Bilim Kurgu-
dan Yasal Toplumsal Denetime”, (Çev. Müslüm Fincan), Küresel Bakış, Y. 8, S. 24 (Haziran 2014), ss. 111 – 142; 
Gabriel Hallevy, “I, Robot – I, Criminal” – When Science Fiction Becomes Reality: Legal Liability of AI Robots 
Committing Criminal Offences”, Syracuse Science & Technology Law Reporter, Vol. 22, Spring 2010, ss. 1 – 37.
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Söz konusu teorilerdeki argümantasyon esas alınarak farklı bir tasnifleme ile konuyu ele almaya çalı-
şacağız. Bu bağlamda ilk akla gelen, yapay zekâyı yaratılmış zekâ olarak da tanımladığımızdan dolayı 
yapay zekâyı yaratan, başka bir anlatımla söz konusu algoritmayı kodlayan, oluşturan kişi veya kişile-
rin bu durumdan sorumlu olacağı düşünülebilir. Ancak konunun bu kadar basit olmadığını açıkça ifade 
etmek zorundayız. Nitekim ceza hukukunda yapay zekâyı oluşturanın fail olabilmesi için kasten veya 
en azından taksirle hareket etmiş olması gereklidir. Başka bir anlatımla yapay zekânın söz konusu suçu 
işleyeceğini öngörecek ve buna göre ilgili kodu oluşturacak olursa kasten hareket etmiş olur. Bunun 
yanı sıra böyle bir sonucu öngörememiş olsa bile dikkat ve özen yükümlülüğü kurallarına uygun hareket 
etmesi durumunda öngörebilecek olursa taksirle hareket etmiş olacaktır. Sıradancı yaklaşım veya mevcut 
hukuk kuralları açısından sorunun çözülmesi noktasında iki açıdan konu aşağıda ele alınacaktır.
b.	 Yasadışı	Amaçlarla	Oluşturulan	Yapay	Zekânın	Yasaklanması

Bir bilişim suçu işlemek için yapay zekânın oluşturulması durumunda, henüz amaçlanan suçlar işlenmese 
bile sadece oluşturulma eyleminin suç teşkil edeceğini ifade edebiliriz. Aslında yapay zekâ konumuna 
erişmemiş zararlı yazılım oluşturma ve bulundurma eylemlerinin cezalandırılmasına ilişkin görüşler, bu 
alanda yapay zekâya da uygulanabilirdir. Örneğin kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini analiz etmek 
suretiyle, listelenmiş bazı kelimelerin bulunması durumunda haberleşmeyi engelleyen veya kişilerin 
bilişim sistem açıklarını analiz ederek bilişim sistemlerine giren bir algoritma bu kapsamda düşünülebi-
lir. Bu kapsamda zararlı yazılımların ruhsatsız silah gibi düşünülerek bulundurulmasının yasaklanması 
gerektiği de ifade edilen diğer bir görüştür.31

31  Richard Downing, “Shoring Up the Weakest Link: What Lawmakers Around the World Need to Consider in Deve-
loping Comprehensive Laws to Combat Cybercrime”, 43 Colum. J. Transnat’l L. 705, (2005), s. 733 (ss. 705 – 762).
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Zararlı yazılımların silah olarak kabul edilmesine ilişkin özellikle uluslararası hukukta başlayan ve ulu-
sal hukuklara da sirayet eden bir tartışma mevcuttur. 2010 yılında İran’a yönelik Stuxnet saldırısı son-
rasında, başka bir ülkenin bilişim sistemlerine yapılan saldırıların Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 
51’nci maddesinde yer alan “silahlı saldırı” niteliğinde olup olmadığı yönündeki farklı görüşler, kulla-
nılan zararlı yazılımların “silah” olarak kabul edilip edilmeyeceği noktasına yoğunlaşmıştır.32

Uluslararası hukuktaki bu tartışmalar ulusal hukuklarda da karşılığını bulmuştur. Özellikle sanal orta-
mın silahlandırılması ifadesi ile sanal ortamda suç işlemek için kullanılan cihazların başka bir anlatımla 
donanımın yanı sıra zararlı yazılımların da kapsama alındığı ifade edilmiştir.33 Dolaysıyla ateşli silah-
ların üretimi, ticareti ve bulundurulmasının kontrolü için uygulanan yasal tedbirlerin, ateşli silahlarla 
işlenen suçları azaltmasından hareketle zararlı yazılımların bulundurulması ve ticaretinin de, bilişim 
suçlarında azalmaya yol açacağı ileri sürülmüştür.34 Zararlı yazılımlar bünyesinde suç yaratıcı riskler 
taşımaktadır. Bunlar arasında elde edilmesinin ve kullanımının göreceli kolay ancak sonuçlarının ciddi 
etkiler bırakacak olması sayılabilir. Bu özellikle söz konusu zararlı yazılımlara talebi artıracaktır. Ayrıca 
zararlı yazılımların, sınır denetimleri olmaksızın ülkelere kolaylıkla girmesi, amaçları belli olmayan 
kişilerin elinde bulunması da olası suçlar için imkan sunmaktadır.35 Bu tartışmaların ışığında bilişim 
suçları işlemek için kullanılan zararlı yazılımların oluşturulması, test edilmesi, dağıtımı ve satışının 
lisansa bağlanması, belirlenen zararlı yazılımların bunun dışında bulundurulması, satışı ve dağıtımının 
ceza kanunlarda suç olarak düzenlenmesi, DDoS saldırılarında kullanılan botnet yazılımlarında olduğu 
gibi bazı zararlı yazılımların yasa dışı bir amaç güdüp gütmediğine bakılmaksızın yasaklanması gibi 
tedbirler önerilmiştir.36

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Siber Suçlar Sözleşmesi37, 6’ncı maddesinde “Cihazların Kö-
tüye Kullanılması” (Misuse of Devices) başlığı altında, Sözleşmede düzenlenen bilişim suçlarının 
işlenmesi için kullanılmak üzere hazırlanan donanım ve yazılımların kullanım amacıyla üretilmesi, 
satışı, kullanım amaçlı tedarik edilmesi, kullanım amaçlı bulundurulması, ithal edilmesi, dağıtımı ve 
başka şekilde erişilebilir hale getirilmesi cezalandırılmaktadır. Siber Suçlar Sözleşmesi’nin iç hukuka 
aktarılmasından sonra özellikle Sözleşme ile iç hukukun uyumlaştırılması kapsamında, TCK’na 245a 
maddesi eklenmiştir.38 Söz konusu maddeye göre Bilişim Alanında Suçlar başlıklı Onuncu Bölümde 

32  Bu konudaki temel tartışmalar için bkz. Gary D. Brown - Andrew O. Metcalf, “Easier Said Than Done: Legal 
Review of Cyber Weapons”, Journal of National Security Law & Policy, Vol. 7, 2014, ss. 115 – 138; Dorothy 
Denning, “Reflections on Cyberweapons Controls”, Computer Security Journal, Vol. XVI, No. 4, Fall 2000, ss. 
43 – 53; Dévai Dóra, “Proliferation of Offensive Cyber Weapons. Strategic Implications and Non – Proliferation 
Assumptions”, AARMS Vol. 15, No. 1, 2016, ss. 61 – 73; Dale Peterson, “Offensive Cyber Weapons: Constructi-
on, Development, and Employment”, The Journal of Strategic Studies, Vol. 36, No. 1, 2013, ss. 120 – 124; Amit 
K. Maitra, Offensive Cyber-Weapons: Technical, Legal, and Strategic Aspects, Environs Syst Decis, Springer 
2014.

33  Henry Prunckun, Weaponization of Computers, in : Cyber Weaponry, Issues and Implications of Digital Arms 
(Ec. Henry Prunckun), Springer 2018, s. 4. 

34  Henry Pruckun, The Rule of Law: Controlling Cyber Weapons, in : Cyber Weaponry, Issues and Implications 
of Digital Arms (Ec. Henry Prunckun), Springer 2018, s.88 (Prunckun, Cyber Weapons olarak anılacaktır).

35  Prunckun, Cyber Weapons, s. 89.
36  Prunckun, Cyber Weapons, s. 95.
37  Sözleşme TBMM tarafından 22.4.2014 tarih ve 6533 sayılı Kanun ile kabul edilmiş olup, 2.5.2014 

tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
38  24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi ile.
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ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için 
cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun imali, ithali, sevki, nakledilmesi, 
depolanması, kabul edilmesi, satılması, satışa arz edilmesi, satın alınması, başkalarına verilmesi veya 
bulundurulması cezalandırılmıştır. Madde geniş bir şekilde kaleme alınmış ve bilgisayar programlarına 
da maddede açıkça yer verilmiştir. Bu kapsamda fidye virüsün, bilişim sistemlerindeki verilere veya 
sisteme zarar vermek amacıyla oluşturulması, ticarete konu edilmesi ve bulundurulması TCK m. 245a 
kapsamında cezalandırılacaktır.39  Ara sonuç olarak bir suçun işlenmesi için yapay zeka algoritmasının 
oluşturulması, söz konusu algoritmanın ticareti konu edinilmesi veya bulundurulması, TCK m. 245a’da 
yer alan diğer şartların da varlığı durumunda suç teşkil edecektir.

c.	 Mevcut	Düzenlemelerle	Konuya	Yaklaşım

Mevcut düzenlemelerle konuya yaklaşımda olasılıklar üzerinden hareket ederek, konuya ilişkin vaka 
bazlı çözümler önermek bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda öncelikle yapay zekâ-
nın bir suçun işlenmesi amacıyla oluşturulması üzerinde durmak gereklidir. En klasik çözümlerden birisi 
budur ve burada yapay zekâyı oluşturan programcının kasten işlenmiş olan suçtan dolayı sorumluluğu 
söz konusudur. Burada yapay zekâ aslında işlenen suç bakımından bir araç olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Dolayısıyla hangi suç işlenirse işlensin fail aslında programcı veya yapay zekâ programını suç 
işlemekte kullanan kişidir.

İkinci bir ihtimal olarak yapay zekânın başta suç işlemek için oluşturulmaması ancak büyük veriyi 
işleyerek makine öğrenmesi yapan algoritmanın belli bir süre sonra bazı suçları işlemesidir. Basına da 
yansıyan bir örnek de, twitter üzerinden gönderilen twitlerin analizini yapan yapay zekâ algoritması 
Tay, analizlerin sonucunda ırkçı bir söylemi öğrenmiş ve bunun sonucunda da açmış olduğu bir hesap 
üzerinden bazı kişilere yönelik ırkçı söylemlerde bulunmuştur. Bu durumda programcının veya kulla-
nıcının taksir sorumluluğu söz konusu olabilir. Eğer işlenen suç taksirle işlenebilen bir suç ise ve yapay 
zekânın oluşturulmasında dikkat ve özen yükümlülüğünün sınırları dışına çıkılmış ise programcı veya 
kullanıcının taksirli suçtan sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Burada belirtmeliyiz ki, kullanıcının yapay zekâyı oluştururken dikkat ve özen yükümlülüğü ihlali ol-
mamasına karşın yapay zekânın, öngörünün dışından işlediği verilerden sezgisel algoritma olması nede-
niyle öngörülmeyen çıktılarla hareket etmesi durumunda kullanıcı veya programcının ceza sorumlulu-
ğuna gidilmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin bir web sitesine yönelik saldırı tespiti yapan ve güvenlik 
yazılımlarını etkinleştiren bir sezgisel algoritmanın, Internet üzerinden bir IP’den gelen sürekli hizmet 
istemlerini saldırı olarak değerlendirerek, ilgili web sayfasına meşru savunma kapsamında erişerek web 
sayfasını kullanılamaz hale getirmesi durumu bu bağlamda düşünülebilir. Bu noktada taksir sorumlulu-
ğundan bahsedebilmek için “dikkat ve özen yükümlülüğünün” sınırlarının da belirlenmesi gereklidir. Bu 
sınır kanaatimizce bu alanda yapılan çalışmalarda oluşturulan etik ilkelerden çıkarılabilecek ve zamanla 
geliştirilecektir.

39  Bu konuda bkz. İbrahim Korkmaz, Cihaz, Program, Şifre ve Güvenlik Kodlarının Bilişim Suçlarının İşlenmesi 
Amacıyla İmal ve Ticareti Suçu, Terazi Hukuk Dergisi, Vol. 13, Sayı 142, Haziran 2018, ss. 45 – 55.
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V. İSTİSNACI	YAKLAŞIM

a. Yapay	Zekânın	Bağımsız	Cezalandırılması
İstisnacı yaklaşım ise mevcut hukuksal düzenlemelerin soruna çare bulamadığını ve konunun özel 
düzenlemelere konu edinmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu kapsamda öğretide ileri sürülen düşünceler 
ve özellikle yapay zekânın doğrudan sorumluluğuna ilişkin görüşler, bir nevi istisnacı yaklaşım olarak 
değerlendirilebilecektir.
Yukarıda vermiş olduğumuz örneğe dönersek programcının veya kullanıcının ceza hukuku açısından sorumlu 
tutulamayacağını belirtmiştik. Bu durumda yapay zekânın kendisine bir suç faili olarak odaklanarak sorunu 
çözebiliriz. Ceza hukukunda bir suçtan bahsedebilmek için kanuni tipte tanımlanan suça ait maddi ve manevi 
unsurların gerçekleşmesi gerekir. Başka bir anlatımla irade ile dış dünyada değişikliğe neden olan bir hare-
ket ve o hareket ile fail arasında psişik bağ bulunmalıdır. Yapay zekânın dış dünyada bir değişikliğe neden 
olabileceği, özellikle SCADA sistemleri vasıtasıyla, düşünülebilirse de, anlama ve istemeden müteşekkil psişik 
bağın varlığı konusunda duraksamalar vardır.
Yapay zekânın bu kapsamda sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için hukuk düzeninde kişilik sahibi 
olmalı ve ceza hukuku sisteminin de, kabul edilen kişiliği fail olarak düzenlemesi gereklidir. Bunun yanı 
sıra yapay zekânın suç faili olarak görülmesi söz konusu olmasa bile güvenlik tedbirlerinin uygulanması 
düşünülebilir.

b.	 Yapay	Zekâ	Bakımından	Uygulanabilecek	Yaptırımlar
Yapay zekâ bakımından, hâlihazırda gerçek kişiler bakımından düzenlenmiş cezaların, bünyelerine uy-
durulması suretiyle infazının mümkün olacağı bir öngörü olarak ifade edilmektedir.40 Yapay zekânın 
kişilik sahibi olması durumunda dahi, hukuk sistemimizde fail olarak kabul edilmesi söz konusu ol-
madığından dolayı cezai bir yaptırıma maruz kalamayacaktır. Ancak özellikle suç nitelikli eylemlerin 
icrasının engellenmesi ve toplumun korunması adına bazı güvenlik tedbirlerinin uygulanması aşağıda 
incelenecektir.
Yapay zekâya, kendisine özgü, kanunla düzenlenmiş güvenlik tedbirlerinin uygulanması söz konusu 
olabilir. Örneğin yapay zekânın kişilik olarak tanınması, hak sahibi olması durumunda para cezası uy-
gulanması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra büyük veri işlemek suretiyle makine öğrenmesi yapan 
ve öğrendiği doğrultuda suç işleyen yapay zekânın, suç işlemeye neden olarak öğrenmeleri dijital mü-
sadere yoluyla silinebilir. Yine gerçek kişiler bakımından uygulanan hapis cezası da, yapay zekâlı varlık 
bakımından otonom bir faaliyet icra etmesinin, bir programcının denetiminde sürdürülmesi suretiyle 
özgürlüğünün kısıtlanması şeklinde uygulanabilecektir.41 Bunun yanı sıra yapay zekânın geriye dönüş-
süz olarak tamamıyla silinmek suretiyle, gerçek kişilerde olduğu gibi ölüm cezası uygulanması da bu 
kapsamda söz konusu olabilecektir. Özellikle Hallevy, yapay zekâlı varlığın kalıcı bir şekilde fonksi-
yonunu icra edemez hale getirilmesini, gerçek kişilerdeki ölüm cezasına benzer bir yaptırım olacağını 
ifade etmektedir.42

40  Bu konuda bkz. Hallevy, Liability for Crimes, s. 217.
41  Bu konuda bkz. Hallevy, Liability for Crimes, s. 220.
42  Bu konuda bkz. Hallevy, Liability for Crimes, s. 218.
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VI. SONUÇ	YERİNE
Yapay zekânın ceza sorumluluğu ancak geleceğe yönelik öngörülü bir yaklaşımla izah edilebilecek bir 
konudur. Bu kapsamda öncelikle yapay zekâ kavramını açıklamaya çalıştık. Açıklama gayreti doğrul-
tusunda yapay zekâ türleri ve bunların hukuk karşısında konumları belirlenmeye çalışıldı. Sonrasında 
ise yapay zekânın bir hukuki kişilik olup olamayacağı tartışılmıştır. Günümüzde yapay zekânın hukuki 
kişiliğine ilişkin görüşler ileri sürülmekle birlikte hukuk sistemleri arasındaki farklılık da, ileri sürülen 
görüşlerin kabul edilebilirliğini etkileyecektir. Son olarak ise yapay zekânın ceza sorumluluğu farklı 
yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmıştır.
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Avukatlıkta Göz Ardı
Edilemez Değişim:
Arabuluculuk ve Koruyucu
Avukatlık

Dr. Av. Arb. Umut METİN
İstanbul Barosu

MTN Hukuk Kurucu Ortağı

Avukat denilince, akla gelen kişi birkaç kelime ile tasvir edilirse; zeki, pratik, çalışkan, 
okuyan, araştıran, günceli özellikle yasal değişimleri takip eden, yazılı-sözlü iletişim becerisi 
yüksek olabilmektedir. Tarihte ve günümüzde avukatların, müvekkilleri için bireysel hak 
mücadelesi vermesi alkışı hak eden mesleki tercih gerçeğini somutlaştırmaktadır. Avukatların 
meslek kuruluşları olan baroların ise, avukatların her birinin müvekkilleri için sergilediği bireysel 
hak mücadelesini, toplum yararına daha güçlü sergilenir hale getirebildiği görülmektedir. 
Güçsüz bir kişinin, herhangi bir canlının, doğanın korunması, bu doğrultuda avukatlar ve daha 
güçlü bir sesle barolarca yerine getirilebilmektedir. Bu noktada, avukatların kişisel ve mesleki 
gelişimi için, barolarca eğitimler düzenlemesi, baronun avukatların sürekli eğitimi ve günü 
yakalaması için bir dinamizm sağlama çabası özel önemdedir. 

Ülkemizin en genç Barosu olan, Ardahan Barosu’nun kıymetli başkanı Av. Osman Nuri 
YILDIZ Bey’in daveti ile Ardahan’da baroca düzenlenen seminer için bulunduğum günlerde, 
sunum konum “BİZ YANİ AVUKATLAR” olmalıydı. Mademki meslektaşlarımla hukuki bir 
sohbet yapacaktım. O halde mesleğimizdeki değişim,  hukuki uyuşmazlıkların çözümünde yeni 
yöntemler, dünyada olanlar ilgi çekebilir, meslektaşlarıma katkı sunabilirdi. Aynen öyle yaptım. 
Geçmişte hukukumuzda çok daha sınırlı olan koruyucu avukatlık anlayışı, arabuluculuk ve 
avukatlıkta değişim o günkü sunum konularım oldu. 
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Bu yazımda ise, sunumuma paralel bir bakışla, Arabuluculuk ve Koruyucu Avukatlığa, 
Avukatlarca nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda görüşlerimi paylaşmaktayım.

DAVA,	UYUŞMAZLIK	ÇÖZÜMÜNÜN	İLK	YOLU	DEĞİLDİR.	ELBETTE,	TEK	
YOLU	DA	DEĞİL

Avukatlar sorun çözme sanatının ustasıdırlar, davanın değil. Dava sorun çözme 
yöntemlerinden birisidir. Ancak bu yöntem, yani dava yolu dünyada ve ülkemizde ilk tercih 
edilen yöntem olmaktan uzaklaşmaktadır. Nasıl ki, iletişim ve teknoloji sahasında akıllı 
telefonların yaygın tercihiyle, telefon anlayışımız değişmiştir. Artık hepimizin elimizde telefon 
özelliği de bulunan, küçük bir bilgisayar haline dönüşmüş cihazlar bulunmaktaysa, hukuk 
ve uyuşmazlık giderme alanında da aynı şekilde köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim 
ülkemizi aşan, küresel bir değişimdir. Dünyanın hukuk sistemi, modern olarak tanımlanabilir 
her ülkesinde özellikle son 20 yıl içinde arabuluculuğun yüksek bir ivme kazandığı ve daha çok 
tercih edildiği görülmektedir. 

Hukuki uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığı giderme yöntemlerinin ustası olan avukatların, 
teknoloji alanında örneklediğimiz değişim gibi, uyuşmazlık çözüm yöntemleri alanındaki 
değişimde arabuluculuk ile daha yakın durması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Uzun süren 
yargılamalar, ertelenen ve yine ertelenen duruşmalar, müvekkil için maliyet yaratan yargılama 
süreçleri, adliyelerin doğası gereği yarattığı stresli atmosferi hiç yaşamadan, aslında dava 
üretmeden çözüm üretmek mümkün olmalıdır. Avukat da dava dışında, alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemleri hakkında bilgisini müvekkili ile paylaşarak, müvekkili için psikolojik ve mali 
avantajı daha yüksek, daha hızlı olan arabuluculuğun uygulanıp uygulanamayacağı konusunda 
müvekkilini bilgilendirmelidir. 

Şartlar varsa arabuluculuk mümkünken, özellikle arabuluculuğa uygun ancak zorunlu 
(dava şartı) arabuluculuk kapsamında olmayan hukuki uyuşmazlıklarda, avukat arabuluculuk 
için adım atmalı, en azından müvekkiline bu yönde bir yolun izlenebileceğini mutlaka 
bildirmelidir. Bu haliyle hekimin hastasını aydınlatması, bir cerrahi operasyonun olası etkilerini 
bildirmesi gibi, avukatında müvekkiline dava yolunun riskleri ve etkilerini bildirmesi yanında, 
arabuluculuk yöntemi ile aynı veya benzer bir neticeye ulaşmanın mümkün olup olmadığına 
dair bilgi sunması gerekmektedir. 

AVUKATLAR	DA,	ARABULUCU	GİBİ	DAVRANMALIDIR.

Avukatların, sorun çözmek için en münasip yolu seçmesi ve müvekkiline bu yolu işaret 
etmesi, barışçıl yöntemlerle, sorun gidermesi, kişiler arasında kalıcı dargınlık değil, tam aksine 
dargınlığı-küslüğü gideren yaklaşım üretmesi saygı duyulacak bir mesleki tercih olacaktır. 
“Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri” üst başlığı altında yer alan arabuluculuk ve hatta 
tahkimin, artık alternatif değil, mümkünse ilk başvurulması gereken yöntemler olarak akla 
gelmesi, günümüzde alternatif olanın arabuluculuk değil, alternatif olanın dava olduğunu teyit 
etmektedir. 

Bu bakışla, avukatların da öncelik kazanan arabuluculuğu teşvik eden bir mesleki yaklaşım 
sergilemesi uygundur. Bu tür bir mesleki yaklaşım için arabulucu unvanına sahip olunması 
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zaruri değildir. Arabulucu olmayan hukukçuların da, ihtilaflara arabulucu gibi yaklaşması, 
sorunları davasız çözmesi, ya da mevcutsa davayı ortadan kaldıran müzakereleri geliştirmesi 
kıymetli ve sorun yaşayan şahısların da faydasına bir bakış olur. Arabulucu gibi davranmak 
yalnızca avukatların değil, aslında mahkemede huzuruna gelen kişilere arabuluculuğu işaret 
etmek, hatta arabuluculukla sorun giderme yoluna imkan vermek hakimin de bakış açısı olmak 
durumundadır.  

KORUYUCU	AVUKATLIK,	AVUKATLIKTA	YENİ	DEĞER.

Geçmişte avukatlara dava için başvurulması klasik bir durumdu. Avukatlar dava olunca 
devreye girer. İnsanlar, şirketler arası ilişkilerde sorun olunca avukatların yasal hakları ustaca 
ileri sürmesi, zekâsını ekleyerek, yaratacağı dava stratejisi ile davayı kazanması beklenirdi. 
Bir anlamda “dava avukatlığı” dava yolunda (İngilizce’de “Litigation”) avukat akla gelir ve 
maharetini sergilemesi beklenirdi. 

Oysa ki, özellikle ticarette yaşanan gelişim, mülkiyet anlayışının güçlenmesi, ekonomik 
ilişkilerin en kırsaldan en büyük kente kadar her noktada maddi sonuçları olması, bu ilişkilerin 
baştan sağlıklı planlanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaç özellikle kurumlarda, şirketlerde 
kendisini bünyelerinde bulunan hukuk departmanları ve avukatlar eliyle, işlemlerde avukat 
iradesinin alınması şekline evirdi. Bu değişim, artık avukatın dava olunca değil, dava olmadan 
ve daha da önemlisi dava zaten olmasın, yaklaşımıyla hukuki bilgisini sunmasının sağlayacağı 
faydayı ortaya koymuştur.

Avukattan beklenti, günümüzde koruyuculuk işlevi de sergilemesi şeklinde bir 
değişim göstermektedir. Avukatın dava takibi, icra takibi gibi yasal bir sürecin takip ve 
neticelendirilmesinden öte, oluşturulacak hukuki altyapı ile oluşabilecek sorunların asgariye 
indirilmesi arzu edilmektedir. 

Örneğin, sözleşmeler günümüzde avukatlarca hazırlanmakta, avukat görüşüne göre revize 
edilmekte, yeni yasal düzenlemelere uyum (örneğin; Kişisel Verilerin Korunması, Çevre 
Hukuku vb.) alanlarda bir ceza ile karşılaşmak yerine, cezaya muhatap kalmamak için hukuki 
hizmet talep edenin, yasal duruma uygunluk süreçlerini takibi sorgulanmaktadır. 

Bugün gelinen noktada, davası çok olan değil, davası az olan kişi olmak (gerçek veya 
tüzel kişi için geçerli) tercih olunmaktadır. Davası az olanın, sorunları çözme konusunda olgun 
yaklaşım sergileyen bir tavır içinde olması, toplumsal statüsü açısından da destekleyici bir işlev 
göstermektedir.

Belirttiğimiz değişim, avukatların hem bireysel, hem de kurumsal olarak sunacakları tüm 
hukuki hizmetlerde arabuluculuk ve koruyucu avukatlık anlayışını görmezden gelmesi değil, 
artık göz önüne oldukça farkında bir şekilde alması gerektiğini teyit etmektedir. 
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Müdafiin Dosyayı
İnceleme Yetkisinin Kısıtlanması
(Gizlilik Kararı) Av.Osman Nuri Yıldız

Ardahan Barosu Kurucu Başkanı 

Savunma hakkı ve silahların eşitliği ilkesi taraflarının usul kuralları bakımından 
aynı koşullara tabi tutulması ve taraflardan birinin diğerine göre daha zayıf bir duruma 
düşürülmeksizin iddia ve savunmalarını makul düzeyde mahkeme önünde ileri sürebilme 
fırsatına sahip olması anlamına gelmektedir. Olması gereken iddia ve savunma makamları için 
kanunla tanınan hak ve yetkilerin, usul gereçlerinin birbirleriyle orantılı olması; orantının bir 
diğeri aleyhine bozulmamasıdır.

Her ne kadar kanunlarımız kağıt üzerinde bu dengeyi sağlıyormuş gibi gözükse de yasal 
düzenlemeler ile konulan istisnalar özellikle kötü uygulayıcıların elinde, savunma makamı 
açısından tam bir garabete dönüştürülmektedir. Uygulamada sıklıkla başvurulan müdafinin 
dosyayı inceleme yetkisinin kısıtlanması savunma makamını temsil eden avukatın çoğu zaman 
isnadı bilmeden savunma yapmaya çalışması gibi esasen yargılama faaliyeti denilemeyecek bir 
nevi tiyatro sahnesine yakışır monologlara yol açmaktadır. 

İsnat, Ceza Kanununda suç olarak tasnif edilmiş bir fiilin bir kişi tarafından işlendiğinin 
iddia makamınca o kişiye karşı ileri sürülmesidir.

Hakkındaki suçlamayı bilmeyen bir kimsenin o suçlamaya karşı savunma yapması 
mantık kurallarına aykırıdır. Bu nedenle, isnadın bildirilmesi ilkesi, ceza muhakemesinin en 
temel ilkelerinden biridir. Sanığa işlediği düşünülen suç delilleri ile birlikte anlatılmaz ise 
kendini savunma imkânı tanınmamış olur ve iddianın karşısında savunmaya yer verilmemiş olur. 
Savunma olmazsa, çelişme yönteminden ve doğal olarak adil bir yargılamadan bahsedilemez. 

Misallerden	Alınan	Ders,	Kaidelerden	Daha	Değerlidir
Francois de La Rochfoucuauld
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İsnadın bildirilmesinden kasıt sadece hangi kanun maddesinin ihlal edildiğinin sanığa 
bildirilmesi değildir elbette. Sanığın savunma yapabilmesi için hangi fiili, nerede ve ne zaman 
işlemekle suçlandığının ve bu fiilin hukuki vasıflandırmasının açıklanması gerekmektedir.

İşte tam da burada gizlilik kararı yani müdafin dosyayı inceleme yetkisinin kısıtlanması 
kararının uygulanma biçimi sorunu ortaya çıkmaktadır. Uygulamada dosyada gizlilik kararı 
bulunduğu gerekçesi ile sanığa ve müdafine dosya inceletilmemekte ve şüphelinin işlediği 
iddia olunan fiilin kanun maddesi söylenerek savunma yapması beklenmektedir. Bu durumda 
ise şüpheli aleyhine var olan şüphe sebeplerini bilememekte, lehine olan hususları ileri 
sürebilme ve belki de suçsuzluğunu ispata yarar delilleri ortaya koyabilme imkânından mahrum 
bırakılmaktadır. Kanunun açık tarifine rağmen maalesef uygulamada gizlilik kararı şüpheliden 
isnat dahi gizlenmek şeklinde uygulanmaktadır. Hatta Sulh Ceza Hâkiminin vermiş olduğu 
gizlilik kararının dahi gizlilik kapsamında kaldığı gerekçesi ile müdafiye verilmediği durumlar 
bile husule gelmektedir. 

5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 153

(Değişik: 2/12/2014-6572/44 md.)

(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini 
harçsız olarak alabilir.

(2) Müdafin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını 
tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. 
Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:
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a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

2. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

3. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),

6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),

7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 
314, 315, 316),

8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 
335, 336, 337).

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan 
zimmet suçu.

d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar.

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı 
geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, 
ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve 
muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız 
olarak alabilir.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.” düzenlemesini 
havidir.

Madde metninde Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi 
raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin 
tutanakların gizlilik kararı kapsamı dışında olduğu açıkça belirtilmiştir. Soruşturma evresinde 
verilen her türlü hâkim kararına karşı ilgilinin itiraz hakkı bulunmaktadır. Bir hakim kararına 
karşı itiraz yoluna başvurmak isteyen kişinin doğal olarak kararı ve içeriğini görüp, ona göre 
itiraz dilekçesi oluşturması veyahut itiraz yoluna başvurup başvurmayacağına karar vermesi 
gerekmektedir.

Tutuklama tedbiri gibi kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına taalluk eden durumlarda 
gizlilik kararı gerekçe gösterilerek savunma hakkının kısıtlanması hukuk mantığına aykırı 
bir durumdur. Zira soruşturmanın selameti, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkından daha üstün 
değildir, olmamalıdır. 

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi;

13.02.2001 tarihli Schöps-Almanya kararında; “Hürriyeti kısıtlanan bireyin müdafinin, 
tutuklama kararının hukuka uygunluğuna etkin bir şekilde itiraz etmesi için incelemesi 
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zorunlu olan soruşturma dosyasına erişiminin engellenmesini silahların eşitliği ilkesine aykırı 
bulmuştur. Mahkemeye göre, hürriyetin kısıtlanması tedbirinin bireyin temel hakları üzerindeki 
sonuçları göz önüne alındığında AİHS m.5/4 kapsamında izlenecek usul, soruşturmanın 
koşulları elverdiği ölçüde, çelişmeli yargılama gibi dürüst yargılamanın temel gerekliliklerine 
gösterilecek saygıdır”.

13.02.2001 tarihli Garcia Alva-Almanya kararında; “Hakkındaki suçlamalar tarafına 
bildirilen kimsenin, bu suçlamaların dayandığı delillerden haberdar olmadıkça böyle bir 
karara karşı kendisini savunmasının olası olmadığını ve savunması ile ilgisi olup olmadığına 
bakılmaksızın, şüphelinin her türlü beyan ve delillere ulaşması gerektiğini belirtmiştir. 
Tutukluluk halinin hukuka uygunluğunun denetlenebilmesi için gerekli olan bilgi ve 
belgelerin, şüpheli müdafiinin incelemesine sunulması gerektiğini vurgulayan Mahkeme; ceza 
soruşturmalarının etkin bir biçimde yürütülebilmesi için, elde edilen delillerin bir kısmının 
gizli tutulabileceğini, ancak bu meşru amaca ulaşmak için savunma haklarının özüne dokunan 
kısıtlamalara gidilemeyeceğini karara bağlamıştır”.

AİHM’NİN 30.03.1989 tarihli Lamy-Belçika ve 09.07.2009 tarihli Mooren-Almanya 
kararlarına göre; tutukluluk halinin incelenmesini isteyen kişi, tutuklama gerekçelerini 
öğrenebilme ve onları çürütebilme hakkına sahiptir. Tutuklama kararının, savunma tarafından 
incelenebilecek delillere dayandırılması şarttır. Soruşturmanın güvenliği gerekçesiyle savunma 
tarafından incelenip görüş bildirilmesine, izahta bulunulmasına imkan verilmeyen deliller, 
tutuklama kararı için sebep teşkil edemez.

AİHM kararları savunma hakkını soruşturmanın güvenliği ilkesinden üstün tutmuş ve 
adil bir yargılamanın ancak ve ancak çelişmeli yargılama ilkesinin uygulanması ile mümkün 
olacağına işaret etmiştir. 

Kanaatimce gizlilik kararı şüphelinin tutuklamaya sevk edildiği aşamada mutlaka 
kaldırılmalıdır. Veyahut gizlilik kararı olan bir dosyada tutuklama yasağı olmalıdır. Zira 
tutukluluk tedbirinin gayesi soruşturmanın selametidir. Eğer dosyada gizlilik kararı var ise 
şüphelinin delillerden ve hatta isnattan haberdar olma ihtimali bulunmadığından soruşturmanın 
selametine zarar vermesi mevzubahis olamayacağından tutuklama tedbirine başvurulması 
lüzumsuzdur. Tersi durumda da eğer şüpheli tutuklanmış ise soruşturmanın selametine zarar 
verme ve delil karartma ihtimali ortadan kalkmış olacağından (Ki tutuklama kararı bu sebeplerle 
verilmektedir) gizlilik kararı artık kalkmalıdır.  

Hepsinden önemlisi savunma yani avukat adil bir yargılamanın olmazsa olmaz unsurudur. 
Avukatı dışlayan, sistemin düşmanı olarak gören bir anlayışın adalete hizmet ettiğini söylemek 
mümkün değildir. Dolayısıyla kanun cevaz verse dahi savunmayı dışlayan uygulamalardan 
kaçınmalı, maddi gerçeğe ulaşmak, adaleti hakim kılmak ve güven veren bir yargı sistemi 
oluşturmak için çelişmeli yargılamayı soruşturmanın başından itibaren benimsemek en doğru 
yöntemdir. Böylelikle iddia makamı hem kanunun kendisine yüklediği lehe delil toplama 
yükümlülüğünün gereğini yerine getirmiş olacak, hem de savunma argümanlarından en 
başından itibaren haberdar olacağı için daha ayağı yere basan iddianameler tanzim edecek, 
belki de beraatle sonuçlanıp lüzumsuzca devleti ekonomik külfet altına sokan çok sayıda davayı 
açmayıp Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verecektir.   

Sözün özü, güven veren ve çağdaş bir adalet sistemi idealimiz var ise eğer, bu sistem 
avukatı sistemden dışlayarak değil ancak avukat ile birlikte inşa edilebilir. 
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Türk Ceza Kanunu
135,136,137,138 ve 139.
Maddelerine İlişkin İnceleme Av. Derya AYDIN

Ardahan Barosu Genel Sekreteri 

Özet

Devam eden yüzyılda bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile kullanılan teknolojik 
sistemlerde kişilerin verileri gerek kamu eliyle gerek ise özel sektör eli ile çeşitli sistemlerde 
toplanmaktadır. Bu veriler toplanarak ilgili alanlarda kullanılmaktadır. Ancak kişilere ait bu 
veriler her zaman hukuka uygun olarak kullanılmamaktadır. Kötü amaçlı kullanım ile elde edilen 
veriler kişisel hayata müdahale edebilecek şekilde çeşitli sistemlerde kullanılarak menfaat temin 
edilmek istenilmektedir. Bu durumda bilişim sistemlerinin yaygınlaşması ile kişisel verilerin 
korunması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu kapsamda ülkemiz kişisel verilerin korunması 
amacıyla Uluslararası sözleşmelere taraf olmuştur. Yine verilerin korunmasına ilişkin suçlar 
Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, kaydedilmesi, 
başkalarına verilmesi ve yayılması ile hukuka uygun olarak kaydedilen verilerin kanunda 
belirlenen süre geçmesine rağmen sistemden silinmemesi fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Bu 
makalemizde de bu suçlar tek tek ele alınarak incelemesi yapılmıştır.

Giriş

Devletin temel hizmet alanlarında eğitim,sağlık,adalet, güvenlik gibi hizmet verebilmesi 
için  kişisel verile ulaşması gerekmektedir. Yine özel hukuk kişileri de kişisel verileri elde 
ederek faaliyetlerini devam ettirmektedirler .

Veriyi Türk Dil Kurumu “Bilgi”1 olarak tanımlamıştır.Kişisel kelimesini  ise  Türk Dil 
Kurumu “Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin”2 olarak tanımlanmıştır. Kişisel veri ; ise 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunda “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin 

1  Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/,Erişim 18.08.2021
2  Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/,Erişim 18.08.2021
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her türlü bilgi”3 olarak tanımlanmıştır. Kişisel veri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bir 
gerçek kişi ile alakalı olabilecek her türlü bilgiyi ifade etmektedir (Başalp, 2004, s. 33) . Buna 
göre ad , yaş, adres, medenî  hal , telefon numarası,  Türkiye Cumhuriyeti numarası, pasaport 
numarası, özgeçmiş, resim ve ses, parmak izi  gibi bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmektedir. 

Bir bilginin nesnel veya öznel nitelik taşıması, o bilginin kişisel veri olarak kabul 
edilip edilmemesi bakımından herhangi bir önem taşımamaktadır. Bir kimsenin geçirdiği 
hastalıklara, malvarlığına veya mesleğine ilişkin nesnel bilgi bir tür kişisel veri kabul 
edilecekken, benzer şekilde bir kimsenin zengin veya fakir olduğu ya da karakter itibariyle 
güvenilir veya güvenilmez olduğu gibi öznel bilgiler, görüşler ve değerlendirmeler de kişisel 
veri kapsamında değerlendirilecektir. Nitekim bu ikinci grup bilgiler, istihdam ve sigorta 
sektörleri ile bankacılık sektöründe önemli ölçüde kullanılmaktadır. Örneğin, bir bankadan 
kredi başvurusunda bulunan bir kimsenin güvenilirliğinin değerlendirilmesinde, söz konusu 
öznel nitelikli bilgiler büyük önem taşımaktadır  (Aksoy, 2010).Yine elde edilen bilginin 
doğru bir bilgi olmasına da gerek yoktur kişi ile ilgili yanlış bir bilgi de kişisel veridir. Kişinin 
sesi, yüzü ve görüntüsü de kişisel veri olarak kabul edilmektedir. biyometrik yöntemlerle 
tanımlama sağlayan parmak izi, yüz, iris, yazı, ses tanıma vb. yöntemlerle elde edilen bilgiler 
de kişisel veridir (Loyd, 2011, s. 41).

3  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&Mevzuat-
Tur=1&MevzuatTertip=5 Erişim18.08.2021
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Çağımızda teknolojik olanakların gelişmesiyle, kişinin gözetimi çok daha etkili bir hal 
almıştır (Daniel, 2004, s. 12). Bireylerin kimliklerini belirlemeye elverişli her türlü bilgi olarak 
tanımlanabilecek kişisel verilere karşı gelişen tehditler, gözetim teknolojilerine karşı bir savunma 
mekanizmasının geliştirilmesini zorunlu kılmış ve kişisel verilerin korunması hukukunun 
gerekliliği anlaşılmıştır. Kişiye ait verinin kullanılması ancak yasal mevzuatın öngördüğü 
şekilde olmalıdır.  Kişilere ait bilgilerin bilişim sistemlerinde kullanılması ve sosyal medya 
aracılığıyla kullanılması ile kişisel verinin hukuka aykırı kullanımının sürekli tekrarlanması 
ve kişiye yönelik zararın artmasına sebep olmuştur. Bilişim teknolojileri karşısında kişisel 
bilgileri sınırsız bir şekilde toplanan, kullanılan ve devredilen bireyin korunması bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum hem  uluslararası toplumu  hem de  devletleri özel hayatın 
bir parçasını oluşturan kişisel verilerin daha etkili  şekilde korunmasına yönelik düzenlemeler 
yapmaya zorlamıştır (Üzülmez, 2019).

Anayasamızın 20.maddesi uyarınca ; kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde 
veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği ve bu verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların 
kanunla düzenleneceği belirtilmiş, kişisel verilerin korunması devletin pozitif yükümlülüğü 
olarak kabul edilmiştir. Devlet kişiye ait verilerin kayıtlarının tutulması konusunda koruyucu 
bir çerçeve oluşturmak ve bu kayıtlara başkalarının erişimini engellemek için gerekli tedbirleri 
almakla pozitif yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır (Gümüş, 2015). Türkiye’de kişisel 
verilerin korunmasına yönelik ilk özel düzenleme 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile yapılmıştır. TCK’nın 135. ve 136. maddelerinde kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, başkalarına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi 
fiilleri ile 138. maddesinde kişisel verilerin yok edilmemesi fiili suç olarak tanımlanmıştır.

1-Kişisel	Verilerin	Kaydedilmesi	Suçu		(TCK	135)

TCK’nın “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlıklı Dokuzuncu 
bölümünde yer alan “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu” başlıklı maddesi ;

“(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir.

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı 
olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına 
ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır” şeklindedir.

Söz konusu maddenin amacı gerekçesinde de belirtildiği üzere ; çağımızda kişilerle 
ilgili kayıtların bilgisayar ortamlarına geçirilip muhafaza edilmesi uygulamasına bazı kurum 
ve kuruluşlar tarafından başvurulmaktadır; hastanelerde hastalara, sigorta şirketlerinde 
sigortalılara, bankaların ve kredili alışveriş yapılan mağazaların müşterilerine ilişkin kayıtlar, 
böylece tutulmaktadır. Bu bilgilerin amaçları dışında kullanılmasından veya herhangi bir şekilde 
üçüncü şahısların eline geçerek hukuka aykırı olarak yararlanılmasından dolayı hakkında bilgi 
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toplanan kişiler büyük zararlara uğrayabilmektedirler. Bu bakımdan, kişilerle ilgili bilgilerin 
hukuka aykırı olarak kayda alınması suç olarak tanımlanmıştır (https://www.sinerjimevzuat.
com.tr/kullaniciGiri, 2021).

Suçla	Korunan	Hukuki	Değer	

 Suçla korunan hukuki değerin özel hayat ve hayatın gizli alanıdır. Bu bağlamda özel 
yaşamın korunması ve kişinin maddi ve manevi varlığını serbestçe geliştirebilme hakkı 
genelinde kişisel verilerin korunması hakkı olarak ifade edilebilecektir. (Aydın, 2014).

Korunan hukuksal değer korunan verinin niteliğinde göre değişkenlik gösterebilir. 
Örneğin bireyin sağlık durumuna ilişkin bir verinin bu suçların konusunu oluşturması halinde 
korunan hukuksal değeri kişinin sağlık hakkı oluşturur. Çünkü normal şartlarda bir birey, 
ancak teşhis ve tedaviden dolayı kendisi bakımından kişisel zararların, zorlukların veya 
utançların ortaya çıkmayacağı güveniyle hekime gider. Sağlığına ilişkin bilgilerin başkalarıyla 
paylaşılabileceğini düşünen kişi tedaviden kaçınabilir (Küzeci, 2010)

Suçun	Unsurları	

1-Maddi	Unsur	

a-Suçun	Faili	

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun faili herhangi bir kimse olabilir. Zira bu suçun 
faili olmak bakımından kanunda bir özellik aranmamıştır. Ancak bu suçların; a) Kamu görevlisi 
tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın 
sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli 
hali olarak kabul edilmiştir (TCK m. 137, f. 1). Diğer suçlar gibi, bu suçun faili de ancak bir 
gerçek kişi olabilir, tüzel kişiler suçun faili olamazlar. Bununla birlikte bu suçun bir özel hukuk 
tüzel kişisinin faaliyeti çerçevesinde tüzel kişinin temsilcisi tarafından işlenmesi halinde ilgili 
tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebilecektir (TCK m. 140).

b-Suçun	Mağduru

Bu suçun mağduru da herhangi bir kimse olabilir. Suçun konusunu oluşturan ve 
kaydedilen kişisel verinin ait olduğu gerçek kişi bu suçun mağdurudur. Tüzel kişilere ait 
veriler bu suçun konusunu oluşturamayacağı için, bunların ne suçun mağduru ne de suçtan 
zarar gören olmaları mümkündür. Suçun konusunu bir ticari veya sınai işletmenin gizli 
tutmak istediği ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeler ile 
bilimsel keşif ve buluşlar veya sınai uygulamaya ilişkin bilgilerin oluşturması halinde TCK 
m. 239’da tanımlanan suç oluşacaktır. Tüzel kişilerin sahip olduğu bu nitelikteki bilgi veya 
belgelerin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde, tüzel kişiler suçtan zarar 
gören olabilecektir (Üzülmez, 2019).
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c.	Suçun	Konusu	

Suçun konusunu kişisel veriler oluşturmaktadır. Bir gerçek kişiye ilişkin olan ve onu 
belirlenebilir kılan tüm bilgiler suçun konusunu oluşturacaktır. Örneğin, kişinin adı, soyadı, 
doğum tarihi, doğum yeri, ana adı, baba adı, TC kimlik numarası gibi kimliğini ortaya koyan 
bilgiler, telefon numarası telefon görüşmeleri4 , aracının plakası, sosyal güvenlik numarası, mali 
bilgileri, resmi, görüntüsü, sesi, parmak izi, adresi, e-mail adresi, sağlık bilgileri, aile bilgileri, 
sabıka kayıtları, DNA profilleri, kişisel veri niteliğindedir. Keza kişiyi tanımlayabilir kılan 
takma ad ve lakaplar da somut olayda kişisel veri olarak kabul edilebilecektir. Suçun konusunu 
oluşturan kişisel verinin gerçek kişiye ait her türlü bilgi anlamına geldiği anlaşılmaktadır. 
Kişisel verinin bu tanımı ve özel hayatın gizliliği ile ilişkisi karşısında, tüzel kişilere ilişkin 
verilerin bu suçun konusunu oluşturmayacağı açıktır (Aydın, 2014).

d.	Fiil	

Bu suçun oluşabilmesi için kişisel verilerin kaydedilmesi gerekir. Kaydetmek kelimesi, 
bir yere yazmak, tespit etmek, sesi veya resmi manyetik bant üzerine geçirmek, hatırlamak için 
yazmak, elektronik veya sayısal araçlarda bilgiyi korumaya almak anlamlarına gelmektedir. 
Suçun unsuru olarak kaydetmek fiili de, kişiye ait bilgilerin bir yere yazılmasını, saklanmasını 
veya koruma altına alınmasını ifade eder. Kişisel verilerin sonradan  tekrar veya başkaları 
tarafından gerektiğinde kullanılabilecek halde hazır bulundurulması kaydetme olarak kabul 
edilmelidir.

Bu suçun oluşması için, kişisel verilerin hukuka aykırı biçiminde kaydedilmesi 
gerekmektedir. Yargıtay 12. CD 11.09.2012 tarihinde verdiği kararında5; “5237 sayılı TCK'nın 
135. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun oluşabilmesi için, belirli 
veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, hukuka aykırı olarak kaydedilmesi gerekmekte 
olup…” şeklinde karar vererek bu hususu teyit etmiştir. 

Bir bilişim sisteminde kayıtlı olmayan ya da yazılı olarak bulunmayan bir kişisel verinin 
sisteme girilmesi veya yazılı hale getirilmesi veya aslında başka bir kayıtta hukuka uygun 
olarak bulunan bir verinin bir sisteme ya da kişisel dosyaya hukuka aykırı olarak girilmesi 
de kaydetme olarak kabul edilmektedir  (Dülger, 2004, s. 271).Bununla birlikte bir kimsenin 

4  Y. 12. CD., 16.2.2015, 2014/22994, 2015/2630: “..katılana ait cep telefonuyla sanığın eski eşine ait cep te-
lefonunun belirli tarihler arasındaki, arama kaydı dökümlerini temin ettiği, daha sonra katılanla sanığın eski 
eşi arasında sık sık görüştüklerinden bahseden notla birlikte temin ettiği arama kaydı dökümlerini, katılanın 
akrabalarına gönderdiğinin iddia edildiği olayda, arama kaydı dökümlerini, katılanın ve dava dışı eski eşinin 
yaptıkları aramalarla kendilerini arayan numaralara dair tarih, saat ve süre bilgilerini içermesi ve bu iki kişi 
arasında gerçekleşen konuşma veya mesajlaşma içeriklerine dair bilgi bulunmaması karşısında, sanığın ey-
leminin haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu değil, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 
suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.Kaynak Sinerji Mevzuat Programı Erişim:15.08.2021

5  Yargıtay 12. CD‟nin Esas no: 2012/16872 Karar no: 2012/18221 sayılı kararı Kaynak Sinerji Mevzuat Prog-
ramı Erişim:18.08.2021
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kişisel verileri, okumak ya da dinlemek suretiyle hafızasına alması ya da daha sonra kullanmak 
üzere ezberlemesi durumu, suçun konusundaki  kaydetme olarak kabul edilmemektedir.

Öte yandan kişisel verinin hukuka aykırı olarak hangi araç gereçle kaydedilmiş olduğu 
da önemsizdir. Bu kapsamda kişisel veriler kamera, bilgisayar gibi elektronik ya da manyetik 
cihazlarla kayıt edilebileceği gibi, kalem benzeri fiziki aletlerle de kaydedilebilir. Bu nedenle 
verileri bir kâğıda kalemle yazıp muhafaza etmek te bir nevi kayıt sayılmaktadır (Çokmutlu, 
2014, s. 187).

Kayıt etme eylemi, icra hareketi olduğundan, bu suç ihmal hareketi ile işlenemez. Suç, 
neticesiz yani sırf hareket suçu şeklinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede suç neticesi harekete 
bitişik olduğundan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ile tamamlanır (Zeki 
Hafızoğulları, 2010, s. 277). Bu nedenle, suçun oluşması için, verileri kaydedilen kimsenin, 
herhangi bir zarara uğraması zorunlu değildir. Kişisel verinin kaydedilmesiyle suç oluşacaktır  
(Parlar Ali, 2008, s. 2044).

 Yine bu suç neticesi bakımından ani bir suç olduğu için kaydedilme ile tamamlanır. 
Bunun için belli bir süre geçmiş olması, kişisel verinin belli bir süre kayıtlı bulunması 
aranmamıştır. Bu yönüyle suç mütemadi bir nitelik taşımaz. Suçun tamamlanmış sayılması için 
fiil nedeniyle herhangi bir zarar bir zarar doğması da aranmadığından suç bir tehlike suçudur 
(Çokmutlu, 2014).

2-Manevi	Unsur

Suç genel kastla işlenebilen bir suçtur. Bu suçun doğrudan kastla işlenmesi gerekmektedir. 
Buradaki kast suçun kanunda belirtilen unsurlarını bilerek isteyerek gerçekleştirilmesidir. 
Failin, mağdurun kişisel verilerini kaydedecek nitelikteki davranışları bilerek ve isteyerek 
yapması suçun oluşması için yeterlidir. Saik önemli değildir. Suçun taksirle işlenebilen hali 
de TCK’da düzenlenmediğinden bu suç, taksirle işlenemez.  Dolayısıyla fail, kişisel verileri 
taksirli hareketiyle kaydederse sorumlu olamayacaktır.

3-Hukuka	Aykırılık	Unsuru	

Bu suçun oluşabilmesi için kaydetme fiilinin hukuka aykırı olması gerekir. Nitekim 
madde de kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. 
Kişisel veriyi kaydetme fiilini hukuka uygun hale getiren bir sebebin bulunması halinde fiil 
hukuka aykırı olmayacak ve dolayısıyla suç teşkil etmeyecektir.

Anayasanın 20. maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde kişisel verilerin, 
ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlene bileceği belirtilmiştir. 
6698 sayılı Kanunda kişisel verilerin işlenmesi tanımlanmış ve bu kavramın kişisel verilerin 
kaydedilmesini de kapsadığı belirtilmiştir (m. 3, f. 1, bent e). Bu durumda kişisel verilerin 
kaydedilmesi suçu bakımından da ancak iki tür hukuka uygunluk sebebi kabul edilebilecektir. 



Ardahan Barosu Dergisi

102102

Bunlar, kanunun öngördüğü haller ile ilgili kişinin açık rızasıdır. Bu haller dışında bir hukuka 
uygunluk sebebinin kabulüne Anayasadaki ancak ifadesi izin vermemektedir.

Kanunun	Öngördüğü	Haller	

Konuya ilişkin özel kanun olan 6698 sayılı Kanuna bakmak gerekir. 6698 sayılı Kanunun 
5. maddesinde “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, kişisel verilerin hangi hallerde 
işlenebileceği belirtilmiştir. 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasında6 ilgili kişinin 
açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenmesine izin verilen haller şunlardır:

 a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

 b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

 d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Madde metninde sayılan haller kapsamında kişisel veri kaydedilmiş ise TCK 135.
maddesinde düzenlenen suç oluşmayacaktır. Yine bu kapsamda başkaca kanunlarda düzenlenen 
hallerde de suç oluşmayacaktır.

 İlgilinin	Rızası	

İlgili kişinin yani kişisel verileri işlenen kişinin rızası bu suç bakımından fiili suç 
olmaktan çıkarır. Çünkü kişilerin kendilerine ait bilgileri üzerinde mutlak surette tasaruf 
hakları bulunmaktadır. Örneğin bir kuruma yapılan iş başvurusunda, bankaya yapılan kredi 
başvurunda ve sınav için yapılan başvuruda, kişisel verinin sahibi olan kişi kendi rızasıyla 
bu verileri vermektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, fiilin suç teşkil etmemesi için gösterilen 
rızanın sınırları içinde kalınmalıdır. Sadece kayda rıza gösterilmiş ise, bu kaydın ifşa edilmesi, 
başkalarına aktarılması ya da kullanılması başka bir suçu oluşturabilecektir. (Özen, Mart 2009, 
s. 17) .Bu hukuka uygunluk sebebine Anayasa’da açıkça yer verildiği (AY m. 20, f. 3) gibi, 
ilgilinin rızası TCK m. 26, f. 2’de de genel bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmiştir. 
6698 sayılı Kanunda da kişisel verilerin işlenmesinin kural olarak ilgili kişinin açık rızasıyla 
mümkün olabileceği belirtilmiştir (m. 5, f. 1). Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, 

6  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kaynak :Sinerji Mevzuat Erişim:15.08.2021
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kişinin üzerinde tasarruf edebileceği haklardan olduğu için, Anayasa’da belirtilmemiş  olsaydı 
dahi   ilgilinin rızası kişisel verilerin kaydedilmesi fiilini hukuka uygun hale getirecekti.

4-Suçun	Özel	Görünüş	Halleri	

	a-Teşebbüs

TCK‟nın 135. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun 
tamamlanması için, mağdurun herhangi bir zarara uğramasına gerek yoktur. Bu nedenle suç, 
sırf hareket suçu olduğundan hareketlerin bölünebildiği oranda teşebbüse elverişlidir. Örneğin, 
bir failin mağdur hakkında kişisel verileri depolamaya başladığı anda yakalanması durumunda 
eylem teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır (Zeki Hafızoğulları, 2010).Parlar ve Hatipoğlu, 
2008: s. 2045). Kanaatimizce, suç kural olarak teşebbüse elverişlidir. Her ne kadar suç sırf 
hareket suçu olsa ve hareketin yapıldığı anda tamamlansa da hareketlerin bölünme imkânı 
olduğu müddetçe teorik olarak teşebbüse elverişli olduğunu söylemek mümkündür. Ancak 
uygulamada suçun teşebbüs aşamada kalmış haline rastlamak pek mümkün gözükmemektedir. 

b-İştirak	

Bu suça iştirakin her türlüsü mümkündür. Madde metninde iştirakle ilgili özel bir hüküm 
yer almamaktadır. Bu nedenle, genel hükümler uygulanacaktır 

c-İçtima	

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında 
olmak üzere aynı kişiye karşı birden fazla defa işlenmesi halinde, zincirleme suç hükümleri 
uygulanacaktır. Ayrıca, tek bir hareketle birden fazla kimsenin kişisel verilerin kaydedilmesi 
halinde de, zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Hukuka aykırı olarak kaydedilen verilerin 
daha sonra, bir başkasına verilmesi veya yayılması söz konusu ise 136. Maddedeki suç ta ayrıca 
oluşacağından, gerçek içtima hükümleri uygulanarak her iki suçtan ayrı ayrı ceza verilmesi 
gerekir. Kaydedilen bu verilerin ifşa edilmesi durumunda hakaret suçu da oluşuyorsa, yine 
gerçek içtima kuralları uygulanmalıdır.

2-	Verileri	Hukuka	Aykırı	Olarak	Verme	Veya	Ele	Geçirme	(TCK	136)

Türk Ceza Kanunu 136.Maddesi ;

“1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı 
fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat 
artırılır.” Şeklindedir.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçu ile; 
teknolojik ilerlemelerin etkisiyle, kişisel verilerin birçok farklı amaç ile çok çeşitli kişi 
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ve kuruluşlara çok kolaylıkla ulaştırılabildiği gerçeğini dikkate alarak, kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi fiillerinin cezalandırılmasını 
amaçlamaktadır (Sınar, 2020).

Suçla	Korunan	Hukuki	Değer	

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, 5237 sayılı TCK'nın ikinci 
kitabının ''Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar'' başlıklı dokuzuncu bölümünde 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla, bu suç tipiyle genel olarak kişilerin özel hayatının gizliliğinin; özel 
olarak ise kişisel verilerin korunmasının amaçlandığı ifade edilebilir  (Soyaslan, 2018, s. 369).

Suçun	Unsurları	

1-Maddi	Unsurlar	

a-Suçun	Faili

Bu suçun faili herkes olabilir. Nitekim ilgili maddede ''Kişisel verileri, hukuka aykırı 
olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi...'' denilerek fail açısından herhangi bir 
özellik aranmamıştır. Suçun nitelikli hâllerini düzenleyen TCK m. 137’nin birinci fıkrasında, 
suçun kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle ya 
da belli bir meslek veya sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi nitelikli 
hâller olarak düzenlenmiştir. Bu hâllerde suç ancak özel faillik sıfatı taşıyan kişiler tarafından 
işlenebilir, başka bir deyişle özgü suç özelliği gösterir (Duman & Can , 2020).

b.Suçun	Mağduru

Suçun mağduru suçla korunmak istenen hukuki yararın sahibi olan kişi olarak 
tanımlanabilir. Bu suçun mağdurunun kişisel verinin maliki veya zilyed olması gerektiğini ileri 
sürenler olduğu gibi aksini iddia edenler de bulunmaktadır . Suçun mağduru olarak suçtan 
doğrudan doğruya zarar gören kişisel verinin alakalı olduğu kişi kabul edilmelidir. Mağdurun 
gerçek kişi olması gerektiğinden, kişisel veri tüzel kişiye ilişkin ise tüzel kişi mağdur değil, 
ancak suçtan zarar gören olarak kabul edilir.

c.Suçun	Konusu

Suçun konusu, tipe uygun hareketin üzerinde gerçekleştiği maddi şeydir. Kişisel verileri 
hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun konusu kişisel verilerdir. Bu bilgilerin 
bir bilişim sisteminde yer alan, kullanılan ve aktarılan dijital (sayısal) veri formunda olması şart 
değildir; çünkü maddenin gerekçesinde “verilerin sanal ortamda ya da somut kağıt üzerinde 
kayda alınması açısından fark gözetilmediği” belirtilmiştir. Yani bu suç tiplerindeki veri 
kavramı dar anlamda “bir bilişim sisteminde ya da veri taşıma aracında bulunan ve üzerinde 
işlem yapılan sayısal kod halinde bilgi” değil, geniş anlamda her formda kayıt altına alınabilen 
“her türlü bilgi” dir (Karagülmez, 2014).
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Kişisel materyal, kişisel veriyi elde etmekte faydalanılan  ancak tek başına bir gerçek 
kişiyi belirlenebilir kılmaya yeterli olmayan her türlü materyal olarak tanımlanabilir. Bu 
açıdan, söz gelimi insan kanı bir kişisel materyaldir ancak bir kişisel veri değildir. Çünkü kan 
kuşkusuz bir kişiye aittir ancak tek başına belirli bir kişiyi teşhis etmeye yeterli değildir; bu 
kişisel materyalin kişisel veriye dönüşebilmesi için üzerinde çalışılması ya da daha somut bir 
ifadeyle birtakım testlere ve karşılaştırma işlemlerine konu edilmesi gerekir. Şu hâlde, bu kan 
üzerinde belirtilen test ve karşılaştırma işlemleri yapıldıktan sonra ulaşılan bilgi bir kişisel veri 
niteliği taşıyacaktır  (Börekçi, 2019). Bu itibarla, bu işlemler yapılmadan önce henüz ham bir 
kişisel materyal olan kan üzerinde gerçekleştirilecek hukuka aykırı verme, yayma veya ele 
geçirme işlemleri TCK md.136’daki suçu oluşturmaz. Buna karşın, bir kez o kişisel materyalin 
bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilmesini ya da daha doğru bir deyişle kişisel materyalin bir 
gerçek kişiyi belirlenebilir kılmasını sağlayacak işlemlerin gerçekleştirilmesiyle birlikte ortaya 
çıkan bilgiler bir kişisel veri niteliği taşır ve  bu halde TCK md.136’daki suç oluşur (Sınar, 
2020).

d.Fiil

TCK m. 136, '' ''Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya 
ele geçiren..'' demek suretiyle ''vermek'', ''yaymak'' ve ''ele geçirmek'' fillerini yaptırım altına 
almıştır (Duman & Can , 2020, s. 601) .Yargıtay ise  bir kararında7 ; kişinin yetkisiz üçüncü 
kişilerin bilgisine sunmadığı, istendiğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çerçeve 
ile paylaştığı, herkes tarafından bilinmeyen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün 
olmayan, kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer 
bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü 
bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi eyleminin TCK'nın 136/1. 
maddesinde düzenlenen suç kapsamında değerlendirilecektir, diyerek suçun fiilini tanımlamıştır.

TCK m. 136'da düzenlenen “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu”, 
yapısal olarak seçimlik hareketli bir suçtur. Nitekim suçun kanuni tanımında birbirinin alternatifi 
olarak gösterilen hareketlerden birisiyle de işlenebilen suçlar seçimlik hareketli suçlardır ve bu 
tip suçlar seçimlik hareketlerden en az birinin gerçekleştirilmesiyle oluşmaktadırlar. Ancak bu 
hareketlerden birden fazlasının yapılması hâlinde de suç bir kez işlenmiş sayılmaktadır (Duman 
& Can , 2020).

TCK m. 136'da düzenlenen suç, ''vermek'', ''yaymak'' veya ''ele geçirmek'' fillerinin 
icrasıyla gerçekleşmiş olmakta ve hareket sonucunda bir zararın doğması veya menfaatin 
sağlanması aranmamaktadır. Dolayısıyla bu suç, neticesi harekete bitişik ve soyut tehlike 
suçudur (İtişgen, 2015). 

7  Yargıtay 12. CD. T. 10.02.2014, E. 2013/10938 K. 2014/2980 Kaynak Sinerji Mevzuat Programı Eri-
şim:15.08.2021
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Suçun oluşması için, suça konu olan kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde 
kaydedilebileceği gibi, hukuka aykırı olarak da kaydedilmiş olabilir. Kişisel verilerin hukuka 
uygun veya hukuka aykırı şekilde kaydedilmiş olmasının TCK’nın 136. maddesi kapsamında 
bir etkisi yoktur. Verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde ayrıca TCK 135. 
maddesindeki kişisel verilerin kaydedilmesi suçu oluşacaktır (Koç, 2019).

Kişisel verilerin verilmesi ya da yayılması suretiyle bu suçun işlenebilmesi için bu 
verme ya da yaymanın  fiilinin hukuka aykırı olması yeterlidir. Başkasına verilen ya da yayılan 
bu kişisel verilerin hukuka uygun ya da aykırı elde edilmiş olması bu suç açısından önem arz 
etmez (Özen, Mart 2009). Suça konu fiillerin bilişim sistemi yoluyla ya da yazılı belgelerin 
yerinden alınması suretiyle gerçekleştirilmesi arasında fark bulunmamaktadır. Bu nedenle 
yayma yazılı, görsel ya da sanal yoldan gerçekleşebilir (Soyaslan, 2018).

Kişisel verilerin ele geçirilmesi ya da yayılması çok çeşitli nedenlerle olabilir ki 
bunlardan en çok karşımıza çıkabilecek olanı kimlik hırsızlığı ya da kimlik dolandırıcılığıdır. 
Her ikisinde de bir kişinin kimliği hukuka aykırı olarak ele geçirilir ve çoğunlukla ekonomik 
kazanç elde etme amacıyla hile ve dolandırıcılıkta kullanılır (Keith B. Anderson, 2008). Kimlik 
hırsızlığının gerçekleşmesi genellikle internette HTML temelli şirket logoları aracılığıyla, hedef 
alınan organizasyonun kullanıcıları ya da müşterilerinin kimlik bilgilerinin çalınması suretiyle 
gerçekleşir (Chik, 2007).Kimlik hırsızlığı çeşitli formatlarda gerçekleşebilir. Kişinin kredi kartı 
bilgileri kullanılmış olabilir, bilgileri alınan kişinin kimliğini alarak o kişinin kimlik bilgilerinin 
kullanılması şeklinde olabilir ve son olarak mağdurların kimlik verileri ile var olan hesapları 
kullanma olarak gerçekleşebilir (Keith B. Anderson, Identity Thef, 2008).

2-Manevi	Unsur	

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu ancak kasten işlenebilir. 
Bu suç bakımından  kast; failin bir kişiye  ait kişisel verileri bir başkasına verdiğini, yaydığını 
veya başkasına ait kişisel verileri ele geçirdiğini bilmesi ve istemesidir. Bu suçta hukuka özel 
aykırılık aranmıştır. Suçun failinin kasten hareket ettiğini söyleyebilmemiz için failin  bilerek 
ve isteyerek, yaptığı fiilin hukuka aykırı olduğu bilinciyle verileri ele geçirmesi, başkasına 
vermesi veya yayması gerekmektedir. Failde özellikle hukuka aykırılık bilincinin aranması 
sebebiyle bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir, olası kastla işlenemez. Yine Kanun’da suçun 
taksirle işlenebileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı için, bu suçun taksirle işlenebilmesi 
de mümkün değildir (Sınar, 2020).

3-Hukuka	Aykırılık	Unsuru	

TCK md. 136’daki suçun oluşabilmesi için de işlenen fiilin hukuka aykırı olması 
zorunludur. Bununla birlikte, TCK md. 136’da düzenlenen suçun kanuni tanımında –tıpkı 
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesine ilişkin TCK md. 135’deki suç tipinde 
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olduğu gibi ayrıca “hukuka aykırı olarak” ibaresine yer verilmiştir. Fail tarafından işlenen bir 
fiilin suçun kanuni tanımına uygun yani tipe uygun olması, kural olarak o fiilin hukuka aykırı 
olduğu hususunda bir karine teşkil eder (Sınar, 2020).

Bu nedenle, hukuka aykırılığın kanuni tipte açıkça dile getirilmesi gerekli değildir; 
hukuka aykırılık o fiilin hukuk düzeniyle çatışma içerisinde olması nedeniyle zaten 
kendiliğinden mevcuttur. Bununla birlikte, inceleme konumuzu oluşturan TCK md. 136’da 
olduğu gibi, bazı suçlarda hukuka aykırılığa suçun kanuni tanımında açıkça yer verilmesi 
halinde, “hukuka özel aykırılık” olarak isimlendirilen bir durum ortaya çıkar. Buna göre, 
hukuka aykırılığın kanunda özel olarak zikredilmiş olduğu buradaki gibi ifadeler, suç tipinin 
bütününün değerlendirilmesiyle ilgiliyse, bu takdirde bu durum, fiilin genelini değerlendiren 
unsurlar öğretisi uyarınca yalnızca hukuka aykırılığın suçun genel bir unsuru olduğuna işaret 
eden ve kanun koyucunun hâkimi hukuka uygunluk sebebinin varlığını araştırmaya yönelttiği 
bir belirlemeden ibarettir.

 Mağdurun rızası fiili hukuka uygun hâle getirir. Nitekim TCK m. 26/2'ye göre, ''Kişinin 
üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası 
çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez''. Bu sebeple verinin sahibi veya 
ilgilisi tarafından verilen bir izne dayanılarak kişisel verilerin verilmesi, yayılması veya ele 
geçirilmesi durumunda bu suç oluşmayacaktır (D.Soyaslan, 2018).

4-Suçun	Özel	Görünüş	Şekilleri	

Teşebbüs

Fail kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verirken, yayarken veya ele 
geçirirken hareketlerini tamamlayamazsa suç teşebbüs aşamasında kalacaktır. Örneğin 
kişisel veriler bir başkasına bilişim sistemiyle gönderilmesine rağmen, bu bilgiler 
gönderileceği yere ulaşmazsa suç teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır. Verileri hukuka 
aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun oluşabilmesi için mağdurun zarar görmesine 
gerek olmadığından hareketin yapılmasıyla suç tamamlanır. Bu nedenle suç, hareketlerin 
kısımlara bölünebildiği oranda teşebbüse elverişlidir . Öğretide yer alan bir diğer görüşe 
göre ise bu suç neticesi harekete bitişik bir suç olduğundan teşebbüse elverişli değildir ( 
(Özbek & Kanbur, 2019).

İştirak	

Bu suça iştirak özellik arz etmez. Suça azmettirme ve yardım etme şeklinde iştirak 
edilebilir. Ancak TCK 40. madde kapsamında iştirakte bağlılık kuralı gereğince, failin suça 
konu eylemi gerçekleştirmesi hukuka uygun ise iştirak eden kişilerin de cezalandırılmaması 
gerekecektir. Bu suçun birlikte işlenmesi de mümkündür. Suçun kanuni tanımında yer alan fiili 
birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olacaktır.
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İçtima

Kişisel verileri veren veya yayan kişinin, bu kişisel verileri hukuka uygun veya hukuka 
aykırı olarak elde etmiş olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Ancak kişisel verilerin hukuka 
aykırı olarak kaydedildiği durumlarda, TCK‟nın 135. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin 
kaydedilmesi suçuyla 136. maddede düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve 
ele geçirme suçu arasında suçların içtimaı söz konusu olabilir

Kişisel verilerin bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirmesi de zincirleme 
suç şeklinde gerçekleşebilir. Örneğin, bir sosyal paylaşım sitesinde her gün aynı kişinin farklı 
kişisel verilerine yer verilmesi durumunda zincirleme suç söz konusudur. Fakat bir kişinin 
kişisel verisinin bu sosyal paylaşım sitesinde paylaşılması durumunda, aynı bilginin bu sitede 
kaldığı sürece suç işlenmeye devam etmektedir burada zincirleme suç değil, mütemadi suç 
vardır. Bir veri bankasından farklı günlerde farklı kişilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı ele 
geçirilmesi durumunda zincirleme suç söz konusu olmaz, zira burada suçun mağdurunu kişisel 
verinin ait olduğu kişi kabul ettiğimizden, zincirleme suçun objektif şartlarından biri olan suç 
mağdurunun aynı kişi olması gerçekleşemeyecektir (itişgen, 2015).

3-Nitelikli	Haller	TCK	137	

TCK 137.Maddesi “ (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; 

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, 

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi 
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”şeklindedir.Bu madde de TCK 135 ve 136.
maddelerin nitelikli hali düzenlenmiştir.

Suçun	Kamu	Görevlisi	Tarafından	Görevinin	Verdiği	Yetki	Kötüye	Kullanılmak	Suretiyle	
İşlenmesi

Bu nitelikli halin gerçekleşmesi için öncelikle failin bir kamu görevlisi olması gerekir. 
Bu nitelikli halin uygulanması kamu görevlisi olmayı zorunlu kıldığı için, burada bir görünüşte 
özgü suç söz konusudur (Börekçi, 2019).

Bununla birlikte, bu nitelikli halin uygulanabilmesi için failin yalnızca kamu görevlisi 
olması yeterli değildir. Bunun yanında, failin kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma 
veya ele geçirme şeklindeki hareketi, kamu görevinin vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullanmak 
suretiyle gerçekleştirmiş olması gerekir. Eğer kamu görevlisinin yetkilerini kötüye kullanması 
kapsamında değilse söz konusu nitelikli uygulanmayacaktır (Sınar, 2020).

Burada belirlenen görevinin vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullanma ibaresinin, 
TCK md.257’de düzenlenen görevi kötüye kullanma suçun özel bir görünümü olarak 
kabul edilmelidir .Bu açıdan burada da tıpkı görevi kötüye kullanma suçunda olduğu gibi, 
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görevin gereklerine aykırılık arandığı için kişisel verilere ilişkin gerçekleştirilen bu ihlalin 
kamu görevlisinin görevine ilişkin olması ve aynı zamanda kamu görevlisinin bu konuda bir 
yetkisinin de bulunması gerekir. Eğer bu ihlal fiili, kamu görevlisinin görev ve yetki alanına 
girmiyor ise bu nitelikli halin uygulanması mümkün olmaz. Bu nedenle, kamu görevlisinin 
görev ve yetki alanı kişisel verilerle ilgili olarak, söz gelimi bu kişisel verileri elde etmeye, 
kaydetmeye ya da işlemeye elverişli bir nitelik taşımalı ya da en azından kamu görevlisi 
görevinin verdiği yetkinin bir gereği olarak başkasına ait kişisel verilere ulaşabilir durumda 
olmalıdır.

Suçun	 Belirli	 Bir	 Meslek	 ve	 Sanatın	 Sağladığı	 Kolaylıktan	 Yararlanmak	 Suretiyle	
İşlenmesi	

Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için, failin icra ettiği meslek veya zanaatın kişisel 
verilerin verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi yönünden ona bir kolaylık sağlamaya elverişli 
olması ve failin bu kolaylıktan yararlanmak suretiyle kişisel veri ihlalini gerçekleştirmiş olması 
gerekir. Buradaki kolaylık sağlamadan anlaşılması gereken husus ise hiç kuşkusuz meslek 
veya zanaatın icrası ile suçun işleniş biçimi arasında bir nedensellik ilişkisinin bulunmasıdır. 
Burada da özellikle bankacılık, telekomünikasyon, tıp gibi alanlarda kişilere sunulan hizmetler 
kapsamında kişisel verilerin ulaşılması dikkate alınarak nitelikli hal düzenlenmiştir.

4-Kişisel	Verilerin	Yok	Edilmemesi	Suçu		TCK	138

TCK 138.maddesi ;,

“(1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle 
yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası 
verilir.

 (2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya 
yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.” Şeklindedir.

Suçla	Korunan	Hukuki	Değer	

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçunda korunan hukuki değer, başta özel hayatın 
gizliliğinin korunması olmak üzere571 kişisel verilerin korunması hakkıdır.

1-Suçun	Maddi	Unsurları	

a.Fail	

TCK’nın 138. maddesinde düzenlenmiş olan kişisel verilerin yok edilmemesi suçunun 
faili, kanun tarafından verileri sistem içinde yok etme yükümlülüğü getirilmiş kişilerdir. 
Dolayısıyla suç, söz konusu verileri yok etme yükümlülüğü altında bulunan kişilerce 
işlenebileceği için özgü bir suçtur . Bir kişinin suçun faili olabilmesi için, verileri sistem içinde 
yok etmekle yükümlü kılınması yeterlidir, kamu görevlisi olması gerekmez (Sert, 2018).
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b-Mağdur	

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçunun mağduru, sistemde kayıtlı kişisel verileri yok 
edilmeyen gerçek kişilerdir.

c-Suçun	Konusu	

Kişisel verileri yok etmeme suçunun konusu, sistem içerisinde  hukuka uygun olarak 
kayıtlı bulunan kişisel verilerdir.

d.Fiil

TCK’nın 138. maddesinin birinci fıkrasına göre kişisel verilerin yok edilmemesi 
suçunun fiili,ilgili kişisel veriyi  yok etme görevini yerine getirmemektir. Suçun oluşması 
için üç şart gereklidir. İlk şart, kişisel verilerin kanuna uygun olarak kaydedilmiş olması, 
ikinci şart, kişisel verinin yok edilmesi için belirlenen sürenin geçmiş olması ve üçüncü 
şart, verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanların bu yükümlülüğü yerine 
getirmemesidir.

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçunun fiil unsuru olan “yok etmek” şu anlama 
gelir; Veriyi bir yerde kullanılabilir olmaktan çıkarmak, silmek, bir veri kayıt sisteminin 
parçası olan evrakı yok etmek, yakmak, veri saklamaya elverişli olan dosya, CD, hard disk 
gibi kayıt ortamlarından hiçbir şekilde tekrar kullanılamayacak ve geri dönüştürülemeyecek 
şekilde ortadan kaldırmaktır . Verinin yok edilmesi tamamen ortadan kaldırma şeklinde 
olabileceği gibi veriyle ilgili kişi arasındaki bağlantının ortadan kaldırılması şeklinde de 
gerçekleşebilir.

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçunun oluşması için aranan ilk şart, kişisel verilerin 
kanuna uygun olarak kaydedilmiş olmasıdır. Eğer veri, kanuna aykırı olarak kaydedilmişse 
kişisel verilerin yok edilmemesi suçu değil, TCK m. 135’te düzenlenen kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçu oluşur (Sert, 2018). Kişisel verilerin yok edilmemesi 
suçunun oluşması için aranan ikinci şart, kişisel verinin yok edilmesi için belirlenen sürenin 
geçmiş olmasıdır. Kanunda açıkça verilerin silinmesini emreden herhangi bir emir normunun 
bulunmaması hâlinde ise verilerin yok edilmemesi suç oluşturmaz.

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçunun oluşması için aranan üçüncü şart, verileri 
sistem içinde yok etmekle yükümlü olanların bu yükümlülüğü yerine getirmemesidir. Kişisel 
verilerin yok edilmemesi suçu, kanunda öngörülen “yok etme” emrinin ihlali şeklindeki ihmali 
hareketle işlenebildiğinden gerçek ihmali bir suçtur. İcrai hareketlerle bu suçun işlenebilmesi 
mümkün görünmemektedir. Gerçek ihmali suçlarda netice olmadığından, verileri yok etmeme 
suçu sırf hareket suçudur.
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2.Manevi	Unsur

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Suç tipinde 
manevi unsur açısından özel bir amaç ve saik aranmamıştır. Dolayısıyla bu suç, genel kastla 
işlenebilir. Bu suçun oluşabilmesi için fail, söz konusu verilerin kişisel veri niteliğinde 
olduğunu, bu verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olduğunu ve kanunda belirtilen 
sürelerin sonunda verileri yok etmediğinde suçun oluşacağını bilmeli ve iradesini suç 
işlemeye yönlendirmelidir.

Kural olarak doğrudan kastla işlenen suçlar, tipiklikte bilme unsurunun veya hukuka 
aykırılık bilincinin ya da failin belli bir maksat veya saikle hareket etmesinin arandığı suçlar 
haricinde, olası kastla da işlenebilir.

3.Hukuka	Aykırılık	Unsuru	

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçunda, TCK’nın 135. ve 136. maddelerinden farklı 
olarak failin hukuka aykırılık bilinci ile hareket etmesi aranmamıştır.

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçu açısından kanunda herhangi bir hukuka uygunluk 
sebebi bulunmamaktadır. Meşru savunma, kanun hükmünün icrası ve hakkın kullanılması 
hukuka uygunluk sebeplerinin şartları, kişisel verilerin silinmesi suçu açısından uygulama alanı 
bulacak bir örneğe sahip değildir. Verilerin yok edileceği sürelerin belirlendiği kanunlarda, 
kişisel verilerin yok edilmesi yönünde emredici hüküm bulunması nedeniyle mağdurun verileri 
yok etmemeye rızası olsa bile eylem hukuka uygun hâle gelmeyeceğinden, ilgilinin rızası bu 
suç açısından geçerli bir hukuka uygunluk sebebi teşkil etmez.

4.Suçun	Özel	Görünüş	Halleri	

Teşebbüs

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçu, gerçek ihmali suç olduğundan suça teşebbüs mümkün 
değildir . Kişisel verileri yok etmekle görevli kişi, kanunda belirtilen süreler geçtikten 
sonra ancak yetkili makamların bilgisi olmadan önce verileri yok etse dâhi, ceza hukuku 
kapsamında sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu suç sürelerin geçmesi sonunda 
verilerin silinmemesiyle tamamlanmış olur ve suç bakımından etkin pişmanlık hükümleri de 
düzenlenmemiştir (Gödekli, 2017).

İştirak	

Kişisel verilerin yok edilmemesi suçu, sadece sistem içinde verileri yok etmekle sorumlu 
olan kişiler tarafından işlenebilen özgü bir suç olduğundan, TCK m. 40/2 gereğince, bu suçun 
işlenişine iştirak eden diğer kişiler, suçun icrasına yaptıkları katkı ne olursa olsun azmettiren ya 
da yardım eden olarak sorumlu tutulur.
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İçtima

Kişisel verileri yok etmeme suçu ortak suç işleme kararı kapsamında aynı kişiye karşı 
farklı zamanlarda işlenirse, TCK m. 43/1 gereğince zincirleme suç hükümleri uygulama 
alanı bulur. Bu durumda tek bir cezaya hükmedilip ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar 
arttırılır. Ancak aynı kişiye ilişkin aynı olaydan elde edilmiş kişisel verilerin, sistemden 
uzun süre yok edilmemesi, tek suç oluşturur. Bu durumda zincirleme suç hükümleri 
uygulama alanı bulmaz.

Fail, kişisel verileri bulunduğu sistemden silip başka bir yere kopyalarsa, bu durumda 
kişisel verileri yok etmeme suçu ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçu 
oluşur.

TCK 139 uyarınca Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme 
veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması 
ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi 
dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

SONUÇ	

Türk Ceza Kanunu 135,136,137,138 vd düzenlenen suçlar ile özel hayatın korunması 
amacı ile kişisel veriler koruma altına alınmıştır. Yapılan bu düzenlemeler kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibariyle yeterli olsa da günümüz şartlarında yeterli değildir. Özellikle kanunun 
açıkça kişisel veriyi tanımlamamış olması ve madde metinlerinde açıkça belirtmemiş olması 
kişisel verinin muhteviyatı bakımından çelişkiye sebep olmaktadır.

 Ancak 6698 sayılı KVKK ‘nın 2016 yılında yürürlüğe girmesi ile bu anlamda tek 
yasal düzenleme olan TCK dışında geniş kapsamlı düzenleme yapılmasıyla bir nebze de olsa  
eksiklikler giderilmiştir.

 Gelişen teknoloji ile yaşamımızın her alanında kişisel veri paylaşımımız devam 
etmektedir. Bu kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımını engellemek Anayasamız doğrultusunda 
devlete aittir. Bankacılıktan, sağlığa, güvenlik adalet sistemi ve bir çok alanda kişisel veriler 
kullanılmaktadır. Bu artan kullanım da beraberinde, bu verilerin daha fazla korunması 
gereksinimini doğurmaktadır. Bu kapsamda ileride kişisel verinin kullanıldığı alanların artması 
ile daha geniş kapsamlı yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

  .Kişisel verilerin korunmasında yasaların ve uluslararası sözleşmelerin getirmiş 
olduğu birtakım uygulama ve yaptırımlar olsa da temel gizlilik ve güvenlik kişinin kendisinde 
başlamaktadır. Peki bizler kişisel verilerimiz özellikle  de dijital platformlarda korumak için ne 
yapmalıyız ?
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• İnternette ve sosyal ağlarda kendinizi tasvir edici, betimleyici bilgiler paylaşmamalıyız. 
Çok fazla konum bilgisi, adres ve diğer iletişim bilgilerinizi vermemeliyiz.

• Bilinen ve güvenli sitelerden işlem (alışveriş, iletişim, ticaret, dosya indirme vs.) 
yapmalıyız.

• Başka bir internet sayfası üzerinden, arama motoru ya da e-posta ile gelen linklerden 
değil, doğrudan internet adresi yazılarak işlem yapmak istediğiniz sitelere bağlanınız. 
Bunun için web tarayıcınızda sık kullanılanlar oluşturmalıyız.

• İnternet kafe ve alışveriş merkezleri gibi internetin ortak kullanıldığı alanlar yerine 
kendi bilgisayarlarınızdan işlemler yapınız. Bu gibi yerlerdeki interneti sadece bilgi 
alma ve eğlence gibi temel amaçlar için kullanmalıyız.

• İşlem yaptığınız (alışveriş, iletişim, ticaret, dosya indirme vs.) web sitelerin https 
bağlantısına sahip olduğunu ve geçerli bir sertifikasının olduğunu kontrol etmeliyiz.

• İnternetten yaptığınız ödemeleri mutlaka kredi kartı ekstrenizden kontrol ediniz. Bunun 
için sanal kredi kartı veya sanal limit oluşturmalı  ve  bilgisayarımızda da sanal klavye 
kullanmalıyız.

• Gerek internette işlem yaptığınız sayfalarda gerek bilgisayarınızda tahmin edilmesi güç 
şifreler belirleyerek   bu şifreleri belirli periyotlarla değiştirmeliyiz.

• Lisansız yazılımlar kullanmalı , işletim sisteminizi güncel tutmalı  ve anti-virüs 
yazılımlar kullanmalıyız.

• Dışarıdan (harici bellekler) veya internetten bilgisayarınıza yüklediğiniz dosyaları virüs 
ve casus yazılım taramalarından geçirmeliyiz.

• Telefon veya internetten sosyal ağlar aracılığı telefon numarası isteği, hediye çeki 
arzı, para isteği gibi tuzaklara düşmemeliyiz. Hatta bu istekler   bir yakınınızdan veya 
polisten gelmiş olsa bile yakınınızın hesabı büyük bir ihtimalle ele geçirilmiş veya 
kendini polis gibi göstermeye çalışan kişilerin  sizi  oyalamak suretiyle bilgileriniz elde 
etme girişimi ile karşı karşıya kalıyorsunuz demektir. Böylesi bir durumda savcılık ve 
kolluk kuvvetlerine  vakit kaybetmeden başvuru yapmalıyız.

• Akıllı cep telefonlarınıza işinize çok yaramayan ve birçok bilgimize kolayca erişebilen 
uygulamaları yüklememeliyiz. Uygulama marketlerinin izin vermediği uygulamaları 
kullanmamalıyız  ve telefonumuza bir ekran kilidi belirlemeliyiz.
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COVID-19	 AŞI	 UYGULAMALARININ	 TEMEL	 HAKLAR	 ÇEVÇEVESİNDE	
DEĞERLENDİRİLMESİ		

2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının sona 
ermesi için verilen mücadelede en umut verici gelişme aşı çalışmalarının olumlu sonuç vermesi 
oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda etkili olduğu bilimsel olarak ortaya konan aşılar ülkemizde 
ve dünyada hızla uygulanmaya başlandı. Ancak aşılama sürecinin başlamasıyla beraber en 
çok tartışılan konu zorunlu aşı uygulamasının mümkün olup olmadığı ve hukuki dayanağının 
nasıl belirleneceği oldu. Bu nedenle yazımızda zorunlu aşı uygulamasının ülkemizdeki mevcut 
düzenlemeler, Anayasada düzenlenen temel haklar ve uluslararası düzenlemeler ışığında 
değerlendirmesi yapılmaktadır. 

1-ANAYASAL	VE	KANUNİ	DÜZENLEMELER	AÇISINDAN	ZORUNLU	AŞI	UY-
GULAMASININ	DEĞERLENDİRİLMESİ	

Aşı uygulaması vücut bütünlüğüne yönelik tıbbi bir müdahale niteliğindedir. Bu tanımdan 
hareketle zorunlu aşı uygulamasının öncelikle Anayasanın 17. Maddesi kapsamında ele alın-
ması gerekmektedir.

Anayasanın Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı başlıklı 17. Maddesinde-
ki “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi 
zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rı-
zası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” hükmü ile vücut bütünlüğü temel 
hak olarak nitelendirilmiş ve belirli haller dışında bu hakka dokunulamayacağı belirtilmiştir. 
Öncelikle tıbbi müdahalenin zorunlu olması ve söz konusu müdahalenin kanuni dayanağının 
olması gerekmektedir.

Bununla birlikte zorunlu aşı uygulaması Anayasanın Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlan-
ması başlıklı 13.maddesindeki “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabi-
lir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhu-
riyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” hükmü açısından da değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Covıd-19 Aşı Uygulamalarının
Temel Haklar Çevçevesinde
Değerlendirilmesi Av. Gamze BAĞCI

Ardahan Barosu
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Bu maddeye göre bir temel hakkın sınırlandırılmasında gözetilmesi gereken en önemli şart 
ölçülülük ilkesine uygun olmasıdır. Ölçülülük ilkesi elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak 
üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Söz konusu bu ilke temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırma-
sındaki amaç ile elverişli ve gerekli olan sınırlandırma aracının dengede olmasını ifade eder. 

Bilimsel olarak yüksek koruyuculuğu olduğu kanıtlanan aşıların hem kamu sağlığı hem de 
bireylerin sağlığı açısından zorunlu olduğu ortadadır. Bununla birlikte aşının zorunlu olmasının 
ortaya konulması yeterli olmayıp; 17. Maddeye göre bu durumun kanunla düzenlenmesi gerek-
mektedir. Mevcut durumda ülkemizde salgın hastalıklara ve zorunlu aşı uygulamasına yönelik 
düzenlemeler Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57. Ve 72. Maddelerinde düzenlenmektedir. Söz 
konusu 57. Maddede mücadele edilecek salgın hastalıklar sayılmış; 72. Maddede ise bu hastalı-
ların ortaya çıkması ya da ortaya çıkma tehlikesinin varlığı halinde aşı uygulamasının zorunlu-
ğu olduğu hüküm altına alınmıştır. Ancak kanunun mevcut halinde Covid-19 aşı uygulamasına 
yönelik herhangi bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. 

Zorunlu aşı uygulamasında kamu sağlığı ve kişinin vücut bütünlüğünün korunması hakkı 
çatışmakta olup; olası bir sınırlandırmada bu iki hak arasındaki dengenin Anayasanın 13. Mad-
desinde belirtilen ölçülülük ilkesi kapsamında sağlanması ve bu ilkenin üç unsurunu oluşturan 
“elverişlilik”, “gereklilik” ve “orantılılık”  unsurlarının eksiksiz içermesi gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesinin kararlarında da zorunlu aşı uygulaması için kanuni düzenle-
menin varlığını aramıştır. Mahkeme önüne gelen olaylarda çocukluk/bebeklik dönemine 
ilişkin aşıları yaptırtmayan ebeveynlere yönelik kısıtlamaların hak ihlali oluşturduğuna yö-
nelik karar vermiştir. Bu kararlarda uygulamanın öngörülebilir olması ve bu nedenle kanuni 
düzenlemenin şart olduğu belirtilmiştir. Mahkeme Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57. Ve 
72. maddelerinde  açıkça belirtilmeyen aşı uygulamalarının Anayasanın 17. Maddesinde yer 
alan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkına açıkça aykırı olduğuna 
karar vermiştir. 

2-	AİHS	VE	AİHM	KARARALARI	AÇISINDAN	ZORUNLU	AŞI	UYGULAMASI-
NIN	DEĞERLENDİRİLMESİ	

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zorunlu aşı uygulamasını Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesinin 8. Maddesinde yer alan özel yaşamın gizliliği kapsamında değerlendirmektedir. Mah-
kemenin konuya ilişkin kararlarında zorunlu aşı uygulamasının kanunla düzenlenmiş olmasını 
ve kamu sağlığının korunması açısından zorunluluğunu aramıştır. AİHM zorunlu aşı uygulama-
sına ilişkin kanuni dayanağın olmaması durumunda yapılan aşı uygulamasını doğrudan insan 
hakkı ihlali olarak görmektedir. Kanuni dayanağın mevcut olması durumunda ise; birey ve 
kamu sağlığının korunması amacının güdülmesini ve demokratik toplu düzeninde bu müdaha-
lenin gerekli olması şartını aramaktadır. 

SONUÇ

Ülkemizde mevcut anayasal ve kanuni düzenlemelerden, konuya ilişkin uluslararası 
mevzuattan ve AYM ile AİHM kararlarından anlaşılacağı üzere zorunlu aşı uygulamasının 
mutlaka kanuni bir düzenlemeyle getirilmesi ve aşı uygulamasının kamu ve birey sağlığı için 
gerekliliğinin ortaya konulması gerekmektedir. Aksi bir uygulamanın açıkça insan hakları 
ihlali oluşturacağı açık olup; olası bir zorunlu aşı düzenlemesinin bu şartları taşıması gerek-
liliği ortadadır. 
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Sosyal Medyada Adalet Arayışı
ve Ceza Muhakemesine Etkileri Av. Ömer Fatih KÖKSOY

Ardahan Barosu

Sosyal medya çağımızın en popüler iletişim ve haberleşme aracı. Öyle ki yılların ana 
akım medyası hem insanları gündemden haberdar etme hem de gündem belirleme konusunda 
sosyal medyanın gerisinde kaldı. 2000’li yıllardan önce ülkenin gündemini hatta hükumetini 
belirleyecek kudrete sahip medya patronlarının artık pek de esemesi okunmuyor. Sosyal medya 
platformları insanların bilgiye erişimini çok hızlandırdığı gibi, “çok konforlu bir şekilde” 
seslerini duyurmayı, tercihlerini belirtmeyi, beğenmediği şeyleri protesto etmeyi, beğendikleri 
şeyin propagandasını yapmayı da kolaylaştırdı ve hızlandırdı. Eskiden herhangi bir şeyi protesto 
etmek için meydanlarda toplanıp yürüyüş yapmak, slogan atmak, belki bir tutam polis jopu 
yemek, devlet dairelerindeki işleyişle alakalı şikâyette bulunmak için ilgili makamlara dilekçe 
vermek gerekirken, bugün sosyal Twitter’da açılan etikete(#hashtag) yattığı yerden elindeki 
telefonla destek vermek daha kolay, daha pratik, daha hızlı sonuca ulaştırıyor hem de az evvel 
bahsettiğimiz üzere son derece “konforlu”.  Bu yönlerden sosyal medyanın birçok olumlu yönü 
olduğundan bahsedebiliriz. 

Tüm bunların yanında sosyal medya hak aramanın, haksızlığa karşı çıkmanın, adalet 
talep etmenin ve adalet dağıtmanın(!) da bir numaralı merkezi olmuş durumda. Bu platformlarda 
insanlar hem kendilerine yapılan adaletsizlikleri duyurmak hem başkasına yapılan haksızlıklara 
karşı çıkmak için adeta yarışa girmiş durumdalar. Dışarıdan bakıldığında kulağa çok hoş 
geliyor. Zaten hepimiz haksızlıklara karşı çıkılan herkes için adalet talep edilen bir cemiyette 
yaşamak istemez miyiz? Tabi ki isteriz. Peki sosyal medyadaki adalet tellallığı gerçekten bir 
adalet arayışı mı? Yoksa insanların vicdan rahatlatmak, reklam yapmak, popüler olmak, daha 
fazla takipçi kazanmak için uğraş vermesinden mi ibaret? Gerçekten suçluların hak ettiği cezayı 
almasını sağlayıp toplumun adalet duygusunu mu tatmin ediyor, yoksa mağdurun daha çok 
mağdur suçlunun kahraman gibi gösterilmesine mi sebep oluyor? Bu sorulara kesin ve herkes 
için geçerli bir cevap vermek mümkün değil ama bazı örneklerle bazı cevaplar almak mümkün.

Her şeyden önce şunun bilinmesinde fayda var; yanlış bilgi insanlar arasında doğru bilgiye 
göre çok daha hızlı yayılıyor. https://teyit.org/arastirmaya-gore-yanlis-haber-gerceklerden-
daha-hizli-yayiliyor Bu durum sosyal medyadan önce de vardı ki bizim milletimiz dedikoduya 
ve abartı hikâyelere meraklıdır. Ancak bu durum sosyal medyada çok daha hızlı bir şekilde 
gerçekleşiyor. Bir yalan haber yahut yanlış bilgi çok kısa bir süre de o kadar çok insana ulaşıyor 
ve insanların zihninde yer ediyor ki daha sonra bu bilginin tamamen yanlış olduğu delilleriyle 
ortaya çıksa bile hakikatin yayılması maalesef bu kadar hızlı olmuyor. İnsanlar yıllar sonra bile 
o olayı yanlış bilgilendirildiği haliyle hatırlıyor. Doğru bilgi sonradan yayılmış olsa bile olayın 
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mağduru çoktan linç edilmiş oluyor. Haliyle sosyal medyadaki topluluğun ekserisinin de doğru 
bilgiye ulaşma, haberin kaynağını araştırma ve onu yayma gibi bir amacı zaten yok. O gördüğü 
haksızlığa küfrederek hem stresini atıyor hem günlük vicdani görevini yerine getirerek kendini 
iyi ve ahlaklı bir insan gibi hissediyor, gece de görevini yapmış olmanın bilinciyle rahat bir 
uyku çekmek istiyor. 

Birkaç tutuklama örneğiyle başlayalım. Tutuklama demişken, biz avukatlar 
tutuklamanın bir tedbir olduğunu, kanunda sayılan hususlarla sınırlı olduğunu, kesinlikle 
şüphelinin cezalandırılması ve iradesinin kırılması amacını taşımaması gerektiğini her 
fırsatta mahkemelerde haykırırız. Mahkemelerin ve savcılıkların tutuklamayı cezalandırmak 
amacıyla kullandığından verilen tutuklama kararlarının çok büyük çoğunluğunun kanuna 
aykırı olduğundan yakınırız. Ancak sosyal medyada şahsen ilgimi çeken çok tuhaf bir 
durum var ki, milletimiz de tutuklamayı bir cezalandırma aracı olarak görüyor. Bugüne 
kadar #falancacezalandırılsın, #falancayaenüsthaddencezaverilsin #adilyargılamayapılsın 
şeklinde etiket açıldığına hiç şahit olmadım. Adalet arayışı içinde olan etiketler bugüne kadar 
hep #FalancaTutuklansın #FalanKişiSerbestBırakılsın şeklinde oldu. Bu tür etiketlerin ve 
sosyal medyada adalet arayışının çoğunlukla toplumun sinir uçlarına dokunan ve son derece 
hassaslaştığı cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı ile nitelikli kasten yaralama ve kasten 
öldürme suçlarında görüyoruz. Taciz veya tecavüz şüphelisinin ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakılmasına ya da birisini darp etmiş bir şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakılmasına milletimizin tahammülü yok ki “kısmen” haklılar da. Ne var ki bizim ceza 
hukukumuzda aslolan tutuksuz yargılamadır ve CMK md. 100’de sayılan hususlar gerçekten 
somut olayda bulunmuyorsa tutuklama tedbirine başvurulmaması gerekir. Dolayısıyla şahsın 
suçu işlediğini gösteren somut deliller bulunsa bile tutuklama sebebi yoksa tutuklanmaması 
gerekir. Ancak suç işlediği bütün delillerle ortada olan birinin de sokakta gezmesini, sokaktaki 
vatandaşa tutuklamayı gerektirecek bir durum yok diyerek izah etmek pek mümkün değil. 
Çünkü ülkemizde sosyal ve iktisadi hayat çok hızlı ilerlerken adalet mekanizması maalesef 
çok yavaş ilerliyor. Dolayısıyla suç işleyen şahıs yargılamanın sonunda ceza alıp hapse 
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girse bile aradan çok uzun süre geçmiş olduğu için mağdurun adalet duygusu tatmin edilmiş 
olmuyor. Hatta birçok kez mağdur ile şüpheli arasındaki husumet son bulmuş olabiliyor. 
Dolayısıyla bu kadar uzun yargılama süresinin sonunda adalet beklemektense, toplum çok 
daha hızlı şekilde adalet duygusunu tatmin edecek olan tutuklama tedbirine başvurulmasını 
talep etmekte haklı olabilir. Zira 1412 Sayılı CMUK’da suçun toplumda infial uyandırması 
bir tutuklama sebebi idi. Belki kanun koyucumuz kanunların toplumun ihtiyaçlarına ve 
beklentilerine cevap vermesi gerektiğini hatırlar ve yeniden bir düzenlemeye gidebilir.  Biz 
konumuza ve örneğimize dönelim. 

2016 senesinde Abdullah Çakıroğlu isimli şahıs otobüste gördüğü bir kadına şort giydiği 
gerekçesiyle tekme attı. Bugüne kadar bütün basit yaralama olaylarında olduğu gibi kanuna 
da uygun olarak herhangi bir tutuklama sebebi bulunmayan olayda ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. Ancak tekme atmasından çok tekme atma sebebi sosyal medya da o kadar 
infiale sebep oldu ki tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. 37 gün tutuklu kaldıktan sonra sulh 
ceza hâkimliğince tahliye edildi. Ancak tepkiler dinmedi ve savcılık tahliye kararına itiraz etti, 
itirazı değerlendiren ağır ceza mahkemesi tahliye kararını kaldırdı ve şahıs 3. kez yakalanarak 
tutuklandı. Herhangi bir tartışmadan dolayı bu tekme atılmış olsaydı ifadesi alınarak serbest 
bırakılacak ve kimsenin umursamayacağı bu şahıs sosyal medyadaki tepki sebebiyle aynı fiilden 
dolayı 3 kez gözaltına alındı 2 kez tutuklandı. https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/son-
dakika-tekmeci-saldirgan-abdullah-cakiroglu-tutuklandi-1477249/ https://www.haberler.com/
tekmeci-saldirgan-2-kez-tutuklandi-8910314-haberi/ Bu olay; toplam 5 yerinden bıçaklanan, 
11 gün hastanede yatan, kasığından bıçaklanması sebebiyle 20 cm bağırsağı alınmak zorunda 
kalan, taburcu olduktan sonra bir ay boyunca konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken, hakkında 
tanzim edilen adli tıp raporunda yaralamaların ölümcül nitelikte olduğu ve hayatını tehlikeye 
sokan durumun bulunduğu belirtilen müvekkilimi bu hale getiren ve yargılama sonunda da 
kasten öldürmeye teşebbüsten 10’ar yıl ceza alan, ancak defalarca talepte bulunduğumuz, 
tutuklatmak için 40 takla attığımız ama gene de tutuklanmayan sanıkları görünce, sosyal 
medyanın gücünü anlamamda gerçekten büyük etkisi olmuştur. 

Bir diğer tutuklama olayı, medyada baklavacı kardeşler olayı olarak bilinen Hasan 
ve Hüseyin Sel isimli şahısların, içinde hamile bir kadının da bulunduğu bir arabaya yolun 
ortasında maddi zarar veren ve içindekileri de tehdit etmesi akabinde sosyal medyadaki  
tepkilerin ardından şahısların tutuklanmasında büyük rol oynamasıdır. https://www.sozcu.
com.tr/2019/gundem/son-dakika-pendikteki-trafik-magandalari-tutuklandi-5220318/?utm_
source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber Yine sosyal medyanın 
adli makamlar üzerindeki etkisini göstermek adına güzel bir örnektir. Bu örnekler toplumun 
vicdanını rahatlatması ve adalet duygusunun kısa süreli tatmin edilmesi açısından -her ne kadar 
hukuka uygun kararlar olduğu pek söylenemese de- olumlu örnekler olarak kabul edilebilir. 

Bu kısmen olumlu örneklerin yanında bir de mağduru suçlu gibi göstermeye suçluyu 
mağdur gibi aklamaya çalışan tamamen toplumun bu konudaki hassasiyeti tahrik edilerek 
başlatılmış sosyal medya kampanyaları var. Bunların başında Nevin Yıldırım olayı geliyor. 
İsmi geçen şahıs kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla Nurettin Gider isimli şahsı tüfekle vurarak 
öldürdü, kafasını kesti ve köy meydanına attı. Sosyal medyada bu vahşet büyük beğeni topladı 
ve Nevin Yıldırım’ın meşru müdafaa hakkını kullandığı kesinlikle ceza verilmemesi gerektiği 
gibi binlerce twit atıldı. Tecavüze uğramış bütün kadınların Nevin gibi yapması tavsiye edildi 
ve birçok “kadın hakları savunucusu” iddiasıyla açılmış hesap tarafından kahraman ilan 
edildi. Ancak yargılaması yapılırken işin aslının anlatıldığı gibi olmadığı Nevin Yıldırım’ın da 
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öldürdüğü şahsın da evli olduğu ve yasak ilişki yaşadıkları, bu olayın Nevin’in eşi tarafından 
öğrenilmesi üzerine böyle bir olaya giriştiği, dosyaya sunulan mesajlaşmalar resimler ve tanık 
beyanları ile anlaşılmış oldu. Mahkeme tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet verdi 
ve cezası Yargıtayca onandı.  Neyse ki mahkemeler bu sefer sosyal medyadan etkilenmedi. 
Ancak Twitter’da sözde kadın hakları savunucuları hala Nevin’in masum olduğu ve serbest 
bırakılması gerektiğini umarsızca savunuyor. Ve ne yazık ki birçok sosyal medya kullanıcısı da 
olayın hala Nevin’in anlattığı gibi olduğunu, bir kadının kendisine tecavüz edildiğinde bir de 
mahkemeler tarafından cezalandırıldığına inanarak yargı sistemini eleştirmeye devam ediyor. 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-48380472 http://www.gazetevatan.com/-ikisini-
de-koyun-icinde-sevisirken-yakaladim--480826-yasam/ 

Bir diğer olay birçoğumuzun daha aşina olduğu diğerlerine göre çok yakın tarihli olan 
Musa Orhan olayı. İddiaya göre İpek Er, Musa Orhan tarafından yaklaşık 20 gün boyunca 
tecavüze uğradığı ve alıkonulduğu hakkında bir mektup yazdıktan sonra intihar etmiş, hastanede 
bir süre yattıktan sonra hayatını kaybetmişti. Tabi ki yine cinsel saldırı üstüne de intihar olduğu 
için sosyal medya yine harekete geçti ve Musa Orhan’ın tecavüzcü ve katil olduğu ve derhal 
tutuklanması yönünde kampanyalar başlatıldı. (tabi ki açılan etiket yine #musaorhantutuklansın 
) Ancak daha sonra İpek Er’in karakolda verdiği ifade ve şikâyetler yine sosyal medyaya 
düşünce, İpek’in aslında ailesinden şiddet gördüğü, açık öğretim sınavlarına girmesi bile ailesi 
tarafından engellediği, ailesinin evinden kendi rıza ve iradesiyle kaçtığı, olayın intihar değil bir 
namus cinayeti olabileceği şeklinde yorumlar ve haberler yapılmaya başlandı. Olayın davası 
devam ediyor henüz bir hüküm verilmiş değil. https://www.bolgegundem.com/emre-ercisten-
musa-orhan-davasi-yansitildigi-gibi-degil-iddiasi-1401532h.htm ancak sosyal medya hükmünü 
çoktan vermiş bile. Musa Orhan mahkemede beraat etse dahi sosyal medyanın gözünde hep bir 
tecavüzcü ve katil olarak kalacak. 
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Peki sosyal medyanın bu tutumu hakkında ne yapılması gerekiyor? Tabi ki ilk 
yapılması gereken yargıda gerekli reformların yapılarak özellikle ceza davalarının daha hızlı 
sonuçlandırılması, infaz sisteminin yeniden ele alınarak suçluların daha az hapis yatmasını 
sağlayacak değil toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde cezalandırılması için gerekli 
düzenlenmesi gerekiyor. Zira milletimizden ceza mahkemeleriyle az çok içli dışlı olanlardan 
en çok duyduğum cümle “2 yılın yatarı yok” cümlesidir. Düşünün ki mahkeme size yargılama 
neticesinde suçlu buluyor ve 2 yıl hapis cezası veriyor ama hiç cezaevine girmiyorsunuz. Yani 
basit yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlar 
suçtan bile sayılmıyor toplumun gözünde. Çünkü kağıt üzerinde cezalandırılsa da gerçekte 
bir ceza yok. Böyle olunca toplumun adalet için mahkemelerden ziyade sosyal medyadan, 
cezalandırma için de mahkemece verilecek hükümden değil de tutuklama tedbirinden medet 
umması gayet tabiidir. 
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I. KAVRAM

Arazi toplulaştırması, Arazi Toplulaştırması ve Tarla içi Geliştirme Hizmetleri Uygulama 
Yönetmeliği 4. madde (d) bendine göre, "Tarım arazilerinin doğal ve yapay etkilerle bozulmasını ve 
parçalanmasını önlemek, parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet 
hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve daha işlevsel yeni 
parsellerin oluşturulmasını, bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı değerlendirilerek kullanım şekillerinin 
belirlenmesini ve arazi gelişimi hizmetlerinin sağlanması" şeklinde tanımlanmaktadır.

Arazi toplulaştırmasının bir amacı, tarım işletmeleri ve gerçek kişi maliklerin sahip oldukları küçük, 
parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek,  zaman, işgücü ve 
sermayeden tasarruf ederek, üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki 
nüfusun hayat standartlarını yükseltmek iken; bir diğer amacı ise karayolu, otoyol ve demiryolu gibi 
kamunun kamulaştırma ve yatırım harcamalarını en aza indirmek suretiyle tasarruf etmektir.

Toplulaştırmanın Faydaları

Arazi toplulaştırmasının birtakım ekonomik ve sosyal faydaları bulunmaktadır. Ekonomik açıdan 
ele alındığında öncelikle tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin, parseller arasında uzun mesafe yol kat 
etmekten kurtulup yakıt masrafları azalmakta;  toplulaştırma ile oluşturulan yeni parsel şekillerinden dolayı 
parsel içinde iş veriminde artmalar olmaktadır. Sulama ve baraj projelerinden doğrudan yararlanılarak 
tarımsal verimlilik arttırılmaktadır. Düzenleme sonrası araziler kıymetlendirmektedir. Parçalılık veya 
hisselilik nedeni ile değerlendirilemeyen hazine arazileri değerlendirilebilir duruma gelebilmektedir 
Mera arazileri de toplulaştırılarak hayvancılığa uygun hale getirilmektedir. Sulama tesislerinde sulama 
oranı ve randımanı artmaktadır. Parçalı, küçük ve şekilleri düzgün olmayan arazilerde traktör, biçerdöver 
gibi tarım makinelerinin çalışması üretici ve makine sahibi için aşırı derecede masraflı iken; tek parçalı, 
büyük ve düzgün şekilli tarlalarda bu makinelerin kullanılması üretici ve iş makinesi sahibi açısından 
da tasarruf sağlamaktadır.1

II. ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE YASAL DAYANAKLARI 

Arazi toplulaştırması, ilgililerin mülkiyet hakkına müdahale eden bir uygulama olduğu için 
öncelikli hukuksal dayanağı, Anayasa’nın 35’inci maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkına ilişkin 
hükümdür. Bu maddeye göre; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu 
yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”.

Arazi Toplulaştırması Av. Canan Bingöl
Ardahan Barosu
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4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “toprağın iyileştirilmesi” başlıklı 755’inci maddesinde 
arazi toplulaştırması düzenlenmiştir: “Su yollarını düzeltme, sulama, bataklık yerlerini kurutma, yol 
açma, orman yetiştirme, arazileri toplulaştırma gibi iyileştirme işleri, ancak ilgili maliklerin ortak 
girişimleriyle yapılabilecekse, arazinin yarısından fazlasına sahip bulunmak koşuluyla maliklerin üçte 
ikisinin bu yolda karar vermeleri gerekir. Diğer maliklerde bu karara uymak zorundadır. Alınan karar, 
tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir. Bu konulara ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır".

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından arazi toplulaştırma çalışmaları, 3083 sayılı 
Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Teknik Talimat’a göre yürütülmektedir. Yine 9 Aralık 2017'de Resmi 
Gazete'de yürürlüğe giren Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği, esaslarına göre yürütülmektedir.

Güncel olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 7 Şubat 2019 tarihinde Arazi Toplulaştırması 
ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik, 18/12/1953 
tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun 
Ek-9 uncu maddesi, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair 
Tarım Reformu Kanununun 6 ncı maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanununun 24 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

III. ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMASI 

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği madde 7'ye göre, 
"(1)Arazi toplulaştırması, kadastrosu yapılmış olan yerlerde uygulanır. Belirlenen toplulaştırma alanı 
içerisinde kadastro paftalarının yenilenmesi gerekiyorsa, bu yerlerin kadastro veya yenileme işlemleri 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle yapılır veya yaptırılır. (2) Arazi toplulaştırma projelerinin 
uygulanması esnasında, elbirliği mülkiyet olarak tescilli parsellerin, paylı mülkiyete dönüştürülmesi 
işlemleri uygulayıcı kuruluş tarafından re’sen gerçekleştirilir. Kesinleşen listelerin tapu müdürlüğü 
tarafından doğrudan paylı mülkiyet olarak tescili sağlanır. Bu yetki kapsamındaki işlemler her türlü gider, 
vergi, resim ve harçtan müstesnadır". Devamı maddelere göre de, tapu siciline belirtme konulması, arazi 
derecelendirmesi, arazi derecelendirmesi ilanı, blok planlarının oluşturulması, mülakatların yapılması, 
parsellerin yeniden düzenlenmesi, yeni parselasyon planlarının askıya çıkarılması ve onaylanması ve 
tescil şeklinde bir dizi teknik çalışma sonucu arazi toplulaştırması yapılmaktadır. 

Türkiye’de Arazi Toplulaştırma Projelerinin Durumu

Ülkemizde arazi toplulaştırma ilk defa 1961 yılında Mülga TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından 
Konya ili Çumra İlçesine bağlı Karkın köyünde yapılmıştır. Devamında tüzük çıkarılmış ve 2003 yılından 
itibaren hızlanmaya başlayan basit arazi toplulaştırmanın kapsamı da genişletilmiştir. Ova ve tarım arazisi, 
sulama ve projeler bünyesinde özel arazi toplulaştırması da yasallaştırılmıştır. Ülkemizde parçalı, dağınık 
ve şekilsiz parsellerin birleştirilmesi, yol ve sulama ağına kavuşturulması gibi mekânsal düzenlemeleri 
içeren çok amaçlı arazi toplulaştırması uygulanmaktadır. Bu kapsamda, bu güne kadar çok geniş bir alanda 
arazi toplulaştırması tamamlanmış, bir çok alanda da devam etmektedir. GAP, KOP ve DAP gibi bölgesel 
projeler yürütülmektedir Toplulaştırma yapılacak toplam alan 14 milyon ha olup, sulamaya açılmış 
alanlarda 4 milyon ha, kuru tarım alanlarında ise 5.5 milyon ha alanda arazi toplulaştırması uygulanacaktır.2

IV. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE YASAL HAKLAR

Arazi toplulaştırması sonucu oluşturulan parselasyon plânları, Arazi Toplulaştırması ve Tarla 
İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği madde 19 düzenlemesine göre tescil işlemleri 
tamamlandıktan sonra Tapu Plânları Tüzüğünde belirtilen plân yerine geçer ve mülkiyete ilişkin sınır 
gösterme işlemleri mahalli tapu ve kadastro teşkilatınca bu plânlara göre yapılır. 

Arazi toplulaştırma işlemleri, birer idari birer işlem olup idare mahkemesinde açılacak iptal 
davasının kabulü halinde iptal edilebilir. Bu durumda hukuka aykırı olan idari işlemler geçmişe etkili 
olarak ortadan kaldırılır. Kişilerin idari işlem nedeniyle zarara uğramış olmaları halinde ayrıca tam yargı 
davası açmaları gerekmektedir, iptal davaları ile zararın giderilmesi mümkün değildir. İptal davalarında 
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mahkeme, yapılan toplulaştırma işleminin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönünden hukuka 
uygunluğunu inceleyecektir. İdare işlemlere karşı iptal davası açılması yapılan işlemin uygulanmasını 
durdurmayacaktır, bu nedenle tarafların dava aşamasında hak kaybına uğramamaları adına ayrıca 
yürütmenin durdurulmasını talep etmeleri lehlerine olacaktır.

İdari Yargılama Usul Kanunu madde 7’ye göre, “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre 
gösterilmeyen hallerde Danıştay ‘da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz 
gündür”. Danıştay, arazi toplulaştırma işlemine karşı açılan iptal davalarında, süreleri geniş yorumlayarak 
arazi toplulaştırma işlemi sırasında yapılan ilan tarihlerinin dava açma süresine başlangıç olarak kabul 
edilemeyeceğine, parselasyon işleminin ilgiliye bizzat tebliğ edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. 

Arazi toplulaştırma, idarenin kamu hizmeti amacını taşıyan faaliyetinden doğan idari işlemlerdir ve bu 
uyuşmazlıkların çözüm yeri idari yargının görevine girmektedir. İYUK 34. maddesi uyarınca yetkili mahkeme, 
taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan 
gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına 
ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir. Toplulaştırma 
işleminin iptali davalarında davacı, toplulaştırmaya tabi tutulan dava konusu parselin tapuda kayıtlı malikleridir. 

Dava açma süresi bakımından iptali istenen idari işlemin ne zaman meydana geldiği veyahut 
kişilerin bu idari işlemi ne zaman öğrendiği konusunda Danıştay ve Bölge İdare Mahkemeleri emsal 
kararlar vermektedir. Bunlardan bir tanesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi 
2018/3556 E., 2019/276 K. numaralı kararıdır. İlgili karara göre, "Uyuşmazlığın mülkiyet hakkıyla ilgili 
olması, arazi toplulaştırmasının subjektif bir işlem olması anlamında ÇKS kayıtlarının dava açma süresi 
başlangıcına esas alınmayacağı, işlemin teknik bir yönünün bulunması hususu da dikkate alındığında, 
tüm unsurlarıyla davacı tarafından öğrenilemediği, değişikliklerin davacıya bildirilmediği, davalı 
idarece yapılan bilgilendirmelerin yetersiz olduğu ve davacının bilgiye erişim hakkının tam anlamıyla 
sağlanmadığı, dava açma süresinin geçirildiği yorumunun , mahkemeye erişim hakkının özünü ihlal 
edeceği görüldüğünden , işin esası incelenmek suretiyle karar verilmesi gerekirken davanın süre aşımı 
nedeniyle reddi  yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır". 3

V. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Arazi toplulaştırması, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde son teknolojilerden 
faydalanılarak gerçekleştirdiğinde hem ekonomik hem de sosyal faydalar getireceği yadsınamaz bir 
projedir. Bu projeyi hayat geçiren uygulayıcıların ve kanun koyucuların, kamu yararını hedeflemesi 
yanında kişilerin Anayasa ile güvence altına alınmış mülkiyet hakkını da koruması gerekmektedir. Aksi 
halde kamulaştırma işlemleri en aza indirilmek istenirken; kişilerin toplulaştırma sonucu hak kaybına 
uğradığında yine yargı yoluna gideceği hususu tartışmasızdır. Ek olarak, toplulaştırma projelerinin kabul 
görmesi için vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi, yapılan işlemlerin ve değişikliklerin taşınmaz 
maliklerine bildirilmesi uygulayıcılar açısından da büyük kolaylık sağlayacaktır. 
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Evlilik, tüm toplumlarda yer alan en temel insani ve hukukî ilişkilerden biri ve aynı zamanda 
toplum hayatının en küçük örgütlenme biçimidir.1 Hukukun konu edindiği evlilik, tarih boyunca bütün 
toplumlarda ayrı bir öneme sahip olmuş ve devletlerin farklı hukuk sistemlerinde çeşitli düzenlemelerle 
koruma altına alınmıştır.

Günümüzde evlilik en genel tanımıyla, taraflarının evlenme yönündeki iradelerini kanunun 
belirlediği belli bir şekil dâhilinde açıklamalarıyla kurulan ve kurulduktan sonra tarafları hakkında 
belirli bir statüye tâbi olma neticesini doğuran bir özel hukuk işlemidir.2

Evlenmenin toplum bakımından arz ettiği önem göz önüne alınarak kurulan ilişkide meydana 
gelecek sakatlıkları önlemek amacıyla kişi iradesi kısıtlanarak evlilik ilişkisinin kurulması ve devamı 
sıkı kurallara bağlanmıştır.

Bir ülkenin aile ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları, o devletin kendine özgü gelenekleri, örf ve 
adetleri, yerleşik hukuk anlayışı ve ahlaki, kültürel ve dinî değerlerine göre şekillendiğinden, evliliğin 
kurulmasını sağlayan asli ve şekli şartlar da hemen her ülke hukukunda farklı kurallara tâbi tutulmuştur.3 
Genel olarak evlilik töreni öncesi hazırlıklar, evlilik töreni ve törenden sonraki işlemler her hukuk 
sisteminde farklılık gösterse de evliliğin şekli geçerlilik şartları arasında kabul edilmektedir. Bu durum 
bizim hukuk sistemimiz bakımından da bu şekildedir. 

Evliliğin geçerliliği ile ilgili bir uyuşmazlık birden fazla hukuk düzenini ilgilendirirse, milletlerarası 
özel hukukun konusu haline gelen bu evliliğin kuruluşundaki işlemlerin uyuşmazlıkla ilgili hukuk 
düzenlerinde farklı biçimde vasıflandırılması, uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak kanunlar ihtilâfı 
kuralının tespitini de etkileyecektir.4

Bir özel hukuk ilişkisinin milletlerarası özel hukukun konusuna girmesi için ülkesel veya şahsi 
bağlamda bir başka hukuk sistemiyle bağlantısının olması, yani yabancı bir unsur içermesi gerekmektedir.5 

1  TEKGÜL, syf. 9
2  TEKGÜL, syf. 10
3  Abdülaziz  cabales balkandalı büyük biritanyaya karşı açılan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülen davada 

(28/05/1985 ) Adalet Divanının 8. Maddesindeki aile kavramının kapsamı tartışılmış ve en azından hukuka uygun bir 
evlilikten doğan ilişkilerin bu kapsamın tanımına gireceği söylenmiş ve davadaki eşler kendilerini evli saydıklarına ve 
birlikte yaşamayı ve normal bir aile yaşantısı sürmeyi gerçekten arzuladıklarına göre, ilişkilerinin 8. Maddenin koruduğu 
tip ilişkilerden olduğu karara bağlanmıştır. Hukuka uygun ve gerçek bir evlilik birliği içinde doğan çocukta Divan’a göre 
ipso iure ilişkinin parçasıdır. ÖRÜCÜ, Esin. Avrupa Topluluk Mahkemesi ve İnsan Hakları Adalet Divanı Kararlarında 
Aile Anlayışı ve Eş ve Çocuk Açısından Evlilik İçi ve Dışı Ayrımı. Cilt 11. 1-2 sayı. İstanbul Hukuk Fakültesi Dergi-
si,1991.

4  TEKGÜL, syf. 14.
5  … Dava boşanma isteğine ilişkin olup, 7.9.2006 tarihinde açılmıştır. Dosyaya alınan nüfus kaydına göre; davacının 

Türk vatandaşı, davalının ise, doğumla Türk vatandaşı iken, 403 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince “çıkma izniyle” 
16.5.2002 tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kaybettiği, Alman uyruklu olduğu anlaşılmaktadır… Türk Vatandaşlığı 
Kanununun 29. maddesinde “…doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alan-
lar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği-
ne ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, 
kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış 

Evlenmede Yabancılık Unsuru
ve Vasıflandırma Av. Ceren ARSLANGÖRÜR
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Aksi halde, münhasıran bir ülkenin hukuk düzeni içerisinde veya aynı tâbiiyette bulunan kişiler arasında 
meydana gelen olay ve ilişkiden doğan bir uyuşmazlığa yalnızca bu ülke hukuku uygulanacağından 
kanunlar ihtilâfı kurallarına başvurulması söz konusu olmaz. Ancak kanaatimizce tek başına tarafların 
Türk vatandaşı olması yabancılık unsurunun bulunmadığı anlamına gelmemelidir. Zira söz konusu 
ilişkinin kurulduğu yer, işleme uygulanacak hukukun seçimi gibi hususlarda yapılan işlemlere yabancılık 
unsuru kazandırabilmektedir.

İki veya daha çok ülkeyi kapsayan bir hukukî ilişki/işlemdeki yabancılık unsuru ilişkinin taraflarının 
vatandaşlığı, mutad meskeni veya ikametgâhı bakımından şahsi açıdan; işlemin hâkim hukukuna göre 
yabancı bir ülkede yapılması veya ifa edilmesi halinde coğrafi açıdan; işlemin konusunu oluşturan 
“şey”in yabancı ülkede bulunması halinde de konu bakımından ortaya çıkmaktadır.6

Evlilik ilişkisi bakımından yabancı unsur, evliliğin kuruluşu sırasında veya sonrasında meydana 
gelebilir. Evliliğin birbirinden farklı ülke vatandaşları arasında ikisinden birinin vatandaşlık bağıyla 
olduğu ülkede veya yine farklı tâbiiyetteki müstakbel eşler arasında bu kişilerin vatandaşlık bağıyla 
bağı olduğu ülkeler dışında bir üçüncü ülkede gerçekleşmesi durumlarında bu ilişkiden doğacak 
olan uyuşmazlıklar evliliğin kurulması esnasında birden fazla ve maddi hukuk kuralları bakımından 
birbirinden farklı olması muhtemel hukuk düzenleri ile irtibatlı  hale gelecektir.

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) Md. 1 
kanunun kapsamını şöyle açıklamaktadır: “ Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve 
ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması 
ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiştir.” Cümle içerisinde geçen yabancılık unsurunun tanımı somut 
olaya uygulanacak kanunun belirlenmesinde önem arz etmektedir.7

Kıta Avrupası hukuk sistemindeki hemen tüm ülkelerin iç maddi hukuk kurallarında evliliğin 
asli şartları ile şekli şartları birbirinden ayrı ele alınmış ve bu ülkelerin milletlerarası özel hukuk 
düzenlemelerinde de evliliğin asli ve şekli şartları kendilerine ait bağlama kurallarına tâbi kılınmıştır. Bu 
çerçevede, evlilikte taraf menfaatlerinin ağırlığı nedeniyle evlenecek kişilerde aranan şartlar (evlenme 
ehliyeti) ve evlenme engellerine, tarafların ya milli hukuku(lex patriae)ya da ikametgâh hukuku (lex 
domicilii)uygulanmaktadır.8

Kanaatimizce bu şekilde bir ayrım yapılması hem mevzuatımız kuralları arasında çelişki olmaması 
hem de evliliklerin geçerliliği ve tarafların menfaatlerinin korunması bakımından doğru bir ayrımdır. 
Türk milletlerarası özel hukukunda evlenmenin asli şartları ve şekli şartları, Kıta Avrupası ülkelerinde 
olduğu gibi birbirinden farklı bağlama noktalarına tâbi tutulmuştur. Türk milletlerarası özel hukuk 
kurallarının yer aldığı 5718 sayılı MÖHUK “Evlilik ve Genel Hükümleri” başlıklı m. 13/1, evlenme 
ehliyet ve şartlarını taraflardan her birinin evlenme anındaki milli hukukuna tâbi tutmuşken; aynı 
maddenin 2. fıkrası evlenmenin şekli bakımından yapıldığı ülke hukukunu yetkili kılmıştır.9

Bu konuda evlenme ehliyetine ilişkin hususlarında kişilerin milli hukukuna tabi tutulması yerinde 
bir tutumdur. Aksi takdirde örneğin küçük yaşta yapılan evlilikler yahut ehliyet ve diğer asli şartlar 
hususunda ülkemizde mevcut kuralları aşmak amacıyla yabancı ülkelerde yapılan evlilikler söz konusu 
olacaktır.

hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri...” hükme bağlanmıştır. Davalı doğumla Türk vatandaşı oldu-
ğuna göre, sözü edilen değişiklik gereğince Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanacağı ve boşanma davasında 
“yabancı” muamelesine tâbi tutulamayacağı açıktır. Bu durumda dava yabancılık unsuru taşımadığından, 2675 sayılı 
MÖHUK’un kapsamına girmemektedir. Bu nedenle uygulanacak yabancı hukukun araştırılması gerekli değildir.. Yargı-
tay 11. HD, E. 2007/4200, K. 2008/3495 ve 17.03.2008 tarihli karar. Yargıtay Karar Arama Sitesi E.T. 06/12/2020.

6  TEKGÜL, syf 15
7  5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) Md. 1
8  TEKGÜL syf. 17-18
9  5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) Md. 13 vd.
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Şekli şartlar konusunda ise evlenmenin yapıldığı yer hukukuna atıf yapılmış olması diğer hükümlerle 
beraber değerlendirildiğinde isabetli bir tutum olacaktır. Zira gerek kurulan evliliklerin kolayca 
kurulabilmesi ve sürecin uzatılmaması, gerek ise evlilik birliğinin geçersiz kılınmayacağı güvencesiyle 
insanların bulundukları yer hukukuna tabi olacaklarını bilerek yuva kurmaları hususu toplumun temel 
yapı taşı olan aile birliği ve kurulan birliğin geçerliliğine olan güven açısından önemlidir.

Evliliğin şekli ve asli geçerliliğe ait şartları karşılamak suretiyle geçerli olarak kurulup kurulmadığına 
ilişkin doğabilecek bir uyuşmazlığı çözmek için hangi bağlama kuralının uygulanacağı, bizi öncelikle 
milletlerarası özel hukuk bakımından bağlama konusunun vasıflandırılması sorununa götürecektir.

Vasıflandırma:

Milletlerarası özel hukuk bakımından vasıf ihtilâfı, birden fazla hukuk sistemiyle bağlantılı bir hukukî 
ilişki veya işlemin konusu olarak hukuk sistemlerinde farklı hukukî nitelemeye veya kategorizasyona 
tâbi tutulmuş olmasından veya farklı anlam ve içerik tanınmasından kaynaklanmaktadır. 10 11

Türk mahkemelerinin önüne gelen yabancı unsur taşıyan uyuşmazlığa ilişkin gerek yargılama 
süreci, gerek uyuşmazlığın maddi hukuk bakımından çözümü, tamamıyla iç hukuka tâbi olan bir 
uyuşmazlığın çözümünden farklıdır. 

Roma hukukundan beri maddi hukuk kuraları ile usul hukuku kuralları birbirinden ayrılmakta ve usul 
hukuku alanında hakimin hukukunun “lex fori” hakimiyeti kabul edilmektedir. 12Yargıtay kararlarında da 
usul hukukunda hakimin hukukunun hakimiyeti kabul edilmiştir. Yargıtay “milletlerarası alanda gerekse 
Türk Mahkeme uygulamasında kabul edilmiş bulunan, usul hukukundaki lex fori prensibinin, diğer bir 
deyişle mahkemenin kendi usul hukukuna tabii olması  prensibi”nin kabul edildiği yönüne karar vermiştir. 13

“Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda kendisine başvurulan mahkeme takip edilecek usul kuralları 
bakımından, tarafların vatandaşı veya yabancı olduğuna bakmadan kendi hükümlerini uygulamak 
zorundadır (lex fori). Davanın açılması, tebligatların yapılması delillerin toplanıp değerlendirilmesi 
hükmü verilmesi ve kesinleştirilmesi hakimin kanununa tabidir.14 

Hukukî işlemlerin şeklini yöneten hukuk olarak LRA(Logus Regıt Actum-işlemin yapıldığı 
yer hukuku)’nın ortaya çıkmasından önce, karşılaştırmalı milletlerarası özel hukukta evlenmenin 

10  TEKGÜL, sayfa 22
11  Örneğin evlenme bakımından yaşı küçük olanların kanuni temsilcilerinin vereceği izin Türk hukuku bakımından maddi 

hukuka ilişkin lup asli şartlar arasında sayılmakta ve MÖHUK madde 13 uyarınca da milli hukuka tabidir. İzin şartının 
şekle ait sayılmasının pratikte getirdiği zorluklar ve kanuna karşı hile yapılması ihtimali karşısında, iznin evlenme yeri 
hukukuna değil, tarafların milli hukukuna tâbi kılınmasının taraf menfaatine hizmet edeceğini ve izin beyanının açıklanma 
biçimi dışında kalan bütün unsurlarının evliliğin asli geçerliliğine ait sayılmasının yerinde olduğunu düşünmekteyiz. 
Nihayetinde kanuni temsilcinin izni, evliliğin taraflarının kanuni evlenme yaşının altında olduğu durumlarda aranmaktadır 
ve kanuni evlenme yaşı çoğu hukuk düzeninde evlenme ehliyetine ilişkindir. Şayet evlenmenin yapıldığı yer hukukunda 
izin şartı şekilden kabul edilir, ancak tarafların milli hukuku uyarınca asli şartlar içerisinde sayılırsa, tarafların evliliğin 
yapıldığı yer hukukunda izin şartını karşılamaksızın yapacakları evlilikler bu hukuka göre geçerli, milli hukuklarına göre 
ise geçersiz sayılacak ve bu durum topal evliliklerin teşvik edilmesi sonucunu doğuracaktır. 

İngiliz mahkemeleri izin şartını, şekilden sayma eğilimindedir. 90İskoç hukuku da aynı yöndedir. İskoç mahkemesi Blier-
scbach v. MacEwen (1959) davasında, milli hukuklarında yer alan izin şartını gerçekleştirmeksizin İskoçya’da evlenen 
Hollanda vatandaşı tarafların bu evliliğini, izni lex fori niteleme sonucu şekilden saymış ve evliliğin yapıldığı yer olan 
İskoçya bakımından evliliğin geçerli olduğuna hükmetmiştir. Bu durum da topal evliliklerin doğmasına sebebiyet ver-
miştir. TEKGÜL, sayfa 23

Hakeza	evlenme	ehliyeti	bizim	hukukumuz	bakımından	da	maddi	şartlar	içerisinde	değerlendirilmektedir.	Zira	ehli-
yetin	alındığında		şahsi	statü	içerisinde	değerlendirildiği,	kişilerin	milli	hukukuna	tabi	tutulduğu	MÖHUK	madde	
13/1	hükmü	göz	önüne	alındığında	bu	durum	ortaya	çıkmaktadır. DOĞAN, Vahit. Milletlerarası Özel Hukuk, Savaş 
Yayınevi, 2019.

12 DOĞAN, s. 27
13  YİBGK, 10.02.2012 T VE E 2010/1-K.2012/1 Yargıtay Karar Arama Sitesi. E.T 06/12/2020
14  2. HD, 05.11.2012 T VE E 2012/616-K. 2012/26084) , Yargıtay Karar Arama Sitesi. E.T 06/12/2020
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şekli, evlenmenin asli geçerliliğini de yöneten hukuk olan kocanın ikametgâh hukukunun şartlarına 
tâbiydi; çünkü hukukî işlemlerin genel olarak, işlemin esasını yöneten hukukun şekil şartlarına göre 
gerçekleştirilmesi benimsenmişti.15 Ancak, evliliğin kocanın ikametgâhı dışında yabancı bir ülkede 
yapılması ve bu ülke kanunlarının kocanın ikametgâh hukukundan başka şekil şartları getirmesi 
durumunda uyuşmazlığın hangi hukuka göre çözüleceği sorun yaratıyordu. LRA kuralının ortaya 
çıktığı 12. Yüzyıldan itibaren ise evlenmenin şekli bakımından evlenmenin yapıldığı yer hukuku, 
yani LRA kuralı temelinde LLC(Lex Loci Celebrations)’nin yetkili olması hemen hemen bütün hukuk 
sistemlerinde benimsenmiştir. 16Böylelikle evliliğin yapıldığı yer hukukunda geçerli olan şekil şartlarına 
uygun yapılmış olan evlilikler diğer ülkelerin hukuk sistemlerinde de geçerli kabul edilmektedir. 

LLC, evliliğin şekli açısından işlem menfaatini gerçekleştirmekte; sonucun önceden bilinebilmesine 
hizmet etmekte ve evliliğin taraflarının yanı sıra iyiniyetli tarafları ve üçüncü kişileri koruyarak hukukî 
kesinlik ilkesini sağlamaktadır. LLC ayrıca taraf menfaatine de hizmet etmekte ve statü değişikliğinden 
doğan problemleri asgariye indirmektedir. Zira geçerli bir şekilde yapılmış olan evlilik sormasında 
taraflar yer vatandaşlık vb. statülerinde değişiklik yapmış olsalar da yapılan evliliğin geçerliliği 
etkilenmeyecektir.

Türk	Hukukunda	Uygulanacak	Hukuk:

Türkiye’de yapılan evlenmelerin şekli bakımından MÖHUK madde 13 fıkra 2 uyarınca evlenmenin 
yapıldığı yer hukukunun kuralları uygulanacaktır. Bu kural uyarınca da Türkiye de yapılan evlenmeler 
tarafların Türk vatandaşı veya yabancı olmalarına bakılmaksızın Türk hukukunun öngördüğü şekil 
kurallarına uygun yapılmak zorundadır.  Başka bir anlatımla Türkiye de yapılan evlenmeler evlendirme 
memurunun önünde yapılmak zorundadır. Evlendirme memurunun huzurunda yapılmayan evlilikler 
şekli bakımdan geçerli değildir. MÖHUK madde 13/2 dolayısıyla hazır olmayanlar arasında yapılan 
evlilikler veya temsilci vasıtasıyla evlilikler bizim hukukumuz açısından geçerli değildir.17

MÖHUK 13/2’nin yapıldığı yer hukukunu şekil bakımından uygulanacak hukuk olarak kabul 
etmiş olması dolayısıyla yapıldığı yer hukukunda geçerli olarak kabul edilen şekil kuralların uygun 
olarak yapılan evlilikler, Türk hukukunda da şekil açısından geçerli bir evlilik olarak kabul edilecektir.  
Örneğin dini merasimi kabul eden İran’da iki Türk vatandaşının imam huzurunda yaptıkları evlilik, İran 
hukukuna göre şekil açısından geçerli olacağı için,  Türk hukukunda da geçerli bir evlilik olarak kabul 
edilecektir. Bu sonuç hem evliliğin şekline yapıldığı ülke hukuku uygulanır diyen MÖHUK madde 
13/2 hükmüne hem de Evlendirme Yönetmeliği’nin “yurt dışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya 
bir Türk vatandaşı ile bir yabancı bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda 
evlenebilir. Böyle bir evlenme Türk mevzuatına aykırı olmaması şartıyla Türkiye’de geçerlidir.”m.11 
diyen hükmüne uygundur.18 

Kanaatimizce bu kuralın benimsenmiş olması evlenen tarafların evlilikten bekledikleri makul 
beklentilerinin korunması, uygulanacak hukukun belirgin olması ve bu vesileyle tarafların  hukuk ve 
adalete olan güvenlerinin korunması, birçok ülke mevzuatında ortak bağlama noktası olarak kabul 
edilmiş olması kuralın şekle uygulanacak hukuk olarak benimsenmesinde beklenen  faydayı sağladığını 
kanıtlar niteliktedir.

15  TEKGÜL syf. 77
16  TEKGÜL syf. 78
17  Doğan, sayfa 325
18  Doğan, sayfa 325 
Yargıtay kararına göre;“davacı, 26/06/1970 doğumlu olup ABD de dünyaya gelmiştir. Babası olduğu iddia edilen 2011’de 

ölen  Y.K ile annesi K.M.N’nin  ABD’de 30.08.1969 tarihinde evlendikleri ve  bu evliliğin ABD de  verilen boşanma 
kararı ile 14.04.1971 tarihinde  sona erdiği dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. Evlenmenin şekli yapıldığı yer hu-
kukuna tabidir. Türk vatandaşı olan ölü Y.K. ile davacının annesi K.M.N.’nin ABD de o ülke kanunlarına uygun olarak 
gerçekleşen evliliklerinin Türkiye’de  nüfusa  işlenmemiş olması  bu evliliği geçersiz kılmaz. 18. HD  16.06.2016 T ve 
E. 2016/5006- K. 2016/9645)
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1.	 Göçmen	Kaçakçılığı	Suçu	Nedir?

Göçmen kaçakçılığı suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 79. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili 
hükme göre  (TCK m.79) maddi çıkar elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin egemenlik alanına yabancı bir insanı sokma, bu kişinin ülkede kalmasına imkân sağlama 
veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinden yurtdışına insan çıkmasına imkân sağlanmasıyla göçmen kaçak-
çılığı suçu oluşur. Hükümden hareketle öncelikle göçmen kaçakçılığı suçu açısından göçmen kavramını 
açıklamakta yarar vardır. Evrensel mahiyette bir göçmen tanımı mevcut değildir. Bir görüşe göre göç-
men (muhacir), bir memlekete yerleşmek amacıyla başka bir memleketten gelen kimsedir.1 Yabancılar 
hukukuna göre göçmen; siyasi, ekonomik, dini vb. gibi birtakım sebeplerle bağlı bulunduğu ülkeyi terk 
ederek yerleşmek amacıyla başka bir ülkeye giden kişidir. Uluslararası mevzuatlarda göçmen kaçakçılı-
ğı suçuna ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Bunlar; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Tarihli Cenevre Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek 1967 
Tarihli Protokol, Tüm Göçmen İşçilerin Ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşme, Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (BM) (Palermo) Sözleşmesi, Sınır Aşan 
Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi’ne Ek Kara, Deniz Ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Kar-
şı Protokol 2. Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi’ne Ek Kara, Deniz Ve Hava Yoluyla 
Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol‘ün 3/a maddesi göçmen kaçakçılığını tanımlamıştır. İlgili hüküm 
şöyledir: “Göçmen kaçakçılığı, doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde et-
mek için, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgah sahibi olmadığı bir Taraf Devlete 
yasadışı girişinin temini anlamına gelir.” Göçmen kaçakçılığı suçu katalog suçlar (CMK m.103/1-a,2) 
arasında sayılmakla birlikte TCK ‘nin “uluslararası suçlar” kısmında da düzenlenmiştir.

1  Saydam,Mehmet(2015),Türk	Ceza	Hukukunda	Göçmen	Kaçakçılığı Suçu,Erzincan: Erzincan Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,s.23

2  Saçlı, Merve Biber(2019),Türk	Ceza	Kanunu’nda	Göçmen	Kaçakçılığı,İstanbul:Marmara Üniversitesi,Sosyal Bilim-
ler Enstitiüsü, Yüksek Lisans Tezi.

5237 Sayılı TCK ‘nın
79. Maddesinde Düzenlenen
Göçmen Kaçaklığı Suçu Av. Ozan Şimşek
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2.	 Korunan	Hukuksal	Yarar

Suç niteliğini haiz her fiil, aynı zamanda bir hukuki değeri ihlal etmektedir.3 Göçmen kaçakçılığı 
suçu ile korunmak istenen hukuksal yarar birden fazla olduğundan bu suç ile korunan hukuksal yarar 
karma nitelik göstermektedir.4 Bu suç tipinde mağdur konumda olan göçmenlerin malvarlıkları ve vücut 
bütünlüklerinin korunmasının yanı sıra yukarıda izah ettiğimiz üzere bu suç tipi uluslar arası suç nite-
liğinde olduğundan uluslar arası toplum düzenini de korumaktır.5 Zira her ülke sınırlarında geçenlerin 
kimler olduğunu bilmek, durum ve koşullara göre önlemler almak isteyerek kendi egemenlik hakkını 
kullanmak ister. Dolayısıyla kamu düzeni ve kamu güvenliği de bu suçla korunan bir diğer hukuki ya-
rardır. 6Bunun yanında bu suç ile ülkeye yasal olmayan yollardan gelen göçmenler geldikleri o ülkede 
kalarak iş gücünün ucuzlamasına da sebebiyet vereceklerdir. Bu sebeple korunan bir diğer hukuksal 
yarar ise kamu ekonomisidir.7

3.	 Suçun	Unsurları	

3.1.	 Maddi	Unsurları

Suçun maddi unsuru; faili, mağduru, suçun konusunu, fiil- netice-illiyet bağını da kapsayan bir 
bütündür.8

3.1.0.1.	Fail	

TCK m.79 ‘da göçmen kaçakçılığı suçuna vücut veren fiiller sıralandıktan sonra “kişi” ifadesi kul-
lanılmıştır. Tüzel kişiler bir suçun faili olamayacağından9 ve kanun koyucu bu suçun işleyen kişinin belli 
sıfattaki kişilerden olmasını aramadığından (özgü suç olmadığından) bu suçun faili herhangi bir gerçek 
kişi olabilir.10Yani fail yabancı veya Türk vatandaşı olabilir 11Fakat bu suçu işlemek için kamu görevlisi 
kendisine ait araç ve gereçleri kullanır ise bu durumda TCK m. 266 suçu oluşacağından failin cezası 
arttırılır.12 TCK m.79/3 ‘e göre şayet bu suç birden fazla fail tarafından birlikte işlenmiş ise verilecek 
ceza yarısı kadar, şayet bu suç bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş ise bu halde de yarısından bir 
katına kadar arttırılarak hüküm kurulacaktır. Bu suç bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmiş ise 
bu durumda da bu tüzel kişilik hakkında güvenlik tedbirleri uygulanacaktır (TCK m79/4).

3.1.0.2.	Mağdur-	Suçun	Konusu

Bu suçta göçmenlerin bu suçun mağduru mu yoksa suçun konusu mu olduğu hususu öğretide 
oldukça tartışmalıdır. Çoğunluğun görüşüne göre göçmenler bu suçun mağdurudur.13 Bu görüşü be-

3  Özdemir, Ahmet(2018),Türk	Ceza	Hukukunda	Göçmen	Kaçakçılığı Suçu,Gaziantep: Gazianep Üniversitesi,osyal 
Bilimler Enstitiüsü, Yüksek Lisans Tezi, 83

4  Tezcan,Durmuş;Erdem, Mustafa Ruhan;Önok,Murat(2018), Teorik	ve	Pratik	Ceza	Özel	Hukuku,Ankara: Seçkin 
Yayıncılık,89

5  Erel,Kemalettin(2007), Yargıtay	Kararları Işığında	Göçmen	Kaçakçılığı Suçu,TBB Dergisi/71,s.268
6  Tezcan,ve diğerleri(2018),s.90
7  a.e.,s.90
8  Saydam(2015),s103
9 Özdemir(2018),s.110
10  Erel(2017),s.269
11  Kayaalp, Mustafa(2010),Türk		Hukukunda	Göçmen	Kaçakçılığı Suçu,	İstanbul:Marmara Üniversitesi,Sosyal Bilimler 

Enstitiüsü, Yüksek Lisans Tezi,s.114
12  Tezcan,ve diğerleri(2018),s.90
13  Tezcan,ve diğerleri(2018),s.91 ; Kayaalp(2010),s.116
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nimseyenlerin gerekçelerinden biri de 6008 s. Kanun da yapılan değişiklik ile “suçun mağdurlarının” 
ifadesinin eklenmesidir. Buna karşılık bu suçta korunan hukuksal yararlardan biri de kamu düzeni ve 
kamu güvenliği olduğundan mağdurun devlet, toplum veya uluslar arası toplum olduğunu savunanlar 
da vardır. 14Yargıtay içtihatlarında da suçun mağdurunun uluslar arası toplum olduğu, bu sebeple suç-
tan zarar gören durumunda olan göçmenlerin bu suçun konusunu oluşturduğu hususu vurgulanmıştır.15 
TCK m.79‘da göçmenlerin yurt dışına çıkmalarına imkân sağlama eylemi bakımından hem Türk hem 
de yabancıların yasadışı yollardan göçmenlerin ülkeye girmesi ya da ülkede kalmalarına imkân sağ-
lanması bakımından “yabancılar” suçun mağduru olabileceği düzenlenmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçu 
özgü suç olmadığından bu suçun mağduru herkes olabilir.16Suçun konusu, hareketin yöneldiği nesne 
veya kişidir.17Bu doğrultuda; göçmen kaçakçılığı suçunun konusu da; “doğrudan ya da dolaylı menfaat 
sağlamak amacıyla; yasa dışı yollardan ülkeye sokulan veya ülkede kalmasına imkân sağlanan yaban-
cı”; “ülkeden çıkmasına imkân sağlanan yabancı veya Türk vatandaşı” oluşturmaktadır.18 Bunların 
yanında bir kişide hem mağdurluk hem de faillik sıfatı birleşemeyeceğinden göçmenlerin cezalandırıl-
ması da mümkün değildir.

3.1.0.3.	Fiil-Netice	ve	Nedensellik	(İlliyet)	Bağı

Göçmen kaçakçılığı suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Bu suç TCK m.79 ‘da belirtilen üç türlü 
hareket sonucu işlenebilir. Birincisi, bir yabancıyı yasal olmayan yollardan ülkeye sokarak; ikincisi, 
ülkeye girmiş bir yabancının ülkede kalmasına imkân sağlayarak ve üçüncüsü, Türk vatandaşı veya 
bir yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlayarak. Dolayısıyla bu sayılan eylemlerden herhangi 
birinin işlenmesi halinde artık göçmen kaçakçılığı suçu oluşmuş olacaktır. 19Bir fiilin dış dünyada 
meydana getirdiği değişikliğe netice denir. 20Göçmen kaçakçılığı suçuna baktığımızda kanun koyu-
cunun bu suçun oluşması için bir neticenin meydana gelmesini aramadığını görmekteyiz. Dolayısıyla 
hareket gerçekleşince neticenin gerçekleşmesine gerek kalmaksızın suç oluşmuş olacaktır.21 Bu suçun 
oluşması için bir zararın meydana gelmesi aranmadığı gibi somut bir tehlikenin varlığı da aranmadı-
ğından göçmen kaçakçılığı suçu soyut tehlike suçudur. 22Seçimlik hareketlerden ikinci seçimlik ha-
rekette yabancının ülkede kalmasına imkân sağlanması suretiyle göçmen kaçakçılığı suçu işlenmiş 
olsa da suçun bitme zamanı farklılık arz edebilmektedir. Zira burada suçun tamamlanma anı her ne 
kadar yabancının ülkede kalmasına imkân tanıma anı olsa da yabancının tespit edilip sınır dışı edildiği 
an artık ülkede kalması mümkün olmayacağından suçun bitme anı bu andır.  Bu bağlamda diğer iki 
seçimlik hareket için bu suç tipi sırf hareket suçu olsa da ikinci seçimlik hareket için mütamadi(ke-
sintisiz) suç niteliğini haizdir. 23 Her ne kadar bu suç tipinde birden fazla seçimlik hareket mevcut ise 
de bu seçimlik hallerden birden fazlasının yapılması durumunda da oluşacak suç tek olduğundan fail 

14  Tezcan,ve diğerleri(2018),s.91
15 Erel(2017),s.271
16 Saydam(2015),s.107 ; Kayaalp(2010),s.116
17  Kayaalp(2010), s.117
18  Biber(2019),s.40 ; Erel(2017),s.28
19 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.93
20 Kayaalp(2010), s.112
21 Erel(2017),s.281
22 Özdemir(2018),s.109
23   a.e., s.110
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tek suçla (göçmen kaçakçılığı) cezalandırılacaktır. 24Ancak seçimlik hareketlerden birden fazlasının 
yapılması durumunda hakim ceza tayin ederken TCK m. 61 uyarınca bu durumu dikkate alarak alt 
sınırdan uzaklaşarak cezaya hükmedecektir.

3.1.0.3.0.1.	Bir	yabancının	yasal	olmayan	yollardan	ülkeye	sokulması	(TCK	m.79/1-a)

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere bu seçimlik hareket bakımdan öncelikle yabancı bir kişi 
olmalı, ülkeye sokulmalı ve yasal olmayan yollardan ülkeye girmiş olması aranmıştır. Yabancı, Türk 
Vatandaşlığı Kanununa göre “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi” ola-
rak tanımlanmıştır.25 Dolayısıyla Türk vatandaşının yasal olmayan yollardan Türkiye ‘ye girmesi veya 
buna teşebbüs etmesi bu suça vücut vermeyecektir.26 Ülke kavramı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin 
egemenlik yetkilerine sahip olduğu coğrafi alanı ifade etmektedir.Bu bağlamda gerçek anlamda ülke, 
Türkiye Cumhuriyeti ‘nin kara, deniz ve hava ülkesini kapsar. Ülke kavramına kara parçası içerisindeki 
göller, nehirler, iç denizler, hava ve kara suları da dâhildir.27.  Farazi ülke (örneğin, açık denizde seyre-
den Türk bayrağı taşıyan bir ticari gemi) bu suç için ülke kabul edilebilir mi? Genel görüş farazi ülkede 
bu suçun işlenmesi halinde bu suçun oluşmayacağı yönündedir. 28Peki yasal olmayan giriş nedir? Sınır 
aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen 
Kaçakçılığına Karşı Ek Protokol ‘ün 3/b hükmü yasal olmayan girişi açıklamıştır. İlgili hüküm şu şe-
kildedir: “"Yasadışı giriş", giriş yapılan devletin yasal giriş için gerekli şartlarına uymaksızın, sınırı 
geçmek anlamına gelir.”. Ülkemizde yasal girişin ne şekilde yapılacağı da 5682 sayılı Pasaport Kanu-
nunda ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun ‘da düzenlenmiştir.29 İlgili kanunlara 
göre, belirlinmiş olan giriş kapılarının kullanılmaması, pasaport ya da pasaport yerine geçen bir evrakın 
gösterilmemesi, ülke sınırlarından giriş için gerekli vizesinin bulunmaması, ülkeye girişi yasaklı olan 
kimselerin ülkeye giriş yapması durumlarında ülkeye yasa dışı giriş yapılmış olur.30 Son olarak öne-
mine binaen değinmek gerekir ki, şayet yabancı bir kişi Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla sahte belge 
kullanılmışsa bu durumda kullanılan belgenin niteliğine göre özel evrakta sahtecilik veya resmi evrakta 
sahtecilik suçundan da ayrıca cezalandırılır (TCK m.212).

3.1.0.3.0.2.	Yasal	olmayan	yollardan	ülkeye	girmiş	bir	yabancının	ülkede	kalmasına	imkân	sağ-
lanması	(TCK	m.79/1-a)

5682 sayılı Pasaport Kanunun da ülkeye giriş ve çıkışların nasıl olması gerektiği belirtilmiştir. Bu-
nun yanında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ‘nun 19. maddesinde de yabancıla-
rın hangi şartlarda ülkemizde ikamet edebileceklerini düzenlemiştir. İlgili hüküm şu şekildedir: “Türki-
ye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların 
ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini 
kaybeder.”. Yine aynı kanunun 20. maddesi ikamet izninden muaf tutulan yabancıları sıralamıştır. Dola-

24  Biber(2019),s.38
25  Saydam(2015),s.117
26 Kayaalp(2010), s.97 ; Biber(2019),s.33 ;  Erel(2017),s.273
27  Kayaalp(2010), s.97 
28 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.93
29  Tezcan,ve diğerleri(2018),s.96
30 Biber(2019),s.34
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yısıyla ilgili kanunların hükümleri dışında maddi menfaat karşılığında bir yabancının ülkede kalmasına 
imkân sağlayan kişi göçmen kaçakçılığı suçunu işlemiş olacaktır. “İmkan sağlamak” teriminden anlaşıl-
ması gereken, ülkeye yasal yollarla girmekle beraber ülkede kalmak için gerekli izinler alınmadan çalış-
ma veya ikamet izin belgesi olmadan ülkeden sınır dışı edilmemelerini sağlamak amacıyla yabancılara 
kalacak yer sağlanması, iş verilmesi, kimlik verilmesidir. Bunun yanında ülkeye yasal olmayan yollar-
dan girmiş yabancılar için “imkân sağlamak” ise herhangi bir şekilde bu yabancıları himaye etmektir. 
31 Öğretide yabancıların yasa dışı yollarla ülkede kalmalarını teşvik etmek şeklindeki salt maddi, yani 
somut yardım niteliğindeki hareketin de bu seçimlik hareket kapsamına girdiği belirtilmektedir. Bunun 
aksini savunanlar da vardır. Bunlara göre yardımın maddi veya manevi olmasının önemi olmamakta, 
yardımın yabancının ülkede kalması bakımından etkili olup olmadığı önem taşımaktadır. Zira bu seçim-
lik hareket, kesintisiz bir suç olduğundan bir defaya mahsus maddi menfaat karşılığı yapılan hareketler 
(örneğin, para veya değerli eşya karşılığında yabancıya yemek verilmesi) bu seçimlik hareketle bu su-
çun işlenmesine vücut vermeyecektir. 32

3.1.0.3.0.3.Yasal	olmayan	yollarla	Türk	vatandaşı	veya	yabancının	yurt	dışına	çıkmasına	imkân	
sağlama	(TCK	m.79/1-b).

Uygulama da en çok bu seçimlik hareketin işlenmesi suretiyle göçmen kaçakçılığı suçunun oluştu-
ğunu görmekteyiz. Bu seçimlik harekette suçun konusu Türk vatandaşı veya yabancıdır. Kanun koyucu-
nun “yasal olmayan yollar” dan kastı yurda giriş ve çıkışın nasıl olacağını düzenleyen Pasaport Kanunu 
hükümlerine aykırı hareket etmek suretiyle yurt dışına çıkmaktır.  Yurt dışından kastı ise Türkiye Cum-
huriyeti Devletinin egemenlik alanının dışına çıkılmasıdır. Peki 5271 sayılı CMK m.109 ‘da düzenle-
nen “adli kontrol” hükümlerinden olan “yurt dışına çıkmamak” (m.3/a) kontrolüne tabi tutulan sanığın 
herhangi bir nedenle Türkiye dışına çıkması bu seçimlik hareketin oluşmasına sebebiyet verecek midir? 
Bir görüşe göre Pasaport Kanunu ‘nun 22. Maddesinde ülke dışına çıkmamanın mahkemelerce yasak-
lanmamış olunması koşuluna yer verildiğinden bu hükme aykırı hareket eden yurt dışına çıkmaktan 
mahkemece yasaklanan sanığın yurt dışına çıkması bu suçun oluşmasına vücut verecektir. 33Ancak bir 
başka görüşe göre ise, Pasaport Kanunu’na göre ülkeden çıkması yasak olan kişilerin elinde de pasaport 
veya pasaport yerine geçen belge bulunabileceğinden Türk vatandaşının, ülkeden çıkması yasaklanmış 
olsa dahi yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığında yasaklanmaya aykırı hareket ettiği için tutuklanacak ve 
aynı zamanda Pasaport Kanunu ‘nu da ihlal ettiği için hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Fakat 
bu şekliyle bu suç oluşmayacaktır.34

Kanun koyucunun “imkân sağlamak” ifadesinden ilk akla gelen bu suça iştirak şekilleridir.  Ancak 
bu suçun oluşması için burada kanun koyucunun aradığı failin göçmene somut yardımda bulunmasıdır. 
Örneğin, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermesi, fiilin işlenmesinde kullanılan araçları temin 
etmesi (ulaşım araçları, sahte pasaport vb.) ve suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yar-
dımda bulunarak suçun icrasını kolaylaştırması bu suçun oluşmasını sağlar. 35Yargıtay, yurt dışına çık-

31 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.96
32  a.e., s.97
33 
34  Saydam(2015),s.137
35 Özdemir(2018),s.104
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maya imkân sağlama eylemi bakımından şu hükme yer vermiştir: “Netice, ülke karasuları, hava sahası 
veya kara sınırlarının dışına çıkılmasıyla gerçekleşmektedir. Bu koşullar gerçekleşmedikçe failin eylemi 
kalkışma aşamasında kaldığının kabulü zorunludur.” Ancak bunun aksini savunanlar da mevcuttur. 36

3.1.0.4.Nitelikli	Haller

3.1.0.4.0.1.Suçun,	Mağdurların	Hayatı	Bakımından	Bir	Tehlike	Oluşturması	(TCK.	m.79/2-a)	
veya	Mağdurları	Onur	Kırıcı	Muameleye	Maruz	Bırakılarak	İşlenmesi	(TCK.	m.79/2-b)

Fail göçmen kaçakçılığı suçunu işlerken, göçmenlerin hayatı bakımından bir tehlike oluşturacak 
eylemlerde bulunur veya göçmenleri onur kırıcı bir muameleye maruz bırakır ise bu durumda kanun 
koyucu hâkime, faile ceza tayininde verilecek cezanın yarısından üçte ikisine kadar arttırma hakkı ta-
nımıştır. Bu da failin cezasının ağırlaşması anlamına gelmektedir. Birden fazla göçmeni hava alama-
yacakları şekilde kamyonetin kasasında taşımak göçmenlerin onur kırıcı muameleye maruz kaldığının 
açık göstergesidir. Yine göçmenlerin taşınma veya barınmaları sırasında göçmenlere aşağılayıcı söz ve 
davranışlarda bulunan fail göçmenleri onur kırıcı bir muameleye maruz bıraktığından  hakkında ilgili 
nitelikli hal uygulanacaktır.37 Bu nitelikli hale, özellikle son yıllarda basında da en çok yansıdığı şekliyle 
taşıma kapasitesinin oldukça üzerinde bir deniz botu ile (seyahat etmeye elverişsiz botla) göçmenlerin 
ülkemiz sınırlarından sokulmaya çalışılması suretiyle göçmenlerin yaşam veya vücut bütünlüklerinin 
tehlikeye sokulmasını örnek olarak verebiliriz. Suç tehlike suçu olduğu için göçmenlerin hayatı bakı-
mından bir zarar meydana gelmemiş olsa dahi ilgili hüküm uygulanacaktır. Ancak failin bu fiili sonu-
cunda göçmenlerden biri veya birkaçı ölmüş veya yaralanmış ise TCK m.79/2 hükmünün yanında failin 
neticeyi öngörmüş ve bunun gerçekleşmesine razı olmuş olup olmamasına göre, ayrıca taksirle veya 
kasten öldürme/yaralanma suçundan cezalandırılacaktır.38

3.1.0.4.0.2.Suçun,	Bir	Örgütün	Faaliyeti	Çerçevesinde	İşlenmesi	(TCK.	m.79/3)

Kanun koyucu göçmen kaçakçılığı suçunun örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde faile 
verilecek cezanın yarısından bir katına kadar arttırılacağı hususunu hüküm altına almıştır. Burada ön-
celikle örgüt nedir? Bunu açıklamak gerekmektedir. TCK m.220 ‘de suç işlemek amacıyla örgüt kurma 
suçu yer almaktadır.  Örgüt ve örgütlü suçtan ne anlaşılması gerektiğine Yargıtay, bu suç tipindeki iç-
tihatlarında açıklık getirmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 31.10.2012 tarihli kararında, “bir örgütün 
varlığından söz edebilmek için; en az üç kişinin, suç işlemek amacıyla hiyerarşik bir ilişki içerisinde, 
devamlı olarak amaç suçları işlemeye elverişli araç ve gerece sahip bir şekilde bir araya gelmesi gerek-
mektedir.” demek suretiyle örgütün varlığı için gerekli koşulları sıralamıştır. 39 Yargıtay‘ın bu kıstasları, 
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi ’nin ikinci maddesinin (a) bendi de yer alan “örgütlü 
suç grubu” tanımına yakındır. Bu minvalde Yargıtay‘ın ortaya koyduğu koşullar oluşmadığı takdirde 
artık bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiğinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Önemine 
binayen değinmek gerekir ki Yargıtay bu nitelikli halin uygulanabilmesi için TCK m.220 hükmünden 

36 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.97
37 Özdemir(2018),s.135
38 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.98-99
39  Yargıtay CGK E.2011/10-577 K.2012/1821 T.31.10.2012 
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de dava açılmış ve hüküm konulmuş olmasını aramaktadır.40 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ‘nun 
4. Maddesinde sayılan suçlardan biri de göçmen kaçakçılığıdır. İlgili hüküm gereği şayet göçmen ka-
çakçılığı suçu, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş ise bu suç terör suçu sayılacaktır.  TeMK 
m.5/2, “Suçun, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması dolayısıyla ilgili maddesinde cezasının 
artırılması öngörülmüşse; sadece bu madde hükmüne göre cezada artırım yapılır. Ancak, yapılacak 
artırım, cezanın üçte ikisinden az olamaz” şeklindedir. Bu doğrultuda, göçmen kaçakçılığının bir terör 
örgütünün faaliyeti kapsamına işlenmesi durumunda bu suçtan dolayı verilecek ceza üçte ikisinden az 
olmamak kaydıyla arttırılacaktır.

3.2.	 Manevi	Unsurları

Suçun manevi unsurları kast ve taksirdir. TCK m.79, “Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
maddi menfaat elde etmek maksadıyla…” demek suretiyle bu suçun manevi unsurunu ortaya koymuştur.  
Yani ilgili suçta fail, genel kasttan ziyade doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde 
etmek amacıyla (özel kast) hareket etmelidir. Kanun koyucu bu suç için failin özel kastını aradığından 
taksirle bu suç işlenmez. Örneğin, farklı bir ülkeye giriş için sınır kapısında sıra bekleyen tır şoförünün, 
vagon kısmının kapağını açık unutması nedeniyle tıra binen yabancı göçmenler, gümrükten geçerken 
görevliler tarafından tespit edilirse, taksirle hareket edildiği için tır şoförü göçmen kaçakçılığı suçun-
dan sorumlu olmayacaktır. 41Zira TCK m.22/1 gereği bu suçun taksirli hali kanunda düzenlenmemiştir. 
Maddi menfaat ise; kişinin alacak hakkı, aktifini artıran ihtiyaç pasifinin azalması, borçtan kurtulma 
gibi malvarlığına yansıyan artışlardır. 42Bu suç maddi menfaat elde etmek dışında, “Zorla çalıştırmak, 
hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağla-
mak” saiki ile işlenmesi halinde artık göçmen kaçakçılığından değil, TCK m.80‘de düzenlenen “insan 
ticareti” suçundan söz etmek mümkündür. Göçmen kaçakçılığı suçunu insan ticareti suçundan ayıran en 
önemli kıstas budur. Fail, maddi menfaatler yerine manevi menfaat sağlamak amacıyla (örneğin, cin-
sel birliktelik sağlamak amacıyla veya yalnızca insani ve vicdani duygularla) yasal olmayan yollardan 
yabancıları ülkeye sokmuş veya onların ülkede kalmasını sağlamışsa, bu suç oluşur mu?43 Oluşmaz, 
zira maddi menfaat şartı arandığından artık maddi menfaat dışındaki menfaatler bu suçun oluşmasına 
vücut vermeyecektir. Nitekim Yargıtay ‘ın, cinsel birliktelik sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eylemin 
göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturmayacağı yönünde kararı bulunmaktadır.44 Yine akrabası olduğu için 
herhangi bir menfaat temin etmeksizin bu kişiyi ülkeye sokmak isteyen kişi de bu suçu işlemiz olmaz. 
Peki evinde veya işyerinde ülkemizde kalması yasal olmayan bir yabancı işçiyi (hizmetçi, çocuk bakı-
cısı vb.) çalıştıran (imkân sağlayan) kişiler göçmen kaçakçılığı suçunu işlemiş olur mu?45 Burada dikkat 
edilmesi gereken işverenin yanında çalıştırdığı göçmene normalinden daha az ücret verip vermediği 
hususudur. Şayet işçi normal ücret alıyor ise artık burada maddi menfaat unsuru işveren açısından ger-
çekleşmeyeceğinden işverenin göçmen kaçakçılığı suçunu işlediğinden söz etmek de mümkün olmaya-
caktır. Ancak çalışma izni olmayan işçiyi çalıştırmak, 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu m.23/5-b 
gereği, işverenin ve işçi hakkında idari para cezasının uygulanmasına sebebiyet verecektir.

40   Tezcan,ve diğerleri(2018),s.100
41 Özdemir(2018),s.144
42 Biber(2019),s.45
43 Özdemir(2018),s.468
44  Yargıtay 8. CD. 25.10.2004 tarihli ve E.2014/6004, K.2014/8050 sayılı kararı
45 Erel(2017),s.275
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Suçun tamamlanması için maddi menfaatin temini de gerekli olmayıp bu yönde bir anlaşmanın 
bulunması yeterlidir. Ancak failin tutum ve davranışlarından faildeki maddi menfaat elde etme amacının 
şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konması gerekir. Aksi halde şüphe failin lehine değerlendi-
rilecek ve fail göçmen kaçakçılığı suçundan cezalandırılamayacaktır.46 Maddi menfaatin haksız olması 
da gerekmemektedir.47 Örneğin, ülkede yasal olmayan yollarla bulunduklarını bildiği kişilere evini ki-
ralayan ev sahibinin, bu kira bedeli menfaat haksız olmasa bile, yasadışı olarak ülkede bulunduklarını 
bildiği kişilerin ülkede kalmalarına imkân sağladığı için göçmen kaçakçılığı suçundan sorumlu olacak-
tır.48Yine maddi menfaatin bizzat faile sağlanmış olmasına da gerek olmayıp failin tayin ettiği üçüncü 
bir kişiye sağlanması ile de bu suç oluşacaktır. 

Bir önceki alt başlıkta göçmen kaçakçılığının terör örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde 
bu suçun terör suçu olacağı hususuna değinmiştik. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, şayet maddi 
menfaat temin edilmeksizin bir terörist ülkeye sokulmak veya ülkeden çıkarılmak istenmesi göçmen 
kaçakçılığı suçunu oluşturmaz. 49

4.	 Hukuka	Uygunluk	Nedenleri	veya	Kusurluluğu	Kaldıran	Nedenler

Hukuka uygunluk nedenleri veya kusurluluğu kaldıran nedenler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
‘nun ikinci bölümünde “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında düzen-
lenmiştir. Hukuka uygunluk nedenleri, hukuka aykırı unsurların bulunmaması sonucu meydana gelir.50 
Bu suç için herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin varlığından söz etmek oldukça zordur. Bu suçta 
mağdurun rızası hukuka uygunluk sebebi olarak düşünülebilir. Ancak göçmen kaçakçılığı suçu mağdu-
run rızası sonucu oluşacağından burada göçmenin rızasının bir hukuka uygunluk nedeni değildir. Zira 
mağdurun rızası bir hukuka uygun kılmaz.51 Şayet mağdurun rızası hile veya aldatma sonucu elde edil-
mişse (Örneğin, yurt dışına çıkarılmak vaadiyle mağdurun rızasının alınıp, mağduru yurt içinde bir yere 
bırakmak) bu durumda TCK m.157 ‘de düzenlenen dolandırıcılık suçu oluşacaktır. 52

Kusurluluğu kaldıran nedenlerden TCK m.25/2 ‘de düzenlenen “zorunluluk (ıztırar) hali” ilgili 
suç açısından düşünülebilir mi? TCK m.25/2 hükmü, “Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka 
yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhak-
kak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu 
ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.“ 
şeklindedir. Her ne kadar ilgili hüküm üçüncü kişiler lehine de zorunluluk halinin kullanabileceğine yer 
vermiş ise de her somut olaya göre bu husus ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Zira her somut olayda zorun-
luluk halinin dışında suçun unsurlarından olan “maddi menfaat temini” hususu da göz önüne alınarak 
değerlendirme yapılmalıdır. Örneğin, rejim muhalifinin ciddi ve muhakkak bir öldürülme tehdidi altında 
bulunduğu için gizlice komşu ülkenin sınırlarına kaçması olayında zorunluluk halinden yararlanması 

46 Özdemir(2018),s.468
47 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.101
48 Kayaalp(2010), s.136
49 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.102
50 Biber(2019),s.47
51 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.102
52 Erel(2017),s.67-68
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mümkündür. Bunun yanında göçmen kaçakçılığı suçunda göçmenler suçun mağduru değil konusu ol-
duğu için göçmenler cezalandırılmayacaktır. 53Ancak, ciddi ve muhakkak bir öldürülme tehdidi altında 
bulunan bir kamyon şoförünün, aynı tehdit altında olan yabancı birini, hem yol göstermesi ve hem de 
yol masraflarını karşılaması karşılığında başka bir ülkenin sınırına geçerse burada maddi menfaat un-
suru oluştuğundan artık kamyon şoförü göçmen kaçakçılığı suçunu işlemiş olacaktır. Bir görüşe göre 
hayati tehlike altında bulunan komşu ülkeden bir yabancının, ülkeden çıkması için ona arabasını veren 
ya da ona gideceği ülkeye yetebilecek oranda yakıt sağlayan başka bir yabancıyı da kendisiyle birlikte 
Türkiye’ye getirmesi ve sınırdan sokması durumunda kişinin bu eylemi zorunluluk hali kapsamında 
kalacağı yönündedir.54

5.	 Suçun	Özel	Görünüş	Biçimleri

5.1.	 Teşebbüs

Teşebbüs TCK ‘nın 35. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili hüküm, “Kişi, işlemeyi kastettiği bir 
suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamla-
yamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur” şeklindedir. Hükümden hareketle suçun teşebbüs aşama-
sında kalmış olduğunun kabulü için; suç tipinin teşebbüse elverişli suçlardan olması, suçun kasten iş-
lenebilen suçlardan olması, suçun icrasına elverişli hareketlerle doğrudan doğruya başlanmış olması ve 
failin elinde olmayan sebeplerle işlemeyi kastettiği suçu tamamlayamaması gerekmektedir. 55Göçmen 
kaçakçılığı suçu teşebbüs suçu olmasına rağmen bu suçta icra hareketleri ve hazırlık hareketleri kıstası 
yapılması gerekmektedir. Peki icra hareketleri ne zaman başlar? Bir görüşe göre, göçmen kaçakçılığı 
suçunu oluşturan seçimlik hareketlere belirli bir yakınlık ve bağlantı içindeki hareketlerin yapılması du-
rumunda (Örneğin, failler ile suçun konusu kişilerin anlaşması) artık icra hareketleri başlamış olacaktır. 
56 Failin bundan önceki hareketleri (örneğin, göçmenleri naklini sağlayacak araçların temini veya yolda 
tüketilecek yiyeceklerin alınmış olması) hazırlık hareketi kabul edilecektir.57 Örneğin, failin suçun ko-
nusu kişilerle anlaşmadan önce göçmenleri ülke dışına yasal olmayan yollardan götürmek saikiyle bot 
satın alması, hazırlık hareketi niteliğindedir. Göçmen kaçakçılığı suçunda birden fazla seçimlik hareket 
bulunduğundan her hareket için ayrı ayrı değerlendirme yapmak gerekir.  Ancak değinmek gerekir ki 
6008 sayılı Kanun ile 2010 yılında yapılan değişiklikle, göçmen kaçakçılığı suçundaki seçimlik hareket-
lerden herhangi birini işleyen failin, bu eylemi teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi suç tamamlanmış 
gibi hakkında cezaya hükmolunacaktır.(TCK m.79/1, c.son)

“Bir yabancının yasal olmayan yollardan ülkeye sokulması (TCK m.79/1-a)” seçimlik hareke-
ti ani bir suç olduğundan ülkeye girme anında suç tamamlanmış olacaktır.Ancak bu seçimlik hareket 
bölünebilir olduğundan bu suça teşebbüs mümkündür. Failin göçmenleri ülkeye sokmasından kasıt, 
göçmenlerin o ülkenin kara, deniz ve hava sınırları içerisine sokulmasıdır. Bu minvalde örneğin, başka 
bir ülkeye sokulmak maksadıyla bir kamyonetin kasasında gizlenmiş olan göçmenlerin sınır kapısındaki 
arama neticesinde yakalanması halinde başka ülkeye henüz geçilmediğinden suç teşebbüs aşamasında 

53 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.103
54 Saydam(2015),s169
55  a.e., s.171
56  a.e., s.176
57  a.e. s.177
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kalacaktır.58 Ancak, TCK m.79/1, c.son gereği failin eylemi teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi suç 
tamamlanmış gibi hakkında cezaya hükmolunacaktır.

“Yasal olmayan yollardan ülkeye girmiş bir yabancının ülkede kalmasına imkân sağlanması (TCK 
m.79/1-a)” bakımından ise suç kesintisizdir.59 Kesintisiz bu suçta, suçun tamamlanma anı ile gerçekleş-
me anı farklılık arz edeceğinden kanımızca bu suça da teşebbüs mümkündür. (Bu seçimlik hareket ani 
bir hareket şeklinde de işlenmesi mümkündür. Örneğin, göçmenin yasa dışı yollardan ülkede kalması 
için sahte nüfus cüzdanı temin edilmesi. Transit ülke olarak kullanılan ülkede yabancının kalması bu 
seçimlik hareketle göçmen kaçakçılığı suçunun oluşmasına sebebiyet verir mi? Kanun koyucunun bu 
seçimlik hareketten kastı yabancının ülkeye yasal olmayan yollarla gelip burada bir müddet kalmasıdır. 
Dolayısıyla geçici veya yurt dışına çıkarılmak sebebiyle göçmenlerin bir süre barındırılması teşebbüs 
olarak değerlendirilemeyeceği gibi bu suçun oluşmasına vücut vermeyeceği gibi teşebbüs olarak da 
değerlendirilemeyecektir. Ancak bu durumun yasal yollarla gelmek suretiyle başka bir ülkeye götürül-
mek amacıyla olması gerekmektedir. Aksi halde yasal olmayan yollarla göçmenin ülkeye sokulması da 
göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturacaktır. Yasal olmayan yollarla ülkeye girmiş kişinin çok düşük bir 
ücretle çalışması halinde bu suçun oluşacağı hususuna yukarıda değinmiştik. Şayet  yabancı ile işe alın-
ma konusunda girişimlerin yapıldığı aşamada yabancı henüz işe başlamadan fail yakalanırsa teşebbüs 
söz konusu olabilecektir. 60

“Yasal olmayan yollarla Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama 
(TCK m.79/1-b)” eylemi bakımından kanun koyucu yurt dışına çıkmayı değil çıkmaya imkân sağlamayı 
düzenlemiştir. Dolayısıyla Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlayan ey-
lemler gerçekleşince suç tamamlanmış olacaktır. Örneğin, sınır kapısına gelmiş bir yük gemisi, yükünü 
almış, gerekli belgeleri liman yetkililerine teslim etmiş ve açılmaya hazır ise artık burada doğrudan doğ-
ruya icraya başlandığı kabul edilir. Yargıtay her ne kadar bu suçun oluşması için neticenin gerçekleştiği 
anın ülke karasuları, hava suları ve kara sınırlarının dışına çıkılmasını aramış ise de 2010 değişikliği ile 
artık yurt dışına çıkmasına imkân sağlamayla da bu suçun oluşacağı açıktır. 61

Suçun teşebbüs aşamasında kalması ceza tayininde önem taşımaktadır. Şayet suç teşebbüs aşama-
sında kalmış ise hâkim, TCK m.61 ‘deki ölçütlere de riayet etmek suretiyle teşebbüsün doğurduğu zarar 
veya tehlikenin ağırlığı nispetinde sonuç cezadan en az dörtte bir en fazla dörtte üç oranında indirim 
yapma yetkisine sahiptir.62

5.2.	 İçtima

765 sayılı Ceza Kanunun ’un 201/a maddesinde “fiilleri başka bir suç oluştursa bile” ibaresi yer 
aldığından artık burada fikri içtima değil gerçek içtima (kaç suç varsa o kadar ceza) hükümleri uygulan-
maktaydı. 5237 sayılı TCK ‘da böyle bir ibare yer almadığından burada fikri içtimanın da bazı hallerde 
uygulanabileceği söylenebilir. (kitap sayfa106 dipnot 356 ya atıfta bulunacağız birebir alınmadı ama 

58  Kayaalp(2010), s.141
59 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.105
60  Erel(2017),s.285
61 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.105
62 Erel(2017),s.285
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buradaki görüşe atıf yapmak gerek) Yani bu halde aynı göçmen grubunun değişik fertlerini aynı suç işle-
me kararıyla ve kısa aralıklarla yasa dışı olarak yurda sokma veya çıkmasına imkân sağlamaları halinde 
TCK’nın 43/1 maddesinin uygulanması söz konusu olabilir.63 Ancak birden fazla farklı fiil mevcut ise 
yani fikri içtimanın (TCK m.44) koşulları oluşmamışsa artık gerçek içtima kapsamında her suç için ayrı 
cezadan hüküm kurulacaktır.64

Göçmenlerin ülkeye sokulmaları veya ülkeden çıkarılmaları sırasında göçmenler ölür veya yara-
lanır ise bu durumda TCK m.43/3, “Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu 
madde hükümleri uygulanmaz” hükmü yer aldığından artık burada gerçek içtima hükümleri uygulana-
caktır. Örneğin, taşıma kapasitesinin üzerinde göçmeni yurt dışına çıkarmak için bota bindiren ve botun 
batması sonucu göçmenlerin ölmesi halinde fail, hem göçmen kaçakçılığı suçundan hem de olası kastla 
öldürme suçundan cezalandırılacaktır.65Ancak bunun aksine burada iki suç işlenmiş olsa da failin eylemi 
tek eylem olduğundan fikri içtima hükümlerinin uygulanacağını savunanlar da vardır.66 Böyle olaylarda 
failin kast veya taksir durumu değerlendirilmelidir. Zira failin taksiri bulunmakta ise fail, duruma göre 
taksirle öldürmenin nitelikli halinden (TCK m.85/2) veya göçmenlerin taşıma sırasında yaralanması 
halinde taksirle yaralamanın nitelikli halinden (TCK m.89/4) sorumlu olacaktır. 

Peki birden fazla göçmenin tek bir fiille yasal olmayan yollardan ülkeye sokulması veya çıka-
rılması halinde zincirleme suç hükümlerini uygulamak mümkün müdür? Kanaatimizce burada daha 
önce tartıştığımız göçmenin suçun konusu mu mağduru mu olduğu hususu öne çıkmaktadır. Bir görüşe 
göre, aynı gemiyle birden fazla göçmeni kaçıran kaptanın bu eylemi tek bir fiille birden fazla göçmene 
yönelik olduğundan fail hakkında zincirleme suç hükümlerinin (TCK m.43/2) uygulanması gerektiği 
yönündedir.67 

İçtima bakımından bu suça zincirleme suç hükümleri gereğince bakıldığında,;bir suç işleme kara-
rının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı göçmene/yabancıya karşı göçmen kaçakçılığı suçunun 
birden fazla işlenmesi durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanabilir (TCK m.43/1)68 Ancak Yargı-
tay 8. Ceza Dairesi, göçmenleri suçun mağduru değil konusu olarak kabul ettiğinden burada zincirleme 
suç hükümlerine gidilemeyeceği, birden fazla göçmene karşı suçun işlenmiş olmasının yalnızca TCK 
m.61 kapsamında hakimin alt sınırdan uzaklaşarak üst hadden fail hakkında ceza tayininde önem arz 
ettiği hususuna uygulamada sıklıkla yer vermiştir. 69 

Yasal olmayan yollardan ülkeye sokulup daha sonra zorla çalıştırılan göçmenler için failin bu ey-
lemi içtima bakımından tartışmalıdır. Genel görüş, böyle bir durumda fail her iki suçtan da cezalandırı-
lacağı yönündedir.70

Fail yurt dışına çıkarmak vaadiyle kandırdığı kişileri yurt içinde bırakması halinde hem göçmen 
kaçakçılığı hem de dolandırıcılık suçu oluşacağından fikri içtima kapsamında daha ağır olanından ceza 

63  a.e., s.291
64 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.106
65  a.e. , a.s.
66 Saydam(2015),s193
67 Tezcan,ve diğerleri(2018),s.107 (aksi yöndeki görüş sürenler hariç) 
68 Saydam(2015),s193
69  Yargıtay 8. CD. 25/04/2006 tarih ve 2006/2028 Esas 2006/3617
70  Tezcan,ve diğerleri(2018),s.108
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tayini yapılması gerektiği savunulsa da kanaatimizce burada göçmen kaçakçılığı suçu oluşmayacaktır. 
Zira göçmen kaçakçılığı suçundaki rıza unsuru iradeyi sakatlayan hal ile gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden 
fail yalnızca TCK m.157 ‘de düzenlenen dolandırıcılık suçundan sorumlu olacaktır.71

Yabancının ülkede kalmasına yasa dışı yollardan imkân sağlayan failin, öğretideki görüşe göre 
hem göçmen kaçakçılığı suçundan hem de TCK m.278 ‘de düzenlenen suçu bildirmeme suçundan ce-
zalandırılması gerekmektedir. Ancak “tüketen norm” bağlamında artık burada göçmen kaçakçılığı su-
çunun uygulanabileceğine yer veren görüş de bulunmaktadır.Göçmen kaçakçılığı suçunda birden fazla 
seçimlik hareket bulunduğundan bu hareketlerden birkaçının işlenilmesi halinde tek suç söz konusu ola-
caktır.72 Ancak yukarıda değinildiği üzere cezanın tayininde hakim TCK m.61 hükmünü de göz önüne 
alarak alt hadden cezaya hüküm kuracaktır.

5.3.	 İştirak

İştirak, faillik ve şeriklik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şeriklikte azmettirme ve yardım etme 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.73 İştirak bu suça her türlü mümkündür. Burada en çok müşterek faillik 
ile yardım etme karıştırılmaktadır. Bu sebeple öncelikle bu hususu aydınlatmak gerekmektedir. Birden 
fazla kişinin birlikte suç işleme kararı çerçevesinde suçun icra hareketlerini gerçekleştirerek suçun ka-
nuni tipinde bulunan fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurmalarına müşterek faillik denilmektedir.74 
Yardım etme ise bir başkasının kasten işlemekte olduğu bir suçun icrasının kasten desteklenmesidir. 
75 Karışıklığı bir örnek ile açıklamak gerekirse, kendisine ait olan aracı ödünç veren kişinin bu eylemi 
“yardım eden” niteliğindedir. Ancak bu araç ile göçmen kaçakçılığının doğrudan faili ile birlikte hareket 
ederek göçmeni yurt dışına çıkaran failin bu eylemi  “müşterek faillik” kapsamındadır. Kendi şahsi aracı 
ile göçmenleri taşıyan araç sahibi  ise fail olarak cezalandırılacaktır. Yine bir örnek vermek gerekir ise 
boş evinde yasa dışı olarak gelen göçmenin kalması için menfaati karşılığında evini kiraya vermesi ha-
linde ev sahibi, yardım eden değil suçun faili konumundadır. Zira ev sahibinin bu eylemi suçun seçimlik 
hareketlerinden birisidir.76

6.	 Güvenlik	Tedbirlerinden	Olan	Eşya	Müsaderesi

Müsadere eşya (TCK m.54) ve kazanç müsaderesi (TCK m.55) olarak ikiye ayrılmaktadır. Uygu-
lamada sıklıkla karşılaşıldığı için önemine binaen eşya müsaderesini inceleyeceğiz. TCK m.54 hükmü, 
“İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun 
işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur.” şeklinde 
olup hangi durumlarda eşyanın müsadere edileceğini belirtmiştir. Örneğin, bir önceki başlıkta verdiği-
miz örnekten hareket edersek göçmen kaçakçılığı suçunun icrası için kullanılan araç müsadere edile-
bilecektir. Ancak yine yukarıda da izah ettiğimiz üzere icra hareketleri başlamadan göçmenleri ülkeye 
sokmak için araç temin edilmesi hazırlık aşamasında olsa da şayet kamu güvenliği, kamu sağlığı veya 

71 a.e. , a.s.
72  a.e. ,a.s.
73 Erel(2017),s.289
74  Saydam(2015),s182
75  Erel(2017),s.289
76  Tezcan,ve diğerleri(2018),s.109
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genel ahlak açısından bu araç tehlikeli ise müsaderesi mümkündür. Zira TCK m.54/1 c.2, “Suçun işlen-
mesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından 
tehlikeli olması durumunda müsadere edilir.” hükmü suç işlemek için hazırlanan eşyanın da müsadere 
edilebileceği hususuna yer vermiştir. Ancak her durumda müsadere için dikkat edilmesi gereken husus 
suç için kullanılacak veya kullanılmış olan aracın iyiniyetli yani bu suç için kullanılacağından haberi 
dahi olmayan üçüncü kişiye ait aracın olmaması gerekir.
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1	-	KISA	ÇALIŞMA	KAVRAMI:

Genel anlamda kısa çalışma, normal çalışma sürelerinin çeşitli nedenlerle ve geçici olarak 
azaltılmasını ifade eder.  Başka bir deyişle kısa çalışma, iş yerindeki haftalık normal çalışma süresinin 
önemli ölçüde düşürülmesine bağlıdır ve haftalık normal çalışma süresine göre ayrıksı bir çalışmayı 
ifade eder. 

Dolayısıyla kısa çalışmaya yol açabilecek; genel ekonomik krizler,  sektörel daralmalar, bölgesel 
krizler veya zorlayıcı sebeplerle,  iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir 
oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen 
en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, kısa çalışmaya yol açabilecek sebepler ortaya çıkmış 
sayılmaktadır. Literatürde “Kısa Çalışma Ödeneği” olarak karşımıza çıkan Kısa Çalışma Uygulaması 
ise; yasada sayılan bu sebeplerle faaliyetin durması veya azalması oranında çalışanlara üç ayı geçmemek 
üzere çalışamadıkları dönem için sınırlı da olsa gelir desteği sağlayan bir düzenlemedir.

1475 sayılı kanun uygulamasında genel ekonomik kriz dönemlerinde, yaygın veya bireysel 
zorlayıcı nedenlerle işverenler iş yeri / iş yerlerindeki faaliyetleri tamamen durduğunda atıl hale gelen 
işçileri ücretsiz izne göndermek istediklerinden işçiler buna rıza göstermekte, rıza göstermeyenler ise 
işveren tarafından işten çıkarılmaktaydı . Bu sebeple bu boşluğu doldurmak adına yapılan çalışmalar 
neticesinde kısa çalışma kavramı hayatımıza ilk defa 4857  sayılı İş Kanunu ile girmiş olmasına rağmen 
piyasa koşullarındaki değişiklikler ve ortaya çıkan zaruri ihtiyaçlar vesilesi ile birçok değişikliğe 
uğramakla beraber 4447  sayılı yasa ile çalışma hayatımızda vücut bulmuştur.

İlk başta özellikle bahsettiğimiz sebeplerle toplu işçi çıkarmalarının önüne geçmek amacıyla 
yürürlüğe konan bu uygulama, başlangıçta sınırlı sayıda uygulanmakla birlikte, özellikle 2020 yılında 
tüm dünyayı ve dolayısıyla ülkemizi kasıp kavuran Covid-19 pandemi sürecinde oldukça yaygın bir hal 
almıştır.

Çünkü işverenler, ekonomik kriz ya da zorlayıcı sebepler sonucu işgücüne ihtiyacı tümden veya 
kısmen ortadan kalktığı dönemlerde, işçilere ücret ödemekten kurtulmayı kendince bir çözüm olarak 
görmektedirler.1 Buna karşın aynı dönemde işçilerin işlerini kaybetmeden belli bir ölçüde gelire sahip 
kılınması da işçi tarafının beklentisidir.2 Bu geçiş dönemlerinde işçilerin mağdur edilmemesi için “feshin 
son çare olarak düşünülmesi gerektiği” Yargıtay Kararları ile de kabul gören bir ilkedir.

1  Akyiğit, E. (2004) “Kısa Çalışma”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Ağustos – Kasım
2004, s. 1-35, s. 1.

2  Akyiğit (2004) s. 1.

Kısa Çalışma ve
Kısa Çalışma Ödeneği Stj. Av. Ulaş Bertan TIRPANCI
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Bu bahisle ekonomik, sektörel veyahut bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işverenlerin 
feshin son çare olma ilkesi çerçevesinde iş yerinde esnek çalışma veya kısa çalışma gibi uygulamaları 
başvurmaları gerektiği öngörülmektedir.  Bu kapsamda kısa çalışmanın kapsamında ve lafzında 
değişiklikler yapılarak, son düzenlemeler ışığında Kısa Çalışma Kapsamında;  T.C. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile İşçilere kısa çalışma 
ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi sağlanmıştır. Bu vesile ile bu manada 
Önce 4857 sayılı İş Kanunu ve devamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bu konu yasal bir 
çerçeveye kavuşmuş ve bu durumlarda işçinin uğradığı gelir kaybı Anayasanın “sosyal devlet” ilkesine 
uygun olarak “kısa çalışma ödeneği” ile bir nebzede olsa telafi edilmek istenmiştir.

Ancak unutulmamalıdır ki olağandışı piyasa koşullarında başvurulan bu yöntem işçi açısından 
bağlayıcı değildir ve 4857 sy. İK.  24/III. Maddesinde zikredilen ve bir haftayı aşkın ortaya çıkan 
zorlayıcı sebepler vesilesi ile “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını”  ortadan kaldırmamaktadır.  

2.MEVZUATLARIMIZDA	KISA	ÇALIŞMA	DÜZENLENMELERİ	

Kısa çalışma, çalışma hayatımıza ve hukuk sistemimize ilk kez 2003 yılında 4857 sayılı Kanunla 
dahil olmuştur. Ancak değişen koşullar ve ortaya çıkan yeni zorunluluklar süreç içerisinde çeşitli 
değişiklikleri ve yeni yasal düzenlemeleri zorunlu kılmış ve yeni yasalarla güncellenerek uygulamada 
daha yaygın hale gelmiştir. Kısaca yasal gelişimini aşağıdaki konu başlıkları ile değerlendirmek 
mümkündür.

A)	4857	Sayılı	İş	Kanunu	

Kısa çalışma kavramı hayatımıza ilk defa 4857 sayılı İş Kanunu ile girmiştir. 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 65.maddesi ile ilk kez yasalarda vücut bulan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma ödeneği,  beş 
yıllık bir uygulamanın ardından 5763 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış ve kısa çalışmaya ilişkin 
hükümler 4447  sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Ek 2. maddede yeniden düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 65. maddesinin gerekçesinde, “Özellikle genel ekonomik krizlerde 
ve zorlayıcı sebeplerle çalışma hayatında sıkça görülen işçilerin ücretsiz izine çıkarılması durumunda, 
işçilere sınırlı da olsa bir gelir güvencesi sağlamak amacıyla, “kısa çalışma” ve “kısa çalışma ödeneği” 
kavramları getirilerek bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.”   demiştir. 

Öte yandan 4857 sayılı yasa, İş hayatımızdaki çalışma düzenini oluşturan iş sözleşmelerindeki 
köklü değişikliğin ancak karşılıklı rıza ve anlaşma yolu ile mümkün olabileceğini hüküm altına almıştır.

Bu sebeple “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi” başlıklı 4857 sy. 
İK. 22. Maddesi ile tarafların karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini her zaman değiştirebilmeleri ve 
esnetebilmelerine imkân tanımıştır. Diğer yandan yine aynı yasada “24 ve 25 inci maddelerin (III) 
numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye 
bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.”  hükmü ile ortaya çıkan 
zorluklarda aslında işverenin işçiye karşı sorumluluğuna ilaveler yüklemiştir.

Öte yandan 2019 yılında Çinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgını sebebi ile 2020 yılında çalışma hayatımızda ikinci kez önemli düzenlemeler yer bulmuş 
ve bu amaçla; 16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244  sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanununa Geçici 
10. Madde ilave edilerek “her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay süreyle  bazı haller dışında işveren tarafından feshedilmesi” engellenmiş ve bu maddenin 
yürürlükte bulunduğu süre zarfında işverene işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme hakkı 
verilmiştir. Bu yönüyle kısa çalışmadan faydalanacak çalışan sayısı artması hedeflenmiştir.

B)	4447	Sayılı	İşsizlik	Sigortası	Kanunu	

İşsizliğin artması ve işsiz kesimin sorunlarına çözüm üretmek, işsizliğe fon oluşturmak, işsiz 
kalınması halinde ise belli bir süreliğine çalışana katkı sunmak amacı ile 1999 yılında 4447 sayılı 
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İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe konulmuştu. Ancak 2009 yılındaki ekonomik krizin derinleşmesi 
ile beraber 4857 sayılı yasadaki kısa çalışma taleplerinin yetersiz kalması, yeni bir düzenleme yapma 
ihtiyacını ortaya koymuştur. 

 Bu vesile ile;   5763  s İş Kanunu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18. 
Maddesi ile 4447 sayılı Kanuna "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği” başlıklı Ek 2. madde eklenerek, 
çalışma düzeninde hangi sebeplerle ve ne kadar sürede çalışmanın durmasında,  işverenin nereye ve ne 
şekilde bildirmesi gerektiğinin çerçevesi çizilmiş ve kısa çalışmanın tanımı ve uygulanması bir şekliyle 
revize edilerek uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar giderilmek istenmiştir. Çalışma Bakanlığına 
bağlı, İş-kur kısa çalışma uygulanmasında muhatap kabul edilerek yetkili kılınmış ve çalışanların kısa 
çalışma ödeneğine hak kazanma koşulu o iş yerindeki çalışmanın en az dört hafta durması veya azalması 
koşuluna bağlanmıştır. Öte yandan en fazla üç ay ile sınırlanan ödeneğin İşsizlik fonundan karşılanması 
da yasa maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Yine kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşulları da 
yine bu madde kapsamına göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından 
işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine getirmesi zorunluluğuna tabi tutulmuştur.

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı da, işsizlik ödeneği miktarı ile sınırlandırılmış dolayısıyla 
kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler ileride işten çıkarılmalar sonucu işçiye ödenmesi gereken 
işsizlik ödeneği süresinden düşülmesi esas alınmıştır. 

             İş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durması hali, 4447 sayılı yasada 
kısa çalışma ödeneği ödemeleri bakımından 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı 
bendinde sayılan zorlayıcı sebep kabul edilerek, aynı kanunun 40’ıncı maddesinde yer alan “bir 
haftalık süreden sonra başlar." Hükmü ile olası bürokratik işlemler veya zor durum halinin olası ortadan 
kalkmasına yönelik bir “bekleme süresi” ortaya koymuş ve bu bekleme süresinde işçinin ve işverenin 
mağduriyetinin önüne geçilmek istenmiştir.

Kısa çalışmanın 2003 yılındaki İş Kanunu ile yürürlüğe konulmasının ardından 2008 yılındaki 4447 
sayılı İşsizlik kanunu ile yapılan önemli düzenlemelerden sonra 2020 yılında Covid-19 salgını sebebi ile 
çalışma yaşamı önemli ölçülerde sekteye uğrayarak yeni düzenlemeler ihtiyacı hissetmiştir. Özellikle 
turizm ve hizmet sektörlerindeki kapanmalar ve piyasaların önemli ölçüde salgından etkilenmesi kısa 
çalışma uygulamalarında da bazı esneklikler oluşturmaya ve yeni düzenlemeler yapılması zorunluluğunu 
hissettirmiştir. Buna paralel olarak önce 25.03.2020 tarihinde 7226 sayılı yasada düzenlemeler yapılarak 
yürürlüğe konulmuş ve daha sonra ise,  16.04.2020 tarihinde kabul edilerek çalışma hayatımıza güncel 
halini veren 7244 sayılı yürürlüğe girmiş ve kısa çalışma ile ilgili 4447 sayılı işsizlik Kanununda önemli 
değişiklikler yapılarak kısa çalışmaya tabi çalışmalar daha tabana yayılır hale gelmiştir. 

C)	6111	Sayılı	Yasa	Değişikliği	

Kısa çalışmaya yönelik esaslı değişikliklerden birisi de, muhteviyatında birçok yasada değişiklik 
öngören ve kamuoyunda “torba yasa“  olarak isim konulan 6111  sayılı kanundur. Bu kanun ile 4447 
sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenleme ile Ek 2’nci madde; “Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile 
zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması 
veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı 
aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. ” şeklinde olmuştur.

4447 sayılı Kanun’un Ek 2’nci maddesinin yeniden düzenlenmesi ile kısa çalışma uygulamasında 
yeni bir döneme girilmiş ve yeni dönemde kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla yeni bir 
“Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik”  yayınlanmıştır.  Öte yandan 6111 
sayılı yasayla getirilen değişiklikten önce, yasada kısa çalışma yapabilmek için “genel ekonomik 
krizin” bulunması hali aranıyorken yapılan değişiklik ile “sektörel ve bölgesel kriz” nedeniyle 
de kısa çalışma yapılabileceği hükme bağlanmıştır.  Diğer taraftan varsa “toplu iş sözleşmesi 
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tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. ” hükmü ile zımnen de olsa yasa sendikaların varlığını ve iş 
yaşamındaki yerini güvence altına almıştır. 

   Kısa çalışma ödeneğinin miktarı ise 6111 sayılı yasa ile getirilen değişiklikten önce işsizlik 
ödeneğinin miktarı ile aynıydı. Yapılan değişiklik ile kısa çalışma ödeneğinin, sigortalının son on iki 
aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük brüt kazancını %60’ı kadar olacağı 
belirtilmiştir. Ayrıca bu tutar İK’nın 39. Maddesine göre 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık 
asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.  hükmü ile ödemelerde tavan da belirlenmiştir.  

Başlangıçta kısa çalışma ödeneği ise kısa çalışma süresini geçmemek koşuluyla 3 ay olarak 
belirlenmiş ve 6111 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar 
uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye, yıl sınırlaması olmaksızın 
2018 yılı değişikliği ile Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. 

D)	2020	Yılı	Düzenlemeleri	

2020 yılında Dünyayı kasıp kavuran ve dolayısıyla ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs 
(Covid19) pandemi salgını, olumsuz etkilerini tüm Çalışma koşullarında göstermiş, dolayısıyla çalışma 
düzeninde de köklü değişiklikler yapılması zorunluluğu doğmuştur. 

Buna paralel olarak kanun düzeyinde en son kısa çalışmaya ilişkin düzenlemeler 2020 yılında 
gerçekleşmiş ve önce 7226 akabinde 7244  Sayılı Kanun Değişiklikleri ile (Covid19) salgını “Zorlayıcı 
sebep” olarak kısa çalışmaya yol açan etmenlerden kabul edilerek yasada yerini almış ve bu değişiklikler 
ile kısa çalışma uygulaması mevcut güncel halini almışlardır.  

İlk önce 7226 sayılı Kanun ile kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşulları yeniden belirlenerek, 
hizmet süreleri ilgili iş yerinde çalışma gün sayısı 120 günden 60 güne ve işsizlik primi ödeme koşulu 
ise 600 günden 450 güne düşürülmüştür.  Yine aynı yasa ile bu kapsamda yapılan başvurulara ait kısa 
çalışma ödeneğinin süresi üç ay yerine önce altı aya, müteakiben ilave kararlarla 30/6/2021 tarihine 
kadar uzatmaya Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.  

 Daha sonra yürürlüğe konan 7244 Sayılı Yasa ile 4447 Sayılı Kanunda yer alan “uygunluk 
denetimi” esnetilerek, 31.12.2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurularında uygunluk denetimi 
tespiti yapılması esnetilmiş ve Covid-19 pandemi döneminde “işveren beyanına göre” “kısa çalışma 
ödeneği” uygulaması esasına geçilmiştir.   Öte yandan 6111 sayılı yasa ile altı aylık dönem ise bu yasa 
ile 30.06.2021 tarihine kadar uzatılarak, zımnen bir yıla çıkartılmıştır.  

Yine bu yasalarla bütünlük arz etmesi açısından önemli olan ve 4857 Sayılı İş Kanununa Geçici 10. 
Madde ile ilave edilen “İşverenin ücretsiz izin hakkı” nakit ücret destekleri ile bütünleşmiş ve gerek kısa 
çalışma ile uyum ve gerekse istihdamın korunması açısından önemlidir. Zira bu yolla yasa koyucu hem 
işverenlerin haksız bir şekilde işçi çıkarmalarının önüne geçerek işçi mağduriyetlerini önlemiş ve hem 
de ücretsiz izine çıkan işçilerin bunu fırsat bilip istifa etmelerinin yolunu kapamıştır.   

3.	KISA	ÇALIŞMA	UYGULAMASI	

Kısa çalışma uygulaması kanunda yer alan genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı 
sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması ya 
da süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle 
durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir 
desteği sağlayan bir uygulamadır.3

Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde sıkça uygulanan kısa süreli çalışmalar iş yerlerinde hem toplu 
işçi çıkarmaların önüne geçmiş hem de iş yerlerinin faaliyetlerinin devamını sağlamıştır.  Bu yönüyle 

3  https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/genel-bilgiler/
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kısa çalışma uygulaması kısıtlı imkânlarla da olsa, toplu çıkarmaların önüne geçen ve iş yerlerinin de 
faaliyetlerini sürdürmelerine imkan tanıyan, bu hali ile istihdamın korunmasına ve sürekliliğine katkı 
sağlayan yönelik olumlu bir adımdır. 

A) Kısa	Çalışma	Sebepleri	

Kısa çalışma mevzusu genel olarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. maddesinde 
ele alınmıştır. Sonradan yapılan birçok düzenlemeler de bu maddeye atıfta bulunarak, bu madde 
değişikliğine yöneliktir. 

Bu madde hükmü doğrultusunda hangi durumların varlığında işverenlerce kısa çalışma 
yaptırılabileceği açıkça sıralanmıştır. Bu bahisle dört ana başlıkta sıralanan sebepler dışında kısa çalışma 
yaptırılması yasal olarak mümkün değildir. Kısa çalışma ancak faaliyeti azaltmaya veya duraksamasına 
vesile olabilecek genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizlerin oluşması veya ortaya çıkabilecek 
zorlayıcı sebeplerle yapılabilmektedir.

1-)	Genel	Ekonomik	Kriz	

Kısa çalışma uygulaması bakımından genel ekonomik kriz ulusal veya uluslararası ekonomide 
ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla iş yerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.  

Bu anlamada ekonomik krizden bahsetmek için ulusal veya uluslararası bir boyutta olması ve iş 
yerini de olumsuz etkileyen bir hal alması gerektiği açıktır.  Genel ekonomik kriz esasen ekonomik 
yapıdan kaynaklanan, ekonomik yaşamla birlikte sosyal ve siyasal yaşamı sekteye uğratan işsizlik, 
yokluk, genel maddi sıkıntı yaratan kötüye gidiş olarak ifade edilebilir.  

Dolayısıyla ekonomik olarak ortaya çıkan ve ülke genelinde iş yerlerinde genel bir daralmaya yol 
açabilecek her türlü ekonomik sıkıntıyı genel ekonomik kriz olarak değerlendirmek olasıdır.

2-)	Sektörel	Kriz	

 Kısa çalışma ile ilgili yasalarımızda yapılan ilk düzenlemelerde, kısa çalışmanın varlığından söz 
edebilme iki koşula bağlanmıştı. Bunlardan birisi genel ekonomik kriz, bir diğeri ise zorlayıcı sebeplerdi. 

 Ancak bölgesel gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar ile özellikle 2001 ve 2008 yıllarında 
turizm ve inşaat alanlarında baş gösteren sektörel daralmalar ve kapanmalar neticesinde yaşanan 
eleştiriler ve tartışmalara bağlı olarak 2011 yılında yapılan değişiklik ile yasada kısa çalışma koşulları 
genişletilerek;  bölgesel ve sektörel krizlerin varlığı da yasaya eklenmesine sebep olmuştur.

Yönetmelikte; “kısa çalışma uygulaması bakımından sektörel kriz ulusal veya uluslararası 
ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki 
iş yerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.” diyerek, sektörel krizi sektörün içerisinde bulunduğu 
iş kollarındaki genel daralmaya veya etkilenmeye bağlamıştır.

Diğer bir başka gösterge de; işten çıkarmanın olduğu sektörde son dönemde istihdam edilenlerin 
sayısında önemli bir değişiklik olup olmadığını gösteren istihdam edilenlerin faaliyet konularına göre 
dağılımıdır. İlgili sektörde son dönemde istihdamda bir azalma ya da diğer iş kollarına göre daha az bir 
artış gerçekleşmişse sektörel bir olumsuzluktan söz edilebilecektir.

3-)	Bölgesel	Kriz	

Kısa çalışma uygulaması bakımından bölgesel kriz ise, ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı 
belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan iş yerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip 
sarsıldığı durumları ifade etmektedir.4

4  https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/genel-bilgiler/
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Ülke genelindeki ekonomik gelişmelere gerek ekonominin genel yapısı ve gerekse o bölgenin 
içerisinde bulunduğu özel coğrafi durumlardan dolayı zaman içerisinde gelişimlerinde önemli farklılıklar 
doğurabilir. 

Bu sebeple bölgesel bazda katma değer üreterek, GSYİH’ya bazı bölgeler daha fazla katkı 
sağlarken bazı bölgelerinde yurt içi hasıladan pay almaları gerekebilir. Ülkemiz gibi gelişmişlik düzeyi 
olarak “gelişmekte olan bir ülke” konumunda olması sebebi ile bölgesel gelişmişlikleri de maalesef 
değişkenlik göstermektedir. Bu bahisle bazı bölgelerin ve o bölgedeki iş yerlerinin genellikle coğrafik 
ve ekonomik olarak zaman zaman daralmalarına şahit olmaktayız. Özellikle ağır kış koşullarında bazı 
bölgelerimizde işçi çıkarmaların arttığına şahit olmaktayız. Dolayısıyla işten çıkarmalara sektör kadar 
coğrafi bölgenin de etkisini görmekteyiz.

Bu konuda Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından yayımlanan Karşılaştırmalı Bölgesel 
Gösterge Yayınları’ndan yararlanılarak; işten çıkarmanın gerçekleştiği iş yerinin faaliyet gösterdiği 
bölgenin ekonomik kalkınmasına ve iş durumuna bakarak daha sağlıklı bir karara varılabilir. Aynı 
zamanda her bir bölgenin GSYİH’ya katkısı dolayısıyla bölgesel kalkınma ve ekonomik canlılık yine 
TÜİK tarafından hazırlanan raporlardan tespit edilebilir. 

Yargıtay’ın dikkate aldığı bu ölçüt bölgesel krizin varlığının tespiti açısından önemli bir kriterdir. 
Bölgesel krizin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde 
kuvvetli emarelerin bulunması halinde, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmaktadır.  

4-)	Zorlayıcı	Sebepler	

Kısa çalışma uygulaması bakımından zorlayıcı sebepler işverenin kendi sevk ve idaresinden 
kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, 
geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile 
sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, 
salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.5

Özellikle ülkemizde meydana gelen depremlerden dolayı birçok kısa çalışma uygulandığı ve yine 
kömür ocaklarında meydana gelen grizu patlamalarından sonra da geniş çaplı etki sebebi ile kısa çalışma 
uygulandığını düşünürsek; zorlayıcı nedeni önceden öngörülemeyen, taraflarca arzu edilmeyen, dıştan 
gelip iş yerinin işleyişini geçici bir süre tamamen veya kısmen engelleyen bir olgu olarak düşünebiliriz. 
Dolayısıyla zorlayıcı sebep olarak burada dikkat edilmesi gereken husus çalışanların veya işverenin 
kusurundan kaynaklı ortaya çıkabilecek iş durdurmaları, iş yeri faaliyetinin askıya alınmaları gibi 
durumlar ile dıştan gelen ve iş yerini zora sokan zor durum halini ayırt etmek gerektiğidir.

Öte yandan genel ekonomik kriz, bölgesel ve sektörel krizlerle ilgili işverenlerce yapılan 
müracaatların uygunluk denetimi bakanlıkça yapıldığı halde, zorlayıcı sebeplerle ortaya çıkabilecek kısa 
çalışma taleplerinin uygunluk tespitleri ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR tarafından yerine getirilecektir.

Yine zorlayıcı nedenlerle iş yerinde kısa çalışma yapılması durumunda ödemeler, 4857 Sayılı 
Yasanın 24/III’üncü ve 40’ıncı maddesinde belirtilen bir haftalık süreden sonra başlayacaktır.  

5-)	Dışsal	zorlayıcı	sebep	(Covid	19)

Kısa çalışma yönetmeliği kısa çalışma uygulamasına esas zorlayıcı sebeplerin varlığını “İşverenin 
kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf 
edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen 
veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da 
deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar” olarak açıklamaktadır.

5  https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/genel-bilgiler/
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Bu madde hükmü gereğince 2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan 
ve 2020 yılında salgın halini alarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak kabul edilmiştir.

Buna bağlı olarak özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren birçok iş yerinin faaliyeti resmi 
makamlarca geçici süreliğine durdurulmuştur. Dolayısıyla bu yeni tip salgının boyutları ve olumsuz 
etkilerinin işverenler ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden 
kaynaklanan zorlayıcı sebep” olarak, salgın hastalık kabul edilmiş ve kısa çalışma uygulamasına dahil 
edilmiştir.

Gerek 7226 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeler ve gerekse pandemiden kaynaklı zorunluluklarla 
Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işverene e-devlet üzerinden ya da mail yolu ile elektronik 
olarak kısa çalışma başvurusu yapabilme imkanı tanınmış ve başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanması 
için haftalık çalışmanın azaltıldığına ya da faaliyetin durdurulduğuna dair beyan yeterli görülerek, 
bakanlık iş müfettişlerince herhangi bir “uygunluk denetimine tabi tutulmadan” ödenek sağlanması 
imkanı getirilmiştir.

Yine yönetmelik gereği zorlayıcı nedenlerle iş yerinde kısa çalışma yapılması durumunda kısa 
çalışma ödemeleri, 4857 Sayılı Yasa’nın 24/III’üncü ve 40. maddesinde belirtilen bir haftalık süreden 
sonra başlaması  (KÇY. 7/4) uygulamasına devam edilmiştir.

Öte yandan yapılan düzenlemeler ile işverenlerin kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi 
için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 Sayılı İş Kanununun 25. maddesinin birinci 
fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işçi çıkarmasının da önüne 
geçilerek, istihdamın azaltılmasına yönelik tedbirler alınmaya çalışılmıştır.

B-)	İş Yerinde Çalışmanın Durması Veya Azalması 

Kısa çalışmadan bahsedebilmek için, yukarıda saydığımız sebeplerin yol açtığı ve iş yerini ya 
da işvereni olumsuz etkileyerek, faaliyeti azaltıcı ya da geçici olarak kısmen veya tamamen faaliyetin 
sürdürülmesine engel bir etkinin ortaya çıkması gerekir. 

Bu etkilenme, iş yerindeki haftalık çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması şeklinde olabileceği 
gibi, iş yerinde faaliyetin kısmen ya da tamamen durması ya da durdurulması şeklinde de olabilir. 
Faaliyetin tamamen durdurulması, iş yerinin bazı bölümlerindeki işçilerin ücretsiz izne çıkarılması 
anlamını vermektedir. Kısmi olarak faaliyetin durdurulmasında ise, vardiya ya da bölüm tatili olarak 
gerçekleştirilmektedir.  

İş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması, kısa çalışma yönetmeliği ile hüküm 
altına alınmış ve iş yerinin bir biriminde, bir bölümünde, bir şubesinde ya da iş yerinin tamamında 
işçilerin çalışma sürelerinin en az dört hafta süreyle geçici olarak en az 2/3’üne, %50’sine ya da 1/3’üne 
düşürülmek şekliye uygulanmaktadır. Başka bir ifade ile yasalarımızda çalışma süresi haftada en çok 45 
saattir.  Bu bakımdan iş yerinde çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılmasından bahsedebilmek için iş 
yerinde çalışma süresinin haftalık 30 saat veya aşağısında olması gerekmektedir.

Yine etkilenme sonucunda iş yerinde faaliyetin en az dört hafta süre ile durması veya durdurulması 
ise yine belirli kısımlarda meydana gelebileceği gibi iş yerinin tamamını kapsayacak şekilde ortaya 
çıkabilmektedir. Kısa çalışma ödeneği, faaliyetin tamamen durması durumunda çalışan bütün işçileri, 
kısmen durdurulması halinde ise durdurulan bölümde çalışan işçileri kapsayacaktır.

C-)	Bildirimler

Yasada sayılan sebeplerden dolayı faaliyetinde önemli ölçüde azalma meydana gelen veya 
faaliyetine geçici olarak ara veren işveren, kısa çalışma başvurusunu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il 
müdürlüğüne elektronik olarak e-Devlet üzerinden yapar.
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 İşverence yapılacak başvuru evrakına kısa çalışma uygulanacak iş yerine ait çalışma 
sürelerinin azaltıldığına veya kısmen ya da tamamen durdurulduğuna dair puantaj kayıtları, 
ithalat-ihracat belgeleri, sipariş veya sözleşme iptali gibi belgeler ilave edilir. Yasa başvuru 
hakkını işverene tanımış olup, çalışanlar toplu olarak ya da bireysel kısa çalışma başvurunda 
bulunamazlar.  

İşveren başvuruları normal koşullarda iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu “uygunluk 
tespiti” tamamlandıktan sonra yürürlüğe girer. Ancak pandemi dönemine münhasır olmak üzere 
başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüs salgınından olumsuz etkilenildiğine 
dayanak teşkil eden belgelerin başvuru evrakına eklenmesi yeter görülmüştür. Öte yandan resmi 
makamlarca iş yerinin faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik verdikleri genel kararlar da başvuruya 
esas sebep sayılmıştır. Diğer yandan kısa çalışma uygulanan iş yerinde, işçi listesinin değiştirilmesi 
veya uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak kabul 
edilecek ve ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 İşverenler uygunluk tespit sonuçlarını ve başvuru sonuçlarını işçilerin görebileceği bir şekilde 
ilan etmeleri ve eğer varsa toplu iş sözleşmesi, taraf işçi sendikasına da bildirmesi gerekir. Diğer 
yandan ilan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim 
yapılması gerekir.  Ancak Covid-19 pandemi döneminde uygunluk tespiti beklenilmeksizin, işveren 
beyanı ile kısa çalışma başvuruları kabul görmüştür.

D-) Kısa Çalışma Süresi 

İş yerinde uygulanan ve çalışamayan kısa çalışma süresinin, 4447 sayılı kanunun 2. maddesinde 
en fazla üç ay olarak hüküm altına alınmıştır. İlgili yasada bu sürenin altı aya kadar uzatılabilmesinde 
Cumhurbaşkanına yetki de verilmiştir.

Ancak Koronavirüs salgınından kaynaklı çalışma hayatındaki daralmalar neticesinde kısa çalışma 
ödeneğine talepler artmış, gerek iş yerlerinin faaliyetlerine üç aydan daha fazla bir süreyi aşan zamanda 
ara vermelerinin zorunluluğu ile ve gerekse pandeminin seyri ile ilgili belirsizlikten dolayı,  24/3/2020 
tarihinde TBMM’ye verilen önerge ile 4447 sayılı Kanuna geçici 23’üncü madde eklenerek kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarında esneklik getirilmiş ve ilk önce başvurular ve dolaysıyla 
kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanına 
yetki verilmiştir.  

Daha sonra ilgili madde kapsamında tekrar bir düzenleme yapılarak, “31/12/2020” ibaresi 
“30/6/2021” şeklinde değiştirilmiştir. Bu itibarla esasen üç ayı geçmemek üzere uygulanması gereken 
kısa çalışma uygulaması 2020 ve 2021 yılları için koronavirüs kaynaklı özel koşullar sebebi ile yaklaşık 
on altı aylık bir süreliğine uygulanma alanı bulmuştur.

4.	SONA	ERME	VE	DİĞER	HUSUSLAR	

A)	 Kısa Çalışmanın Sona Ermesi 

Kısa çalışma çeşitli sebeplerle sona erebilir. Kısa çalışmaya yol açan sebeplerin ortadan kalkması, 
kısa çalışma ödeneği alanların durumlarında meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile kısa çalışmaya 
son verilir.

Bu bahisle kısa çalışmaya yol açan sebeplerin ortadan kalkması ile çalışanların işe dönmeleri 
halinin meydan gelmesi veya işverenin tek taraflı tutumu ile her zaman kısa çalışmaya son verilebilir. 
Bu durumda çalışanların fiilen çalışılmaya başlamasından altı gün önce durum bağlı bulunulan İş-kur 
birimine, varsa taraf sendikaya ve çalışanlara bir yazı ile bildirilerek kısa çalışma sonlandırılır. Diğer 
taraftan yasada öngörülen üç aylık sürenin dolması (uzatma hallerinde her halükarda uzatılan sürenin 
dolması) kısa çalışmanın kendiliğinden sona ermesini gerektirir. 

Ardahan Barosu Dergisi

150150



Öte yandan çalışanların kısa çalışma uygulanan iş yerlerinden ayrılmaları, bu süre zarfında yaşlılık 
aylığı almaya başlamış olmaları, askere alınmaları, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle 
işinden ayrılması veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması halinde kısa çalışma ödeneği kesilir. 
Yine işçinin ölümü de kısa çalışmayı sona erdiren bir başka sebeptir.

   Kısa çalışma süresinin sona ermesi veya işverence yazılı olarak önceden sonlandırılma hallerinde 
çalışanlar işbaşı yapmak zorundadır. Aksi halde devamsızlık nedeniyle işverenin haklı nedenle fesih 
hakkı doğabilir.

B-)	İş Sözleşmesinin Askıya Alınması 

İşverenin iş yerinde faaliyetini tamamen veya kısmen durdurulması halinde kısa çalışma ödeneği 
sağlanan süre boyunca çalışanların iş sözleşmeleri askıdadır. 

Ancak bu sürenin bitimi ile askı halinin kendiliğinden sona ereceğini ve işverenin alacaklı 
temerrüdü hükümlerine göre ücret ödeme yükümünün doğacağını kabul etmek gerekir. Dolayısıyla kısa 
çalışmaya tabi azami üç aylık süre için sözleşmenin askıda olduğuna dair bir şüphe yoktur. Ancak istisnai 
durumlarla kısa çalışmaların uzama hallerinde sözleşmenin iradi olarak askıda kalma hali çalışanlar 
açısından ilerisi için çeşitli mağduriyetlere ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

C) Kısa Çalışmanın Fesihlere Etkisi

Kısa çalışma dönemlerinde faaliyet durduran iş yeri açısından çalışanlara ait iş sözleşmeleri askıda 
kabul edilmiştir. Ancak faaliyeti kısmen azaltılan yerlerde askıdan söz etmek mümkün değildir. 

Dolayısıyla bu gibi iş yerlerinde çalışan işçilerin sözleşmenin askı halinden söz edilemeyecek, 
yasaya göre iş sözleşmesinin koşullarında esaslı bir değişikliğe gittikleri kabul edilecektir. Zira 
yasa, “İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene 
dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim 
süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir” şeklinde düzenlenmiştir.  Ancak 2020 yılındaki 
koronavirüs özel şartları dahilinde bu konuda düzenleme yapılarak,  işverenlere “üç ayı geçmemek 
üzere” işçi çıkarmamak şartıyla,  işçiyi ücretsiz izine çıkarma hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda ücretsiz 
izine ayrılmak işçiye haklı sebeplerle fesih hakkı vermeyeceği de hüküm altına alınmıştır. 

Ancak işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken de, iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak 
kazandıracak şekilde, işçi tarafından askerlik veya evlilik nedenleriyle ya da işçinin ölümü nedeni ile 
sona ermesi mümkündür. Böyle bir durumda da, kıdem tazminatı hesabı işçinin işverenden aldığı son 
ücret üzerinden yapılacak, kısa çalışma ödeneği miktarı üzerinden yapılması mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan eğer kısa çalışma zorlayıcı nedenlerle yapılıyorsa, üç aylık süre bitmesine rağmen 
zorlayıcı nedenler devam ettiği sürece iş sözleşmesi askı hali devam edecektir. Eğer kıs çalışma genel 
ekonomik kriz nedeni ile yapılıyorsa üç aydan sonra askı hali sona erecek ve işverenin ücret ödeme 
yükümlülüğü ve temerrüt söz konusu olabilecektir. 

D) Kısa Çalışma Süresinde Fiili Çalışma 

Kısa çalışma süresinde faaliyeti durdurulan iş yerlerinde zaten fiili çalışmadan söz edilmesi olanak 
dışıdır. Ancak kısmi olarak faaliyetini azaltan veya durduran iş yerleri ile işçilerin çalışma sürelerinin 
en az dört hafta süreyle geçici olarak en az 2/3’üne ya da 1/3’üne düşürülmek şekliye uygulayan iş 
yerlerinde kısa çalışmadan faydalanan işçilerin fiili olarak çalıştırılmaları suçtur.

Öte yandan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli 
kısa çalışma başvuruları için, gerek taleplerin yoğunluğu ve gerekse hastalığın seyrinden kaynaklı 
sebeplerle, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa 
çalışma ödemesi gerçekleştirilmesi yoluna gidilmiştir. 
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Ancak gerek işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle ve gerekse kısa çalışmadan faydalanan 
çalışanların fiili olarak çalıştırıldığının tespitlerinde, kurumca yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal 
faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 

İKİNCİ	BÖLÜM

KISA	ÇALIŞMA	ÖDENEĞİ

1.		KISA	ÇALIŞMA	ÖDENEĞİ

Kısa çalışma uygulamasının, çalışanlara çalışılamayan dönemlerde fon aracılığı ile bir gelir 
sağlayarak istihdamın korunmasını, dolayısıyla sürekliliğini sağlama amacı taşıdığını kısa çalışma 
uygulamalarında bahsetmiştik.

Bu vesile ile kısa çalışma ödeneği; kısa çalışma yapılan işyerlerinde, işsizlik sigortasına hak 
kazanmakla birlikte kısa çalışma kapsamına alınmış çalışanlara işsizlik fonundan sağlanan bir ödenektir 
ve istisnai durumlar hariç (Cumhurbaşkanı kararı ile altı aya kadar uzatılabilir) en fazla üç aylık süre 
için uygulanmaktadır. Ancak 2020 yılında koronavirüs sebebi ile etkilenen işyerlerinde çalışan işçilere 
kısa çalışma ödeneği, Mart/2020 ayından başlayarak ve peyderpey uzatılarak 30.06.2021 sonuna kadar 
Cumhurbaşkanı kararları ile uzatılmıştır. 

Öte yandan yasa gereği ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz dönemlerinde kısa çalışma yapılan 
günlerin tamamında kısa çalışma ödeneği ödenmekle birlikte, zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması 
halinde ise, kısa çalışma ödeneği bir haftalık süreden sonra başlayacaktır.  

Çalışanlara sağlanan günlük kısa çalışma ödeneği, uygunluk denetiminde belirlenen süreleri 
aşmamak kaydıyla, fiili olarak gerçekleşen kısa çalışma üzerinden ve aylık bazda hesaplanarak verilir. 
Sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları üzerinden hesaplanan kısa çalışma ödeneği günlük 
ortalama brüt kazancının %60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, yürürlükteki 16 
yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez.

Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin işsizlik fonundan karşılanması sebebi ile kısa çalışma ödeneği 
olarak yapılan bütün ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmekte iken, koronavirüs salgını sebebi 
ile 2020 yılında kısmi çalışma kapsamında yapılan ödemelerin işsizlik fonundan düşülmemesine yönelik 
Cumhurbaşkanı kararı ile çalışanlara istisnai bir katkı sağlama yoluna gidilmiştir. Diğer taraftan işverenin 
hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil 
edilmesine yönelik düzenlemelere de yasada yer verilmiştir.  

2.	KISA	ÇALIŞMA	ÖDENEĞİNE	HAK	KAZANMA	KOŞULLARI

Kısa çalışma ödeneği koşullarından bahsedebilmek için yukarıda bahsettiğimiz sebeplerle iş 
yerinde en az dört hafta süreyle çalışma süreleri önemli ölçüde azalan veya faaliyeti kısmen veya 
tamamen geçici olarak duran iş yerlerinde, işverenin kısa çalışma talebinde bulunmuş olması ve işçilerin 
işsizlik sigortası kapsamında kısa çalışma ödeneğine hak kazanmış olması gereklidir. Bu sebeple, 
işverenin Türkiye Çalışma ve İş Kurumu’nun ilgili birimine başvurması, başvuru belgeleri, başvurunun 
değerlendirilerek işverene sonucun bildirilmesi önem arz etmektedir. 

Biz bu çalışmamızda kısa çalışmanın özellikle koronavirüs sebebi ile günümüzdeki güncel 
uygulamasına daha fazla yer vermeye çalışacağız.  

A) Kısa Çalışmaya Başvuru

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili usul ve esaslar 2009 tarihinde yürürlüğe giren Kısa Çalışma ve Kısa 
Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Buna göre kısa çalışma uygulaması zorunluluk 
halini alan işveren, 4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesine göre, kısa çalışma talebini gerekçeleri ile 
birlikte Türkiye İş Kurumuna (İş-Kur) sunar.
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İşveren bildiriminde,  genel ekonomik,  sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin iş yerine 
etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu, iş yerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı 
sendikayı, iş-kur iş yeri numarasını ve sosyal güvenlik iş yeri sicil numarasını, varsa iddiasını kanıtlayıcı 
somut belgeleri, belirtmek zorundadır. 

Yapılan işveren başvuruları uygunluk tespiti yapılabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderilmektedir. İş müfettişlerince yapılacak 
uygunluk tespiti sonucu işverenlere yine e-devlet üzerinden iletilir. 

B) Kısa	Çalışma	Talebinin	Kurumca	Uygun	Bulunması	

Bizzat, e-Devlet üzerinden veya elektronik olarak kurum adresine yapılan işveren başvuruları 
kurumun yetkili birimince incelenir.

Bu kapsamda işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için öncelikle, işverenin kısa 
çalışma talebinin Türkiye İş Kurumunca uygun bulunması ve işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 
4447 sayılı Kanunun 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı 
bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekmektedir.  

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca 
iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca 
değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi 
durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz. 

Öte yandan koronavirüs (Covid-19) 2020 yılı mart ayından itibaren çıkarılan yasalarla "dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma 
uygulamasına alınmıştır. Bu durumda da korona virüsten olumsuz etkilenen işverenler aynı yöntemlerle 
başvurularını yapacaklardır. Ancak 7244 sayılı yasa ile 4447 sayılı kanunda yer alan “uygunluk 
denetimi” 31.12.2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurularında aranılmaksızın pandemi döneminde 
”işveren beyanı”  ile “kısa çalışma ödeneği” uygulaması esasına geçilmiş ve başvurular kurumun ilgili 
biriminin onayına bırakılmıştır.

Öte yandan kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için iş yerinde kısa çalışma uygulanan 
dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan 
sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.

Kurumca uygun görülen işveren kısa çalışma talepleri kurumun ilgili birimince onaylanarak işverene 
e-devlet üzerinden ya da işveren e-posta adresine elektronik olarak bildirilir. İşverenler uygunluk tespit 
sonucunu iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi 
sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere 
yazılı bildirim yapılır.

C) İşçinin Şartlarının Tutması

Kısa çalışma ödeneği sağlanmasında işveren koşulları yanında kısa çalışma yaptırılan ve 
dolayısıyla kısa çalışma ödeneği talep edilen işçilerin de şartlarının kısa çalışma ödeneğine uygun 
olması gerekmektedir.

Öncelikle emekli olmaları sebebi ile ilgili iş yerlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak 
çalışanların kısa çalışma uygulamasına dahil olmaları mümkün değildir. 

Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak, tam veya kısmi çalışanlara bu kapsamda kısa 
çalışma ödeneği sağlanması için daha önce 4857 sayılı İş Kanununda yer alan işsizlik sigortası 
kapsamında prim ödemeye esas hizmet süreleri; ilgili iş yerinde çalışma gün sayısı 120 gün ve 
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İşsizlik Primi ödeme süresi ise 600 gün olarak belirlenmişti. Ancak 2020 yılı pandemi sürecinde 
Kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşulları 7226 sayılı Kanun ile yeniden belirlenerek, ilgili 
iş yerinde çalışma gün sayısı 120 günden 60 güne ve İşsizlik Primi ödeme koşulu ise 600 günden 
450 güne düşürülmüştür.

D) Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı ve Hesabı 

4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesi ile Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında 
Yönetmelik’te kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve nasıl ödeneceği düzenlenmiştir.

İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası 
hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekir.  Buna göre, “günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 
4857 Kanununun 39. maddesine göre belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek 
üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama 
brüt kazancının % 60’ıdır.

Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma uygulamasını aşmamak kaydıyla onaylanan kısa çalışma 
süresi kadardır. 4447 sayılı Kanunun Ek 2. maddesine aykırı olmamak koşuluyla aynı Kanunun 50. 
maddesindeki esaslara göre ödenir. Dolayısıyla en düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirlenmektedir. 
En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin %150'si kadar olmaktadır. 

Ancak çalışma sürelerinde önemli ölçüde azalma meydana gelen iş yerlerinde kısa çalışma ödeneği,  
iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde hesaplanarak işveren talebinde 
belirlenmiş olan çalışılmayan süreler kadar ödenek sağlanır. 

E) Kısa Çalışma Ödeneği Süresi ve Ödenmesi 

4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesine göre kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla, 
kısa çalışma süresi kadardır ve işçinin bizzat kendisine ödenir. Ancak bu süre istisnai hallerde altı aya 
kadar uzatılabilir hükmü saklıdır. Ancak 2020 yılı pandemi özel koşullarında bu süre yaklaşık olarak on 
altı ay gibi uzunca bir süre uygulanmaktadır.

Yine zorlayıcı sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 
24. maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra 
başlamaktadır. Bu bir haftalık süre zarfındaki çalışanlara ait ücret ve SGK prim yükümlülükleri işverene 
aittir. Öte yandan Covid-19 pandeminin “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri 
gelen zorlayıcı sebep" kabul edilmiş olması sebebiyle, bu kapsamdaki taleplerde de bir haftalık süreye 
riayet etmek gerekecektir.

3.	KISA	ÇALIŞMA	ÖDENEĞİNİN	KESİLMESİ	VE	DURMASI

A) Kısa Çalışma Ödeneğinin Durması 

 Kısa çalışma ödeneği normal koşullarda işverenin talebine istinaden oluşturularak, daha önce 
kurumca onaylanmış olan “kısa çalışma bildiriminde” yer alan sona erme tarihinde kendiliğinden sona 
erer.

 Ancak koronavirüs gibi olağandışı zorunluluk hallerinin olumsuz etkilerinin artarak devam 
etmesi neticesinde, işveren etkilenmelerinde söz konusu süreler Cumhurbaşkanı kararları ile uzatılan 
sürelerin sonunda yine kendiliğinden sona erer.  Kısa çalışma uygulaması yapılan iş yerlerinin denetimi 
kuruma bağlı iş müfettişlerince yapılır. Yapılan denetimlerde kısa çalışma ödeneği alan işçilerin fiili 
olarak çalıştırıldıklarının tespiti ya da işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı 
bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş müfettişinin yazılı talebi ile hatalı işleme konu çalışanların 
kısa çalışma ödeneği durdurulur.
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Diğer yandan işverenin kısa çalışma uygulaması devam ederken de, iş yeri açısından çalışma 
koşullarının belirdiği hallerde de, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde kısa çalışma 
ödeneğinin durdurulması için kuruma talepte bulunabilir. Bu halde kısa çalışma ödeneğini durdurma 
talebini kurum ilgili birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve kapsamdaki işçilere altı 
işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Bu durumlarda işveren yönetmelikte zikredilen bildirimlere uymak zorundadır.  Aksi halde geç 
bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

B) Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği her ne kadar olağan hallerde belirlenen sürede sona erer ise de, bazen iş 
hayatında ortaya çıkabilecek farklı sebeplerle, çalışanlara sağlanan kısa çalışma ödeneği geçici veya 
tamamen kesilebilmektedir.  

İşçinin kısa çalışma yapılan günlerde rahatsızlanarak, istirahat raporu almaları halinde geçici iş 
göremezlik ödeneğinin başlaması sebebiyle, sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma 
ödeneği geçici iş göremezlik ödeneğinin sonuna kadar geçici olarak kesilir.

Diğer taraftan kısa çalışma ödeneği alanların başka bir işverene bağlı bir iş yerinde işe başlamalarında, 
ya da çalışanın emeklilik sebebi ile yaşlılık aylığı almaya başlaması hallerinde de kısa çalışma ödeneği 
tamamen kesilir. Çalışanın askerlik vb. sebeplerle silâh altına alınması ya da herhangi bir kanundan 
doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde de kısa çalışma ödeneği kesilir.

C) İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Yönetmelik işverene kısa çalışma uygulanan işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve 
istenilmesi halinde ibraz etmek zorunluluğu getirmiştir.

Bu bahisle kısa çalışma uygulanan iş yerlerinde çalışan işçilere ait bilgilerin, çalışma sürelerine ait 
puantaj kayıtlarının ve kısa çalışmaya esas ekonomik, bölgesel ve sektörel kriz belgeleri ile, iş yerini 
etkileyen zorlayıcı sebeplere konu tüm bilgi ve belgeleri derleme, belgelendirme, saklama, muhafaza 
edilmesi ile, istenilmesi halinde kuruma ve iş müfettişlerine ibraz etme zorunluluğunu işverene 
yüklemiştir.

Bilgi ve belgeleri usulünce kaydetmeyenler ile istenilmesi halinde yetkililere ibraz etmeyen 
işverenler hakkında kısa çalışma ödeneğinin durdurulması dahil, oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile 
birlikte tahsili yoluna gidilir.

4.	DİĞER	HUSUSLAR	

 Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için yasada öngörülen “asgari çalışan sayısı” şartı 
yoktur. İş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya 
süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle 
durdurulması yeterlidir.

  İşverenin konkordato ilan etmiş olması, güncel sigorta veya vergi borcunun bulunması kısa 
çalışmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunmasına engel teşkil etmediği gibi, daha önce bir şekliyle 
kısa çalışmadan faydalanmış olması da tekrar kısa çalışma uygulanmasına engel bir durum değildir. 

Ancak kısa çalışma uygulamasına dahil olmak üzere kuruma müracaat edebilmek için işverenler İş-
Kur’a kayıt olma zorundadırlar. Bu anlamda birden fazla şubeleri olan iş yerleri için ayrı ayrı başvuruda 
bulunmak gerekecektir. Diğer yandan işverenlerin kurumca onaylanan kısa çalışma listelerine sonradan 
yeni işçi ilave etmeleri veya kısa çalışmaya esas çalışılmayan sürenin arttırılmasına yönelik talep 
değişiklikleri kurumca kabul edilmekle birlikte, bu durumlar yeni kurumca yeni bir başvuru olarak 
kabul edilerek, değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
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SONUÇ

Ülkemiz çalışma düzeni içerisinde gerek dışarıdan kaynaklı ekonomik etkiler ve gerekse ulusal 
ekonomik yapısından kaynaklanan dinamikleri sebebi ile çalışma koşullarına ayak uydurabilmek adına 
çeşitli esnek çalışma modelleri geliştirilmiştir.

İşte kısa çalışma da bir bütünlük içerisinde baktığımızda bu esnek çalışmalardan birisi olarak 
özellikle günümüzde süregelen koronavirüs salgını dönemlerinde uygulanma şekliyle bütün çalışma 
metotlarına göre kendisine geniş bir yer edinmiştir. 2021 yılı Mart ayı itibariyle toplamda 1 milyon 139 
bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi 
yapılmıştır. Bu sayılar bile kısa çalışmanın önemini tabana yayılması noktasında bizlere önemli bilgi 
sağlamaktadır. 

Zira kısa çalışma uygulamasının temel amacı hem genel kriz dönemlerinde ve gerekse pandemi gibi 
zorunluluk hallerinde bir taraftan işçilere mümkün olduğu kadar gelir güvencesi sağlayarak uğradıkları 
gelir kayıplarını telafi etmek, diğer taraftan da işverenlere ek bir maliyet getirmeden bu süreçlerde 
istihdamın sürekliliğini sağlamaktır.

Bu haliyle devlet kısa çalışma kapsamında geçici süreliğine de olsa ekonomik veya salgın sebebi 
ile faydalanan iş yerleri için ekonomik bir destek sağlarken, çalışanlar açısından da kısmen de olsa gelir 
elde etme yoluyla istihdamın sürekliliğine katkı sağlayarak çalışma hayatına ciddi bir nefes aldırmıştır. 
Kısa çalışma ile birlikte çıkartılan yasalarla işten çıkarmalar kısmen de olsa engellenerek, çalışma 
düzeninde istihdamın devamlılığı korunmaya çalışılmıştır. Başka bir ifade ile devlet sosyal sorumluluk 
ilkesi çerçevesinde normal koşullarda işverenin katlandığı işletme risklerini işçi ile birlikte paylaşarak 
istihdamın sürdürülmesi için çaba sarf etmektedir.

Hal böyleyken diğer taraftan pandemi sürecinde uygulamada getirilen esneklik ile denetim 
mekanizmasının devre dışı bırakılması bazı art niyetli kesimler tarafından suistimal edilmekte ve gerçek 
iş kaybı içerisinde olan çalışma kesimine daha az pay düşmesine sebebiyet vererek, haksız rekabete 
yol açtığı eleştirilerine sebebiyet vermektedir. Bu yolla hem gerçek iş gücü kaybı yaşayan işverenler 
haksız rekabete maruz kalmakta, hem de çalışanlar kaynak yetersizliği sebebiyle asgari ücretin altında 
bir ücrete mahkum edilmektedir.  

Dolayısıyla asgari ücret tespit kararlarında belirlenen en az ücretin ödenmesi adına çalışanlara 
sağlanan desteğin arttırılması gerekmektir. 

Öte yandan iş yerinin tamamında ya da bir kısmında faaliyetine ara vermiş olan iş yerleri ile, 
çalışma süresini önemli ölçüde azaltan iş yerlerinde, aynı bölümde ya da aynı meslekte yer alan ve kısa 
çalışma uygulaması devam eden çalışanlara ilave olarak o iş yerine tekrar işçi işe almış olması da kısa 
çalışma ödeneği sağlanması bakımından hayatın olağan akışına uygun değildir.

Yine kısa çalışma devam ederken iş yerindeki faaliyetine tamamen ara vererek kısa çalışmadan 
yararlanan iş yerlerinde işbaşı eğitim programı düzenlenmesi, kurs ve programların amacına aykırılık 
teşkil etmekte olduğundan bu işyerleri ile düzenlenen işbaşı eğitim programına ara verilmesi 
gerekmektedir. 

Bu çalışmamızda kısa çalışmayı, kısa çalışma ödeneğini ve özellikle pandemi dönemindeki 
uygulamasını irdeledik. Çalışma hayatı üzerindeki olumlu katkılarını ve kısa çalışma uygulamasına 
yönelik iş gücü piyasasındaki eleştirileri yasalar çerçevesinde açıklamaya çalıştık.
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TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI 
5199 Sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu ve 7332 Sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu İle Türk Ceza 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun İncelemesi

Yasemin BADEM
Atatürk Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Öğrencisi

ÖZET

Bu makalede yakın geçmişten günümüze kadar Türkiye’de hayvan haklarına bakış açısını, gelişi-
mini, mevcut durumu, güncel uygulamaları ve hayvan hakları ile ilgili önemli bir adım olarak sayılabi-
lecek ve gündemin de ana başlıkları arasında yer alan 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk 
Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, yürürlükte bulunan 5199 sayılı Hayvanları Ko-
ruma Kanunu ile karşılaştırmalı olarak artı ve eksi yönleriyle birlikte inceleyeceğiz. Bu başlıklar dahi-
linde yürürlükte bulunan ve uygulan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 7332 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu karşılaştırmalı olarak 
incelemek bu makalenin temel amacı olacaktır.

GİRİŞ

 Hayvan hakları, uygulama ve yargıdaki eksik düzenlemeler ve yetersizlikler sebebiyle gündemin 
tartışmalı ve temel konularından birisi haline gelmiştir.  Hayvanlara yönelik kötü muamele, şiddet, cinsel 
saldırıda bulunma, kasten öldürme gibi suçların yaptırımının, mevcut kanun düzenlemesi olan 5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanununda, idari para cezası olarak belirlenmesi sebebiyle suç işlemedeki 
caydırıcılık oranı yeterli düzeyde değildir. Sık sık şahit olduğumuz; hayvanların eziyete, şiddete, saldırıya 
ve tecavüze uğraması, dövüştürülmesi, özellikle yasak ırklar başlığı altındaki hayvanların bilinçsiz ve 
kötü niyetli kişiler tarafından yanlış eğitim sonucunda saldırganlaşması sonucu uyutulmaları; 

kanun dışı, bilimsel olmayan deney faaliyetlerinde kullanılması sonucu işkenceye maruz kalması 
gibi konular başta olmak üzere benzer bir çok konu ve olay toplumda sürekli yaşanmakta ve cezaların, 
cüzi bir miktar idari para cezası olması, yaptırımların ağır olmaması sebebiyle yaşanan olaylar giderek 
artmaktadır. İlgili eylemler bakımından Türkiye’de hayvan hakları tarihi geçmişi başta olmak üzere 
geçmiş kanun tasarıları ve günümüzde kamuoyu ve basında da sıkça yer alan olaylar neticesinde 5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanunundaki eksikliklerin düzeltilmesi adına 17/07/2021 tarihinde resmi 
gazetede yayınlanan 09/07/2021 karar tarihli 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun öncesi ve sonrası olarak hangi tür cezai düzenlemeler 
ihtiva ettiği ve akabinde de ilgili kanun olan 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı ile getirilmek istenilen cezai düzenlemeler ve 
hak kavramı eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. 
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TÜRKİYE’DE	 HAYVAN	 HAKLARI	
VE	HAYVANLARI	KORUMA	KANUNUN	
TARİHSEL	 GELİŞİMİ	 VE	 İLGİLİ	 KA-
NUN	ÇALIŞMALARI

İlk resmi dernek 1912’de kurulan 
“Himaye-i Hayvanat Cemiyeti” hayvan 
severleri bir araya getirmek için kurulmuştur. 
Bu cemiyet sonrasında Mustafa Kemal 
ATATÜRK ’ün talimatı ile 1923 yılında 
“Türkiye Hayvanları Koruma Derneği” 
olarak faaliyet göstermiştir. Sonraki yıllarda 
“Türkiye Hayvanları Koruma Derneği” , Celal 
Bayar ‘ın önderliğinde, başta Ankara olmak 
üzere bir çok ilde farklı isimlerle aktif şekilde 
faaliyet göstermiştir. Sonrasında veteriner 
hekimlerinin mesleklerini icra ederken 
uyması gereken kurallar belirlenmiş, Türk 
Ceza Kanununun 521 ve 577. maddelerinde 
Cumhuriyet döneminde hayvanlara karşı 
kötü muamele yapılması sonucu uygulanacak 
yaptırımlara yer verilmiştir. 

Türkiye'de ilk "Hayvanları Koruna Kanunu" çıkartma çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY tarafından 1980 'li 
yıllarda başlatılmıştır .(Sungurbey 1992) İlgili komisyonun hazırladığı raporda kanunun çıkarılmasının 
yararlı olacağı konusunda hemfikir olunmuştur. Düzenlemenin toplum ve hayvan sağlığına zararlı 
olmayacak şekilde düzenlenmesinin zorunlu olduğu önemle belirtilmiştir.

Türkiye’de deneylerde hayvan kullanımına karşı kısıtlama ve kontrol sistemi fikri ilk kez 1989 ‘da 
ortaya atılmıştır (Yaşar 2001a). Hayvan denek kullanılan araştırmaların incelenmesini amaçlayan Etik 
Kurulları o dönemde önemli bir ivme yakalamıştır. Hayvanların denek olarak kullanılmaması adına 
2004 yılına kadar net bir çalışma olmayıp 2004 yılı sonrasında gelişme göstermiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, hayvan hakları konusunda ilk yasal adımı Avrupa Birliğine geçiş 
sürecinde, sürecin bir parçası olarak gelen 4934 sayılı Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa 
Sözleşmesi’nin Kabulüne Dair Kanunla ve Strazburg ‘da imzalanan (18 Kasım 1999), milletlerarası bir 
sözleşme özelliği gösteren “Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi” nin 15 Temmuz 
2003 tarihinde imzalanması ile atmıştır. Türkiye ‘de 24 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen “Hayvanları 
Koruma Kanunu” ise yeterli bir kanun metni olmasa da ilk resmi hayvanları koruma kanunu olmuştur.

Hayvanları Koruma Kanunu çıkartılmadan önce ilgili konuda çaba sarf edilmiş fakat gerekli yasal 
bir düzenleme tam anlamıyla getirilememiştir. 4934 sayılı Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa 
Sözleşmesi’nin Kabulüne Dair Kanun ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvan haklarının 
kanunla yasal bir zemine oturtulmasını sağlayan düzenlemelerdir. Fakat 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunununda birçok açıdan eksik ve caydırıcı yaptırımlara sahip olmadığı, yaşanan olaylarda 
ceza hukuku ve yaptırım bakımından ve de hayatımıza yerleşen belirli terimlerin anlamını karşılama 
konusunda yetersiz olduğu aşikardır.

““
Öncelikle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununu sonrasında ise 7332 sayılı Hayvanları Koruma 

Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununu farklılıkları, benzerlikleri, 
eksiklikleri bakımından inceleyeceğiz.
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5199	SAYILI	HAYVANLARI	KORUMA	KANUNU	İNCELEMESİ

Türk hukukunda hayvan haklarına yönelik olarak yapılan en geniş yaptırımları içeren kanun 
düzenlemesi  24 Haziran 2004 tarihli 5199 sayılı kanundur. Fakat bu kanunun ne yazık ki yaptırım 
açısından caydırıcı özelliği oldukça zayıftır. Yaptırım olarak sadece idari para cezalarına yer verilmiş 
bunun dışında adli bir para cezası veya herhangi bir hapis cezası öngörülmemiştir. Hayvan haklarına 
yönelik olarak hapis cezasının uygulandığı tek kanun maddesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151.
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sahipli hayvana karşı işlenen mala zarar verme suçudur. İlgili 
kanunda sahipli hayvanlar eşya kategorisinde görüldüğü için mala zarar verme suçu içerisinde yer 
almaktadır. Bunun yanında suçtan zarar gören de ilgili hayvan değil maliki olan sahibi olarak kabul 
edilmekte ve korunan hukuki değer de hayvana ait değil hayvanın maliki olan kişiye veya zilyedine ait 
olması öngörülmüştür. Oysaki günümüzde hayvanların eşya sayılmadığı, onların da hak sahibi olduğu 
düşüncesi hakimdir.

 
Kanun 1. maddesinde amacının “…hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun 

muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde 
korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.” olduğunu açıklamıştır. 

4.maddesinde ise hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeleri sıralamıştır. 
Bunlar “…a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına 
sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz 
hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, 
gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. d) Hiçbir 
maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve 
güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan 
gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. e) Nesli yok olma tehlikesi 
altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır. f) Yabani hayvanların 
yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten 
yoksun bırakılmaması esastır. g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; 
insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır. h) Hayvanların 
türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır. ı) Hayvanları taşıyan 
ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli 
ve bakımını yapmalıdırlar. j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz 
ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların 
bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır. k) Kontrolsüz üremeyi 
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önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince 
kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak 
yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.” 
ifadeleri ile açıkça belirlenmiştir. 

Hayvanların korunmalarına ve rahat yaşamalarına ilişkin hükümler 4.madde de sıralanırken, 
14.maddede de  hayvanlar ile ilgili yasaklar açıkça sıralanmıştır. 14.maddeye göre “…a) Hayvanlara 
kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı 
soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek. b) 
Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak. c) Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce 
ev ve süs hayvanı satmak. d) Ev ve süs hayvanlarını on altı yaşından küçüklere satmak. e) Hayvanların 
kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak. f) Kesim hayvanları ve 4915 
sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine 
izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla 
kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek. g) Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları 
ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak. h) Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana 
karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler 
yapmak, yabancı maddeler vermek. ı) Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe 
ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak. j) Hayvanlarla cinsel ilişkide 
bulunmak, işkence yapmak. k) Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem 
yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi 
bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek. 8865 l) Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz 
eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas 
etmek, sergilemek ve hediye etmek.” yasaktır. Şunu belirtmek gerekir ki kanunun yasaklamış olduğu 
eylemler sadece 14.madde içindekiler değildir. Örneğin 8.maddede “Yasak müdahaleler”	 başlığı 
altında,	“Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır. Hayvanların, yaşadıkları sürece, 
tıbbî amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip 
edilemez. Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan 
kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi 
müdahale yapılması yasaktır. Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner hekimliği 
uygulamaları ile ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici 
olmayan müdahaleyi gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir. Bir 
hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve 
dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping yapmak, hayvanların türlerine has davranış 
ve fizikî özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek yasaktır.” hükmüne yer verilmiş; “Hayvan 
deneyleri” başlığı altında 9.maddede de, “Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde 
kullanılamazlar. Tıbbî ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin hayvanları koruyacak 
şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak hayvanların uygun biçimde bakılması ve barındırılması 
esastır. Başkaca bir seçenek olmaması halinde, 
hayvanlar bilimsel çalışmalarda deney 
hayvanı olarak kullanılabilir. Hayvan deneyi 
yapan kurum ve kuruluşlarda bu deneylerin 
yapılmasına kendi bünyelerinde kurulmuş ve 
kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir. 
8863 Etik kurulların kuruluşu, çalışma usul ve 
esasları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığının ve ilgili kuruluşların görüşleri 
alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir. Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, 
beslenmesi, barındırılması, bakılması, deney 
hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı 
işletmelerin tescil edilmesi, çalışan personelin 
nitelikleri, tutulacak kayıtlar, ne tür hayvanların 
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yetiştirileceği ve deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin uyacağı esaslar Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun dördüncü kısmı ise cezai hükümlerin yer aldığı bölümdür. Madde 28’de suç tiplerine göre 
idari para cezaları düzenlenmiştir. Buna göre, “Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki 
cezalar verilir: a) 4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan 
başına üçyüz Türk Lirası idarî para cezası. b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı 
fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere 
uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına altmış Türk Lirası; yedinci 
fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına iki yüz Türk Lirası idarî 
para cezası. c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altıyüz Türk 
Lirası idarî para cezası. d) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere 
aykırı davrananlara hayvan başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası., e) 8 inci maddenin birinci 
fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına onbin 
Türk Lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına binikiyüz Türk 
Lirası idarî para cezası. f) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara 
uymayanlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası; yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara 
hayvan başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası. g) 10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti 
izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara bin Türk 
Lirası idarî para cezası. h) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı 
davrananlara binbeşyüz Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına binbeşyüz 
Türk Lirası idarî para cezası. ı) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan 
başına altıyüz Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına binbeşyüz Türk 
Lirası idarî para cezası. j) 13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan 
başına altıyüz Türk Lirası; aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi hâlinde öldürülen hayvan 
başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası. k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), 
(j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara üçyüz Türk Lirası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara 
hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kesilmiş ve canlı hayvanlara elkonulur. 

l) RTÜK’ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve 
televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için altıbin Türk Lirası idarî para 
cezası. m) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçyüz Türk Lirası idarî para cezası. 
n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına 
yediyüz Türk Lirası idarî para cezası. o) 23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 
üçbin Türk Lirası idarî para cezası. Bu maddenin (b) bendinde atıfta bulunulan 5 inci maddenin 
birinci, ikinci ve beşinci fıkraları ile (o) bendi dışında kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner sağlık 
teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, 
hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi 
hâlinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.” 
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5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 
düzenleniş şekline bakıldığında öncelikle kapsamı 
geniş olmayan bir hayvan tanımının yapıldığı 
sonrasında hayvanlara tanınan hakların, yasakların 
kapsamı belirtildikten sonra, hayvanlara karşı 
yapılacak ihlallerin ve suçların yaptırımları 
düzenlenmiştir. İlgili yasada hayvanlara yapılan 
ağır ihlallerin yaptırımı olarak adli para cezasına 
veya hapis cezasına yer verilmemiş, idari para 
cezası ile yetinilmiştir. Sonuç olarak da 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu, modern çağ ile yeteri 
kadar uyuşmayan gerek tanımlama gerek yaptırım 
konusunda yetersiz kalmış, geliştirilmesi gereken 
bir kanundur.

7332	SAYILI	HAYVANLARI	KORUMA	KANUNU	İLE	TÜRK	CEZA	KANUNUNDA	DE-
ĞİŞİKLİK	YAPILMASINA	DAİR	KANUN	İNCELEMESİ

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunundaki eksiklikleri giderebilmek adına 7332 sayılı kanun 
düzenlemesi yapılmış ve TBMM tarafından 09/07/2021 tarihinde kabul edilerek 14/07/2021 tarihinde 
resmi gazetede yayınlanmıştır. 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kamuoyu tarafından dikkat çeken ve medyada da sıkça yer alan 5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgili hükümlerinde ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerin-
de, olumlu anlamda bazı değişiklikleri beraberinde getirmiştir. 

 
İlk olarak, madde 1’de “…(j) bendinde yer alan “ve süs” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.” 

hükmüne yer verilmiştir... 5199 sayılı kanundaki “Ev ve süs hayvanı” ibaresi terk edilmiştir. Yine madde 
1’in (p) bendinde, “Rehabilitasyon: Sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit müdahalesinin yapılmasını 
aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesini…” ifadelerine 
yer verilmiştir. Bu hükme göre, kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemiyle ka-
yıt altına aldırmakla yükümlü olacaklardır. Kedi ve köpek sahiplerinin dijital kimliklendirme yöntemiyle 
hayvanlarını kayıt altına almaması halinde hayvan başına 1200 TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile hayvanlar eşya, mal olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmiştir. Bu durumda da Türk 
Ceza Kanunu’nun 151.maddesindeki hayvanlarla ilgili ‘mala zarar verme’, ‘cana zarar verme’ kapsamı-
na alınarak suç haline getirilmiştir. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı da ortadan kaldırılmıştır.

Hayvanlara eziyet, kötü muamele, işkence ve cinsel saldırı veya tecavüzde bulunanlara hapis ce-
zası getirilmiştir. Teklifte; ilk kullanılan tanım olan ‘cinsel ilişki’ tepkilere neden olmuş, bu sebep ile 
düzenleme, değişiklik önergesi ile değiştirilmiştir. TBMM Genel Kurulu’nda, hayvanlarla cinsel ilişkide 
bulunmak fiili teklif ile suç kapsamında alınmış, değişiklik önergesi ile suçun ismi’ hayvanlara cinsel 
saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek’ şeklinde değiştirilmiştir.

 Madde 28’ deki idari para cezaları arttırılmakla birlikte çoğu hükümlerde bahsedilen hayvanları 
verilen zarar ve suçların yaptırımı hapis ve adli para cezalarına çevrilmiştir. İlgili hükümler şu şekildedir;

“5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki idarî para cezaları verilir:
a) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin ikinci cümlesine aykırı davrananlara hay-

van başına bin iki yüz Türk lirası idarî para cezası.
b) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile 

ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına 
bin Türk lirası; üçüncü fıkrasına aykırı davranan işletme sahiplerine beş bin Türk lirası idarî para cezası.
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c) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara 
hayvan başına bin Türk lirası idarî para cezası.

d) Fiil suç teşkil etmediği takdirde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini 
yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına otuz beş bin Türk lirası; ikinci, üçüncü ve dör-
düncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

e) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan 
başına bin iki yüz Türk lirası; yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına dört bin 
beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

f) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine aykırı davrananlara beş yüz Türk lira-
sı; birinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı davrananlara hayvan başına bin beş yüz Türk lirası; dör-
düncü fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı davrananlara hayvan başına beş yüz Türk lirası; beşinci 
fıkrası uyarınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara beş bin Türk lirası; altıncı 
fıkrasına aykırı davrananlara üç bin Türk lirası; sekizinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan ba-
şına bin Türk lirası idarî para cezası.

g) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara beş bin 
beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

h) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına iki bin yüz Türk lirası; 
ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş bin iki yüz elli Türk lirası idarî para cezası.

ı) 13’üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davrananlara hayvan başına iki bin iki yüz 
Türk lirası; aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi hâlinde hayvan başına beş bin beş yüz Türk 
lirası idarî para cezası.

j) 14’üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (g), (h), (ı) ve (k) bentlerine aykırı davranan-
lara hayvan başına bin beş yüz Türk lirası; (f) ve (1) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına 
on bir bin Türk lirası; (d) bendine aykırı davrananlara iki bin Türk lirası; (n) bendine aykırı davra-
nanlara hayvan başına iki bin Türk lirası idarî para cezası.

k) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği 
tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için 
yirmi bir bin Türk lirası idarî para cezası.

1) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına bin beş yüz Türk lirası idarî para 
cezası.

m) 22 nci maddede belirtilen yükümlülüğe ve çıkarılacak yönetmelikte belirlenen hükümlere 
aykırı davrananlara hayvan başına iki bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

Maddede düzenlenen kabahatlerin veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma 
gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak 
veya onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza iki kat 
artırılarak uygulanır.

Maddede düzenlenen kabahatlere konu olan ve 24 üncü madde uyarınca el konulan kedi ve kö-
pekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi bulunan en 
yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.”

MADDE 12 – 5199 sayılı Kanuna 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
eklenmiştir.

“Adli cezalar
MADDE 28/A – Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş 

yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

12 nci madde kapsamındaki hayvan kesimleri ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz 
günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak sure-
tiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan 
kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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11 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak üzere, hayvanları dövüştüren kişi 
üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi durumunda veri-
lecek ceza yarı oranında artırılır.

Maddede düzenlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gö-
nüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak ya-
hut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

Sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere bu maddede belirtilen suçların işlenmesi 
halinde soruşturma yapılması Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından 
Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme 
şartı niteliğindedir. Suçüstü halinde ise soruşturma genel hükümlere göre yapılır. İkinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen suçların başka bir kişi tarafından sahipli hayvana karşı 
işlenmesi halinde hayvan sahibinin şikayeti üzerine de soruşturma yapılır.

Maddede düzenlenen suçlara konu olan ve 24’üncü madde uyarınca el konulan kedi ve köpekler 
ile Bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın 
belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.” 

Hükümleri açık bir şekilde ifade edecek olursak, kedi ve köpek sahiplerinin dijital kimliklendirme 
yöntemiyle hayvanlarını kayıt altına almaması halinde hayvan başına 1200 TL para cezası verilecek.

Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması 
gereken önlemleri almayanlara hayvan başına kesilen para cezası tutarı 60 TL’den 1000 TL’ye çıkarılmıştır. 

Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasına ilişkin hükme aykırı hareket edenlere, 
hayvan başına 500 TL idari para cezası kesilmesi kararlaştırılmıştır.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunundaki, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede 
bulunanlara hayvan başına 10 bin TL olan idari para cezası tutarı 35 bin TL’ye yükseltilirken tıbbi 
amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınması veya tahrip edilmesi 
fiilleri için idari para cezası tutarı 1200 TL’den 4 bin 500 TL’ye çıkarılmıştır.

Hayvan deneyleri konusunda kurallara uymayanlara hayvan başına 1200 TL’den, yetkisi olmadığı 
halde hayvan deneyi yapanlara ise hayvan başına 4 bin 500 TL idari para cezası öngörülmüştür.

Hayvan satışı sırasında hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık 
şartlarına uygun olması zorunluluğunu ihlal edenlere hayvan başına 500, hayvanların ticari amaçla film 
çekimi ve reklam için kullanılmasıyla ilgili hususları ihlal edenlere ise 5 bin TL para cezası verilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Hayvanları, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı 
çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitenlere 5 bin 500 TL para 
cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
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Hayvanların kesilmesi sırasında, uyulması gereken dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate 
alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara ve usulüne 
uygun olarak bir anda yapılması zorunluluğunu ihlal edenlere hayvan başına 2 bin 100 TL, kurban 
kesimi sırasında uyulması gereken hususlara aykırı davrananlara hayvan başına 5 bin 250 TL idari para 
cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz 
bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı 
çektiren, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlayan, kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına 
müdahalelerde bulunan, kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da 
prim olarak dağıtan, tıbbi gerekçeler hariç hayvanlara veya onların ana karnındaki yavrularına veya 
havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek suni müdahaleler yapan, yabancı maddeler veren, 
hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni anneyken çalıştıran, uygun 
olmayan koşullarda barındıran, sağlık nedenleriyle gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem 
yediren, acı, ıstırap veya zarar veren yiyeceklerle alkollü içki, sigara, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan 
yiyecek veya içecekler verenlere 5 bin 500 TL para cezası verilmesi hükmüne bağlanmıştır.

Kesim hayvanları, avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin 
verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları et ihtiyacı amacıyla kesip 
veya öldürüp piyasaya sürenlere ise 11 bin TL, ev hayvanını terk edene ise hayvan başına 2 bin TL idari 
para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

RTÜK takibi sonucunda hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün eğitime 
yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesine ilişkin 
esası ihlal eden ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına ise maddenin ihlal edildiği her ay için 
20 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilerek kanun hükmüne eklenmiştir.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan 
neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bir ev hayvanını veya 
evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesine karar verilmiştir.

Hayvanlara cinsel saldırıda/tecavüzde bulunan kişiye, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az 
olmamak üzere adli para cezası verilmesine karar verilmiştir.

Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan 
kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesine karar verilmiştir.

Hayvanları dövüştüren kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak; bu suç birden 
fazla hayvana karşı aynı anda işlenirse verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Bu suç veteriner hekim, 
veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma 
vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişilerce işlenirse ceza 
yarı oranında artırılmasına karar verilmiştir.

Yerel yönetimlere, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımı ve korunması amacıyla hayvan 
bakımevleri kurma ve bu hayvanların bakım- tedavilerinin sağlanması ve eğitimlerinin verilmesi zorun-
luluğu getirilmiştir. Bakımevine teslim edilecek hayvanı yerel yönetimlerin kabul etmesi zorunluluğu 
da eklenmiştir. Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelik ile 
doğal yaşam parkları kuru-
lacaktır. Hayvanların kul-
lanıldığı kara ve su sirkleri 
ile yunus parklarının ku-
rulması yasaklanmıştır.

Ticari amaçla kulla-
nılmayan hayvanların, sa-
hiplerinin borç ve alacak-
larına konu olamayacağı 
bu nedenle de icra konusu 
da olamayacakları hükmü-
ne yer verilmiştir.

Ardahan Barosu Dergisi

166166



SONUÇ

 Çalışmamızda 5199 Sayılı Hayvanları Ko-
ruma Kanunu ve 7332 sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanunu giriş bölümünde ana hatlarıyla 
ele aldık. Türkiye’de hayvan hakları ve hayvanları 
koruma kanununun geçmişini bilgilendirme amacı 
ile bir başlık altında inceledik. Bir sonraki aşamada 
makalemizin ana fikri olan, sıkça yaşanan olaylar ne-
ticesinde kamuoyu ve medyada da ses getiren, 5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili kanundaki 
eksiklikleri  ve bu eksikliklerin bir nevi giderilebilme-
si adına 14/07/2021 tarihinde resmi gazetede yayım-
lanan 09/07/2021 karar tarihli 7332 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanununu kendilerine ait iki başlık 
altında ele aldık. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Ka-
nununu incelerken kanunun amacını, temel ilkelerini, 
hayvanlara karşı hangi hareketlerin yasak sayıldığı ve 
bu hareket ve fiillerin sonucunda uygulanacak yap-
tırımların yer aldığı madde hükümlerine; en önemli 
eksikliklerin bulunduğu ve diğer madde başlıklarına 
nazaran daha çok tartışma konusu haline gelen önemli madde başlık ve içeriklerine öncelik verdik. 7332 
sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun in-
celenmesi başlığı altında ise 5199 sayılı kanunda eksiklik olarak görülüp düzeltilmesi adına ilgili kanun 
hükmündeki değişiklikleri ve yeni eklenen önemli başlıkları sıraladık.

Türkiye’de hayvan hakları ve hayvanların korunması amaçlı çalışmalarda geçmişten günümüze 
kadar büyük eksiklik olduğu ve bu eksikliklerin devam ettiği gözlemlenmektedir. Acı olmakla beraber 
Türkiye hayvan hakları konusunda modern çağ görüşünün ve gelişiminin dışında kalmıştır. Yürürlük-
teki 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanların korunamayacağı aşikardır. 7332 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun ise 
sorunu tamamen ortadan kaldırmayacağı sadece belirli noktalarda caydırıcılığı arttıracağı, eksikliklerin 
tamamen giderileceği bir kanun düzenlemesi olmadığı görülmektedir. Eksikliklerin tam anlamıyla kapa-
tılamaması, canlıların ve çevrenin korunmasına dair çalışmalardaki hassasiyetsizlik aslında kültürel bir 
kimlik sorunudur. Gandhi ’nin de ifade ettiği gibi “Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanla-
ra olan davranış biçimi ile değerlendirilir”  

 İnsanoğlunun doğayla ve canlılarla kurmuş olduğu bağ çıkar ve ekonomiden öteye gidememiştir. 
‘Bir hayvana kötü muamelede bulunmak, yaşam hakkını elinden almak ülkemizde 5326 Sayılı Ka-
bahatler Kanunu kapsamında değerlendiriliyor ve maalesef 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 
Kabahatler Kanununu kapsadığından ortaya bir kısır döngü çıkıyor. Bu durumda Hayvanları Koruma 
Kanunu hükmünü yitiriyor. Buna göre bir hayvana eziyet ederek canına kasteden kişi hapis cezasıyla 
yargılanamıyor. Kabahatler Kanunu gereğince hayvanlara yapılan her türlü haksızlık ancak idari para 
cezası olabiliyor ve bu para devlet hazinesine aktarılıyor. Bu durumda da bir hayvanın acı çekmesi 
sonucu devletin bundan para kazanması durumu söz konusu oluyor’ . Modern çağ, her şeyin insan için 
yaratılmış olması düşüncesini geride bırakmış; insanın kendisinin de yaşamış olduğu tabiatın bir parçası 
olduğu ve birlikte yaşadığı canlılara saygı duyması gerektiği fikrini benimsemiştir. Bu nedenle hayvan 
haklarının aslında insan haklarının  ayrılmaz bir parçası  ve onun tamamlayıcısı olduğu kanun düzenle-
meleri sırasında dikkate alınması gereken en önemli hususların başında yer almalıdır. Bir hayvanın öldü-
rülmesi, eziyet ve işkenceye maruz bırakılması veya sahipli-sahipsiz olarak kategoriye ayrılarak sahipli 
hayvanların eşya/mal niteliğinde olduğunu kabul edip yasaklı fiillerden birinin işlenmesi kapsamında 
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idari para cezası yaptırımı uygulayarak sahipsiz 
hayvanları ise hükümde açık bırakarak görmez-
den gelmek, sahipsiz hayvan niteliği gösterdiği 
için ; eşya/mal sayılmadığı düşüncesiyle suçtan 
zarar gören bir sahibinin olmaması çıkarımıy-
la her hangi bir yaptırım düzenlenmemesi suç 
işleyecek kişiye de açık kapı bırakmaktadır. 
Medyada sıkça duyduğumuz kedi/köpek gibi 
sokak hayvanlarına tecavüz edilmesinin ve bu 
sıklıkla gerçekleşmesinin ana sebebi yukarıda 
açıkladığımız durumdur. 

Kısaca 5199 Sayılı Hayvanları Koruma 
Kanununda sahipsiz hayvanlara karşı işlenecek 
yasaklı fiillerin bir yaptırımı yoktur. 5199 Sayı-
lı kanun hayvanları kendi içlerinde ayrıştıran bir yapıya sahiptir. 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanu-
nu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ise sahipli/sahipsiz hayvan ayrımı 
her ne kadar kaldırılsa da yeterli değildir. 

Diğer bir temel sorun ve tartışma konusu olan ‘hak’ kavramı da henüz aşılabilmiş değildir. Kanun-
ların isimlerinin dahi Hayvan Hakları Kanunu değil Hayvanları Koruma Kanunu olması bu konudaki 
eksikliğimizi gözler önüne seren en önemli ve dikkat edilmesi gereken konudur. Halil Yılmaz, 2006 yı-
lında Türkiye Barolar Birliği Dergisinde yayımlamış olduğu ‘Hayvan Haklarına Bakış’ adlı makalesinde 
durumu tam anlamıyla anlaşılır şekilde söyle ifade etmiştir,	“ Hukukta iki tür kişi vardır. Gerçek kişi 
ve tüzel kişi. Gerçek kişiler yalnızca insanlardan oluşmaktadır. Hak ve borçlara sahip olabilecek daha 
doğrusu kişi denilince akla gelen varlık insandır. Hukuk yapıcı güçler, günlük gereksinimleri göz önüne 
alarak insan dışında bazı topluluklara da kişilik verme gereğini hissetmiştir. Tüzel kişi olarak insandan 
ayrı hukuksal bir kişilik oluşturulmuştur. Dolayısı ile somut bir varlık olmamakla birlikte tüzel kişiler de 
bir hakkın sahibi olabilirler. Bu anlamda hayvanlara ve bitkilere bir kişilik verilmemiştir. Zira hukuk ku-
ralları insanlar tarafından düzenlenmiştir. İnsanlardan oluşan yasa koyucu, hayvanları borçlara sahip 
olabilecek ve haklardan yararlanabilecek varlıklar arasında saymamıştır. Eski devirlerde de köle olarak 
diğer insanlar tarafından kullanılan insanlar o zamanki hukuk sistemi tarafından kişi sayılmamışlardır. 
Hayvanların kişi olmamalarının doğal sonucu olarak, hayvanların hak ve borçlarından söz edemeyiz.”   

Protagoras’ın, “her şeyin ölçüsü insandır” ifadesi hak kavramı konusuna son noktayı koymuştur. 
İnsanı her şeye kendi ölçüsüyle baktığını ifade etmiştir. Bu sebeple hayvanların korunması kanunu doğ-
rudan bir insanlık sorunudur.
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Giriş

Günümüzde gelişen teknoloji ile bilişim uygulamaları hayatımızın her alanında kullanılmaya 
başlanılmıştır. Kullanılan uygulamalar veya sistemler ne kadar yapay zekayla çalışan sistemler olsa da 
tüm bu sistemlerin nihai kullanıcısı insandır. İnsanın, doğası gereği   sergilemiş olduğu davranışlarla   
bilişim uygulamalarında güvenlik açığına sebep olmaktadır. İşte bu zafiyetin bilişim uygulamaları ile 
kötüye kullanıldığı sosyal mühendislik ve teknikleri bu çalışmamızda ele alınmış, bu yöntemler ve   
sonuçları irdelenmiştir.

1-Sosyal	Mühendislik	Nedir	?

  Sosyal Mühendislik; 

•	 Hassas/önemli bilgilere ve ağ sistemlerine, yasal kullanıcılar üzerinden erişim sağlama amacıy-
la saldırganlar tarafından kullanılan düşük teknolojili ve insan zafiyetlerine dayalı yöntemlerin 
tamamıdır (Gündüz & Daş).

•	  Teknolojiyi kullanarak ya da kullanmadan normal şartlar altında sahip olunamayacak bilgilerin 
elde edilme sanatıdır. (Gündüz & Daş).

•	 Normalde insanların tanımadıkları biri için yapmayacakları şeyleri yapmalarını sağlama sana-
tıdır. (Gündüz & Daş).

•	 Teknoloji kullanımından çok, insanların hile ile kandırılarak bilgi elde edilmesi işlemidir. (Gün-
düz & Daş)..

•	 Sosyal mühendislik; etkileme, zorlama, aldatıcı ilişkiler geliştirme, sorumluluğu, etik değerleri, dü-
rüstlüğü ya da bağlılığı azaltma amacını güden yöntemler kullanarak kişileri gizli bilgi vermeleri 
veya erişim sağlamaları için aldatma sürecidir. Ayrıca sosyal mühendislik; “organizasyon güvenliği-
nin insanlarla etkileşime girilerek kırılmasıdır” şeklinde tanımlandığı gibi, “insanların ortak duygu-
larındaki boşluklardan avantajlar elde etmek” şeklinde de tanımlanmaktadır (Bağcı, 2016).

•	 Sosyal mühendislik, saldırganların teknolojiyi kullanarak ya da kullanmadan öncelikle hedef-
teki kişi ya da kurum ile ilgili bilgiler toplandıktan sonra bu bilgilerin belirlenen amaç veya 
amaçlar için kullanılmasıdır (Irmak & Reis, 2018).

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere Sosyal Mühendislik insanların duygusal çıkmazlarından 
yararlanarak bilişim uygulamaları aracılığıyla kötü niyetli kişilerce menfaat temin edilmesidir.

Sosyal Mühendislik Av. Derya Aydın
Ardahan Barosu Genel Sekreteri
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2-Sosyal	Mühendislik	Süreçleri

Sosyal mühendislerin kişilik yapısı, genel hal ve hareketleri, ortak özellikleri incelendiğinde 
farklı meziyetlere sahip oldukları görülmektedir. Sosyal mühendislik aldatma sanatıdır. Sosyal 
mühendisler değişik teknik ve becerilerle, farklı  kurgular  ile algı oluşturarak, insanların duygularına 
hitap edip duygusal durum ve hareketlerindeki boşlukları fırsata çevirme eğilimindedir. Sosyal 
mühendis, yetkin bir araştırma bilgisine sahip istihbaratçı, toplumsal olayları ve eğilimleri inceleyen  bir 
sosyolog, aldığı işi sonuna kadar savunacak bir avukat, bankacılık sistemlerini ve bankacılık süreçleri 
bilen iyi bir bankacı rolüne bürünebilir. Ya da karşısındaki kişinin hal ve hareketlerini inceleyen farklı 
tekniklerle karşısındaki ile etkin bir iletişim kuran bir psikolog, teknolojiyi çok iyi kullanan bilgisayar 
kullanım beceresi, teknik bilgisi üst düzeyde bir bilgisayar mühendisi, yazılımcı, satacağı ürünü en iyi 
şekilde sunan ve sizi almaya ikna eden usta bir pazarlamacı, etkin konuşma yetisine sahip bir çağrı 
merkezi çalışanı ve en önemli özelliği hangi rolü üstlenirse üstlensin , üstlenilen  rolle bütünleşen usta 
bir oyuncudur. Daha birçok meslek grubunun özelliklerini taşımaktadır. (Keskin & Gözenman, 2019).

Sosyal mühendislik saldıran profili genel olarak aşağıdaki şekillerde özetlenebilir ; Otoriter 
tutum;uzman veya üst düzey bir yetkili olduğuna inandırmak. Yardım teklif etmek;kendini yetkili 
bir kişi gibi göstererek problem oluşturup onu çözümlemek ya da var olan bir problem için yardım 
önerilerinde bulunmak. Ortak alanlar bulmak; hedef kişi hakkında sanal veya gerçek ortamlardan bilgiler 
toplayarak, ortak alanlara sahipmiş gibi gösterip hedefle yakınlaşmak. Karşılık beklemek;  istenen bir 
iyilik için bir karşılık önermek. Bağlılık ve dürüstlüğü kötüye kullanmak; çalıştığı kuruma bağlı bir 
personeli, istenilenlerin yapılmaması halinde kurumun zararları olacağına inandırmak. Düşük bağlılıktan 
yararlanmak; kuruma bağlılığı zayıf olan personeli aldatmak, ikna etmek. (Acılar & Baştuğ, 2016)

Sosyal mühendisler, genel olarak ikna kabiliyeti yüksek, iyi giyimli, sorulara karşı hazır cevap, 
etkili senaryolar üreten, taklit yeteneği olan, iletişimi güçlü, kendini iyi pazarlayabilen insanlardır 
(Acılar & Baştuğ, 2016).

 Sosyal mühendisler, her zaman güncel olayları takip ederek, kendini geliştirmekte, toplum 
yapısını ve toplumun eğilimlerini gözeterek kendisine fırsat yaratmaya çalışmaktadır. Hedefindeki 
kişiye farklı psikolojik yöntemler ile yaklaşıp algı oluşturup; ses tonunu ve konuşmasının hızını 
konuştuğu kişiye göre seçmektedir. Sosyal mühendisler İnsan ilişkileri ve zaafları konusunda son derece 
bilgilidirler  (Keskin & Gözenman, 2019).

 Bir Sosyal Mühendislik atağında ilk adım bilgi toplamak ve ön araştırma yapmaktır. Bu 
aşamada saldırganlar hedefteki kişinin alışkanlıklarını, sevdiği ve hoşlanmadığı şeyleri öğrenmektir. 
Burada sosyal medya hesapları, arkadaş çevreleri, web siteleri, blog sayfaları devreye girmektedir. Bir 
sonraki adım hedefteki kurban ile bir şekilde iletişime geçmektir. İletişim halinde olabilmek kurbana, 
duruma ve çevreye göre değişebilir. Telefon ile yapılan sosyal mühendislik ataklarında sadece telefon ile 
aranırken, çöp karıştırma saldırısında sahte kimlik kartı ile bizzat kurbanın ayağına gidilebilir. (Yalçın 
& Avşar, 2018)

Sosyal mühendisliğin uygulanmasındaki süreç şekil-1’de gösterildiği gibi sosyal mühendisin 
kurban hakkında araştırma yapması, kurbana karşı güvenini sağlamak amaçlı hareket, davranış 
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ve eylemlerde bulunması ile istediği bilgiyi elde etmesi olarak görülür. Elde ettiği bu bilgiyi amacı  
doğrultusunda dener. Başarısız olması durumunda bilgi elde ettiği kurban, yani kaynağa tekrar bağlantı 
sağlayarak elde ettiği bu bilgileri sosyal mühendislik yöntemleri ile doğrulatabilir. Sosyal mühendislikte 
veri kaynağına tekrar ulaşabilmek için açık kapı mutlaka bırakılır (Gündüz & Daş).

(Gündüz & Daş)

Sosyal mühendislik saldırılarının temel düzeydeki saldırı mantığının şematik gösterimi şekil-2 
de gösterildiği gibidir. Bir sosyal mühendisin saldırısını başarılı kılmak için tekrar tekrar girişimlerde 
bulunacağı saldırı akış şemasından anlaşılmaktadır (Gündüz & Daş).

(Gündüz & Daş)

Özellikle hedef hakkında can alıcı bilgilerin toplanması ve son adımda sosyal mühendisi ele 
verebilecek tüm delillerin ortadan kaldırılması sosyal mühendislik yaşam döngüsünün en önemli 
basamaklarını oluşturmaktadır. Özellikle hedef hakkında can alıcı bilgilerin toplanması ve son adımda 
sosyal mühendisi ele verebilecek tüm delillerin ortadan kaldırılması sosyal mühendislik yaşam 
döngüsünün en önemli basamaklarını oluşturmaktadır (Gündüz & Daş).
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(Gündüz & Daş)

Sosyal Mühendislikte; hedef kitle herkes olabilmektedir. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
demografik bilgiler vb. sınıflandırmalar ayırt edilmeksizin büyük bir denize atılmış tek bir olta gibi 
gözükse de kullanılan kaynaklar ve hedef seçimi spesifik bir şekilde de gerçekleşebilmektedir (Keskin 
& Gözenman, 2019).

3-Popüler	Sosyal	Mühendislik	Yöntemleri	

 Her geçen gün yeni bir sosyal mühendislik örneği ile karşı karşıya kalmaktayız.Bu çalışmada  
son dönemde en çok görülen  sosyal mühendislik yöntemleri ele alınmıştır.

3.1 Teknoloji Temelli Sosyal Mühendislik Yöntemleri 

Temeli teknolojiye dayanan sosyal mühendislik yönteminde, kişiye ait bilgiler teknoloji kullanılarak 
elde edilmektedir.

3.1.1 Virüsler, Solucanlar, Truva Yazılımları

Virüsler, solucanlar ve truva yazılımları; bilgisayar ve sistemlerin düzgün şekilde çalışmasını 
engelleyen , kullanıcının izni ve bilgisi dışında sistemi yönlendirmesine olanak sağlayan , bilgisayar ve 
sistem içerisinde yer alan veri ve bilgilerin ele geçirilmesine bu yol ile izin veren  kötü amaçlı yazılım 
çeşitleridir. Bu yazılımlar sistemin yavaşlamasına ve çökmesine sebebiyet vermektedir.
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3.1.2 . Tuş ve Ekran Kaydediciler

Hedefteki kişinin klavye hareketleri kayıt altına alınarak bilgi elde edilmektedir.

3.1.3 Phishing (Oltalama Saldırıları )

Hedef kişiye ait şifre, kart bilgileri gibi hassas bilgileri genellikle e-posta ile aldatarak elde etme 
yöntemidir. Oltalama e-postaları, insan psikolojisinden faydalanarak güvenilir bir kaynak gibi görünüp, 
hedefteki kişiyi bilgi ve parasını vermeye ikna etmeye çalışmaktadır; gönderen kişi tanınmayan biri 
olabileceği gibi iş, okul, arkadaş görünümü veren hedef odaklı oltalama (spear phishing) e-postaları 
gönderen sahte kimlikte biri de olabilir (Acılar & Baştuğ, 2016).

3.1.4 WI-FI Dolandırıcılığı

Sosyal mühendisler ortak kullanım alanlarında, mekanlarda şifresiz Wi-fi alanı yaratarak hedef kişinin 
bu ağa bağlanması ve bilgilerinin ele geçirilmesi planlanmaktadır.

3.1.5 Pop- Up Ekranlar

Hedefteki kişilerin cihazlarına ani ve seri şekilde  bildirimler ileterek kişilerin bu bildirimleri  tıklaması 
amaçlanmaktadır. En çok karşılaşılan örnekler reklam, arıza, güncelleme bildirimleridir.

3.1.6. Spam E-Postalar ve Botnet 

Genellikle istenmeyen mailler olarak isimlendirilen bu e-mailler, alıcı kişinin cihazına içerisinde taşıdıkları 
zararlı yazılımları bulaştırabilmekte, içerisinde virüs bulunan, zararlı yazılımlar barındıran sitelere de 
farklı senaryolar ile yönlendirme yapmaktadırlar. Bot terimi robotun kısaltmasıdır. Saldırganlar hedefteki 
kişilerin cihazlarına kötü amaçlı yazılımlar, programlar sızdırarak, cihazı kullanıcıdan habersiz olarak 
internette farklı görevlerde kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Zombi olarak da bilinmektedirler. 

3.1.7 Teknolojik Donanımlar 

Hedefteki kişiye ait bilgileri ele geçirmeye yönelik teknolojinin veya teknolojik cihazların kullanılmasıdır. 
Kullanılan donanımlar ile  mağdurun  ortam dinlenmesinin yapılmasına , yaptığı işlem hareketlerinin 
bu cihazlar aracılığıyla  kaydedilmesine, yapılan işlemlerin kopyalanmasına, işlemlere müdahale 
edilmesine olanak sağlar.

 3.1.8. Ortadaki Adam Saldırısı 

Ortadaki adam saldırısı (Man-in-the-middle attack), bir network aracılığıyla hedef kişinin 
bilgisayarı ve diğer kullanılan ağ araçlarının (yönlendirici, switch, modem ya da server gibi) arasına 
sızıp, bilgilerini ele geçirmeye yönelik bir saldırı çeşididir.

  3.1.9. Tarayıcı Saldırıları 

Tarayıcıdaki adam saldırısı (Man In The Browser Attack),  mağdurun sistem şifrelerini ya da 
kullanacağı şifreleri ele geçirmek yerine, mağdur tarafından kullanılan internet tarayıcısı içerisine zararlı 
yazılım yerleştirerek  saldırıda bulunulmasıdır. Bu saldırıda ilgili işlemin yapılması için hedef kişinin 
internet bankacılığına girmesi ya da para transfer işlemi yapması beklenmektedir. Bu esnada zararlı 
yazılım içeren internet tarayıcısı eklentisi hedef kişinin kullanıcı bilgilerini, alıcı bilgilerini, transfer 
bilgilerini, miktarları değiştirebilmekte, kullanıcı adına transferler gerçekleştirebilmektedir.

3.2 İnsan Tabanlı Sosyal Mühendislik Yöntemleri 

Temeli insana dayanan sosyal mühendislik yöntemlerinde , sosyal mühendisler hedefteki kişiden bilgi 
almak ya da istenilen işlemleri yaptırmak amacıyla  kişi ya da kişiler ile iletişime geçip oluşturdukları 
senaryo dahilinde, bir kimliğe bürünerek, güven vererek, etkileyerek ve ikna ederek bilgilerinin ele 
geçirilmesi ve sosyal mühendisin amacı doğrultusunda kullanılması sürecine dayanmaktadır. 
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3.2.1 Çöp Karıştırmak (Dumpster Diving) 

Çöp karıştırma, değerli bilgiyi çöpte araştırma ile ilgilidir . Çöp karıştırma bir sistemi veya bir 
kullanıcının potansiyel faydalı bilgilerini elde etmek için bir köşeye atılmış kâğıt, CD gibi öğeleri 
çöp torbası içerisinden ayrıştıran bir yöntemdir. İsim, adres, numara, şifre gibi kişisel bilgilere, şirket 
dosyalarının düzenleme aşamalarındaki çıktı örneklerine, hatırlatıcı bilgilere, eski kayıtlara bu şekilde 
erişilerek hedef hakkında bilgiler toplanır. Çöp karıştırma yöntemiyle elde edilen bilgiler sahte senaryo 
üretme, oltalama saldırısı gibi yöntemlerde kaynak olarak kullanılabilir.

3.2.2 Omuz Sörfü Ve Kulak Misafirliği

 Kullanıcı giriş bilgileri gibi çalışanlara ait bilgileri elde etmek için başkasına omuz üzerinden klavye 
veya ekranlarına bakmak gibi doğrudan gözlem tekniklerine başvurulduğu sosyal mühendislik saldırı 
yöntemidir. Ayrıca kulak misafirliği yapılarak çalışanlar gizlice dinlenip bilgiler herhangi bir olası 
saldırı için kullanılabilir.

3.2.3 İkna Yolu Dolandırıcılığı 

Sosyal mühendisin hedef kişi ya da kişilerde güven oluşturarak, çeşitli senaryo ve psikolojik testler 
uygulaması yoluyla bilgilerini ele geçirme ve amaçları için kullanmasıdır. İkna yolu dolandırıcılığı 
yöntemleri arasında hedef kişiye yönelik olarak en sık kullanılanlar; çeşitli ortamlarda ve platformlarda 
vaat, ödül, imkan ve fırsat sunma, belirli ürün üzerinden satış ve pazarlama, yardım ve bağış toplama, durum 
psikolojisi oluşturarak korkutma ve endişe yaratma ve bilgilerini kontrol etme amacıyla yaklaşılmasıdır.

4-Sosyal	Mühendislik	Teknikleri	

4.1 Yalan Söyleme 

4.2 Kısmen Gerçeği Söyleme 

4.3 Gerekçe Sunmak 

4.4 Kaçınma ve Yönlendirme

Kaçınma  ve saptırma , sosyal mühendisler tarafından oldukça sık başvurulan  tekniktir.Bu yöntemde 
hedefteki kişi bir soru sorduğunda  saldırgan  konuyu fark ettirmeden değiştirerek ya da alakasız başka  
şeylerden bahsederek soruyu yanıtlamaktan kaçınır (Yalçın & Avşar, 2018).

4.5 Karşılıklı Etki

4.6 Mizah Kullanımı 

4.7 Evet- Evet Tekniği

Evet -evet tekniğinde hedefe üst üste evet cevabını verebileceği sorular sorulur.Hedefteki kişinin 
zihni her şeyi kabul edecek şekilde yönlendirilir.Bu yönnlendirme sonucu hedefteki kişi bir süre sonra 
sorgulamadan evet yanıtını vermeye başlar.Ard arda sorulardan sonra sosyal mühendis asıl sormak 
istediği soruyu sorar ve cevabını alır .

4.8 Önce Ver Sonra Geri Al Tekniği

5-Sosyal	Mühendislik	Örnek	Olaylar	

Sosyal Mühendislik dolandırıcılığı , güvenlik zafiyetleri hemen hemen hayatımızın her anında 
her alanda karşımıza çıkmaktadır.Bu bölümde  bu dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin örnek olaylardan  
bahsedeceğiz.
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Örnek -1

Banka müşterisi çalan telefonuna cevap verdiğinde karşıdaki kişi; 

- İyi günler Aysel Hanım, ben X Bank’tan Emine (dolandırıcı kendisini müşteriye banka çalışanıymış 
gibi tanıtır) 

- İyi günler! - 1234 4567 7891 1234 numaralı kartınızdan 1.000 TL Buzdolabı Markette harcama 
yapılmış (kişi yapmadığı bir işlemle tedirgin edilir)

 - Yok canım, ben öyle bir işlem yapmadım! Bu da nerden çıktı, şimdi ne yapacağız?

 - Anlıyorum, bizde bu harcamayı yapanın siz olmadığınızı düşündüğümüz için aradık. İşlemi kabul 
etmiyorsanız, telefonunuza göndereceğim şifreyi bana okumanız gerekiyor. Dolandırıcı, cep telefonu 
almak üzere bu sırada ele geçirdiği kart bilgilerini internet üzerinden bir siteye girer ve bu alış veriş 
işlemi sırasında gerekli olan tek kullanımlık şifre mesajı müşteriye gönderilir. - Okurum tabi, lütfen 
işlemi iptal edin. Müşteri “ucuz atlattım” diye düşünerek telefonuna gelen şifreyi dolandırıcıya okur. 
Sonuç olarak; dolandırıcı müşteriden telefona iletilen sanal alışveriş şifresi (3D güvenlik şifresi) ile 
müşterinin kartından 3.500 TL’lik bir cep telefonu satın alır. Müşteri, dolandırıldığını daha sonra gelen 
kredi kartı hesap özetini gördüğünde öğrenir. (Birliği, 2015)

Örnek -2

Dolandırıcı, börekçinin dükkânına POS cihazı servisinden geldiğini ve yaka kartını göstererek 
cihazda güncelleme yapılması gerektiğini mağaza sahibine söyler. POS cihazını geçici olarak söküp 
bakımını yapmak üzere teslim alır. Bir saat sonra POS cihazındaki (olmayan) arıza giderilmiş ve yerine 
takılmıştır. Üç gün sonra, bir müdahale için ikinci kere gelir artık mağaza sahibi zaten teknisyeni tanıdığı 
için daha rahattır. Dolandırıcı bu sefer daha kısa bir süre için POS cihazını teslim alır ve geri getirir. 
Dolandırıcı hedefine ulaşmış ve POS’a kopyalama cihazı takmıştır (Birliği, 2015)

Örnek -3

Kendisini savcı olarak tanıtan kişi banka müşterisine, banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele 
geçirildiğini ve acilen bankaya gitmesini söyler. Panik olan banka müşterisi, hangi bankada hesabı 
olduğunu telefondaki savcıya iletir. Savcı çok gizli bir operasyon içinde olduklarını, çevresinde bulunan 
hiç kimseye bu bilgileri vermemesi gerektiğini ve telefonunu sürekli açık tutmasını tembihler. Telefondaki 
savcı tarafından, banka personelinin de bu örgütle bağlantısı olduğu ve onlara da güvenmemesi gerektiği 
telkininde bulunur. Banka müşteri tüm parasını vadesini bozarak bankadan çeker. Banka memuru 
müşterinin telaşlı halinden şüphelenir, parasını neden almak istediğini sorar, ancak telefondaki savcının 
sözlerine inanan müşteri banka personelini “sana ne benim param, neden zaman istersem çekerim” 
diye tersler. Açık telefonda bekleyen savcı bu gizli operasyonun gereği olarak müşterinin parasını 
koruyacağını belirtir ve elindeki paraları Meşe sokağındaki çöp bidonunun yanına bırakmasını ister. 
Müşteri tüm parasını çöp bidonunun yanına bırakarak sokaktan uzaklaşır. Telefondaki savcı bu gizli 
operasyon sonunda parasını savcılıktan gelip alacağını belirtir ve kendisini arayacağını söyler. Müşteri 
uzun süre bekledikten sonra savcıdan telefon gelmeyince savcıya ulaşmaya çalışır. Sonuç alamayınca 
durumu yakınlarına anlatır. Ancak iş işten geçmiştir, yakınları müşteriye dolandırıldığını söyler. Bir 
kamu kurumundan üst düzey yönetici olarak emekli olan müşteri hakkını aramak üzere bu dolandırıcılık 
eylemini gerçekleştiren kişi(ler)den şikâyetçi olur. (Birliği, 2015)
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Örnek -4

Kişi internet arama motorunda reklam amacıyla gösterilen “kart borç bilgisini öğrenme” linkine 
güncel borcunu öğrenmek için tıklar. Sitede yer alan finans kurumları logoları ve banka logoları güven 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, hiç düşünmeden kartının 16 haneli numarasını, CVV2 kodunu, son 
kullanma tarihi bilgilerini ve hatta cep telefonu numarası, müşteri numarası ve annesinin evlenmeden 
önceki soyadı bilgisini doldurur ve borcunu öğreneceğini düşünerek “Gönder” butonuna basar. Ancak 
sistem çalışmaz. Birkaç gün içinde kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs arar ve kartından 
yapılan 1.000 TL’lik harcama işlemini kendisinin yapıp yapmadığını sorar. Tabii ki harcama ona ait 
değildir! Banka görevlisi işlemi iptal edebilmesi için cep telefonuna göndereceği 6 haneli rakamdan 
oluşan şifreyi kendisine okumasını ister. Birkaç saniye içinde cep telefonuna şifre gelir, yapılan işlemin 
iptal edileceğini düşünen kişi numaralardan oluşan şifreyi telefondaki banka görevlisine okur. Kartından 
kendisinin yapmadığı bir harcamanın iptal edilmesinden mutlu olarak telefonu kapatır. Ancak birkaç saat 
içinde yine kendisini banka görevlisi olarak tanıtan birisi tarafından aranarak, internet şube üzerinden 
gönderilen 20.000 TL (ki bu vadelide bulunan tüm parasıdır) para transferinin kendisi tarafından yapılıp 
yapılmadığını sorar. Öğrenir ki daha önce cep telefonuna gelen ve telefondaki kişiye okuduğu şifre 
aslında İnternet Bankacılığı şifresidir ve bu bilgiyi dolandırıcı ile paylaşmıştır. (Birliği, 2015).

 Örnek olaylardan görüleceği üzere sosyal mühendisler günlük hayatımızın her alanında ve hiç 
aklımıza gelmeyecek anlarda bir boşluk bularak bilgilerimizi ele geçirmektedirler.

Sonuç

Siber saldırılar içerisinde en yoğun olarak kullanılan saldırı türü Sosyal Mühendislik saldırılarıdır. 
İnsan odaklı saldırıların temelinde sistem içerisindeki en zayıf halkanın insan olmasından kaynaklıdır. 
İnsan odaklı bu saldırıları önlemenin tam olarak bir yöntemi bulunmamaktadır. Zaman ilerledikçe her 
geçen gün farklı bir sosyal mühendislik yöntemi karşımıza çıkacaktır. Bu aşamada yapılabilecek tek şey 
kişilerin bu konularda bilgilendirilerek ,eğitilmeleridir. 
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GÜNCEL, KÜLTÜR-SANAT
AVUKAT ANISI

II



Askeri Yüksek İdare Mahkemesi   Birinci Dairesinin “Vazife Malûllüğü Aylığı Bağlanmaması İşle-
minin İptali ile Vazife Malûlü Olduğunun Tespitine İlişkin  1986/ 123  Esas, 1987/ 53 karar  sayılı ve   
17.03.1987 tarihli 13 sahifelik kararının özeti ;  

1-Ardahan Hanak İlçesi Atalar Mahallesinde oturan Mirze Demirci , 24.07.1957 de askere gönderilir. 
01.11.1958 günü top arabasını çeken atları sulamak için götürürken, fünyenin  patlaması üzerine  iki 
gözünü  kaybeder. Gözlerini kaybettiğine dair Mareşal Çakmak Hastanesince , 14.01.1959  tarihli ve 
165 sayılı rapor verilir.

 2- Mirze Demirci, söz konusu rapor gereği çürüğe çıkarılarak 12.2.1959 de terhis edilir. Mirze Demirci 
çürüğü çıkarılarak terhis edilmesi üzerine sözlü olarak maaş bağlanması isteminde bulunur.  Vak’a rapo-
ru yanlışlıkla T.B.M.Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına gönderilir.  

Bunun üzerine Mirze Demirci’nin kendi beyanına göre , “Vazife Malûllüğü Aylığı ” bağlanması için 
bir süre bekler, aylık bağlanmasının gecikmesi üzerine 22.7.1959 de  Askerlik Şubesine başvuruda 
bulunarak “ Vazife Malullüğü Aylığı” bağlanması isteminde bulunur. 

3- Bu başvurudan cevap verilmeyip bir sonuç alınmayınca  31.10.1963 tarihinde maaş bağlanması 
için  T.B.M.M. Dilekçe Karma Komisyonuna Başkanlığına dilekçe verir. Dilekçenin bir suretini de 
K.K.Komutanlığı kanalıyla 16.12.1967 tarihli yazısıyla Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne  gönderilir.

4- Emekli Sandığı  Müdürler kurulu, 21.3.1968 tarihli ve 2452 sayılı kararında “….5434 sayılı yasanın 
49.maddesinde öngörülen 1.5 yıl içerisinde başvuruda bulunulmadığından” süre yönünden   isteminin 
reddine karar verir.  

5-Mirze Demirci, avukatı vasıtasıyla ,Müdürler Kurulunun red kararının İptali için Danıştay’a başvurarak 
“Red Kararının İptali” için dava açar.

Danıştay 10 .Hukuk Dairesi,1973/285 esas,1975/509 karar sayılı ve 16.2.1975 tarihli kararı ile esasa 
girmeden başvuru süreninin geçtiğinden bahisle  dava   reddedilir.

6-5434 Sayılı kanunun 49.maddesinden öngörülen 1.5 yıllık süreyi geçirenler için çıkarılan 1976 sayılı 
kanunun gecici 2.maddesinde “….yeniden 1 yıllık süre”  tanınması üzerine, Mirze Demirci, 3.5.1976 
tarihinde sandık kaydına geçen 26.4.1976 tarihli dilekçesiyle,  Emekli Sandığına başvuruda bulunarak 
“Vazife Mamullüğü Aylığı” bağlanması istemiştir 

Geç Kalan Adalet,
Adalet Değildir Emekli  Av. Emin AZERİ
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7-Uzun sürene yazışmalar sonucu ,Emekli Sandığı,

a-Gerek davacının,

b-Gerekse ilgili yerlerden gerekli belgelerin getirilmesi mümkün olmadığından 

bahisle 10.08.1983 tarihli yazısıyla  (Özetle), “ Davacının gerekli belgeleri sunamadığından” dolayı 
maluliyet durumun incelenmesinin mümkün olmadığını  ve isteminin reddine karar verir.

	8-Davacı, 1983 de Hanak Asliye Hukuk Mahkemesinde,”Vazife Malulü” olduğunun tespiti için dava 
açmıştır. Hanak Asliye Hukuk Mahkemesi, 1983/95 esas,1984/66 karar sayılı ve 28.5.1984 tarihli 
kararında(….Maraşal Çakmak Hastanesinin 14.1.1959 tarihli ve 165 sayılı raporu gereği, davacının 
çürüğe ayrıldığı tesbitine, diğer hususların reddine karar verir.

9-Hanak Asliye Hukuk Mahkemesinin iş bu kararı , Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 6.12.1984 ve 1984/78 
esas sayılı kararı ile “Görevsizlik “ bozularak iade edilir.

10-Hanak Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma ilamına uyarak 1985/260 esas,1985/263 karar 
sayılı ve 30.9.1985 tarihli kararı ile “ Davanın Görev” yönünden reddine karar verir.

11-Davacının daha önce açmış olduğu dava,11.10.1985 tarihinde kayda geçmiş, gerek bu gerekse 
sonradan verdiği dava dilekçesi 2 ocak 1986 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaydına 
geçer.

12-Askeri Yüksek İdare Mahkemesi;

-İşlemlerin incelenmesi sonucu, özellikle 1976 sayıIı  kanunun yeni başvuru hakka dikkate alındığında, 
herhangi bir süre aşımı olmadığı,

-Hanak Asliye Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararının tebliğinden sonra 1602 sayılı yasanın 
41.maddesinde öngürüldüğü  üzere 30 günlük süre içerisinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 
davanın açıldığı  anlaşılmıştır . Bu nedenlerle süreye ilişkin itirazların reddi cihetine gidilmiştir.

-Emeklilik işlemleri Emekli Sandığınca yapılmakla beraber ön işlemler Milli Savunma bakanlığınca 
yapıldığından, askerlik hizmetini yapanların sakatlanmaları halinde “Vazife Malulü” olup olmadıkları 
belgeler bu bakanlığın elinde bulunmaktadır. Bu itibarla “  Maluliyet ve Şehitliğin”  tespiti Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi ait bulunmaktadır.

-Davacıya ait askerlik safahatını gösteren  “Askerlik	dosyasındaki” belgeler arasında	terhis belgesinin 
bulunmadığı, 

-Mahkemenin  ara kararında istediği yazıyı cevap veren  Mareşal Hastahanesi 16.2.1987 tarihli 
yazısında,  1958-1959-1960 yıllarıyla ilgili olmak üzere , Mirze Demirci’ye ait müşahade kağıtlarına  
rastlanmadığı, 

-- Kars Cumhuriyet Savcılığının 8.1.1987 tarihli cevabı yazısında  davacının kaydının bulunmadığı,

d-Ayrıca Milli Savunma Bakanlığının Arşiv Müdürlüğünün 4.2.1987 tarihli yazılarında  anılan	dosyanın 
olmadığı ,……vs…vs görülmüştür. 

Tüm bu noksanlıkları karşı Askeri İdare Mahkemesinin değerlendirmesi ve yorumu (özetle)  şöyle 
olmuştur ;

-Olay sonrası tutanağın tutulmaması,

-Keza hastane ve askerlik kayıtlarının tutulması,

-Adli soruşturmanın yapılması gibi işlemler idareye tevdi edilmiş görevlerdir. Bu tür sorumlulukların 
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davacıya	yükletilmesi mümkün değildir……İdarenin açık ve seçik hizmet kusurunun  davacıya yükle-
nerek onun aylık almaktan yoksun bırakılmasını Demokratik Hukuk Devleti esas ve ilkeleri ile bağdaş-
tırmak mümkün değildir……..yine  Askeri ceza kanunun12.md.de .

“Gerek malum ve muayyen olan ve gerek amir tarafından emredilen bir askeri vazifenin ast tarafından 
yapılması” gerekmektedir .

Bu tanımlamalara göre davacının genel olarak hizmet yaptığı sırada gözlerini kaybettiği ….. hayvanla-
rın bakımı ile görevlendirilen bir askerin onları sulamaya götürmemesi elbette düşünülemez……emrin 
yazılı veya sözlü olmasını sonucu etkilemeyeceği ortadadır…..çoğu kez bu tehlike görevin bünyesinden 
doğmakta ve hizmetin etkisini ortaya koymaktadır…..bu bakımdan maluliyet olayının hizmetin içinden 
gelen ve etkisiyle meydana geldiğini kabul etmek gerekir, keza ……5434 sayılı yasanın ….45 mad-
desinde….vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğan kazalara “ Vazife Malullüğü “ denileceği 
hükme bağlanmıştır. ……belirtilen	kayıtların	ve	tutulması	gereken	tutanakların

görevliler		tarafından tutulmamış olması ilgililerin		vazife	maluliyeti		aylığı	alması	gereken	hakkını		
ortadan	kaldırmaz.......davacı… Mirze Demirci, bataryada hayvanların bakımı ile görevli olduğu ve 
1.11.1958  tarihinde hayvanları sulamaya götürürken  kendi kusuru olmaksızın bir fünyenin patlaması 
her iki gözünü kaybettiği ….kör olduğu  anılan hastanenin 14.1.1959 gün ve 165 sayılı raporuyla çürüğe 
çıkarıldığı …….görevliler tarafından ilgili belgelerin hazırlanmaması  ve ilgili tutanakların düzenlen-
memesinin sorumluğunun  davacıya  yüklenemeyeceği, bu durumun vazife malullüğü aylığı bağlanma-
sına ENGEL olamayacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Vazifesi	sırasında	iki	gözünü	kaybeden	…..okur	yazar	olmayan,	fakir	ve	çalışamayacak	durum-
da	bulunan	davacıya	30	SENEYE	YAKIN	BİR	SÜRE	İÇERİSİNDE	AYLIK	BAĞLANMAMIŞ-
TIR…….vazife	maluliyeti	aylığı	bağlanmayarak	davacının		kaderiyle	baş	başa-yüzüstü	bırakıl-
ması		ANAYASA	,	HAKKANİYET,ADALET		kurallarına	uygun	düşmemektedir	

Davalı Sandık Vekilinin ,bu konuda Danıştay’ın  kesin bir  kararının bulunduğunu  iddia etmişse de…..
karardan sonra 5434 S.K.değişiklik öngören 1976 sayılı kanunun geçici 2.maddesi ve 3284 sayılı kanu-
nun 10.geçici  maddeleriyle  davacıya ikinci kez başvuru hakkı tanınmıştır
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Neticeten ;

Vazifesi sırasında iki gözünü kaybeden….okur-yazar olmayan, fakir ve çalışamayacak durumda bulu-
nan davacıya ,30 seneye yakın bir bir süre içerisinde maaş bağlanmamıştır…..vafize maluliyeti aylığı 
bağlanmayarak davacının kaderiyle baş başa  ve yüzüstü bırakılması Anayasa,Hakkaniyet ve Adalet 
kurallarına uygun düşmemektedir.

Yukarıda	açıklanan	nedenlerle,…Mirze	Demirci’nin	vazife	malulü	olduğu	kabul	edilerek		aylık	
bağlanması	gerekirken	aksine	yapılan	ve	özellikle	sebep	ve	amaç	yönünden	mevzuata	ve	Hukuka	
aykırı	bulunan	İŞLEMİN		İPTALİNE	……yargı	giderlerinin		her	iki	davalı	idareye	yükletilmesi-
ne	…sona	eren	askerlik	dosyasının	davalı	Milli	savunma	bakanlığına,	emeklilik	tahsis	dosyasının	
Emekli	Sandığı	genel	müdürlüğüne	iadesine,	karar	verilmiştir.

17 Mart. 1987 .  
(Başkan ve Üye Hakimlerin isim ve imzaları)

           

Askeri	Yüksek	İdare	Mahkemesinin	iş	bu	kararı	örnek	gösterilecek	ve	saygı	duyulacak	önemli	
bir	karardır.	Şöyle ki, Sözlük anlamında   Adalet “Hakkın ve Kişiliğin” korunmasını öngörmektedir. 
Hâkkaniyet  kuralı ise  4721 Sayılı Medeni kanunda belirtildiği üzere  “ …Hakime takdir yetkisi tanınan  
durumlar da , Hâkimin bu takdir yetkisini, somut olayın özelliklerine uygun olarak ve adalet ilkelerini 
gözeterek kullanmasıdır ”.

 Hâkkaniyet kurallarında ,  şekli ve katı kurallar yoktur. İş bu davamızda Askeri Yüksek İdare Mah-
kemesinin, özellikle delillerin toplanması konusunda  sorumluluğu davalılara yüklemesi , 30 yıl süren 
davayı sonuçlandırdığı gibi davacı Mirze Demirci’yi de maddi ve manevi bakımdan perişan olmaktan 
kurtarmıştır.

Hukuk, sadece şekli adalet kurallarından ibaret olmadığı ve yeri geldiğinde hakkaniyet kuralların da  
uygulanmasını da gerektiriyor. Bu nedenle olsa gerek ki,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılama 
usulünde,  “Zamanaşımına” yer verilmemiştir ve  çok da isabetli olmuştur.

11.08.2021
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İspanya kralı Kral IV. Philippe’in baş ressamı Diego Velazquez’in Nedimeler’i, yapıldığı tarihten 
bu güne kadar üzerine en çok düşünülmüş, en çok tartışılmış ve en gizemli tablolardan biri olmuştur. 

Tabloya ilk bakıldığında en dikkat çeken figür, ortada duran küçük kız olur. Bu küçük kız İspanya 
kralının kızı ve veliaht prenses Infanta Margaritadır. Tablodaki en aydınlık tonda resmedilen prenses 
tablonun odağında yer almakta ve gayet sağlıklı görünmektedir. Bu durum sanat tarihçilerince o günün 
İspanyasının içinde bulunduğu durumla ilişkilendirilmektedir. İspanyanın düşüş döneminde yapılan bu 
tabloda prensesin ülkenin geleceğinin idealleştirilmiş halini temsil ettiği düşünülmektedir. 

Presesin iki yanında tabloya da ismini veren nedimeler yer alıyor. Reverans veren nedimenin he-
men yanında tablonun sağ alt tarafında saray soytarıları olan cüceler ve bir köpek bulunuyor. Hemen 
arkada bulunan fısıldaşarak konuştukları görülen ve daha bulanık resmedilmiş olan kadın ve erkek ise 
yine saray görevlileridir. 

Resmin en dikkat çeken figüründen biri elinde paleti ve fırçasıyla bize bakan ve bu tablonun da res-
samı olan Velazquezdir. Önünde duran büyük tuale, kimilerine göre içinde bulunduğu tabloyu yapıyor 
kimilerine göre tablonun arka tarafındaki aynada görülen kral ve kraliçenin portesini çiziyor. Ancak kral 
ve kraliçenin bu boyutta bir tablosunun olmadığı bilindiğinden; kral ve kraliçenin o sırada odada, bizim 
gibi izleyici konumunda olmaları olasılığı daha yüksektir.

Tablonun arka tarafında yer alan kapıdan içeri girmekte mi çıkmakta mı olduğu belli olmayan kra-
liçenin özel saray görevlisi görünmektedir. Bu figür tablonun kaçış noktasında yer alır. Arkada kral ve 
kraliçenin görüldüğü ayna ile birlikte tabloda bir derinlik duygusu oluşturur. 

Nedimeler; tablodaki figürlerin kompozisyonu, arkada yer alan ayna ve ressamın bir adım geri 
giderek attığı bakış ile bize sanki o anda, o yüksek tavanlı saray odasında, ona poz verirken olduğumuzu 
hissettiren üç boyutlu bir dünya sunar. 

Ünlü ressam Pablo Picasso tarafından da üzerine en çok düşünülen ve kendisi tarafından 58 eskizi 
yapılan bu eşsiz tablo günümüzde Madrid’de bulunan Prado Müzesinde sergilenmektedir. Kim bilir 
belki bir gün bu eşsiz tabloyu görme şansımız olur ve tüm gizemiyle bizi 17. yüzyılın İspanyasının en 
ünlü ressamının resmetme lütfu gösterdiği biri haline getirir.

Bakanın Bakılan Olduğu
365 Yıllık Bir Muamma:
Nedimeler – Las Meninas Av. Gamze BAĞCI
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Ardahan Barosu’nun 1.Kuruluş Yılı Sebebiyle 
Düzenlenen Çelenk Koyma Töreni
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Baromuzun 1.Kuruluş Yılı Sebebiyle
Düzenlenen Yemek Organizasyonu 

Ardahan Barosu Dergisi

189189



Av. Ceren Arslangörür Ruhsat Töreni

Ardahan Barosu Dergisi

190190



Av. Sevda Demirbaş ve Av. Sefer Özdemir Ruhsat Töreni
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Av. Binali Onursal’ın Cenaze Töreni
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Av. Faruk Atalay ve Av. Yakup Akıncı Ruhsat Töreni
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Hanak İlçemizde Görevli Savcılarımızın 
Baromuzu Ziyareti 
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Av. Mert Çoban Ruhsat Töreni
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Avukatlar Günü Sebebiyle Milli Egemenlik 
Parkında Düzenlenen Çelenk Koyma Töreni
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Avukatlar Günü Sebebiyle Baromuz
Tarafından Düzenlenen Yemek Organizasyonu
ve Meslek Kıdemi 20 Yılın Üzerinde Olan 
Meslektaşlara Plaket Takdimi 
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Av. Mehmet Yeşilbaş Ruhsat Töreni
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Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Başkanı
Sayın Ömer Uğur Gençcan ‘nın Baromuzda 
Vermiş Olduğu Meslek İçi Eğitim ve Ziyaretleri
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Av. Fatih Candemir ve Av. Ozan Şimşek Ruhsat Töreni
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