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TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ'ne YAZI GÖNDERECEKLER IÇIN BILGI NOTU
1.1988 yılından bu yana çıkmakta olan Dergimiz, Eylül2002 tarihinden bu yana da "Hakemli Dergi"
olarak yayımlanmaktadır. Bundan böyle "Hakemli dergi' olarak yayırn ına devam edecektir.
2.Dergiye gönderilecek yazıiann başka bir yerde yayımlanmam ş ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
3.Yazıların uzunlu ğu Dergi format ı nda 30 sayfay ı (ya da12.000 sözcü ğü) geçmemelidir. Özellikle
hakem incelemesinden geçirilmesi istenilen yaz ılar, "Word for Wlndows"un de ğişik versiyonlannda kaydedilmi ş bir disketle birlikteA4 boyutunda Iki nüsha bilgisayar ç ıktısı ile gönderilmelidir.
Bilgisayar çıktılarında 2 satır aralığı kullan ı lmalıdır.
Dlpnotlann sayfa alt ı nda gösterilmesi gerekmektedir.
Yazı lann ana bölümlerinde 12 punto, dlpnötu, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde 10 punto
had büyüklüğünün ve limes (New Roman) karakterinin kullan ılmas ı gerekmektedir.
4. Gönderilen yazılann yayımlanması kabul edildiği takdirde, yaz ının basıiı ve elektronik yayım
haklarına TBB sahip olacaktır.
5.Yazarlar, unvanlann ı, görev yaptıkları kurumlan, haberleşme adresleri ile telefon numaralann ı ve
varsa e-mail adreslerini, bir adet fotoğrafları ile birlikte göndermelidirler.
6.Dergiye verlleceklgönderiiecek yaz ılar Yayı n Kurulu'nca ilk değerlendirilmesi yap ıldıktan sonra,
yazarı tarafından istenildiği takdirde, hakemeilıakemlere gönderilecek; hakemdenflıakemlerden
gelecek rapor doğrultusunda yazını n "Hakemli yazılar" bölümünde bas ılmasına, yazanndan rapor
çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yaz ın ın geri çevrilmesine karar verilecek ve durum
yazara en kısa sürede biidirilecektir.
7.Yazan tarafından "Hakemil Yazılar bölümünde yayımianması istenilmeyen yazılar, Dergi Yayım
Kurulu'nun kararı ile yayımlanabilecektir.
8.Yayımianmayan yaz ılar yazara geri gönderilmeyecektir. Ancak, durum yazara hemen bildirilecektir.
Yazann, Kurul'un yay ımiamama karanna ve hakem raporuna itiraz hakk ı vardır.
9.Yazardan düzeltme Istenilmesi halinde, düzeltmenin en geç bir ay içinde yap ılarak yazının Yayı n
Kurulu'na ulaştıniması gereklidir.
10.Dergiye gönderilen yaz ılann yazım bak ımından son denetimlerinin yap ılmış olduğu, yazann
disketteki biçimiyle yazı nı n basımı için "olur" verdiği kabul edilecektir. Yaz ı teslim edildikten
sonra baskı düzeltmeleri için ayrıca yazara gönderlimeyecektir.
Yazıda, yazım yaniışlannı n olağan ın üzerinde olmas ı yazının geri çevrilmesi için yeterlidir.
11.Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nin yaz ı dili Türkçe'dir. Ancak, İngilizce, Almanca, i4ans ızca ve
Italyanca yazı lar da yayımianabilir. Yaz ı bu diilerden hangisi ile yazılmış olursa olsun, ULAKB İM
koşullan Için, yazann olanağı varsa, yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yaz
ıya eklenmesi
ve en az 150, en çok 200 sözcükten olu şan Türkçe ve İngilizce özetierin de yazının sonuna
konulmas ı gerekmektedir.
12.TBB Dergisi, bilimsel yaz ı ve makaleler yan ında kitap tanıtma yazılarına, Yargıtay, Daııştay,
Anayasa Mahkemesi kararları krftiklerine ve güncel olaylan irdeleyen notlara dayer verecektir.
Bu yazılar Dergi Yayın Kurulu'nun karan Ile Dergi'de yer alabilecektir.
13.Yazısı kabul edilen yazariara derginin yay ımianmasından sonra TBBYAYiNLARINiNHAZIRLANMASI, BASIM VE DA ĞITIMI YONETMEL İĞİ çerçevisinde telif ücreti ödenecek; ayrica yazanna
üç adet Dergi gönderilecektir.
-
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editörden...
Dergimiz, yeni biçimi ve zengin içeri ğiyle ilgi gördü. Tahmin etti ğ imiz gibi, hukuk
dergisinin s ın ı rl ı da olsa yenilenmesi heyecan yaratt ı ; eleştiıileryöneltildi; önerilerüretildi;
seçenekler sunuldu, Bunlar ı n tümünün bileşkesi, derginin hukuk camias ı nda, avukatlar,
yarg ıçlar, savcı lar ve akademisyenler aras ı nda konu şuluyor olmas ı yd ı .
Öneriler ve eleştiriler ışığı nda, dergimiz yeni ba ştan gözden geçirilmekte, zaman
içinde isteklerin yerine getirilmesine çal ışı lmaktad ır. Ilgilenenlere içten ş ükranları m ızı
sunuyoruz.
Her sorunun yan ıtın ı Yarg ıtay kararları nda aramak, üretici ve yaratı cı hukukçu yerine
nakledici, kopyacı hukukçuları n çoğ almas ına neden olmuş ; hukukun önemli enstrürnan ı
yorum, ortal ı ktan kaybolmu ştur. Yarg ıtay kararları na bağı ml ı l ığın oluş masında hukuk
dergilerinin, web sayfaları n ı n, Yargıtay kararları n ı ticaret meta ı haline getirenlerin büyük
payı bulunmaktad ır.
Türkiye Barolar Birli ği Dergisi olarak, Yarg ıtay kararları ile birlikte, kararların eleştirilerini yayımlamak, gelişimlerini ve toplu de ğ erlendirmelerini meslekta şları m ızı n faydalanmaları na sunmak istemekteyiz. Bu planlamada önemli sorun, "ürün"dür. Yüksek Mahkeme kararların ı toplu olarak ya da tek tek irdeleyecek, eleş tirecek yetkin kalemleri
harekete geçirmek gerekmektedir. Amac ım ıza uygun bir yazı yı , geçen say ı m ızda anayasa konusunda yayımlad ık. 2003 y ıl ı değ iş iklikleri için, Ocak say ı m ız için de söz ald ı k
yazarlardan. Hukuk Usulü ve icra iflas kararlar ı ile ilgili böyle kapsayıcı bir yazıyı da
yayı mlayabileceğ imizi sanı yoruz. Tek tek karar eleş tirileri için akademisyen dostlar söz
verdiler. Ki ş isel ve mesleki sorumluluklar içerisinde, sözler yerine getirilemedi ğ i takdirde
istediğ imiz yoğunlukta yay ı n yapamayabiliriz. Bunun için, meslekta şları mızı, akademisyenlerimizi karar kroni ği alan ı nda çal ış maya davet ediyoruz. Özellikle genç akademisyenler için özgün ve her yönden yararl ı bir uğra ş olacağına da inan ıyoruz.
Cumhuriyetimizin 80. y ıl ında, hukuk alan ındaki durumu, cumhuriyetle birlikte büyüyen
bir hukukçu, say ın Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in kaleminden okuyacaks ı n ız. Ayrıca,
dil konusunda da sayı n Prof. Dr. Cem Eroğul'un yazısı ilginizi çekecektir san ı yoruz.
Dergimizde, özel durumlar d ışı nda birbirinden kopuk, ba ğı msız yazı lar yerine; hukukun belirli alanları nda yoğunlaşan araştı rmalar, makaleler, kronikler ve kararlar yay ı mlamak suretiyle, seçilen konularda fikir olu şmasın ı sağlamak istemekteyiz. Bunun ad ı,
her zaman Dosya" olmayabilir. "Çevre" ve "Insan Haklar ı" bölümleri gibi, bir amaca
yönelen yaz ılar ve kararlar bile şimi de yarat ılabilir. Bağı msız yazı lar, ileriki say ı larda
yoğunlaşman ı n başlang ı cı sayı lmal ıd ır.
va
Konuların seçimi, bize ula şan "ürün" kalitesi ile çe şidi sizlerden gelecek isteklere
göre olacaktı r.
Çoğ u kez ifade ettiğ im gibi, Türkiye Barolar Birli ğ i, yayı n konusunda iradesini ortaya
koymuş, bu konuda ciddi bir "ocak" kurmu ştur. Ürünün tad ı , kazan ı n içine atacağım ız
malzemenin lezzet ve kalitesine ba ğl ı olacaktı r.
Saygılarımla...
Teomn ERGÜL
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TBB'den Haberler
YENI ADLI YIL AÇILDI
2003-2004 adli yılı , Yarg ıtay Konferans Salonunda yap ı lan törenle açı ld ı.
Törende ilk konuşmayı Yarg ıtay Başkan ı Eraslan Özkaya yaptı . Yarg ıtay Başkan ı'n ın konu şmasın ı n geni ş bir özetini,
"Ekler" bölümünde bulacaksı nız.
Ardından kürsüye gelen Türkiye Barolar Birliğ i Başkanı Özdemir Özok konu şmasına şu değerlendirme ile ba şlad ı .
"Bugün yasal dayana ğı yanında, güzel
ve anlaml ı birgeleneğin sonucu olarak törenle karşı lad ığım ı z yeni adli y ı la, tüm
iyirnserliğ imize karşı n, yine buruk, yine
ümitsiz giriyoruz. Geride b ı raktığı nıız her
adli yı l, ekonomik, sosyal, siyasal, demokrasi, insan haklar ı, hukukun üstünlü ğ ü,
hukuk devleti yan ı nda, yarg ı erki yönünden de cesaret kinci olaylarla karşı laşmam ıza ve yeni sorunlarla kar şı karşıya gelmemize neden olmuştur. Yı llardır, her adli
yıl açılışında yapı lan konuşmalara, eleştirilere, önerilere, yakı nmalara karşın, yarg ı
erkini ayakta tutmas ı gereken temel konularda hiçbir ciddi çözüm üretilememi ştir.
Temel ilkesel ve kurumsal sorunlara ça ğa
uygun, insan hakları nın güvencesi olan
'adil yarg ı lanma hakkı ' alan ında ciddi ve
kapsaml ı düzenlemeler dü şünülmediğ i,
planlanmad ığı ve yapı lamad ığı için, yargıyı savunmas ı gereken Adalet Bakanları
bile, kamuoyunun gözleri önüne serilen
acı gerçekler karşısı nda yarg ıyı suçlamak
zorunda kalrn ışlard ır."
Özok, konuşması n ı n önemli bir bölümünü "savunma"ya ay ı rd ı .
sAvukat yarg ı da 'hak arama özgürlüğü'nü temsil etme" yan ı nda, yarg ı sürecine 'halk ad ına' katılarak, yarg ı kararları nın aleniyetine ve demokratikleşmesine yard ımcı olmaktad ı r. Bu bağlamda,
'Yarg ı diyalektiği' say ve sflunma özgür-

lüğ ü ve dengesi ile bağı msız hükmün
oluşması olarak tan ı mlanabilir, Bunu bozan en basit olgu, cumhuriyet savc ı larının
yargı lama s ı rası ndaki konumlarıd ı r. Bu
konum hem karar mercUni hem de savunmayı olumsuz etkilemektedir. Bu durum,
Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi'nin 'adil
yarg ılanma hakkı' kapsam ı nda işaret ettiğ i, 'silahları n eşitliğ i' ilkesine de ayk ırıd ı r.
Yarg ı , hertürlü müdahaleden, her türlü
etkiden kurtarılm ış olsa bile, savunman ın
yarg ı sürecindeki katkı sı görmezden gelinirse, verilen kararlar adil de demokratik
de olmaz.
Bu denli önemli görevi yan ında, yargı nı n kurucu unsuru olan 'savunma mesleğinin' anlam ı hl ğ kavranabilmi ş değ ildir.
2001 y ı l ında, bütün eksikliklerine karşı n,
çıkışı nı büyük bir heyecanla kar şı ladığı m ız Avukatl ı k Kanunu'nda de ğişiklik yapan 4667 sayılı Yasa ile elde edilen birçok
hak çeşitli girişimlerle ya geri al ı nm ış ya
da kulland ırılmamaktad ı r.
Yasada açıkça belirtilmesine kar
şı n,
barolar ve Türkiye Barolar Birli ği'nin protokoldeki yerine herkesçe gerekli özen ve
duyarl ılı k gösterilmemektedir. Yasa ç ıktığı ndan bu yana, bu özenin gösterilmediğ i
hiçbir devlet protokolüne katı lmamaktayız.
Y'ı ne avukatl ı k kimliğ inin 'resmi kimlik'
niteliğinde olduğu yasada yaz ı lı olmasına
karşı n, birçok kamu kurumu, yasan ı n bu
amir hükmünü görmezden gelmektedir.
Resmi kurumlarda, i ş takibi sırası nda
gerekli bilgi ve belgelere ula şı lmas ı konusunda büyükdirençlerle karşı laşılmaktad ı r.
Avukatl ı k Kanunu ile getirilen yeni düzenlemeleri gerileten, 25.6.2002 günlü ve
4765 sayı lı Yasa ile, henüz yay ınlanmam ış bulunan Anayasa Mahkemesi kararı nı mesleğimiz açısı ndan olumlu karşı lamam ız mümkün değ ildir. Çünkü 4765 sayıl ı Yasa ile yap ılan değişiklikle, mesleğe
giriş aşamasında, staj sonras ı konulmuş
sı nav ertelenmiş ve mesleği birçok örneği
ile birlikte serbest alan' haline getiren
İ'BB Dergisi, Sayı 49, 2003 7
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öğretmenlerin, avukatl ı k yapma hakkını n
sürdürülmesi sa ğ lanm ıştı r. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla da yarg ıç vesavcı lara mesleğe girme konusunda yeni olanaklar getirilmiştir. Bu de ğişikliklerin avukatl ı k
mesleğinin gelişmesine katk ıs ı yoktur.
Meslektaşları mızın en büyük sorunu,
sosyal güvenliktir.
Kamu kesiminde çal ışan meslektaş larım ız ise, yaptı kları işin önemine ve konumuna uygun bir statüde değillerdir. Bu konuda, devletin, vekillerine sahip ç ı kmad ığı nı söylemekle yetinece ğiz.
Savunman ı n temsilcileri avukatlar ı n
örgütleri olan barolar ve Türkiye Barolar
Birliğ i olarak, mesleğ in sorunları n ı n çözümü yan ında, avukatl ı k mesleğ i ve iş alan ına yap ılan sald ı rı ve tecavüzlerle de mücadele etmek durumunda kalmaktay ız.
Yı llard ır, hUkuk eğ itimi görmemi ş muhase7
beci ve yeminli mali müşaviıierin avukatl ık
hakları n ı kullanma konusundaki ısrarları
yan ı nda, son dönemlerde de noterlerin
benzer talepleri karşı m ıza çıkmaktad ır.
'Noterlik Kanunu' tasarısı ile, avukatlara ait olmas ı gereken pek çok i şlev, noterler tarafı ndan da yapı l ır hale getirilmek
istenmektedir. Dünyan ı n her yerinde ve
tarihi gelişim süreci içinde, noterlik mesleği, avukatl ı k mesleğ inin bir türevi niteliğ inde olduğ u halde; yeni düzenleme ile
noterlerin çabalan sonucunda, Türkiye'de
avukatl ı k, nöterlik mesleğ inin bir türevi
şekline dönüştürülmeye çal ışı lmaktad ı r.
Yeni noterlik yasas ı nda, noterlerin geleneksel yapı ve kimlik içinde de ğerlendirilmesi ve avukatlara ait alanlara el atmaları n ı n önlenmesi zorunludur.
Anayasa'n ı n hak arama özgürlü ğ ü
aşaması nda, yarg ı ile vatanda ş aras ı na
yapay aracı lar koyma isteklerine bir ömek
de Hakem ve Bilirki şi Odaları' yasa taslağı veya düşüncesidir. Yak ı ndan tan ıma
olanağı n ı bulduğ umuz ve bu nedenle içtenliğine inandığı m ızAdalet Bakan ı Sayın
Cemil Çiçek'in, Türkiye Barolar Birli ğ i 27.
Olağ an Genel Kurulu'nda böyle bir çal ış-
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ma olmad ığı n ı vurgulamas ına karşı n, bu
alandaki yayın ve haberler sümektedir.
Hakemlik ve bilirkişilik, meslek değ ildir.
Bilirkişi, usul yasaları na göre, yarg ılamada
lüzumlu ve önemli bir ö ğedir. Ancak, arızi
bir iş olma yan ı nda, esas mesle ğinin bir
türevi olan bilirkişiliğ i bir hak haline dönü ştürme hevesleri önlenmelidir.
Türkiye Barolar Birli ğ i olarak, çeş itli
toplantı ve etkinliklerde tartışmaya açtığım ız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet
Komisyonu'ndaki görüşmeler sı ras ı nda
kayg ı ve endişelerimizi bildirdi ğimiz Bölge
Adliye Mahkemeleri ve Üst Mahkemeleri
Kanunu, şimdilik genel kuruldai bekletilmektedir. Yarg ı sistemimizde daha önce
uygulanan ancak, sak ıncaları redeniyle
1924 yılında kald ırı lan kurum yeniden getirilmek istenmektedir.
Çeşitli nedenlerle adil yarg ılanmaya
katkısı olacağı söylenen istinafı n, yarg ının
sorunları n ı çözmede büyük katk ıs ı olacağı
inancı nda değ iliz. Bir süre için, Yarg ıtay'da
işlerin rahatlamas ı na neden olduktan sonra yeni ve ciddi sorunlar yaratacakt ı r. Adliyelerdeki mevcut sorunlar çözülmeden,
istinaf uygulamas ına geçilmesi hiçbir yarar sağlmayacaktı r."
Özdemir Özok'un konuşması nı n tam
metnini "Ekle," bölümünde okuybilirsiniz.
ADLİ YIL TV PROGRAMLARI
TBB Başkan ı Özdemir Özok, 20032004 adli yı l ı n ı n başlaması nedeniyle, Tv
kanalları nda yap ı lan programlara konuk
oldu.
E
8 Eylül'de, SKY Türk'teki sabah program ı na konuk olan Özok, 9 Eylül'de de
TRT-l'deki sabah program ı na kat ı ld ı .
Özok, 9 Eylül'de, saat 11:30'dalTV B'de
İsmet Bayhan ile Başkent'ten adl ı programa katıld ı . Öğ leden sonra Istarbul'a giden Özok, Tuncay Özkan' ın sunduğ u bir
programa kat ıld ı . SKY Türk'te gece yayımlanan programda Özok, Özkan ile yargı n ı n sorunları üzerine sohbet etti.
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TBB HIZMET B İ NASI İ NŞAAT
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
TBB'nin, Maliye Bakanl ığı ndan satı n
ald ığı Balgat'taki on sekiz dönüm arsa
üzerinde yap ı lmas ı için Genel Kuruldan
yetki al ınan hizmet binas ı projesi bitirildi.
Büyükş ehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi arası ndaki imar plan tadilat ı konusundaki anlaşmazl ı k nedeniyle geciken in şaat
için ruhsat ve kredi çal ış maları ise son
aşamaya geldi.
TBB proje için gerekli olan çap, yol
kotu gibi belgeleri ald ı ktan sonra büyük
inşaat firmaları na çağ rı da bulunarak, açı lacak ihaleye kat ı lmaları n ı .isteyecek.
İ nş aat ihalesiyap ı lacak hizmet binas ı
ile ilgili ayrıntılı bilgilere gelecek say ım ızda
yer verebileceğ imizi ümit etmekteyiz.
TBB, KAMU AVUKATLARININ
SIKINTILARINA ÇÖZÜM ISTEDI
Devlet Bakan ı ve Başbakan Yard ı mcısı Mehmet Ali Şahin'in önceki. dönem
Istanbul Milletvekilli ği sırasında, beş arkadaşı ile birlikte 1997'de TBMM Ba şkanl ığı 'na verdikleri 'Devlet Memurlar ı Kanunu'nun Baz ı Maddelerinin Değ iştirilmesi'ne Dair Kanun Teklifi'ndeki de ğ işikliklerin gerçekleştirilmesi ya da bunun mümkün olmamas ı durumunda, kamu avukatlann ı n sıkı ntıları n ı azaltabilecek ve emekli
olmu ş veya olma konumunda olanlar ı
sı kıntıdan kı smen kurtaracak, haz ırlanmış
veya değiştirilerek haz ırlanacak kanun
metninin tasarı haline getirilmesi; mümkün
olmadığı takdirde, bunun kanun teklifi şeklinde düzenlenerek kanunla şması n ın sağ lanmas ı ,TBB Başkan ı Av. ÖzdemirÖzoK
tarafından, 23.09.2003'te, kendilerini makam ı nda ziyaret s ı rası nda dile getirilmiş
ve ilgili yazı bizzat kendilerine verilmi ştir.

TBB, HALKBANK VE GARANTI
BANKASI İLE, AVUKATLARA
KREDİ VERILMESI KONUSUNDA
ANLAŞTI
TBB ile Halkbank ve Garanti Bankas ı
Genel Müdüılükleri aras ında, yurt genelinde baro üyesi, özellikle yeni i şyeri açmak
ya da iş yerini yenilemek isteyen avukatları n yararlanabilecekleri kredi konusunda
anlaşmaya varıld ı .
Kredinin koşulları ve al ınma yöntemi
barolara duyuruldu
İNSAN HAKLARI AVRUPA
SÖZLEŞ MESI (İ HAS) VE ADLİ
YARGI SEMPOZYUMU
Yarg ıtay, TBB İnsan Hakları Araştı rma
ve Uygulama Merkezi (TBB- İ HAUM) ile
Avrupa Konseyi ve İ nsan Hakları Eğitimi
Onyı l ı Ulusal Komitesi işbirliğ i ile düzenlenen, Insan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve
Adli Yargı konulu sempozyum, 26-27 Eylül
2003 tarihlerinde, Yarg ı tay Konferans
Salonu'nda yap ı ld ı .
Açıl ış konuşmaları nı Prof. Dr. loanna
Kuçuradi, TBBB Ba şkan ı Avukat Özdemir
Özok, Avrupa İ nsan Hakları Mahkemesi
Seksiyon Baş kan vekili yarg ı ç Andras
Baka, Adalet Bakan ı Cemil Çiçek ve Yarg ıtay Başkan ı Eraslan Özkaya'n ı n yaptığı
toplantıda. "Yargıç-Demokrasi ve Hukuk',
" İ nsan Haklar ı Avrupa Mahkemesi ve
Ulusal Yarg ı Organları Aras ında Etkileşim:
Konuya Adli Yarg ı Açıs ından Yaklaşı m",
"Insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Yorum Yöntemleri', "Ya şama Hakk ı ve İşkence Yasa ğı', "Özgürlük ve Güvenlik
Hakkı", 'Adil Yarg ı lanma Hakk ı", "Özel
Hayatı n ve Aile Hayat ı n ı n Korunmas ı ",
"Düş ünce, Vicdan ve Din Özgürlü ğ ü; DerTBB Dergisi, Sayı 49, 2003 9
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nek Kurma ve Toplant ı Özgürlüğü', 'Insan
Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlar ı n ı n
Icras ı" başl ı kl ı konularyetkin isimlerce tartışı ld ı .
Birinci günün akşam ı , Adalet Bakan ı
Cemil Çiçek, konuklara ve konu şmacılara
kokteyl verdi.
BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI,
ISTANBUL'DA YAPILDI

- Her konuda, önce "hukukun üstünlüğ ü' diyen Cumhurbaşkan ı m ız ın
uyarı ların ı , "muhalefet yap ıyor" olarak
alg ılamak.
Türkiye Barolar Birli ği ve Baro Ba şkanları, siyasi iktidar ı n son günlerde
sergiledi ğ i bu davran ışları n, toplumu
saflara ayırrnaya yönelik sisterıili bir politikan ı n uygulanmas ı olduğuna manmaktad ı r.

TBB ile baro ba şkanları n ı n yaptı kları
"Baro Başkanları" toplantı ları n ı n beşincisi,
Istanbul'da yapı ld ı . Kı rk sekiz baro başkan ın ın katı ld ığı toplantı n ı n gündeminde,
"siyasal iktidar tarafından yapılmas ı düşünülen anayasa ve yasa değişiklikleri ve
avukatları n sosyal güvenli ği" vard ı.
Söz alan baro başkanları, bu bağlamda görüşlerini dile getirdiler. Sorulara TBB
Başkan ı Özdemir Özok cevap verdi. Sabah toplantıs ın ın sonunda, aşağıda okuyacağı n ız bildiri, oy birliğ iyle kabul edildi
ve pazargünü bası n toplantıs ı ile açı kland ı .

Oysa;
Siyasi iktidarı n, demokrasiyi sadece "çoğunluk demokrasisi" olarak alg ı lamamas ı , parlamentodaki sayı sı na
güvenip ayaküstü yasalar çıkarmamas ı
gerekir.
Demokrasimiz gelişmeli, anayasam ız değ işmeli, uyum yasaları ç ı karı lmalı , eğ itim ve yarg ı reformu yap ılmal ıdı r. Bunun yolu, 'Ben yapt ı m, oldu."
anlayışı değ ildir. Demokrasi lkültürü
olan siyasal iktidarlar, yasalar ı ve tüm
reformları en geniş toplumsal katıl ı mla
gerçekleştirir.

Ülkenin bilinçli olarak içine itilmeye
çalışıld ığı gerginlik ortam ında, Istanbul'da toplanan Türkiye Barolar Birli ğ i
ve Baro Başkanları , aşağıdaki kayg ıları nı kamuoyunun bilgisine sunmaya
karar vermişlerdir.

Ülkemizin bilim, kültür, sanat ve
demokratik yaşam ı na büyük katkı koymaları gereken üniversitelerimiz, bugünlerde "medrese" anlay ışı nı n tehdidi
altı ndad ı r. Bu anlayıştan çok uzak "reform" ve "devrim" iddialar ı yla 6perasyon yap ılmaya çal ışılmaktad ı rj
Eğ itim düzenimizin, yüksdkö ğ retimden başlayarak, yeniden kurulması
gerekir. Ancak bu yapı lı rken, eğ itimi
siyasetin "arka bahçesi" olarak gören
anlayışı sürdürmek, üniversiteleri bilimsel özgürlük ve özerklikten uzaklaştı rıp
siyasallaştı rmak, kabul edilemez.
Orman kadastrosunu h ızla tamamlayıp soruna kal ıcı çözüm bulmak yerine "sat, kurtul" anlay ışı ile orman yı kım ı n ı özendiren anayasa de ğişikliğini,
referandumu da göze alabilecek şekilde, topluma dayatman ın çağ da ş ormancı l ı k anlayışı ve ülke çı karlarıyla

"Gerçek demokrasi"ye ula şma yolundaki eksiklerimizi gidermek ve halkı mızı bunaltan ekonomik s ı kıntıları aşmak için, toplumun tüm kesimleri güçlerimizi birle ştirip ortak hedefe yönelmemiz gerekirken; siyasi iktidar, ülkenin gündemine gereksiz sorunları taşımaktad ır:
- Adli yı l ın açılışı nda, yarg ı n ın ve
ülkenin içinde bulundu ğu gerçekleri
dile getiren Yarg ıtay Başkanı 'n ı n konuşması n ı, "çirkin" olarak nitelemek.
- Rektörleri "edepsiz" diyerek aşağılamak.
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ilgisi olmay ı p, devletin tasarruf hakk ı n ı n doğrudan orman i şgalcilerine devredilmesi olarak görülmektedir.
İ rak batağı na saplanmadan, bugüne kadar toplumsal destekle sürdürülen politikan ın devam ını isteyen Türkiye Barolar Birli ği ve Baro Ba şkanları ,
uluslararas ı meşruiyettan ı mayan ABD
ile imzalanan kredi sözle ş mesinin asker gönderme ko şulları na bağ lanmas ı n ı n, ulusal onurumuzla bağ da şmad ığı inancı ndad ı r.
TBB BAŞKANI VE GENEL
SEKRETERI, LONDRA'YA GITTI
Türkiye Barolar Birliğ i Ba şkani ÖzdemirözokveT8B Genel Sekreteri Şahin
Mengü, İ ngiltere ve Galler'deki hukukçuları n örgütü olan "The Law Society"nin davetlisi olarak, Londraya gitti.
Özok ve Mengü, The Law Society"
tarafından adli yıl aç ı l ışı nedeniyle düzenlenen ve 30 Eylül-1 Ekim 2003 tarihleri
aras ı nda düzenlenen toplant ı ya katıld ı .
Toplantıya, İ ngiltere ve Galler'in yan ısıra,
birçok ülkeden gelen baro ba şkanları da
katı ld ı .
Ingiltere ve Galler'de çal ışan hukukçulara destek ve hizmet sa ğ layan "The Law
Society" adl ı kuruluş, bağı ms ız profesyonel hukukçuları n meslek itibarı için standartları belirleyerek, en mükemmel biçime
gelmesi için çal ışıyor.
AVUKAT STAJYERLERİNİN E ĞİTİM
TOPLANTISI B İLBAO'DA YAPILDI
Bilbao kentinin kuruluşunun yı ldönümü kutlamalar ı çerçevesinde düzlenen
Stage 2003' ba şl ı kl ı , stajyerlerin sorunlarının tartışıldığı toplantıya, Biscaye Baro
Başkan ı Eduadoo Escribanonun ça ğrı sı
üzerine TBB Ba şkan ı Özdemir Özok, Genel Sekreter Şahin Mengü ile TBB Staj
Eğitim Birimi Başkan ı Sami Kahraman ile
üyesi Oğ uz Büyüktan ı r 16-18 Eylül2003
tarihleri arası nda Bilbao'ya gitti.

Kurul,Stge 2003" toplant ı s ı ndan
sonra Avrupa Barolar Federasyonu'nun
(FBE) Genel Kurulu'na da kat ı ld ı . Genel
Kurulda, XXI. Yüzy ı lda Barolar ı n Rolü ve
Avrupa Barolar Federasyonu'nun ve Komisyonlarının Geleceğ i ile Adli Yard ım ın
Kuralları konuları tartışı ld ı .
TBB, ULUSUMUZA DUYURU
YAYIMLADI
TBB, "S ı n ırı ve zamanı hükümet tarafından belirlenecek şekilde, Türk Silahl ı
Kuvvetleri unsurları nın güvenlik ve istikrara katkı yapmak amac ıyla Irak'a gönderilmesine ve bu kuvvetlerin görev ve kullanılmas ına iliş kin gerekli düzenlemelerin
hükümet taraf ı ndan yap ı lmas ı na, Anayasa'nı n 92. maddesi uyarınca, bir yı l süreyle izin verilmesi" hakk ında, Istanbul'da Baro Başkanları toplantısında olu şan ortak
görü ş ün ışığı nda bir duyuru yayı mlad ı :
"Ulusumuza Duyuru" ba şl ı kl ı metinde,
şöyle denildi:
"TBMM, ABD'nin uluslararas ı hukuka
aykı rı ve gerçek d ışı kan ıtlar ve gerekçelerle yaptığı müdahale dolayıs ıyla, birinci
hükümet tezkeresini reddetme basiretini
göstermi ştir.
ABD müdahalesinden sonra, Irak daha büyük bir kaosa itilmi ş; ülkemiz, gösterilen her gerekçenin ve nedenin ötesinde
oluşan bataklığ a çekilme tehlikesiyle karşı
karşıya gelmiştir.
Bugünkü ko şullar, reddedilen birinci
tezkereden daha olumsuz ve sonuçları itibariyle ülkemiz için daha büyük risk ta şı makta; Irak ve tüm Arap dünyas ı ve komşularım ı zla telafisi imkans ız sorunlara gebe bulunmaktad ır.
Kamuoyunun ve tezkereye oy verecek
milletvekillerinin sorumlulu ğ u ağı rd ır.
Bizler, susmak suretiyle bu sorumluluğ a ortak olmak istemedi ğimizi, kamuoyunun dikkatine arz ederiz."
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TBB. CUMHURIYETIN 80. YILINI
YOĞ UN KÜLTÜREL VE SOSYAL
ETKINLIKLERLE KUTLADI
TBB, Cumhuriyetimizin 80. y ı l ını hukuk, ekonomi, sanat, siyaset ve uluslararas ı ilişkiler, bilim ve eğitim başlıkl ı toplantı lar sonunda Devlet Konukevinde verilen
bir balo ile kutlad ı .
Kutlamaların ilk günkü toplant ı larında,
Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Prof. Dr. Fazı l
Sağ lam, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat,
Prof. Dr. Rona Aybay; "Ekonomi" ba şl ı kl ı
toplantıda Prof. Dr. Yakup Kepenek, Prof.
Dr. Çelik Arıoba, Prof. Dr. Korkut Boratav
ve Prof. Dr. Türkel Minibaş ; 'Siyaset ve
Uluslararas ı Ilişkiler" başl ı kl ı toplant ıda,
Prof. Dr. Gencer Özkan, Prof. Dr. Taner
Timur, Prof. Dr. Sina Ak şin, Prof. Dr. Baskı n Oran: 'Sanat" ba şlı kl ı toplantıda, Prof.
Dr. Necdet Sümer, Prof. Dr. Sevda Şener,
Prof. Dr. Muammer Sun ve gazeteci-yazar
Adalet Ağaoğ lu, cumhuriyet bağ lam ı nda
konuşmalar yaptı .
Ikinci günkü toplant ıda ise, "Hukuk"
başl ı kl ı toplantıda, Prof. Dr. Aysel Çelikel,
Prof. Dr. Ülkü Azrak, Prof. Dr. Turgut Tarhanl ı , Prof. Dr. Ayşe Füsun Arsaya, Prof.
Dr. Ferit Hakan Baykal; "Bilim ve Eğ itim"
başl ıkl ı toplantı da, Prof. Dr. Ipek Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Alpar, Prof. Dr. Hasan
Yaz ıcı , Prof. Dr. Bahattin Akşit, Prof. Dr.
Tosun Terzioğlu, Prof. Dr. Gencay Şaylan,
Prof. Dr. Ayd ı n Aybay, Prof. Dr. Ahmet
Mumcu, Prof. Dr. Mete Tuncay, Prof. Dr.
Alpaslan I şı kl ı, Prof. Dr. Burhan Şenatalar
konuştu.
ÖZOK, 12. ULUSAL KALITE
KONGRESI'NE KATILDI

KalDer tarafından, "Avrupa Birliğ i ve
Dünya Uderliği" ana teması çerçevesinde
12.'si gerçekle ştirilen, Ulusal Kalite Kongresi, 13, 14, 15 Ekim 2003'te Istanbul'da
yap ıld ı .
Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı Özdemir Özok, kongrenin ikinci günü gerçekleştirilen, Bremen Üniversitesi'nden Prof.
12
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Dr. Hagen Lichtenberg ile Yıld ı zÜniversitesi'nden Prof. Dr. Meryem Koay'ı n konuşmacı olarak katı ld ığı , "ABnin Sosyal
Politikaları" konulu oturuma başkanlı k etti.
Özok, konuş mas ı nda ş u görüşleri dile
getirdi:
'Bilindiği gibi, günümüzde Avrupa son
derece önemli bir süreçten geçiyor. Gerçekten, 16 Nisan 2003 günü Atina'da imzalanan Katılım Anlaşması yla, on Orta ve
Doğu Avrupa ülkesinin, Kıbrı s Rum Kesimi ve Malta ile birlikte, 1 May ı s 2004 tarihinde AB'ye tam üye olacakları <esinleşmiştir. Bu genişleme dalgası na,2007 yı l ı
içerisinde Romanya ve Bulgahstn da dahil olacak. AB'nin geni şlemesi yan ı nda,
örgütün derinleşmesi de ayrı bir önem kazan ıyor. Uluslarüstü hukuk kurallar ı n ı belirleyip, üye devletler iç hukukunda do ğ rudan uygulatan, uygulanmamas halinde
Topluluk Adalet Divan ı'nda bir üye devleti
mahküm ettiren; insan haklar ı , hukukun
üstünlüğü ve çoğulcudemokrasigibi ça ğda ş değ erlere sahip ç ı kan bir hukuk
sistemi ile, AB ulusüstü kurumsal reform
sürecini ve derinle şmesini tamamlamakta.
Bunun en tipik örne ğini, başkanlığı nı, Türkiye'ye pek de s ıcak bakmayan V. Giscard
d'Estaing'in yapt ığı Avrupa Konvansiyonu
tarafı ndan hazı rlanı p, geçti ğ imiz hafta
içinde Hükümetleraras ı Konferansa sunulan "Avrupa Anayasas ı" olu şturmakta.
Bir yandan genişleyen, öte yandan derinleşen AB ile Türkiye aras ı ndaki ilişkiler
de günümüzde son derece önerfı li bir süreçten geçiyor. Türkiye'nin tam üyeli ğe
aday ülke olarak tan ı nd ığı 1999 Helsinki
Zirvesinden bu yana geçen birkaç y ıl içinde, Türkiye, "Hukuk Reformu" niteli ğ inde
Çok önemli anayasal ve yasal düzenlemeler yaptı . Üstelik bu düzenlemeler,
AB'ye girilrnese dahi, Türk insani için ça ğdaş düzeyi yakalama ad ı na zorunluydu.
Günümüzde AB, yap ılan budüzenlemeleri takdirle, hatta kimi zaman . ' şaşkı nl ık ve hayretle karşı l ı yor. Ancak, burada önemli olan, yap ı lan tüm düzenlemelerin "uygulama"ya aktarı lması . Buuy-
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gulamayı , AB tarafı 2004 Aral ı k ayı nda alı nacak müzakerenin ba şlatı lmas ı" kararı ndan önce görmek istemektedir.
Türkiye, denizleri a şı p geldi. Ş imdi
önünde, suyu beline dahi ula şmayan bir
dere var. Bu derede bo ğulacağı düşünülemez.
Bu panelde yer alan konu ş macı lar,
AB'nin genişleme sürecini ve bunun yaratacağı toplumsal sorunları , AB ve Uluslararası sistemin işleyişi ile ilintili normlar ı
ve özellikle AB sistemi içindeki ,"uluslarüstü" (supranasyonal) hukuk kuralları n ın
belirlenmesini ve toplumlara benimsetilmesini ayrı ntıl ı bir biçimde irdeleyecekler."
INSAN HAKLARI AVRUPA
SÖZLEŞMESI (IHAS) VE İDARİ
YARGI SEMPOZYUMU YAPILDI
Türkiye Barolar Birliğ i Insan Hakları
Araştı rma ve Uygulama Merkezi, Dan ıştay, Avrupa Konseyi ve Insan Haklar ı Eğ itimi On Yı l ı Ulusal Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Insan Haklar ı Avrupa
Sözleşmesi ve İdari Yarg ı Sempozyumu",
24-25 Ekim 2003 tarihlerinde yap ı ld ı .
24 Ekim Cuma günü, Dan ıştay Konferans Salonu'nda ba şlayan ve iki gün süren
sempozyumun aç ı l ış konuşmaları n ı , Danıştay Başkan ı Nuri Alan, Başbakan Yardımcıs ı ve Devlet Bakan ı Mehmet Ali Şahin, TBB Ba şkanı Özdemir Özok ile TBBIHAUM Ba şkan ı Prof. Dr. Ibrahim 0. Kaboğ lu yaptı .
Anayasa Mahkemesi Ba şkan ı Mustafa Bumin'in oturum ba şkanl ığı nı yaptığı
sempozyumun ilk oturumunda, Limoges
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğ retim
Üyesi Prof. Dr. JoeI Andriantsimbazovina,
"Insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Yorum Yöntemleri" konulu bir bildiri sunarken; Dan ıştay Üyesi Turgut Candan," nsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin ve Insan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarfn ın, Türk idari Yarg ı Sistemindeki Yeri"
konulu bir tebliğ sundu.

Yarg ıtay Başkan ı Eraslan Özkaya'n ın
ba şkanl ığı nda yap ı lan ikinci oturumda,
Paris-Saint Maur Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ retim üyesi Prof. Dr. Jean Duffar,
"Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğ ü"; Oxford Üniversitesi, Avrupa ve Karşılaştı rmal ı Hukuk Enstitüsü ö ğretim üyesi Prof.
Dr. Anthony Bradley, "Ifade Özgürlü ğü";
Dan ıştay Genel Sekreter Yard ı mcı sı Engin Çakmak, "Türkiye'de Aç ılan Davalarda Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlü ğ ü"
konulu birer bildiri sundular.
Dan ıştay Başsavcıs ı Harun Çetintemel'in oturum başkanl ığı yaptığı üçüncü
oturumda, Ingiliz Avukat Jonathan Cooper, "Özel ve Aileyi Yaşama Sayg ı Hakkı"
konulu bir bildiri sunarken, Dan ıştay Üyesi
Dr. Tacettin Şimşek, "Bilgi Edinme Hakk ı"
konulu bir tebli ğ sundu.
TBB Başkan ı ÖzdemirÖzok, Dan ıştay
Başkanvekili Dalova Sancar, Dan ıştay
Baş kanvekili Tansel Çöla şan, Dan ıştay
Beşinci Daire Başkan ı Ender Çetinkaya
ve Dan ıştay Genel Sekreteri Salih Er'in
oturum ba şkanlıkların ı yaptı kları sempozyumun, 25 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen ikinci gününde, "Dernek ve Toplantı Özgürlükleri". "Mülkiyet Hakkı", "Bilgi
Edinme Hakkı", "Ayrımcılı k Yasağı ve Eşitlik Ilkesi" gibi konularla, Avrupa'da ve
Türkiye'de idari yarg ı alan ında yürütülen
reform çal ışmaları değerlendirildi.
FARUK EREM
MEZARI BAŞINDA ANILDI
Türkiye Barolar Birliğ i'nin ilk Genel
Başkan ı Av. Faruk Erem, ölümünün 5. y ı ldönümünde mezar ı başı nda düzenlenen
bir törenler an ı ld ı .
15 Ekim Çarş amba günü Ankara Karşıyaka Mezarl ığı'nda düzenlenen törene
TBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Ankara Barosu üyeleri, ailesi ve dostlar ı katı ld ı .
Faruk Erem, Türkiye Barolar Birli ği'nin
kurulmas ını öngören 1136 say ılı Avukatlık
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haberler-haberler
...haberler...haberler...haberler...haberler..habe ı-Ier...haberler...
Yasası n ı n yürürlü ğe girmesi sonrası 9-10
Ağ ustos 1969 tarihinde Türkiye'nin bütün
baroları ndan gelen delegelerle Ankara'da
toplanan Türkiye Barolar Birli ği Genel Kurulu'nda Genel Başkanl ı k görevine seçilmişti.
Eremi geçirdi ği bir rahats ızlı k sonuçu,
15 Ekim 1998 tarihinde yaşam ı n ı yitirmişti.
EREM ÖDÜLLERI BELIRLENDI
Bu arada Türkiye Barolar Birli ğ i tarafı ndan Faruk Erem an ı sı nz her y ı l düzenlenen ödüllü yar ışmayı bu yı l kazananlar
belli oldu. Değ erlendirme Kurulu, "Hukuk
Bilişim" konulu bu yılki yarışmaya katı lan
eserler aras ında "birincilik" ödülüne lay ık
eser bulunmad ığı na karar verirken, iki
araştı rmaya "mansiyon" verilmesini kararlaştı rd ı . Ali Akın Anal "Hukuk ve Bilişi" konulu çal ışması ile, Halil Volkan Ar ı kan "Biliş im Uzayı nda Çocukları n Cinsel Sömürüsü" ba şlı klı çal ışmaları ile mansiyon
kazand ı .

BaroIrdan Haberler
İSTANBUL
İSTANBUL BAROSU BA ŞKANI
KAZIM KOLCUO Ğ LU'NUN, GIZLI
BELGELER HAKKINDAK İ
DEĞERLENDIRMESI
İ stanbul Barosu Ba şkan ı K5zım Kolcuoğ lu, gizli Milli Güvenlik Kurulu Yönetmeliğ i tart ış maları n ı de ğ erlendirirken,
"Devlette gizli yönetmelik dönemi son bulsun." çağrısı yaptı . Kolcuoğ lu, çı karılacak
yeni MGK Yönetmeliğ i'nin, yarg ı denetimine tabi tutulabilmesi için gizlenmeyip,
mutlaka Resmi Gazete'de yayı mlanması n ı istedi.
Geçtiğ imizAğustos ay ı n ı n son günlerinde, yoğun bir şekilde MGK tartışması
yaşandı . Gizli MGK Yönetmeli ğ i'nin, Radikal Gazetesi taraf ı ndan bulunup yay ı m14
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lanmas ı sonrası , Radikal Yarg ı Muhabiri
Adnan Keskin'in sorular ını yanıtlayan Kolcuoğlu, özetle şu görü ş ve önerileri dile
getirdi:
"MGK Yönetmeliğ i'nin yayı m ı , bize
gizliliğin sakı ncaları nı ve gizlenen mevzuattaki akı l almaz hukuka ayk ırıl ı kları gösterdi. Ancak, MGK yetkilerini önemli ölçüde tı rpanlayan AS sürecinde, 7. Uyum
Paketi'ni ç ı karan hükümet de bu konuda
tutarsız. Kendisi de durmadan gizli kararname çıkarıyor.
Örneğin, bilgi edinme yasa tasar ısı haz ı rlad ı ama ard ı ndan çok sayıda gizli kararnameyi uygulamaya soktu. Biz de bunlardan lrak Sava şı yla ilgili olan ı iptal ettirmek amacıyla, Dan ıştay'a dava açt ık. Hükümetten bu konudaki gizli kararname
örne ğini istedik. Bize, 'Hangisini istiyorsunuz?' yan ı tını verdiler. Demek ki, gizli karamame birden çok.
Çıkarı lan gizli mevzuat ın büyük çoğ unluğ u, Anayasa'ya ve ilgili yasaları na
aykı rı ; gizlilikle bunu kamufle ediyorlar.
Kamu yönetiminde, anayasa ve yasalar
yeterlidir. Belki, oldukça hassas d ış politika, ulusal güvenlik s ı rları gibi çok istisnai
durumlarda gizlilik olabilir. Ancak, yine de
gizli belge olmaz. Yaln ız, gizli bilgi olabilir.
Bunun ele geçirilip yay ı m ı suçunu da zaten Türk Ceza Kanunu cezaland ırıyor. Bu
yüzden, MGK örne ğ inde olduğu gibi, gizli
yönetmeliklerin yasall ı kları tart ışmal ı .
Karamamelerde, yönetmeliklerde ve
genelgelerde genel kural, gizli olunmamasıd ır. Çünkü bu mevzuatı n uygulanmas ı ndan etkilenecek insanlar ı n, bunu bilme
hakları var. Bunu bilmeliyiz ki, bu mevzuatı n mağduru olduğ umuzda yarg ı hakkı n ı
kullanabilelim. Vatanda şın, suçu bilmemesi cezayı ortadan kald ırm ıyor ama mevzuat gizliyse ne yapacak? Devlet yönetimi,
bu kadar gizliliği kald ı ramaz. Bu gizlilik sürerse, uygulamaların meşruluğu da yasallı k da hep tart ışmalı kal ır. Bu yüzden, yeni
çı karı lacak MGK YönetmQli ğ i, mutlaka
Resmi Gazete'de yay ımlanmal ı .

haberler.. .haberler...haberler...haberler...haber İ er,..haberler...hoberler . haberler...
Yayımlanacak yeni yönetmeli ği herkes
bilmeli, gerekirse dava konusu yap ılabilmeli, Anayasa'ya ayk ı rı ise de iptal ettirilebilmeli. Yasaya aykırı 'gizli karamame-yönetrnelik-yönerge' dönemi bitmedikçe, hukuk devleti iddias ı sürdürülemez. Gizlili ğ in
ivedilikle azalt ı larak sona erdirilmesi,
demokratik-şeffaf yönetim savunmas ındaki hükümetin mutlaka önceli ğ i olmal ıd ır.
S ın ırs ız keyfi güç ve yetki kullanım ı , böyle
önlenebilir.
Yedinci Uyum Paketiyle, MGK Genel
Sekreterliği'nin elinden al ı nan görevlerden
sonra, bazı birimlerin kald ı rı lmas ı gündemde olacakt ır. Anayasa ve yasada olmayacağı için de bu birimlerin bugüne kadar ürettikleri bilgi-belgelerden, özellikle
kişileri birebir ilgilendiren k ı sımları mutlaka
ayıklan ı p yok edilmeli. Muhafaza edilecekler ise, Anayasa ve yasada bu kuruma
verilen görevlerle-yetkilerle s ın ırl ı bilgi-belgeler olmalıdı r? (Radikal, 29.08.2003)
AYDIN
Ayd ı n Baro Başkanı Sümer Germen,
yeni adli y ıl dolay ı s ı yla, Ayd ı n Adliyesi
Sosyal Tesisleri'nde yap ı lan toplant ı da,
DGM'Ierin kald ı rılmas ı gerektiğini söyledi.
Gerrnen, konu şması nda, "Bir toplumda eş itsizlik, adaletsizlik, haksızl ık varsa;
kurtuluş, hukuka sığı nmakla, hukukun üstünlüğ ünü sağ lamakla mümkündür." dedi.
DİYARBAKIR
Diyarbak ı r Barosu'nun düzenledi ğ i
AB Sürecinde Insan Haklar ı , Demokratikleşme ve Uygulama Sorunlar ı" konulu
sempozyum, 26, 27 ve 28 Eylül'de Diyarbakır Dedeman Oteli'nde yap ı ld ı .
Sempozyumda, Prof. Dr, Bask ı n Oran,
Prof. Dr. Turgut Tarbanl ı , Doç. Dr. Mithat
Sancar, Doç. Dr. Faz ıl Hüsnü Erdem, Doç.
Dr. Oktay Uygun'un yan ı s ı ra, Yard.
Doçent ve öğ retim görevlilerinin konu ile
ilgili konu şmaları da ilgi ile izlendi.

GAZİANTEP
ADLI YILA KANLI AÇILIŞ
Gaziantep Hukukçular Lokali'nde adli
yıl ı n başlaması nedeniyle verilen kokteylde, tatsı z bir olay ya şand ı . Geceye katı lan
avukatlar aras ı nda yer alan iki grup arasında kavga çıktı ; önce yumruklar, sonra
da kurşunlar konuştu.
Iddiaya göre, iki ayrı masada oturan
avukat grubu aras ı nda, daha önceki bir
tartışma yeniden alevlendi. Tart ışma, kısa
sürede kavgaya dönü ştü. Avukat Deniz
Kurdoğ lu (27) ile Vedat Açıkgöz, meslektaşları Murat Delfer (29), Ali Ihsan Sever
(24) ve Ferhat Memik Karaca (28) ile yumruk ve tekmelerle birbirlerine girdi. Büyüyen kavgaya, lokalin bir ba şka yerinde
oturan, Deniz Kurdoğ lu'nun babas ı Avukat Şıh Mehmet Kurdoğlu (50) silah ı n ı çekerek müdahale elli. Ruhsatl ı tabancas ı
ile ateş eden baba Kurdoğlu, Delfer'i başı ndan, Sever ve Karacan' ı da bacağından yaralad ı .
Deniz Kurdoğlu ve Vedat Aç ı kgöz de
ald ığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaraland ı . Delfer, Gaziantep Devlet Hastanesi
Ortopedi Servisinde tedaviye al ı n ırken,
diğer yaral ılar ayakta tedavi edildi. Polis,
bir süre gözaltına ald ığı avukatları , olayla
ilgili dosyayı hazırlayıp adliyeye sevk ettikten sonra serbest b ı rakt ı . Olayla ilgili
olarak Gaziantep Cumhuriyet Ba şsavcı l ığı soruşturma açtı .
ANKARA
Ankara Barosu'nun Ocak ay ında gerçekleştireceğini haber verdiğimiz Hukuk
Kurultayı 2004'ün konu başlıkları belirlendi.
6-10 Ocak 2004 tarihleri aras ı nda yapı lacak Kurultay'da, birinci salonda; Hukuk Devleti ve Meşruiyet, Direnme Hakkı
ve Hukuk Devleti, Idarenin Yarg ısal Denetiminin Diyalektiği, Hukuk Devleti ve Kamu
Hizmeti Teorisi Açı sı ndan Kazan ı lm ış Hak
Kavram ı , Adaletin Bir Gere ğ i Olarak Hukuk Devleti, Yarg ıcı n Yarg ı sal Görevi NerBB Dergisi, Say ı 49, 2003 15

hoberler...haberler...hoberler...haberler...hober jer.. haberler.. .hoberler,..haberler...
deniyle Devletin Sorumlulu ğ u, Devletin
Suç Politikası ve Hukuk Devleti ilkesi,
Uyum Yasaları n ı n Ceza Muhakemesine
Etkileri, IBAve Hukuk Devleti, Hukuk Devleti ve Anayasa Yarg ı s ı , Anayasa Yarg ısı
ve idari Yarg ı da Yürürlüğün Durdurulması , Yerel Yönetimler ve Katılı m, Avukatl ıkta
Meslek Etiğ i ve Kuralları ; ikinci salonda,
Gücün Yaratt ığı Hukuk Denetimi, Ulusalüstü Hukuk ve Uygarl ı klar Çatış mas ı ,
Insan Hakları Bağlam ı nda Kişi Güvenliğ i,
Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi'nde
Avukatı n Rolü, Avrupa Insan Haklar ı Sözleşmesi ve idari Yapt ırımlar Belçika Yasası , Özgür Bireyve Devlet, Insan Haklar ı
Gelişiminde Avukatı n Rolü, S ığınma Hakkı ve Sığınmacıl ık, Insan Hakları Korunmasında AB Sistemi, Insan Hakları Bağlam ı nda Dü ş ünce Özgürlü ğ ü, Devletin
Çirkin Yüzü: i şkence; üçüncü salonda,
Barolar ı n Ba ğı ms ızl ığı , Avukatı n Savunma Dokunulmazl ığı , Avukatl ı k Mesleğ inin Kamu Hizmeti Niteli ğ i, Savunma
Hakkını n Güvencelendirilmesi, Avukat-i ş
Sahibi Ili şkisinde Sigorta, k'ukatl ıkta Reklam Yasağı , Avukatl ı k Mesleğinde Sosyal
Güvenlik, Avukatl ık Mesleğ inin Geleceğinde Teknolojik Geli şmenin Yeri, Avukatlı kta Serbest Dola şım ve Yerle şme, Avukatl ı kta Tekel Hakk ı , Avukatl ık Sözleşmesi
ve Ücreti, Avukatl ık Ortak Çal ışması nda
Model Aray ış ları ba şl ı kl ı konular irdelenecek ve tart ışılacak.
AFYON
Afyon, Kütahya, Isparta ve Uşak Baroları nın Afyon Ikbal Oteli'nde ortakla şa düzenledikleri Bölge Barolar ı Toplantısı'na,
TBB Başkanı Özdemir Özok ile ba şkan
yard ı mcı ları Zeki Ekmen, Cengiz Tuğral
ve sayman üye Ettin Kaya da kat ı ld ı .
Bütün Baro Ba şkanları nı n çağrılı oldukları toplantı ya, 28 baro ba şkan ı ve
temsilcileri kat ı ld ı. 13-14 Eylül2003 tarihlerinde, evsahibi baroların tespit ettiği gündemdeki konular tart ışı ld ı .
Gündem, adli tatilin kald ırı lması, kısaltı lması ; tüm dava ve takiplerin yaln ı z avu16
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katlar tarafı ndan yap ı lmas ı n ı n zorunlu
hale getirilmesi ile dava vekilliğ inin kald ırı lmas ı ; dava vekalet ücretlerinin barolar
aracı l ığıyla tahsili; barolar ı n, Anayasan ın
yarg ı bölümünde yeralmas ı , Anayasan ın
140. maddesinin "Hğkimlik, Savc ılı k va
Avukatl ı k Mesleğ i" başlığı yla, Avukatl ık
Kanunu'nun 1. maddesi uyarı nca yeniden
düzenlenmesi; Avukatl ı k Kanunu değişikliği, hukuki sorumluluk ve genel hukuk
sigortas ını n ihdası , emekli avukatlardan
SSK destek primi kesilmemesi; sosyal güvenlik ve sa ğl ı k sigortas ı , Emelli Sand ığı
seçeneği, iş sahibinden ücret almamayı
şart koşan ya da gerektiren kamu ya da
özel kurumlarla yap ı lmış ücret sözleşmelerinin önlenmesi, avukatl ı k kimliğ inin tan ı nmas ı nın temini ve bilgi belge toplamadaki engellerin kald ı rılması , maddelerinden oluşuyordu.
Iki gün süren toplant ı ile ilgili izlenimleri
yandaki sayfada bulacaks ınız.
ANTALYA
ANTALYA BAROSU CMUK E Ğ ITIM
MERKEZI, TÖRENLE AÇIIİDI
Antalya Barosu, baro binas ında düzenlediği törenle, CMUK Eğitim Merkezi'ni
açtı . Merkez, iki salon, bir toplant ı salonu
ve lobiden olu şuyor; 400 m211ik bir alan
kapl ıyor.
Aç ı l ış törenine ve kokteyle ±BB Ba şkan ı Özdemir Özok, CHP Genel Başkan ı
Deniz Baykal ve Antalya Valisi ile konuk
Baro Başkanları katı ld ılar.
ADIYAMAN
Ad ıyaman Barosu'nun ev sahipli ğinde
Batman, Diyarbak ı r, Kahramanmara ş ,
Malatya ve Şanl ı urfa barolarının kat ı l ım ı
ile, Çağdaş Sivil Bir Anayasa" konulu panel büyük ilgi toplad ı.
Adalet Bakan ı Cemil Çiçek, TBB Ba şkan ı Özdemir Özok ve Prof. Dr Ibrahim
Kaboğ lu'nun konuşmacı oldukları paneli,
çok sayıda hukukçu ve konuk izledi.

haberler...haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler...hoberler...
TBB Baş kan ı Özdemir Özok, TBBAvukat Ilişkileri konulu bir konferans yerdi.
Özok'un konuşması n ı yerel bas ın ı n değerlendirmesine göre, 600 ki şi izledi.
Özok, yerel televizyon kanal ı ETVde canlı
yayı na katı ld ı .
Ziyarete, Manisa basını ve halkı da büyük ilgi gösterdi.
Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK, TBB Başkanı
Özdemir ÖZOK, TBB-İHAUMBaşkarn Prof Dr
İbrahim KABOĞLU Adıyaman Baro Başkanı
Yusuf YETIŞ.

TBB Başkan ı Özdemir Özok, ve Sayman Üye Erkin Kaya, Ad ı ya ıiı an'dan
sonra Batman, Mardin barolarını ziyaret
ederek, baroların ihtiyaçlar ı n ı tespit edip,
sorunları yerinde inceledi.
MERS İ N
Mersin Barosu, Adli y ılı Mersin Hilton
Center'de düzenledi ğ i resepsiyonla karşılad ı .
Yarg ının sorunların ı n konuşulduğu resepsiyona. Yarg ı tay Ba şkan ı , Yarg ı tay
Başsavcı s ı , Yarg ı tay Genel Sekreteri,
Mersinli Yarg ıtay üyeleri TBB Genel Sekreteri Şahin Mengü ile Mersin ve Mersin
ilçeleri Mkim, savcı ve avukatlar ı katı ld ı .
Mersin Baro Ba şkan ı , Mersin Cumhuriyet
Başsavc ısı ve Yarg ıtay Başkan ı mikrofon
başı na gelerek, yarg ı ve ülkenin gündemindeki sorunlara ilişkin açı klama yapt ı .
Toplantıya Mersin Valisi, Garnizon Komutan ı , Mersin Büyükşehir Belediye
Başkan ı ve çok say ıda konuk katı ldı .
MAN İSA
TBB Yönetim Kurulu, olağan toplantısı nı Manisa Barosu'nun çağrı lısı olarak
Manisa'da yapt ı .
Toplantıdan önce Vali, Adalet Komisyonu Ba şkan ı , C. Başsavc ı sı , Belediye
Başkan ı , Bölge idare Mahkemesi Ba şkanı
ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ziyaret edildi.

Program, avukatların da katıld ığı bir
akşam yemeği ile son buldu.

Yarg ıdan Haberler
HAKIMLER VE SAVCILAR YÜKSEK
KURULU KARARLARINA KAR ŞI
YARGI YOLU AÇILMALI
Dan ıştay Baş kanl ığı 'n ı n hükümete
sunduğ u Anayasa ile ilgili de ğişiklik paketinde, Cumhurbaşkan ı 'nı n idari i şlemleri
yan ı nda, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ile
HSYK kararlarına karşı yarg ı yolunun açılmas ı istendi,
Dan ıştay' ı n. Anayasa değ işiklikleri
arası nda yarg ı yla ilgili hükümler içeren
79., 104., 125., 129., 140., 144., 146.,
148., 152., 155. ve 159. maddelerde şu
değ işiklik önerileri dikkat çekmektedir.
- Yüce Divan görevi Anayasa Mahkemesi'nden al ı narak, ceza ve idari yarg ı
yarg ı çları ndan olu şacak mahkemelere
verilmeli.
- YSK'ye itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurma olanağı tan ı nmal ı .
- Hakim ve Savcılar hakkı nda soruşturma, Adalet Bakanl ığı 'na bağlı müfettişerden al ınmal ı .
- Olağanüstü hallerde, s ıkı yönetim
ve sava ş hallerinde ç ı kanlan KHK'lerin
Anayasa'ya ayk ı rı l ığı iddiasıyla, Anayasa
Mahkemesi'nde dava aç ı labilmeli.
- Anayasa Mahkemesinde a ğırlı klı
olarak yarg ı çlar yer almal ı .

TBB Dergisi, Say ı 49, 2003 17

YARGITAY'IN YENI BA ŞKANLARI
VE ÜYELERI
Ihsan Ulusoy, Yarg ıtay 15. Hukuk
Dairesi Başkanl ığı 'na; Ali Güneren 21.
Hukuk Dairesi Başkanl ığı'na; Hayrettin
Cevhero ğ lu, Yarg ı tay 5. Ceza Dairesi
Başkanl ığı na seçildi.
Yasa değ i şikliğ ine rağ men 8. Ceza
Dairesi Başkanl ığı için seçim turlar ı devam etmektedir.
Adalet Bakanl ığı Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Ali Suat Ertosun, Ankara
Ticaret Mahkemesi Baş kan ı Musa Tekin,
Tekirdağ Ağı rceza Mahkemesi Ba şkan ı
Mehmet Ekmekçi, Yarg ı tay Cumhuriyet
Savcıs ı Doç. Dr. Ali R ıza Ç ınar, Yarg ıtay
Cumhuriyet Savcısı Haydar Erol, Yarg ıtay
Tetkik Hökimi Mehmet Aral, Yarg ı tay
Tetkik I-lğkimi Sevim Çetin, Yarg ıtay Tetkik
Hakimi Mehmet Akif Mendi, Yarg ı tay Tetkik Hakimi Sat ı lmış Altı ngöz, Ankara Ağır
Ceza Mahkemesi Ba şkan ı Ömer Yılmaz
Çaml ı bel, Ankara Hakimi Nail Özk ılı ç ve
Antalya Hğkimi Halim Kayapınar, Yargıtay
üyeliklerine seçildi.
YENI DANI ŞTAY ÜYELERI
Adalet Bakanl ığı idari ve Mali i şler
Dairesi Başkan ı Levent Artuk, Dan ıştay
Tetkik Hakimi Ayper Göktuna ve Dan ıştay
Savcıs ı Alaittin Ali Öğ üş, Dan ıştay üyeliklerine seçilmiştir.
Yeni seçilen Baş kan Ile, Yarg ıtay
ve Danıştay üyelerine, görevlerinde
başarı lar, sa ğ l ı kl ı, mutlu günler
dileriz.
'CESUR OLUN, HACZED İN'
Adalet Bakan ı Cemil Çiçek, ba şta
banka batı ranlar olmak üzere, devlete katrilyonlarca lira yolsuzluk faturas ı çıkaranları n ba şkaları na devrederek kaçı rd ı kları
malvarl ıkları na el konulmas ı için yarg ıy ı
"cesur olmaya' ça ğı rd ı . Çiçek, "Hakimlere
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sesleniyorum; yasalar müsait, gere ğini yapı n onlar.ispatlamak zorunda kals ı nlar."
dedi:
"Bugün hapiste bu i şlerden dolay ı kimse yok.' diyen Çiçek, sorunun bugüne kadar çözülememesinin nedenlerini şöyle sıralad ı:
"Mevzuat boşlukları birinci sebep. İkincisi, bu soru şturmalar yap ıl ırken dere geçilirken at değiş tirildi ve davalar DGM'lerin
görev alan ı ndan ç ı karı lı p a ğır cezalara
devredildi. DGM savc ıları n ı n yetkileri diğ er
savcı larda yok. Üçüncüsü, bu türden dosyalarda esas olan bilirki şidir. Ancak bir
bilirkişi kirliliğ i ya şad ığı m ız gerçek."
Çiçek, banka batı ranların malvarl ıkların ı kaçı rmak için kurdukları düzeni eleştirirken şunları söyledi:
"Hakim sermayedarlarla ilgili ç ı kard ığı m ı z yasa var. Yeni yasa da ç ıkarabiliriz.
Klasik uygulama ile bu sorunlar çözülmez.
Hukuk muvazaayı (dan ışı kl ı l ığı ) korumaz.
Bankas ını boşaltacak adam, üç ay önce
tedbirini al ıyor. Asgari ücretle yan ı nda
çal ışan ı n üzerine yat ı n ı , katı n ı geçiriyor.
Ama firman ı n bayrağı dalgalan ıyor. Biraz
cesaret. Kanunlar ı m ız müsait. H ğkimler,
savc ılar bu mallara el koysun, tedbir koysun. Devletin bunlar ı ispat etmesi yerine,
o adam hesabı nı versin; asgari ücretle o
mal ı nereden, nas ı l alm ış? Hukuk, acizliğ i
kabul etmez. Cesaretle bunlar uygulans ı n.
Savcılar, iş lerini yapmaları n ı engelleyenler varsa, onlar hakk ı nda da soru şturma
başlatmal ı . Yönetmelikse yönetmelik, yasaysa yasa. Arkalar ı nday ı m."
Bu iktidar ı n "falancadan h ırs ı var" diyerek konunun sapt ı rılmasırta karşı olduğ unu belirten Çiçek, intikamduygusuy
la hateket etmediklerini söyledi.
TC ANAYASASI, MADDE 13812:
'Hiçbir organ, makam) merci ve
kişi, yargı yetkisinin kullan ılmasında
mahkeme/er ve hökimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez;
tavsiye ve telkinde bu/unamaz."

haberler. . haberler. .. haberler. .. hoberlor habe ı jer haberler ha bener hahedor
Yolsuzlukla mücadeleye ili şkin yeni
yasa haz ı rl ığı n ın gelecek hafta görü şüleceğ ini hat ı rlatan Adalet Bakan ı Çiçek,
şunları kaydetti:
"Zamanaşım ı sürelerini yirmi yı la kadar çıkarabiliriz. Yani takip, iktidarlar
değişse de sürecek. Bu türden suçları , af
kapsam ından ç ıkaracağız. İ nfaz avantajlarından yararlanmalar ı n ı da engelleyeceğ iz. Bu davalara bakan hakimlerin başka yere tayinini de yasayla engelleyeceg ız.
Adalet Bakan ı Cemil Çiçek, Hğkimler
ve Savc ı lar Yüksek Kurulu'nda Adalet
Bakan ı'n ı n yer almas ı na ilişkin eleştiriler
konusunda şunları söyledi:
"Fransa dahil birçok ülke de bizim gibi
Adalet Bakan ı çı karsa, yarg ı ile yürütmenin bütün bağ lantıs ı kopar. Ben, asl ı nda
bu konuda hamall ı k yap ı yorum, ama şerefle yap ı yorum. Lojman ı nı n musluğ u,
arabaları nı n yakıtı beni niye ilgilendirsin?
Ben levaz ı m çavuşu muyum? Ama yarg ın ı n çok ciddi sorunları n ı n olduğ u bir dönemde, yürütme ile yarg ı birbirine sı rtı n ı
dönmüş hale gelirse, tepetaklak gideriz."
(Milliyet, Serpil Çevikcan, 18.09.2003)
ADALET BAKANI, ALTERNATIF
AÇILIŞ YAPTI
Adalet Bakan ı Cemil Çiçek, yasal adli
yıl ı n açı lışın ın yap ı lacağı 8 Eylül Pazartesi
gününden önce, 6 Eylül Cumartesi gu*nü.
bir bas ı n toplant ı sı yapt ı . Bakan, adli y ı l ı
iki gün önce, "alternatif adli y ı l açı l ışı ' şeklinde değerlendirdi.
Bakan Cemil Çiçek'in bu bas ın toplantısıyla, yarg ıdan ve TBB'den gelecek ele ştirileri karşı lamak istedi ğ i ve yarg ı ya "sorunlarınız kadar sorumluluklarınız da va(
mesaj ı verdiğ i genel görüş olarak kabul
edilmektedir.
Gelecek yıllarda yasada de ğişiklik yapılarak adli yıl ı n Adalet Bakanlar ı tarafı ndan açılacağı sürprizine haz ı r olmam ız
gerekmektedir.

ESKİŞ EH İ R BAŞ SAVCISI'NIN ADL İ
YIL MESAJI
Eskişehir Cumhuriyet Ba şsavcıs ı Ali
Tuma, adli yı lın açı l ışı dolayıs ı yla yayı nlad ığı mesajda, "Yüce Atatürk'ümüzün gösterdiği akl ı n ve bilimin rehberli ğ i: her ad ı m
atmada, özellikle yasama etkinliklerinde
yol gösterici olmal ı . ?er va karanl ı k güçlere karşı ayd ınlanman ı n keskin yolunda kararl ı lıkla ilerlemeliyiz." dedi.
Başsavcı , mesaj ında "savunma hakk ı"
ile ilgili olarak şu görüşlere yer verdi: "Içine
girdiğ imiz bu yeni yarg ı y ı l ı vesilesi ile
belirtmek istiyorum ki, en kutsal hak, ya şama ve savunma hakk ıdır. Savunma hakkı ,
insan hakları n ı n en başı nda yer al ı r ve sıralamada onun önünde yer alabilecek
başka bir hak yoktur. Bundan dolay ı , yarg ı
erki içinde savunma hakk ı nda gereken
önemi ve layı k olan değ eri vermek, hepimizin görevi olmal ıd ı r. Buradan biz, iddia
ve hüküm sahibi olarak, halkın savunma
hakk ı n ı onun ad ına ve tevkilen kullanan
avukatları n yarg ı sorunları n ı , tüm yargı sorunları ndan ayı rmaks ı zı n birlikte mütalaa
etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum."
HAKİ MLERE TEKNOLOJIK
DONANIM
Adalet Bakanl ığı 'n ı n ba şlattığı Ulusal
Yarg ı Ağı Projesi (UYAP) kapsam ı nda,
ülke genelinde tüm hakim ve savc ı lara dizüstü bilgisayar verilecek. Uygulama, öncelikle pilot bölge seçilen Adana'da hayata
geçirilecek. Adana Cumhuriyet Ba şsavcı sı Cemal Sahir Gürçay, UYAP' ı n 2004
sonuna kadar Adana'da en uç ilçeyi kapsayacak şekilde tamamlanacağı n ı belirterek şöyle konu ştu: "Bu proje kapsam ı nda, tüm hakim ve savcı lara dizüstü bilgisayar verilecek. Böylelikle, iddianamelerin
haz ı rlanması ve davaları n takibi çok daha
kolay olacak. Bilgisayarlar, en önemli sorun olan yarg ı n ın ağı r işlediği yönündeki
şikayetlerin giderilmesinde önemli araç
olacak. Proje, ülke genelini kaps ıyor. Adliyeler, kısa süre içinde bilgisayarlarta donatı lacak. Pilot bölge seçilen Adana'ya,
S,'!tI
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uygulama gereğ i ilk etapta 100 bilgisayar
gönderildi. Say ı , 300'ü bulacak.' (AA,
10 .09.2003)
AVUKATLARIN EVRAK
İ NCELEMES İNE, HAKIM
KARARIYLA KISITLAMA
Imar Bankas ı soru şturmas ı n ı yürüten
Ş işli Cumhuriyet Savcı l ığı , avukatlar ın,
Merkez Yatı rı ma ilişkin hazı rl ı k dosyas ı ndan evrak sureti almas ın ı mahkeme kararıyla kı s ıtlad ı . Ş iş li Nöbetçi Sulh Ceza
Mahkemesi'ne ba şvuran Şişli Cumhuriyet
Savcısı Mecit Ceylan, Merkez Yatınm'dan
bilgi ve belge kaybolmas ıyla ilgili haz ı rl ı k
soru şturması dosyas ı için Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) 143.
maddesi gereğ i, "kısıtlama kararı' verilmesini istedi. Savcıl ığı n talebi, mahkemece kabül edildi.
CMUK'un 143/2. maddesi, soru şturman ı n gayesini tehlikeye dü şürebileceğ i'
gerekçesiyle, avukatlar ı n evrakı incelemesine, hakim kararıyla 'kı sıtlama' konulabileceğini öngörüyor. Karara, san ı k avukatları itiraz etti.
TÜYLER ÜRPERTEN IDDIALAR
Ayd ı n Cezaevi ile ilgili tüyler ürpertici
iddialar ileri sürüldü. On altı çocuğun bulunduğ u bir koğu ştaki on iki çocu ğun, diğer dört çocu ğa sürekli tecavüz etti ği iddia
edilirken, çocuklar ın fayans parçaları dahil, bulabildikleri her şeyle kendilerini jiletlediği, koğuşta yatak alarak sadece rengi
simsiyah olmuş sünger bulunduğu belirtildi.
TBMM Insan Haklar ı inceleme Komisyonu üyeleri Cavit Torun ve Faruk Ünsal,
İzmir'de bazı karakolları denetimleri s ı rasında Izmir Barosu işkence izleme Bürosu
avukatların ı n, bir iş kence iddiası üzerine
Ayd ı n Cezaevi'nde de inceleme yapt ı .
Incelemeler hakk ında bilgi veren Torun,
Aydı n Cezaevi çocuk koğu şunda işkence
görerek felç olduğu belirtilen 17 ya şı ndaki
A. D. ile ilgili iddiaları araştı rmak üzere
20
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Ayd ı n Cezaevi'ne gittiklerinde, öncelikle
engelle karşı laştı kları n ı söyledi.
Güvenlik gerekçesiyle telbfanlar ı n ı n
al ınarak kemerlerinin çıkarı lmak istenildiğ ini anlatan Torun, 'Nöbetçi ba şçavu ş ,
bizim direndi ğimizi görünce, 'Üste ğ men'e
söylerim, o bildiğ i gibi yapar.' diyerek tehdit savurdu." dedi. Torun, uzu ıı süren tartışman ı n ard ından, engeli aflbildiklerini
belirtti.
Görgü tan ığı olarak, A. D.'nin arkada şlarıyla görü şmek üzere gittikleri çocuk koğ uşunda korkunç bir manzarayla kar şı laştı kları n ı anlatan Torun, şunları söyledi:
'Istisnası z, çocuklar ı n hepsinin üst tarafı
çıplak ve yara bere içindeydi. Jilet, demir
parças ı , fayans, ne buldularsa kendilerini
jiletlemişler. Gittiğimizde taze k, an kokusu
vard ı . Koğu şta yatak olarak, sadece kirden simsiyah olmu ş süngerle?vard ı . Çarşaf ve battaniye yoktu. Yan ı m ıza görevli
almadan girdiğimiz koğ uşta, aralarına oturarak konuştuğ umuz çocuklar, gardiyanlar
tarafı ndan kendilerine i5kence yap ı ld ığı n ı
iddia etti ."A, D.'nin tan ık olarak gösterdiği
Mu şlu bir çocu ğ u ise tecrit odas ı nda bulduklarını belirten Cavit Torun, bu çocuğun,
çocuk koğ uşunda on iki kiş inin dört çocuğa sürekli olarak tecavüz etti ği iddias ı nda
bulunduğunu, kendisine de tecavüz etmek istedikleri için gönüllü olarak hücreye
kapatıld ığı bilgisini ald ıkların ı anlattı .
Torun, A. D.'nin i şkence sonucu felç
oldu ğ u iddiaları n ı ise dağ rulayamad ı kları nı söyledi. Mu şlu çocuğun va koğ uştaki
çocukları n anlatı mına göre, A. D.'nin cezaevine geldi ğ inde de felç olmamakla birlikte, hasta oldu ğunu belirlediklerini kaydeden Torun, rapor veren doktorlar ı n da
böylesi bir felç için omurili ğ iAden büyük
darbe almas ı ve ağı r kı rıklar meydana gelmesi gerekti ğini, ancak böyle, bit duruma
rastlamad ı kların ı bildirdiklerini anlattı .
Torun, işkence sonucu felç iddias ı nı
araştı rmak için gittikleri Ayd ı n Cezaevi'
nde, özellikle çocuk koğ uşunda gördüklerini raporettiklerini söyledi. Torun, raporlar ı n ın Komisyonda yap ılacak oylama

haberler... haberler ,.hoberler.. haberler—haberler .. haberler haberler haberler
sonras ı kabul edilmesi durumunda, sorumlular hakkında gerekli i şlemlerin yap ılmas ı için valiliğe ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar ı n ı belirtti. (Ahmet K ıvanç, Radikal, 10.09.2003)
ÇIÇEK: GEREKENI YAPARIM,
ÜSTÜNE GIDERIM!
Adalet Bakan ı Cemil Çiçek, Ayd ın Cezaevi çocuk koğuşunda yaşananlarla ilgili
iddiaların üzerine giderek, gerekeni yapacağı n ı söyledi. Çiçek, TBMM Insan Hakları Komisyonu veya herhangi bir üyesinin, iddiaları henüz kendisine iletmedi ğini
söyleyerk, 'Iddiaları gördüğ ümde, konuyu derhal inceletece ğim." dedi. Çiçek,
bunun için Ayd ın Cumhuriyet Ba şsavcı l ığı 'n ı da arayarak, bilgi isteyece ğini belirtirken; 'Gerekeni yapar ı m, üstüne giderim." diye konu ştu, Adalet Bakan ı , cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sesini duyurmak amacı yla yayımlanan Sesleniş Gazetesinin son sayı s ı nda, 'Cezaevlerini bir devlet konukevi, bir devlet misafirhanesi haline getirmeye çal ışıyoruz."
demişti. Çiçek, af yerine, cezaevindeki
yaşam koşullarını iyileştirmenin daha do ğru olduğunu düşündükleri için yedişer kişilik ünitelerden olu şan ve 30-35 trilyon liraya malolacak L tipi cezaevlerini yapmaya
çal ıştı klarını anlatm ıştı .
YARGI TATILI, ARTIK UZUN
OLMAYACAK
Adalet Bakan ı Cemil Çiçek, 45 günlük
adli tatil uygulamas ına son verilebileceğini, bu olmazsa, mutlaka süreyi k ısaltmayı düşündüklerini aç ı klad ı .
Yarg ı da toplu izin kullan ı m ı , yasa gereğ i 20 Temmuz-6 Eylül tarihleri aras ı nda
yapı l ıyor. "Adli tatil" olarak adland ırı lan bu
sürede, baz ı mahkemeler aç ık tutulup, tutuklu işleriyle, yürütmeyi durdurma istemleri ele al ı nmaya devam edilse de 45 günlük adli tatil, adaletin fiilen tatilde oldu ğ u
görüntüsüne yol aç ı yor. Y ı llard ı r yarg ıda
tart ışı lan bu konu, şimdi bakanl ığı n gündeminde.

Bakan Çiçek, bu konudaki planlar ı nı
şöyle açı kladı : "45 günlük adli tatil, Türkiye'nin tarım toplumu olduğ u, günün koşullarına göre hazı rlanm ış usul yasas ının sonucu. 0 dönemde, mahkemede i şi olan
vatandaşları n hasat mevsiminde gelip gitmelerindeki zorluk dikkate al ı nm ış. Artı k
bu gerekçenin karşı l ığı yok. Tatil 45 günle
de kalm ıyor; önden, sonradan hafta eklenip, fiilen iki ayı buluyor, tevziler buna göre
yapı l ıyor. Bu kadar uzun adli tatil, hiçbir
Avrupa ülkesinde de yok; tart ışı yoruz. Iki
görü ş var: ilki, adli tatili tümüyle kald ırmak.
Yarg ıçve savcı larda kendi iş durumları n ı
dikkate alarak parça parça izin kullanabilir.
Ancak, hakl ı itirazlar var. Yarg ıda çoğu
karar, kurullarca al ı n ıyor. 0 yüzden, tatilin
parça parça kullan ılmas ı nı n zorluk yaratacağı söyleniyor. Diğer görüş, süreyi kısaltmak; kimsenin de itiraz ı yok. Örneğin otuz
gün. Yasal düzenleme gündeme gelebilir."
Adalet Komisyonu Ba şkan ı Aydemir
Ersoy da bu plana destek verdi. Ersoy,
"işler tümüyle tatil edilmese de, 45 günlük
tatilin uzun oldu ğu doğ ru. Işlerin aksamamas ı için, bu tatil gerekli. Ancak, kısaltılmas ı doğru olur. Bence makulü de 30
gün.' dedi. (Adnan Keskin, Radikal,
10.09.2003)

Üniversitelerden
Haberler
TÜRKİYE'DEN FELSEFE GEÇTI
IN, 1900 yı lında Paris'te düzenlenen
Dünya Felsefe Kongresi'nin 21, 'si, Istanbul'da gerçekleştirildi.
Başkanl ığı 'nı , Hacettepe Üniversitesi
Felsefe Bölüm Başkanl ığı 'n ın yan ı sı ra,
Uluslararas ı Felsefe Kuruluşları Federasyonu ve Türkiye Felsefe Kurumu Başkan ı
olan 1. Kuçuradi'nin yapt ığı kongre, 10
Ağ ustos'ta başlayı p, 17 Ağ ustos'a kadar
sürdü. Kongrede, seksen üç ülkeden, 1600
civarı nda katı lımcının olduğu belirlendi.
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"Dünya Sorunları Karşı sında Felsefe"
başl ığı yla belirlenen kongrede, a ğı rlı kl ı
olarak "insan hakları ", "demokrasi", "devlet' ve "adalet" konular ı nda sempozyumlar düzenlendi.
Kongrede, küreselle şmenin ele al ı nd ığı sempozyumlar büyük ilgi gördü.
"Insan Hakları , Devlet ve Uluslararası Düzen" başlıkl ı sempozyumda oturumu yöneten Bulgar Jelyu Zhelev, "1 989'da Komünizmin çökü şünden itibaren, yeni bir
dünya düzeninin gerekliliğ i fark edildi; ama
bu henüz kurulmad ı . Gelişmi ş ülkelerde,
insan haklar ı zorunluluk, ancak hül
Afrika'da, her y ı l milyonlarca çocuk açl ıktan ölüyor. Zengin ve yoksul ülkeler arası ndaki uçurum, modern dünyan ı n geleceğ ini tehlikeye at ı yor," dedi.
Günlük siyasetle ilgili bir sunum yapan
dünyan ı n önde gelen siyaset bilimcilerinden Alman Felsefeci Jurgen Habermas,
"süper güç", 'demokrasi", "uluslararas ı hukuk' gibi kavramları dile getirdiği konuşmas ı nda, "Bush Hükümeti, Roma Antla şmas ı 'n ı ve uluslararas ı hukuku görmezden geliyor. Oysa ABD, uluslararas ı hukukta ilke olarak değ işiklik yapmaya çal ı şı yor. Ulusal ç ı karlar ön plana ç ı k ıyor, üstünlük kazan ıyor." diyerek, ABD'yi suçlad ı .
Felsefe Kongresine, ABD'den katılan
Iris Young da konu şmas ında, son lrak savaşı örneğ inden hareket etti. ABD'nin bir
dünya diktatörü oldu ğ unu vurgulayarak,
kendi ülkesindeki yönetimi sert bir dille
eleştirdi. Bir diktatörü zay ıfiatman ı n tek
yolunun, onunla işbirliğ i yapmak olduğunu
vurgulayan Young, "Devletler, sivil toplum
örgütleri ve bireyler, ABD'yi ve onun ittifak
içinde olduğ u uluslararas ı sermaye ile çok
uluslu şirketleri d ışlamalılar." yorumunu
yaptı . Young, yoksul ülkelerin kaderinin,
bir diktatörden kaçıp bir başka diktatörün
kucağı na dü şmek şeklinde gerçekle şmesinin, gitgide devleşen bir küresel tehdit
olduğ unu vurgulad ı .
Kongre Baş kan ı 1. Kuçuradi. felsefecilerin Istanbul'daki Kongre'den çok memnun kald ı kları n ı söyledi.
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ANKARA ÜNIVERSITESI
FISAUM'DA KONFERANS
Ankara Üniversitesi Fikri ve S ı nai
Haklar Araştı rma ve Uygulama Merkezi
(FISAUM) tarafı ndan, 10 Ekim 2003'te,
'Avrupa Birliğ i ve Türkiye'de S ınai Haklarda Son Geli şmeler" konulu uluslararas ı bir
konferans düzenlendi.
HUKUK ÖĞ RENCİ LERiNE
ABD'DE STAJ
Washington Başsavcı l ık Ofisi ile, Bahçeşehir U ğ ur Eğ itim Kurumlar ı arası nda
yap ı lan anlaş ma uyannca, Bahçeşehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. s ı n ıf öğrencileri, her yı l en az iki ay olmak üzere
ABD'de staj yapacaklar. Ancak ABD'de
hukuk staj ı yapmak isteyen öğ rencilerin
özgeçmişleri FBl'ya bildirilecek ve FBI
tarafı ndan yap ı lan araşt ı rmadan sonra
staj için kabul edilecekler,
TÜRK HUKUKUNDAK İ
GELIŞMELER HAKKINDA
ABD'LILERE BILGI VERILDI
Bahçeşehir Uğ ur E ğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Ba ş kan ı Enver Yücel,
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Suheyl Batum ve Hukuk Fakültesi ö ğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey,
Washington DC'deki Uluslararas ı Hukuk
Enstitüsü'nde düzenlenen toplantı ya katılarak, "Türk Hukukunda Son Y ıllarda Yap ılan Değ i şiklikler" konusunda ABD'Iilere
bilgi verdi.
Enstitü Ba şkan ı Don Wallace' ı n, "Türkiye, AB yolunda, ordu ve AKP gibi bir partiyle ne kadar değiş iklik yapabilir?' sorusuna, Rektör Prof. Dr. Batum, "Türkiye'de
hukuksal reformları n önünde' engel yok.
Örneğin, terör suçlular ı na hiç iaman geçirilmeden avukatlarıyla görü şme hakkı tanı nd ı ve buna hiçbir tepki gelmedi' yan ıtını verdi.
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haberler...haberler...haberler haberler.. haberler. haberler.. haberler . haberler
BARO BA Ş KANLARININ, AFYON BÖLGE TOPLANTISI"NDAN
Başı ndan sonuna kadar s ı cak, dostça bir konukseverlik. Ev sahipli ğ ini üstlenen
Afyon Baro Başkan ı başta olmak üzere, U ş ak, Isparta ve Kütahya Barosu Ba şkanları
ve özellikle mekan sahibi Afyon Barosunun görevlileri, en küçük bir iste ğ inizin yerine
getirilmesi için, kar şıdakini rahatsız eden bir çırp ı n ış gösterdiler. TBB Başkan ı sayı n
Özdemir Özok'un konu şması nda özetlediği gibi, menfaatlerin, ihtilafları n çözüm mesleği
olduğ undan meslek içi tart ışmalara da yans ıyan en ufak çekişmeleri bile üzüntüyle
karşı layan bir duyarl ı lık. Iki gün süren Afyon Bölge Baro Ba şkanları Toplantıs ı'n ın, ev
sahipleri açısı ndan özeti böyle olmal ıdır.
Toplantı n ı n gündemi ve tart ışma yöntemi için ayn ı olumlu izlenimi edindiğ imi söyleyemem. Bunda toplant ıyı düzenleyenlerin bu konuda deneyim sahibi olmamas ın ın katkısı
olmal ı . Ancak toplantı başlad ı ktan kısa bir süre sonra aksakl ı klar katı lanların iyi niyeti
yan ında toplantıyı yöneten Isparta Baro Ba şkan ı 'n ın yumuşak ve deneyimli tutumu ile
olağ an çizgisine oturdu; olgunluk içinde sürüp gitti. Isparta Baro Ba şkan ı •say ın Av.
Ünal Çankaya'n ın, toplantıyı candan bir ilgi ile takip eden yerel bas ı n ın d ışarı çı karı lmas ı
konusundaki isteğ i, en ufak bir k ırg ı nl ı k, çatışma ve sorun yaratrnadan halletmesine
hayran olmamak mümkün de ğ ildi.
Yıllarca bu toplant ı ları izleyen biri olarak, her toplant ıya, genel kurula yeni katı lan
meslektaşlarım ızın meslek yaşamları nda gördükleri aksakl ı kiarı ; sorunları ilk defa kendisinin tespit etti ği, hafta çözüm yollar ı n ı kendilerinin ke şfettiğ i gibi birtavı r almalrına tan ık
oldum. Bu toplantıda da savunman ı n kronikleşrniş sorunları n ı bu anlay ışla ileri süren
arkadaşları dinledim. Bu durumun, arkadaşlarımızın, TBB'nin ve kendi barolanh ın birikimlerini incelememelerinden ileri geldi ğ ini san ıyorum. Hukuk sigortası görü şülürken, yirmi
yı l önce Manisa Barosu Dergisinde üç say ı olarak, arka arkaya yayı mlanan yasa taslağını
an ı msad ı m ve bunun dile getirilmemi ş olması na üzüldüm. Sonuç olarak, "Bu sorun
daha önce dile getirilmi şti." ya da "Bu sorun gündemimizde var." diyenlere, gönül koyanlara bile rastl ıyoruz. Asl ı nda, barolar ım ız ı n ve TBB'nin art ık tespit a şamas ın ı geçip,
aması na gelmesi gerekiyor.
çözüm aş
Bunun yanı nda, pek çok toplantıda, arkadaşlarım ızın TBB'den, barolarından, sorunları n ı n hemen çözümlenmesini istedikleri görülürdü. Yetki, güç dengesi ve çözüm süreci
nazara al ı nmadan sorunları nın baroları ya da TBB tarafından hemen çözülmesi istenirdi.
Bu anlayışı n sonucu olarak, pek çok konuda yanl ış yapı lmas ı na neden olunmu ş; refomı niteliğindeki pek çok çözüm, savunma aleyhine sonuçlar do ğurmuş, ya da eksiklikler
başı m ı za yeni dertler açm ıştır Yanl ış ya da noksan ç ıkan yasaların kamburuu s ırtımızdan söküp atamam ışızd ı r. Bana göre CMUK denilen düzenleme böyledir;! Avukatl ı k
Kanunu değ işikliklerindeki şirket çözümü böyledir, hakem kurullar ı ile ilgili düzenleme,
avukatları n aranmaması ile ilgili hüküm vs. böyledir... Ancak bu toplant ıda hiç rastlamad ığım biranlayış gördüm. En az ından üç konu şmacı , sorunu ortaya koyal ım, tartışalım,
zaman içinde uygun çözüm yolu buluruz dediler ki, bu sağduyulu yaklaşı m benim için
sevindirici oldu.
'yine hiç duymad ığı m bir söz bana barolar ı mızı n gerçekleri kavrama noktas ı nı gösterdi. Sorunları n çözümünde imkanlar açı sından en az iki konu şmacı , birisi Kı rşehir
temsilcisi olmak üzere, (say ıca az anlam ı nda) küçük baroların durumları n ı n, (sayıca
kalabal ık anlam ında) büyük barolardan farkl ı olduğ unu vurgulad ılar ki, varılan bu nokta
TBB ile barolar arasındaki ilişkiler ve TBBnin görevleri aç ıs ından yeni bir yakla şı m ı
ifade etmektedir. Kendi imkanları ile avukatları n sorunları na cevap vermek gücü maalesef
pek az baromuzda vard ı r. Bu konudaki sorunlarancak birlikte çözülebilir anlayışı barolarım ızın TBB'ne bak ış açısı ndaki sapmaları ortadan kald ırabilir.
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80. YILDA
TÜRKİ YE CUMHURİYETİ - AVRUPA B İRLİĞİ
İ LİŞKİ LERİ
Av. Özdemir ÖZOK

Ülkemizde iki yıl önce başlatılmış aydınlanma ve ça ğdaşlaşma hareketleri, Atatürk devrimleri ile doruk noktasma ula şmış, akıl ve bilim yol
gösterici-rehber olarak kabul edilmi ştir. Dünyada, vatanım işgal eden
ülkelerle boğaz boğaza savaş arak -onlan topraklanndan attıktan sonrabu ülkelerin hukukunu oldu ğu gibi iktibas edebilen tek ülke, Atatürk
Türkiye' sidir.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, kurulu ştan itibaren çağdaş değerlerin bir bütünü olan "muasır medeniyet"i hedef seçmi şler ve geleneksel
Osmanlı toplumu yerine, modem-ça ğdaş Türk toplumunu yaratmaya yönelmişlerdir. Bunun doğal sonucu olarak, her alanda yenilik ve devrim
yaparak, çağdaş değerler üzerine yükselen, laik, demokratik, modern
bir devlet kurmuşlardı r. Bu anayasal devletin yap ısı, kuruluş felsefesi,
insan hakları ve özgürlükleri amaç edinmi ş; sürekli geliş en ve yenilenen,
statik değil dinamik bir yap ıdır, felsefedir.
Ama üzülerek ifade etmek isteriz ki; özellikle, 1946 y ılından itibaren
oy ve seçim kaygısıyla uygulanan popülist politikalar, devrimleri hedefinden saptırmış; birçok çağdaş kurum, kuruluşımdaki konumlarmdan çok
gerilere düşürülmüş tür. Buna bir de devrimleri oldum olas ı içine sindiremeyen, karşı devrimcilerin örgütlü direni şi ve karşı koyuşu eklenince,
Türkiye bugün, kurulu ş günlerindeki çağdaş anlayış m ve görüntünün
genlerinde kalmıştır.
n, insanlığm ortak kültürü ve birikimi
Tüm bu olumsuzluklara kar şı
am, Türk toplumunun öncelikli tercihi
yaş
değerler
ve
çağdaş
olan çağdaş
olmuştur.
Tüm bunları görmezden gelen AB yetkilileri, İslam dünyasınm tek
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma mücadelesinde temel
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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dayanağımı z olan Atatürk ilke ve devrimlerinden vazgeçmemiz halinde
Avrupa Birliği'ne girebileceğimizi söyleyebilmişlerdir. Hiç kimse bizi,
biz ya pan bu değerlerden vazgeçmemizi isteyemez, ne' denli ağır bedel
ödense de, bu istem reddedilmeye mahkümdur.
Ekonomik amaçla olu şturulan Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu ğu,
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 1986
nda birleştirilerek, yerini Avrupa Topluluklan'na b ırakmış; 1992 yılında
yılı
da toplulukların adı Avrupa Birliği olarak değiştirilmiştir. Türkiye, Avrupa Birliği'ne, 1959 yılmda Avrupa Ekonomik Topluluğu döneminde "ortak
üye" olmak için başvurmuş, geçen kırk dört yıllık dönemde ikili ilişkilerimizde ciddi sorunlar yaşanmış; ancak, 1999 Helsinki Zirvesi'nde "aday
ülke" olmamıza karar verilmi ştir. Böylece, 1 Ocak 1996'dan bu yana uygulanan ve dokuzuncu y ılına giren Gümrük Birliği ilişkilerimiz, 'yeni bir
boyut kazanarak, Avrupa Birli ği üyeliği sürecine girmiştir.
Bu süreçte, aday ülkelerin benimsemesi gereken 1993 Kopenhag Zirve
Kararlan'na göre; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklar ı ve azınlık
haklarına saygı, işleyen bir pazar ekonomisi ve AB içindeki piyasa güçlerine, rekabet baskısı
na karşı koyabilme; Avrupa Birliği'nin siyasal, ekonomi ve parasal hedeflerine uymak ve üyelik yükümlülüklerini üstlenebilecek
durumda olmak gereklidir. Üyelik için bu yeterli olmamakta, ayrı ca 1995
Madrid Zirve Karan'nda, kat ılımdan sonra topluluk politikalarma uyumlu
bir işleyiş sağlayacak idari altyap ıya sahip olman
ın önemi vurgulanmış,
yine 1997 Lüksembourg Zirve Karan'nda da aday ülkelerin Avrupa Birli ğ
i
müktesebatım benimsemeleri ve gere ği gibi uygülamalarmın zorunlu olduğu belirtilmiştir. Böylece; Kopenhag, Madrid ve Lüksemburg Zirveleri'nden çıkan ilke kararlarının ışığı altı
nda hazırlanan "Katılım Ortaklığı
Belgesi" ve "Ulusal Program"da, Türkiye'nin üyeli ğe hazırlık açısı
ndan
alması gereken önlemler aç ıklanmıştır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği'ne
uyum yasalannın başı
nda, anayasa değ
i şikliğ
i ile buna paralel uyum yasaları gelmektedir. 4709 sayılı Kanun'la Anayasa'da ve özellikle Anayasa'nm
temel hak ve özgürlükler alanında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Yine
yürürlüğe konulan ve değiştirilmesi istenilen kinıi temel yasalara gelince;
57. Hükümet döneminde, 4721 sayıl ı Kanun'la, Türk Medeni Kanunu'nda,
özellikle kadın-erkek eşitliği anlamında, köklü ve yeni değişiklikler gerçekleştirilmiş; 4483 sayılı Memurlar ve Di ğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun, 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu, 4681 say ılı
Milleflerarası Tahkim Kanunu çıkarılmıştır. Ayrıca, 4771 sayılı Kanun ile,
savaş ve çok yakın' savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için öngörülen
idam cezaları hariç olmak üzere, çeşitli kanunlarda yer alan idam cezalan
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müebbet ağı r hapis cezasma dönü ştürülmüş, böylece 1984 yılmdan beri
uygulanmayan idam cezas ı Türk hukuk sisteminden kald ınlmış; Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının günlük yaşamları nda geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde radyo ve televizyonlarda yay ın yapılmasma ve bu dillerin öğrenilmesine olanak tamyan düzenlemeler gerçekle şnda
tirilmiş ve çeşitli yasalarda yapılan değişilclilderle de insan haklar ı alanı
konulmuştur.
ğe
önemli düzenlemeler içeren yasalar yürürlü
n yanısıra, uyum yasaları doğrultusunda, ihtisasla şma
Bütün bunları
suretiyle adli kapasitenin daha etkin hale getirilmesi amac ıyla, Çocuk
Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi, Fikri ve Smai Hak ve ihtisas Mahkemesi ile Aile Mahkemeleri'nin kurulmas ına iliş kin kanunlar da kabul edilmiştir. Tüm bu iyi niyetli girişimler, 3 Kası m 2003'te iktidara gelen AKP'nin
ndan da sürdürülmüş olmasına karşın, 12
kurduğu 58. Hükümet tarafı
Aralı k 2003'te Kopenhag'da toplanan AH doru ğu, istenen ve beklenen
nın sonunda yay ımlanan bildirgede,
kararı vermemiştir. Zirve toplantısı
"2004 Aralı k'ta toplanacak AB liderlerinin, AB Komisyonu'nun raporu
ve önerisi temelinde, Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri'ni kar şıladığına
karar vermesi durumunda, AB'nin Türkiye ile müzakereleri geciktirmeden
başlatacağı " kaydedilmiş; sonuç bildirisirte ek "Tek Avrupa" ba şlıklı belgeu dönüşü olmayan
de de Avrupa Birliği'nin, "Türkiye'nin de içinde oldu ğ
ısıra, Estonya, Çek
bir yola, bir sürece girdi ği" vurgulanmıştır. Bunun yan
Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Letonya, Malta, Polonya, Slovakya,
Slovenya ve Kıbrı s Rum Kesimi'nin müzakerelerini tamamlad ığı bildirilerek, bunların AB'ye girdiği vurgulannuştır. Böylece, 12-13 Aralı k 2002
günlerinde gerçekleş tirilen Kopenhag Zirvesi, Türkiye'nin tam üyeli ği
yolunda belli bir tarihi içeriyorsa da aslmda Türkiye'nin bu yoldaki beklentilerine tam olarak yan ıt verememiştir.
Görünen tablo odur ki, AB Zirvesi, Türkiye'nin Kopenhag siyasi
kriterleri doğrultusunda, büyük bir h ızla kabul ettiği reform niteli ğindeki
rlıksız yakalanınıştır.
hukuksal düzenlemeler karşı smda bir anlamda hazı
Çünkü zirve sonunda yay ımlanan bildirgede, Türkiye'nin demokratikle şme konusunda gösterdi ği iyi niyeti takdirle kar şiladıkları, ancak uygulai vurgulanrmştır. Oysa, Türk toplumu, AB üyelimanın izlenmesi gerektiğ
ğ ini Türkiye'nin önünü açacak çok ciddi bir ça ğdaşlaşma projesi olarak
görüyor; Avrupa'yı bir coğrafya olarak de ğil, "çağdaş değerler" bütünü
olarak de ğerlendiriyor. Türkiye, kurulu şundan bu yana siyasal ve sosyal
tercihini hep Batılı dostlanndan yana kullanmış NATO başta olmak üzere,
askeri-sivil tüm birlik ve kurulu şlara üye olmuş , bunun gereği olan yükümlülüklerini, "Kore, Somali, Bosna, Afganistan" örneklerinde oldu ğu gibi,
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duralcsamadan yerine getinıtiş ve uluslararası birlikteliğe katk
ı sunmuştur.
Türk toplumu, bu özverisi ve iyi niyetli davran ışımn karşılığını görmek
istemektedir..
Hele uzun yıllar SSCB'nin güdümünde demokrasi, insan Iaklan,
hukukun üstünlüğü gibi kavramları toplumsal yaşamından uzaklaştıran,
bunun yanısıra Varşova Paktı ile askeri örgütlenme yolunu seçerek, bu
bloktaki ülkeleri baskı altında tutan anlayışı savunmuş ve yaşama geçermiş
birçok ülkenin, Türkiye'nin önüne geçmesini anlamak mümkün d ğildir.
Kopenhag Zirvesi, Türkiye'ye net bir müzakere tarihi vermiş olsaydı,
Türk insanının çok daha güçlü biçimde AB sürecine motive olmas ı sağlaniniş olur ve belirsizlik ortamının kalkmasından her iki taraf da büyük
yarar sağlardı. Halbuki bugün, Türk toplumunun büyük kesimi, yak ın
zamanda AB'ye giremeyece ğimiz, kanısı
nı taşımaktadır. Çünkü, zirve
kararlari yakından incelendiğinde görülecektir ki, AB Zirvesi, Türkiye'ye
"Katılma Müzakereleri"ne baş lamak için kesin ve net bir tarih vermemiştir.
Verilen Aralık 2004 tarihi, aslı
nda zirvenin AB Komisyonu Raporu'nu
inceleyerek, tam üyelik mü.zakerelerinin ba şlatılıp başlatılman-ıasına karar
verme tariliidir. Bir ba şka anlatımda, verilen tarih bir değerlendirme yapma tarihidir. Halbuki, yeni hükümetin, Türk diplomasisinin, sivil toplum
örgütlerinin ve Türkiye Barolar Birli ği'nin istemi bu değildi. Bizlerin
istemi; AB Zirvesi'nin, bu de ğerlendirmeyi 2003 Haziran ayındaki Selanik
ya da en geç 2003 Aral ık ayındaki Roma Zirvesi'nde yapmas ı ve yapılacak
değerlendirmeler ışığında katılma müzakerelerinin en geç 1 May ıs 2004'ten
önce başlatılması biçimindeydi. Bilindiği gibi, 1 May
ıs 2004 tarihi, Avrupa
Birliği'nin genişleme süreci açısından son derece önemli bir tarihtir. Kopenhag'da alman kararlar ışığı
nda, bu tarihte Avrupa Birliği yirmi beş
ülkeli bir yapıya kavuşacaktır. Bu durumda Türkiye, 2004 Aral ık ayında
değerlendirme masasına yatırılırken, bu süreçte sadece mevcut on beş
üye devletin onayı alınmakla kalmayacak, içinde Kıbrıs Rum Kesimi'nin
de "Kıbns Cumhuriyeti" adıyla yer alacağı diğer on yeni üyenin de onay ını
almak gerekecektir. Bu olgu, "K ıbns Cumhuriyeti'nin" bir bak
ıma Türkiye
tarafından tanınması anlam
ına gelecektir.
Bütün bunları
n yanısıra, Avrupa Birli ği hukukuna göre, Türkiye'nin
tam üyeliğinin görüşüleceği 2004 Dublin Zirvesi'nde her yeni aday ülke,
önceki üye devletler gibi söz, oy ve veto hakk ına sahip olacaktır. Bütün
bunların yanısıra, Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen devletler, siyasal
sosyal ve demokratik yapilarmın iyileştirilmesi yanında, belki de ondan
daha önemli bir neden olan, yeni mali kaynaklar sa ğlamak ve kalkinmışlilc
düzeyini artırmak için Avrupa Birliğ
i'ne üye olmak istemektedir. AB'nin
28 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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giderek smırli hale gelen kaynaklarmın yeni üyeler tarafından uzun süre
kullanımı, yeni üyelerin, dolayısıyla Türkiye'nin tam üyeli ğinin olabildiğince gecikmesine neden olmaktadır. Uluslararası ilişkilerin çıkarlar üzerine kurulu olduğu gerçeği karşısmda, yeni üye devletlerin, kendilerine
tanınacak hukuksal hak ve yetkilerini sonuna kadar kullanmak isteyecekleri ya da Yunanistan'ı
n, Ispanya'nın ve Portekiz'in tam üyeli ğinin oylandığı 1985 Dublin Zirvesi'nde yapt ığı gibi, en azı
ndan veto etmeme karşılığı
AB'den ek ödünler isteyebilecekleri aç ıktır. Eğer Türkiye, 1 Mayıs 2004'ten
önce müzakerelere başlamış olsaydı, bütün bu sıkıntılar yaşanmayacaktı.
AB-Türkiye ilişkilerinde, AB bize karşı katı davranmakta; Türk toplumuksız kalmaktadır. Her ne
nun, Türk halkının iyi niyetli girişimleri karşılı
kadar Kopenhag Zirve Kararları'nm 20. paragrafında, Türkiye'ye mali
yardımın artırılacağı ve Gümrük Birliği'nin derinleştirileceği öngörülmüşse de Türkiye'ye sağlanacak mali yardımlar konusunda da Avrupa Birliği'nin uygulaması sağlıldı değ
ildir. örneğ
in, 1980 yılı
nda imzalanan 600
milyon euroluk, o zamanki adıyla Ecu IV. Mali Protokol dondurulmu ş,
Gümrük Birliği'ne girilmesi sonrasmda vaat edilen 2.5 milyon euroluk
mali destek de bloke edilmiştir. Buna karşm, diğer aday ülkelere bu rakamların çok üstünde ciddi mali destekler sa ğlanmıştır. Örneğ
in, Polonya
son on yılda 10 milyar euro, Yunanistan ise, adayl ık süreci olan beş yılda
20 milyar euro AB desteğ
i almıştır. önümüzdeki iki yıl içinde, aday ülkenda,
lere 42.5 milyar euro daha verilecektir. Geçmi ş uygulamalar kar şısı
Türkiye'nin yine ihmal edileceği ve çifte standart uygulamas ının mağduru
olacağı kuşkusunu taşımaktayız. Her şeye rağmen, Türkiye'nin Avrupa
yürüyüü sürecektir. Bundan sonraki a şamada, siyasi iktidarlar ve onunla
birlikte tam sivil toplum örgütlerine önemli görevler düşmektedir.
Bu görevlerin başında, ülkemizde insan haklan, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı, hukuk devletinin tüm kurum ve kuralları ile
gerçekleştirilmesini sa ğlamak ve halkııiııza, insanırnıza, çağdaş bir yaşam
sunmak için gerekli çalışmalar
ı istikrarlı biçimde sürdürmek gelmektedir.
AB, Kopenhag Kararlar ı ışığında artık dönüşü olmayan bir genişleme
sürecine girmiştir. On beş üye devlet, şimdilerde on yeni ülkeyi zincirine
katma karan almıştı r.
Ancak unutmamak gerekir ki, zincir sonuçta tek bir halkas ının gücü
kadar güçlüdür; Türkiye'nin, içinde yer almayaca ğı bil" Avrupa Zinciri"
sadece tek tek halkalardan ibaret kalacak ve asla kapanınayacaktır. AB
üyesi dostlarımızın, bu tarihi ve coğrafi olgunun bilincinde olduğ
u inancını
taşımak istiyoruz.
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CUMHUR İYETİN 80. YILINDA
HUKUKTA DURUM TESP İTİ
Ord. Prof. Dr. h.c. mult. Sulbi DÖNMtZER

1.- Cumhuriyetin 80. yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Devletlerin hayatında da seksen yıl önemli bir yaşam süresi sayılabilir. Hele bizim ya şımızda olan faniler gibi, bu süreyi bütünüyle ya şayanlar bakımından, uzun
bile telakki edilebilir.
n Barolar Birliği Başkanı, bizden bu "80 yılda Cumhuriyetin hukuk
Sayı
alanındaki kazarumları"m belirten bir makale istediğirıde, 65 yılını dolduı daha fazla) cumhuriran hukukçuluk hayatım süresince (tabi esas ya şın
yetin hukuk alanındaki geliş mesini ve bütünü ile ula ştığı bugünkü durunda cumhuriyet dönemunu düşündüm: Bu 80 yılı n belirli doruk noktaları
nda, gelişmeler hakkında
mi hukukundaki, hiç de ğilse Ceza Hukuku alanı
makaleler kaleme almışız, tebliğler sunmuşuz. Şimdi de sayın başkanın
istemi dolayısıyla 80. yılda da aynı etkinliği tekrarlamak mutlulu ğuna
kavuşurken, eski yazılarınıızdan farklı bir tutumu sergilemek istiyoruz;
konuyu tarihsel dönemleri itibariyle hukuk tekni ğinden çok, hukuk sosyolojisi ve biraz da hukuk felsefesine a ğırlık vererek açıklamayı, aslında bir
durum saptaması yapmayı yeğliyoruz.
Ş imdiye kadar hep cumhuriyetin feyizli tarihinde hukukumuzun nas ıl
geliştiğini belirten yazılar kaleme alınmıştır. Oysa 80 yıl süren hukuk
gelişmesi bakımından zaman içinde ileri ve geri gidişler olmuştur; adımlar
atılmıştır. Bazı kazanın-lar elde edilmi ş ve yerleşmiş, bazılan ise zayıflamış
ve hatta cumhuriyet hukukunun temel özelliğini oluşturan "nasçılığm"
tasfiyesinde bile karşı hareketler meydana ç ıkabilmiştir.
2.-. Düşündükçe, 80 yıllık cumhuriyetin hukuk içeri ğini bazı dönemlere
ayır?rak, özetleyerek de ğerlendirmenin hem olanakl ı, hem de yerinde
olacağını sanıyor ve bu dönemleri şöyle bir tasnife tabi tutabilece ğimizi
düşünüyoruz:
run Doryisi, Suy ı 19, 2003 .31
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n sona ermea. 1920'lerden Atatürk'ün vefatma ve H. Dünya Sava şı'nı
sine kadar geçen tarih kesiti,
b. 1946-1960 yılları,
c.1960'lardan başlayarak 1980 Hükümet Darbesi'ne kadar süren y ıllar,
d. 1980 Askeri Darbesi'nden, ülkemizin AB'ye giri ş etkinlik erini ve
sürecini yansıtan dönem.
3.- 1920'lerden başlayarak II. Dünya Sava şı'nın sona ermesine kadar
devam eden dönemin, özellikle Atatürk'ün vefatma kadar geçen süresi,
cumhuriyetin hukuk reformunun gerçekle ştirildiği yıllar olarak kabul edilmekte vebu hükme vanlirken de 1926'larda çe şidi Batı kanunlannkn iktibas
edilmiş olması (geniş resepsiyon hareketi) olgusuna dayanılmaktadır. Milletler arasında "resepsiyon" denilen kanun alışveriş i daima başvurıılmuş
bir uygulamadır. Nitekim Osmanlı imparatorluğu da 1839 Gülhane Hattı
n iktibasma yönelmiş
Hümayunu'ndan sonra Batı hukukuna ve kanunlar ı
ve ceza, ceza mulükemeleri usulü kanunları ve diğer mevzuat, g4ni5 ölçüde olmak üzere, Fransa'dan alınmıştı.
Bu itibarla, Batı kanunları
nın iktibas edilmiş olmasını cumhuriyet hukukunu belirleyen asli bir özellik ve övünç nedeni olarak aç ıklamak, kan
i tam olarak yansıtmaz. Hiç şüphe yok ki, bu kanunları
naatimizce gerçe ğ
yönelBatı'ya
ve özellikle Medeni Kanun'un iktibası, Türk sosyal hayatının
miş bulunmasını ifade etmekte ve toplumumuz yönünden çok önemli bir
hukuk aşaması oluşturmaktadır. Ancak, cumhuriyetin hukuk reformunu
ve kazanımlarını, söz konusu kanunların iktibasına indirgemek, bizce,
tam doğru bir tam oluşturmaz.
4.- Bizce cumhuriyetin bu ilk döneminin hukuk reformunu belirleyen
olayı, hukukta nasçilığın bertaraf edilmesine yönelik inkılaplardir. Bunun
anlamı şudur: Hukukun ilham alacağı temel ilkeler, değerler hayat gerçe ğinden ve onun zorunluluklarından kaynaklananlardır. Böyle oluncada uygar
milletlerce uygulanan ölçüler, egemen esaslar olarak kabul edilecektir;
elbette ki, Türk milletinin temel kültür özellikleri ile bunlann ba ğdaştınlması yoluna gidilecektir. Hukukun yöntemi ve hareket düsturu bu olacakt ır.
Nasçılığm tasfiyesi, laikliğin kabulünün olmazsa olmaz kc şuludur.
Ancak cumhuriyet rejimi kurulup geli şirken nasçılarla mücadele kolay
olmamıştır. Nasçılann (karşı devrimcilerin yani şeriat hukukunu anayasa
sayanların) bertaraf edilmeleri için hatta bazen tavizler de verilmesi gerekmiştir. Bu hususta Atatürk, Nutuk'ta şöyle diyor: "Ilk Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu'nu hazırlayanlara bizzat riyaset ediyordum. Yamakt j olduğu32
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muz kanunla ahlcğm-ı şer'iyerıin bir münasebeti olmadığım anlatmaya
çok çalışıldı; fakat bu tabirden kendi zunılarınca (zanlarınca, batıl, haksız
sarularmca) bambaş ka mana murat edenleri ikna mümkün olmad ı."
Bu ifade dikkatle kavrandığında, ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda
mevcut bulunan ve laik devlet esasları ile telifi olanaklı görülmeyen kimi
hükümlerin kabul nedenini anlamak kolayla şır. Atatürk, sözü geçen hükümleri şöylece açıklı yor: "Kanunun gerek 2. ve gerek 26. maddelerinde
zait (gereksiz) görünen ve yeni Türkiye Devleti'nin asri karakteri ile kabili
telif olmayan tabirler inkılap ve cumhuriyetin o zaman için beis (zararl ı,
mahzurlu) görmediği tabirlerdir." 0 halde cumhuriyetin bu ilk dönem
hukukunun özelli ği ve hatta iş levi, arkaik, teokratik, nasçı esasları ve
ilkeleri yansı tan bir hukuk sistemi yerine, Bali medeniyetinin temelini
oluş turan felsefi ve sosyal esaslara dayal ı, hayatın gerçeklerinden ilham
alan bir sistem olmasıdır. İş te, èumhuriyet hukukunun bu birinci döneminin
getirdiği temel kazanı m ve bu hukuku ayırt etmeyi sağlayan temel budur;
ndan geçerli
bu saptamaya dayalı ilkelerin bütün hukuk sistemi bak ımı
r.
Bütün
kanunlar,
bu
temel
ilkeye
uygun
olarak
meydana
getirileolmasıdı
cek ve yorumlar, uygulamalar da keza bu temel ilkeye uyularak yap ılacaktır. Bir daha tekrarlayalım; birinci dönem cumhuriyet hukukunun reform.
teşkil eden temel özelliği budur.
Hukukun bu temel özelli ğ ine çelme takmak isteyenler, buna cüret
ndan itibaren ortaya ç ıkmışlardır;
edenler, cumhuriyetin daha ba şlangıcı
bugün de mevcutturlar. Demek ki, bunlann beyinlerinin gerçekleri al ğılar
hale gelebilmesi için 80 y ıl yeterli değilmiş!
Bu zihniyeti, Atatürk, Ankara Hukuk Mektebi'nin aç ılışındaki konuşmasında şöyle açıklamıştı : "Milletimizin feyyaz (feyizli, verimli) sinesinde
devir devir eksik olmamış olan teşebbüs erbabıru, cehit ve hinımet erbabını
en nihayet meftur (umutsuz) k ılan kahir kuvvet şimdiye kadar elimizde
bulunan hukuk ve onun samimi muakkipleri (takip edenleri, izleyicileri)
olmuş tur. Eski hukukun ve onun müntesiplerinin yeni ink ılap devremizde
bizzat bana ç ıkardıklan müş külattan misal getirmeye kalksam sizi tasdi
(rahatsı z) etmek tehlikesine maruz kal ınm."
Peki, bu ki şilere karşı takınılması gereken tutum ne olmu ştur? Bu
i
hususta dal Mart 1934 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verdi ğ
yor:
"...
Fakat
bundan
daha
mühim
söylevde, Atatürk şu açıklamayı yapı
olan nokta, adli telakkimizi, adli kanunlar ımızı, adli teşkilatımızı, bizi
şimdiyekadar şuuri (bilinçli), gayn şuuri (bilinçsiz) tesir altı nda bulunduran asrın icabatma gayri mutabık rabıtalardan bir an evvel kurtarmaktır."
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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Türkiye, bundan 80 yıl önce bu rabıtalardan kurtulma yoluna girmişUr. Fakat, Atatürk'ün beyan ı ile 1934 yılında, yani inkılapların gerçekleşmesinden sonra, bütünüyle bu rab ıtaları bertaraf etmek mümkün olamamıştır. Ancak, bizim kanaatimizce, mevzuat ımız, bu rabıtalan zaman içinde, kısım kısı m bertaraf etmiş ve düzenlen-iştir.
Her zaman söylediğimiz gibi, bir ülkede adli reformun gerçekleştirilmesi, en zor sosyal giri şimlerdendir. Yerleşmiş adli kültür değişmedikçe,
istenen reformların kı sa bir sürede gerçekleş tirilmesi mümkün olamaz.
Buna karşm, biraz evvel aç ıkladığımız gibi, ülkemiz hukuku söi konusu
rabıtaları zaman içinde bertaraf edebilmiş ve mevzuat buna göre düzenlenmiştir.
Bir de komşularm-uz İslam ülkelerinin hallerine bakal ım: News Week
dergisinin 15 Eylül 2003 tarihli say ısı
nda çıkan (İ slam Üzerinde Yeniden
Düşünme) başlıklı bir yazı da iki Şii Müslüman bilgininden söz Şlilirken.
bunlann İ slam'a yeni bir nefes getirdi ğ
i belirtiliyor ve hatta bir Islam
bilgininin, " İslam ile laikliğin telif edilebileceği" hakkmdaki görüşleri,
Islam'da yeni bir nefes gibi telakki ediliyor. Cumhuriyet hukukunun bu
konuyu daha ilk döneminde çözdü ğü hatırlanacak olursa, ülkemiz hukukundà bu dönemin önemi daha iyi alg ılanabilecektir.
5.- Peki, bu dönemin demokrasi, temel insan haklar ı baldmmdan
değerlendirilmesi nas ıl yapılmalıdır?
1920'lerden ba şlayıp, İkinci Dünya Savaşı'nı
n sona ermesine kadar
geçen dönemin, cumhuriyetin siyasal rejimi bak ımından tek siyasal partinin egemen oldu ğu bir tarih kesitini kapsadığı m biliyoruz. Böyle bir siyasal
ortamda, çağdaş anlam
ı itibariyle, siyasal i şlerdeki sonuncu obritenin
halka ait olması gerektiğini ifade eden demokrasi ve onun vazgeçilmez
nitelikteki hukuku geçerli olabilir miydi? "Demokratik ya şam tarzı" egemen olabilir miydi? De ğiş ik siyasal partiler veya bask ı gruplan marifetiyle
politik veya apolitik kararlarm almmas ında halk
ın etkili olmas ır ı gerektiren demokrasi var olabilir miydi?
6.-Bu sorularm cevab ı
m verebilmek için; incelediğimiz dönemde egemen olan Atatürk dü ş üncesini saptamak yerinde olacak ve bunun içinse
bu dönenü-ı demokrasiyi nası l algıladığmı ve Türk milletine sunduğunu
saptamak gerekecektir.
Önce, kı saca günümüzde demokrasinin nas ıl algılandığını blirtelim
ve sonra sorulan cevapland ıraiım:
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Demokrasi, devlet ve toplumun idaresinde milli iradenit ı egemen
olmasın
ı başta gelen koş ul sayar. Milletten başka hiçbir varlık, egemenliğin
sahibi olamaz. Egemenlik yetkileri ise ancak millet ad ına ve onun gerçek
ndan kullanılabilir. Böyle olunca, devlet idaresinde seçim
temsilcileri tarafı
esastır ve halk iradesi saf ve salim olarak bunu sa ğlayacak bir seçim sistemi
ile ve tam dürüstlükle orta$'a konulmand ır. 0 halde, milli egemenlik ve
milli temsil ilkeleri bir arada bulunmak zorunlulu ğundadır. As ıl sahibinin
na kullanacakları n ne suretle belirlenemillet oldu ğu egemenliği, onun adı
ceğini ise anayasalar ve anayasaya dayal ı kanunlar gösterecektir. Halk ın
seçime ilişkin sağlıklı ve saf iradesi, siyasal partiler halinde örgütlenilerek
ortaya konulacaktı r Böyle olunca da dinsel veya di ğer nitelikteki nasların
mutlak egemenliğ i hukuk düzeni tarafından kaldırılacak, devlet mutlaka
laik olacaktır.
Ancak bu da yeterli de ğildir. Zira demokrasi, varlığmı temel hak ve
özgürlüklerin işlerliği ve güvence altında bulunması ile sürdiirebiir. Bu
güvence, hukuk önünde eş itlik, ifade, din ve vicdan, siyasal faaliyette
bulunabilmek, seyahat ve ikamet hürriyetlerinin varl ığını ve hatta sosyal
n korkudan arık biçimde yaşahakların yerleşmiş bulunmasını , insanları
yabilmelerini, bütün bu sistemin tarafs ız ve bağımsı z hAkimler tarafmdan
korunmasmı zorunlu kılar. 0 halde demokrasi, birbiriyle ahenkli yap ısal
unsurlardan oluş an bir sistemdir. Temel güvencesi ise millettir. Ancak
ı marifetiyle de pegünümüzde bu güvence, milletlerarası yargı organlar
kiştiriliyor. Avrupa İnsan Hakları. Sözleş mesi ve Mahkemesi, Siyasi ve
Medeni Haklar Sözle şmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Milletlerarası Ceza
Mahkemesi ve diğerleri, günümüz demokrasisinin koruyucu unsurland ır.
Çağdaş yaş am biçiminde, demokrasi sadece bir idare biçimi de ğildir ve
uygar insanlann ya şamlannı, hayat tarzlarını da belirleyen bir mekanizma,
bir büyük sistemdir.
7.- Demokrasiyi ve ko şullarını çok kısa olarak böylece belirledikten
sonra ş imdi sorumuza dönelim ve 1920-1946 döneminde bu ölçülerin ve
değerlerin ne derecede geçerli oldu ğunu saptayalım:
Milli iradenin egemen ve etmen olmas ı cumhuriyetin birinci döneminin temel yapısını oluş turan ilkelerin başında gelir. Milli irade, milli mücadelenin ilk günlerinden itibaren sürekli olarak tekrarlanm ış ve vurgulanmıştır. Halkçılık, bugün hem sosyal devlet dedi ğimiz kavramı, hem de
halk hükümetini ifade etmiş ve aynı anlamda kullanılmıştır. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 1. maddesinde "hakimiyet bila kayd ı şart milletindir, idare
usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esas ına müsteTBB Dergisi, Sayı 49, 2003
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nittir" deniliyordu. 0 halde, haikç ılığın siyasal demokrasi olarak da alg ılanması gerekir. Afet man, Atatürk'ün halkç ılıktan demokrasiyi anlad ığını
(Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yaz ıları, Ankara 1969.)
eserinde belirliyor ve bu husus, Atatürk'ün o zamanlar yay ımlanmış Medeni Bilgiler kitabma esas oluşturan notlannda açıkça ifade ediliyor: Egemenlik millete ait ise, millet egemenliğin sahibi ise, devlet sistehünin de
mutlaka demokrasi olması zorunludur. 0 halde milli egemenlik, halk yönetimini, demokrasiyi zorunlu kılar. Böyle olunca da halkçılık, bir anlamı
itibariyle, siyasal demokrasidir ve insanları
n özgürlükleri temeline dayanır. Bizce cumhuriyetçilik de halkç ılı kla birlikte, hem milli egemenliğin,
hem de demokrasinin ifadesidir. Cumhuriyetçilik, milli iradenin ler türlü
faaliyetin esasını oluşturacağı
nı belirten demokratik cumhuriyet demektir.
8.- Demokrasinin vazgeçilmez ko şullarından biri olan temel hak ve
özgürlüklerin güvence altında olması hususunda bizzat Atatürk'ün sözlerine gönderme yapmayı uygun sayarız: Bütün Avrupa'da totaiterli ğin
gittikçe güçlendiği bir dönemde Atatürk şunları söylüyor: "Hükümet kurmaktan amaç, evvela ferdi hürriyetin temıru.....Bir cemiyeti, bir kısım
insanlarm görüş lerinin zorla esiri ve zebünu ya şatmak şekline, tabii ve
makül bir hükümet sistemi nazanyla bak ılamaz... Her vatanda şı
n hak,
menfaat ve hürriyeti e şittir... Ferdin birinci hakkı, tabii yeteneklerini serbestçe geliş tirebilmektir... Ferdin serbestçe gelişmesini sağlamak, çeşitli
hürriyetlerin tüm amacıdır. Bu haklara hürmet etmeyen siyasi cemiyet,
esas vazifesinde kusur etmiş olur ve devlet varlığının sebebini ve manasmı
kaybeder... Ferdi hürriyetlere devletin ye kimsenin müdahalesi söz konusu değ
ildir... Türk istibdat ve esaret zincirlerini parçalayabilmek için iç
ve dış düşmanlar karşısı
nda hayatım ortaya attı; çok kanlı vetehlikeli
mücadelelere girdi. Say ısız fedakarlıklara katlandı , muvaffak oldu; ancak
ondan sonra hürriyetine sahip oldu; bu sebeple hürriyet Türk' ğn hayatıdır."
Ancak, cumhuriyet hukukunun bu ilk döneminde hürriyetle anar şinin
iyice ayrılması temel bir esas sayılmıştı r. Özgürlükten, sosyal ve uygar
insanın özgürlüğü anlaşılmıştır. Başkalarını n hak ve hürriyeti ve milletin
zaran ferdi hürriyeti s ı
nırlar. Devlet, hem ferdi hürriyeti sa ğlamak, hem
de bütün özel faaliyetleri genel ve milli amaçlar için birle ştirmekle yükümlüdür. Devlet, herkesin herkese kar şı mücadelesine tahammül edemez; o
halde sınırlandı rma gereklidir. Ancak, "sınırlandı rma ferdin sorumluluğuna, teş ebbüsüne ve gelişmesine zarar verecek dereceye götürülmemelidir.
Vatandaşı
n teşebbüs ve sorumluluk hisleri ne kadar geli şirse dĞvlet için
o kadar iyidir."
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9.- Peki, cumhuriyet hukukunun bu ilk döneminde hak ve özgürlüklere ilişkin bu görüşler tam olarak yaşama geçirilebildi mi?
Hukuk araçları ile, kanunlarla bazı hükümlerin gerçekle ştirilmesi,
demokrasinin bütün koşullan ile uygulanabilir hale gelmesi için yeterli
değildir; demokratik hayat biçiminin gerektirdi ği toplum tarzına ve özellikle demokrasi ktilturune ulaşılmadıkça, demokrasinin gerelderi tam olarak yerine getirilemez. Bu nedenle bu dönem, kanunlardaki de ğişiklikleri
yapmaya çalışmakla birlikte bir yandan da sosyal sistemi geli ştirmeye,
temel kültür kimli ğini duyarlılıkla korumakla birlikte sosyal hayat ımızda
önemli değişikliklerin yap ılmasına ve böylece demokrasi kültürünün olun-erkek eşitliğ
i,
şup yerleşmesi hususunda çabalara tanık olmuştur: Kadı
kadının genel hayata katılması, toplumsal üretimde eşit pay sahibi olarak
rol alması; iş te bütün bunları gerçekleştiren inkilaplarm temel hedefi ashnda demokrasidir. Otoriter bir uygulama niteli ğindeki Köy Enstitüleri de
aynı amaç doğrultusunda idi.
Demokratik siyasal hayat düzeni, örgütlenmeyi yani özgürce siyasal
parti kurabilmeyi gerektirir. Oysa 1946'lara kadar tek parti vard ır. 1924
yılmda, tek partiden ayr ılan bir kısım milletvekilleri Terakkiperver Cumnda dinci ve bölücü Şeyh Sait
huriyet Fırkası'nı kurdular; ancak 1925 yılı
isyan ortaya çıktı. Takrir-i Sükün Kanunu'nun, Ihanet-i Vataniye Kanunu'nun yürürlü ğe konulması ve İstiklal Mahkemeleri'nin yeniden işletilmesine başlanilması zorunlu sayıldı. Bu olaylar içinde Terakkiperver Partisi
de Bakanlar Kurulu karar ıyla kapatıldı. Ancak, muhalefet partilerinin varlığı hususundaki emel ve idealler hep muhafaza edildi. Bu emellerin gerçekleşmesini bölücü-genci fesat hareketleri engellemi ş olsa da istelder
hep taze kalmıştır. Bu nedenle 1930 yıl ında çoğulcu demokrasiye dönülmesi
tekrar denendi ve Serbest Cumhuriyet F ırkası, Atatürk'ün en yakın arkandan kuruldu. Ancak, kendilerini saklamasını bilen karşı
daşları tarafı
na girişince
devrimciler bu fırkaya sızıp rejimi tersine döndürme çabaları
kurucular partilerini feshettiler. Şu var ki, zamanm tek partisi bir ideolojiye
nı güden bir kuruluş olmamıştır;
saplanıp ebediyen iktidarda kalma amac ı
ideal hep çoğulculuk ve demokrasi olmu ştur. Nitekim 1931 ve 1935 milletvekili seçimlerinde bazı vilayetlerde tek parti tarfmdan aday gösterilmerniş, mecliste muhalefet yapacak bir müstakil grup te şkil edilmiştir.
Ülkemizin demokratik rejime 1940'lardan itibaren kolaylıkla ve hiçbir
problem ortaya çıkmaksızm geçebilmiş olması ilk cumhuriyet döneminin
indeki bu çalışmaları sayesinde olmuştur. 1942 yılında
hazırlık niteliğ
henüz doçent olmuşken, İsmet Inönü'nün İstanbul Üniversitesi'ne gel-
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diğini ve rektörlük penceresinden ö ğretim üyelerine ve ö ğrencilere yaptığı
konuşmada demokratik harekete ait ilk müjdeleri verdi ğini hatırlıyoruz.
10.- 0 halde, 1920-1946 döneminin hukuk kazan ınılarmı şu şekilde
özetleyebiliriz:
a. Hukuk, nasçılıktan kurtarılarak milli iradeye dayal ı laik bir devlet,
yani hukuk düzenine ulaşılabilmesi için gerekli ilkeler saptanmış ve yürürlüğe konulmuştur.
b. Hukuk kuralları, kişi ilişkilerinin Batı uygarlığı çerçevesinde laik
bir düzene uygun olarak geli ştirilmesi sağlanmış ve özellikle kad ı
n hakları
güvence altına alınmıştır.
c. Genç cumhuriyetin kar şı devrimci hareketlere karşı korunması ve
dinsel-siyasal bölticülü ğün bertaraf edilmesini sa ğlamak veya bü yöndeki
tehlikeleri karşılamak üzere özgürlükleri kısıtlayıcı kimi hüktimltre hukuk
sistemi içinde yer verilmiş, ancak bunları
n geçici olduğu her zam' kabul
edilmiştir.
d. Böylece, bu dönem siyasette, demokraside bir haz ırlık aşaması
oluşturmuştur. Bizim kanaatimiz şudur ki, baz ı sapıcı girişimlere ve tutumlara karşın, 1950'den günümüze kadar olan tarih kesitinde de buözel1ikler
egemen olmu ştur ve olmaya da devam etmektedir.
11.- 1946-1960 yıllar
ı: Bu döneme, Türkiye 1946 milletvekili seçimi
faciası ile girdi. 1946 seçimlerinin idare tarz ı ve gözler önünde cereyan
eden seçim hileleri, meclise giren partiler aras ı
nda uygar siyasl ilgilerin
oluşmasmı ketledi; meclisin meşruiyeti günün konusu haline geldi. Bunu
karşılamak üzere çıkarılan bir kanun ile meclisin meşruiyetini şüpheli olarak gösterecek yayınlar suç haline getirilmiş oluyordu. Böylece ifade hürriyeti siyasal bakımdan esaslı bir kısıtlama içine alınmış oluyordu. 1950'lere
kadar durum böylece sürüp gitmi ştir.
Nihayet 1950 seçimlerinden önce teşkil edilen bir komisyoiı, hAkimlerin kontrolünde seçimin yapilmasmı sağlayan bir kanun tasakısı hazırladı. Tasan parlamento tarafından kabul edildi ve DP büyük bir ço ğunlukla
seçimi kazandı.
iktidar, hukuku demokratikle ştirme hareketine gerçekten iyi niyetle
ve azim ile başlamıştır. Bu maksatla, geçen dönemin özgürlükleri k ısıcı
hükümlerinin sonuçlandığı mahkümiyetleri kaldı
rmak üzere bir! Af Kanunu çıkahlmış, diğer yönden özgürlükçü bir Bas ın Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Af Kanunu tasar ısını bizzat biz hazırladık ve tasan yüce meclis
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tarafından aynen kabul edildi. Basın Kanunu tasarısını hazırlayan komisyona da etkin olarak katıldık.
Bizim de etkin olarak katıldığımız bu dönemin en önemli demokratik
hukuka geçiş girişimi," antidemokratik kanun hülcümlerini tasfiye etme"
na girişilmiş olmasıdır. Çok sayıda
amacı ile geniş bir komisyon çalışması
kişiden oluşan komisyon, raporunu hükümete sunmu ş ve bazı tavsiyeler
yerine getirilmiştir.
Ancak, özgürlükçü siyasal demokrasinin gere ği olarak girişilen bu
hareket, çok kısa bir zaman içerisinde karşı devrimcilerin de daha serbest
olarak harekete geçmelerine neden olmu ştur. Birden meydana çıkıveren
n ortasmda Atatürk Bulvarı'ndaki
ı, Ankara'nı
yeni bir tarikatın mensuplar
rmaya
kadar
cüretlerini
ileri götürünce, dönemin iktiAtatürk heykelini kı
darı, Atatürk'e ve onu temsil eden şeylere yönelik saldırıları karşılamak
üzere özel bir kanun ç ıkarmıştır. Bugün de yürürlükte olan bu kanun,
Türk inkılaplarını koruyan ve kar şı devrimci girişimleri bertaraf eden
işlevini sürdürmektedir.
Cumhuriyetin bu döneminin başlangıcmda gerçekle ştirilen ve bugünün ifade hürriyeti telakkisi ile ba ğdaşır görünmeyen diğer bir girişim,
TCK'nirı 141 .-142. maddelerinde yapılan değişikliktir. Adalet Bakanlığında
madde değişikliklerini haz ırlamak üzere kurulan komisyona biz ve merhum Prof. Dr. Faruk Erem katıldık. Bu maddelerin Ratio legis'i, esasta
komünist propagandayı ve bölücülüğü engellemek idi. Yap ılan değişiklikle
faşist propaganda da suç haline getirilmiştir.
Komst propaganda ve teşkilatlanmanın cezalandırılmasının temel
nedenlerinden biri, o dönemlerde Sovyetlerin kendilerini dünyada sosyalizmin hAmileri gibi görmesi ve Türkiye üzerindeki emellerinin 1946'da
rkaçıkça ortaya çıkmış bulunmasıdır. 1943'lerde Türkeş ve arkadaşları, ı
çılık ve Turancılıkla itham olunduklarında da bu maddelerin uygulanmas ı
düşünülmüş fakat kanunun ırkçılığı ve faşizmi karşılamainası karşısmda
bir şey yapılamamış idi.
12.- Karşı devrimcilerin saklandıkları yerlerden ortaya çıkmaları, ve
bu arada ezanın Arapça okunmasına da başlanması nedeni ve diğer siyasal
sebeplerle muhalefet, ortaya ç ıkan karşı devrimci hareketleri DP iktidarmın tutumuna bağlamış ve demokrasinin selametle işlemesi için uygar
muhalefet-iktidar ilişkileri yerine çok şiddetli ve iki tarafı da abartılmış
hareketlere yönelten bir siyasal ortam oluşmuş, bunun etkilerini bertaraf
nda ifade hürriyetini kısıtlayan, üniversite muhtaetmek üzere bu kez bas ı
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riyetirıi ulal eden kanun değişiklikleri yapılmış ve neticede Türkiye, 27
Mayıs Askeri Hükümet Darbesi'ne maruz kalm ış, parlamento feshedilmiş
ve DP'li milletvekilleri tutuklanıp mahicüm ediirnişlerdir.
Bütün bu kargaşa ve karmaşayı, içine düşülen ekonomik kriz de tahrik
etmiştir.
Ancak bu dönemde de esasta cumhuriyet hukukunun ilk dönemde
kazandığı temel ilkelerinin bir zarar görmedi ğini söylemek gereklidir.
Atatürk ekolünde yeti şmiş, onun yakın çalışma arkadaşı olan Celal
Bayar'ı
n, gericiliği tahrik ederek iktidarda kalma çabası
nda bulunduğuna
dair beyanlar sadece birer bühtan say ılmalıdır.
13. 1960'lardan başlayarak, 1980 darbesine ve ötesine kadar süren
yıllar bakımından cumhuriyet hukuku itibariyle üzerinde durulmas ı gereken hareket, asl ı
nda 27 Mayıs 1960 Darbesi'dir. 27 Mayıs, silahlı kuvvetlerin emir ve kumanda altında gerçekleştirdiği bir hareket değidir ve bu
sebeple silahlı kuvvetlere mal edilmesi de do ğru değildir. Nispeten küçük
rütbeli subayların, tahriklerle harekete geçirilmiş üniversite Öğrencilerinden küçük sayilacak bir grubun da kat ılmıını sağlayarak ortaya koydukları iktidara yönelik bir baskmd ır. iktidarı ele geçirenler, DP iktidarını
bertaraf etmek üzere doğal hakim ilkesine aykın olarak kurdukları bir
mahkeme ile DP milletvekillerinin hemen hemen bütününü K4yseri Cezaevi'ne göndermiş ve asıl feci olan, ülkenin başbakan ve iki lakam da
idam edilmiştir. Bununla da kalınmamış, üniversitelerde 147'ler Olay ı
olarak bilinen, eğ
itim ve öğretim faciası meydana getirilmiştir. Silahlı
kuvvetler bakımından da "Eminsu" hareketi gerçekleştirilerek, bir kısım
subaylar silahlı kuvvetlerden çıkarılmıştır. Bütün bunlar, hukuk ihlalleridir
ve cumhuriyetin bu ikinci döneminin başlangıcım bu ihlaller rütelendirmektedir.
Ancak hukuk dışı bu işlemler yanında, Türkiye tarihinde o döneme
kadar rastlanmam
ış nitelik ve değerde, demokratik, insan haklarına saygılı, rejimi ikmal eden, anayasa mahkemesini kuran, mükemmel denilebilecek bir anayasa meydana getirilerek yürürlü ğe konulmuştur. İstanbul
komisyonunun kurdu ğu alt komisyona biz ba şkanlık ettik v anayasa
tasansının Bası
n Hukuku'na, Ceza Hukuku ve usulünü içeren teminatına
iliş kin bütün hükümleri, bu alt komisyonca haz ırlandı ve hükümler aynen
anayasaya geçti. Senatoya otuz kadar darbeci subay ın temelli senatör
olarak sokulmuş olması, bu değeri bir miktar sakatlamış olsa da gerçek
böyledir.
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Bu demokratik, liberal anayasa, a zamana kadar serbestçe, bazen
keyfi olarak hareket etmek imkanma sahip bulunan iktidarlann belirli
bir ölçüde elini koluna ba ğlıyordu. Diğer yönden, üniversitelerde ö ğrencilerden yararlanılarak ihtilallerin gerçekle ştirilebileceği hususunda bir model de ortaya ç ıkmıştı. Öğ renci tahrikçileri böylece bir kudretin sahibi
olduklarını görmüşlerdi.
Gerçek ş udur ki, toplumsal bakı mdan belirli değerlere dayalı normiar
düzeni yıkılı p da ortaya bir anomi hali ç ıkınca, bunu ortadan kald ırarak
insan hak ve htlrriyetlerine sayg ılı ve tabii olarak disiplinli, bir ö ğretim
olanağını yeniden tesis edebilmek gerçekten zor olmu ş tur: 1960'lardan
1980'lere kadar, üniversitelerde sa ğcı, solcu, şeriatçı çatışmaları, bölücülük
faaliyetleri ve hatta kimi ö ğretim üyelerinin bu hareketlere, üstü kapal ı
olarak da olsa, kat ılma çabaları üniversitelerin sürekli olarak kapat ılmalan,
bazı öğrenci örgütlerinin üniversiteleri i ş gal etmeleri o dönemin iktidarkısıcı hükümler getirme duruk
ların TCK de ve diğer kanunlarda bir ısım
n öngördüğü halclarla bu hükümlerin çeli şkimuna getirmiş tir ve anayasanı
li sayılıp sayılmaması gerektiği konusu, tartış malara neden olmuştur.
14.- 1960'lardan 1980 darbesine ve ötesine kadar devam eden süreyi,
cumhuriyet hukukunun kimli ği bakımından ikiye ayı rmak gerektiğini
düşünüyoruz:
a. Askeri idarenin egemen oldu ğu yıllar,
K Serbest seçimlerden sonra ülkemizin AB'ye giri ş sürecini yans ıtan
dönem.
Birinci dönemde, askeri idarenin egemenli ği kullanmaya ba şlamasının
nedeni olarak, Türkiye'yi etkisi altına alan bölücü, anarş ik hareketler ve
bunlar karşısı nda bir türlü cumhurba şkanını seçemeyen bir iktidar ve
parlamento gösterilmiştir.
Bazı toplum kesimlerinde, 1961 Anayasas ı'nın ülkeye bol geldi ği mülahazalan bir süre sonra ortaya ç ıkmış , bütün bunlar önce 1973 örtülü askeri
müdahalesine ve sonra 12 Eylül 1980 Askeri Hükümet Darbesi'ne neden
olmuş ve te ş ekkül eden askeri rejimin nezareti altı nda meydana getirilen
1982 Anayasası , seçimlerle normal siyasal demokrasi sürecine girildikten
ramış ve birçok hükmü de ğiştirilmiştir ve
sonra şiddetli eleştirilere uğ
daha da de ğiştirilecektir.
Bu anayasa, liberal 1961 Anayasas ı'na göre esasta otoriter ve k ısıtlayıcıdır. Nitekim, bu anayasay ı takiben bir kısı m kanunlar, otoriter do ğrulTBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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tuda değiştirilmiş ve yeni kanunlar getiriinü ştir. Bütün bunların teker
teker belirlenmesi, bu yazınuzın sınırların
ı aşar. Ancak şu kadarını belirte11m ki, en demokratik geleneklere sahip ülkelerde bile bazen olaylar, otoriter nitelikte kanunlar ç ıkarılması
na neden olabilmektedir. 11-12 Eylül terörist saldırısmdan sonra, Amerika, Almanya ve diğer ülkelerin teitrizmle
mücadele için çıkardıklan kanunlar aslı
nda ileri derecede otoriterdir. Hele
ABD mevzuatı düşmanlar başına! Ancak bunlar
ın her zaman geçici oldu ğu
ifade edilmektedir.
Askeri idarenin egemen bulundu ğu 1980'i izleyen dönemde kanunlarda otoriter nitelikte di ğer birtakım değişiklikler yapılmış ve uygulamaya konulmuş tur. ifade ve siyasal faaliyetlerde bulunma özgürlü ğü bak
ımından önemli olan Basm Kanunu'nda ve Siyasal Partiler Kanunu'ndaki
değişiklikler böyle olmuştur.
15.- Ülkemizin AB'ye giri ş sürecini yansıtan döneminin ise niteliğ
i
ş öylece özetlenebilir: Ülkemizin serbest seçimlerle yeniden iktidar dönemine girmesinden sonra kar şı karşıya kaldığı büyük olay, bölücü-Marksist
terörün giderek şiddetini artırması oldu, Bu hareketlerin hukuk düzeni
içerisinde bertaraf edilmesi, Türkiye'nin ba şta gelen baş ağrısını oluşturdu
ve ülke bunları n tasfiye edilmesi için büyük fedakürhklara katlanmak
mecburiyetinde kald ı.
Ülkemiz, bölücü, Marksist ve sonra kökten dinci terör ha +eketleri
karşısında uygulayacağı stratejiyi başlangı çta tam olarak belirleyemedi.
Bu nedenle stratejinin olu şturulması ve bununla ilgili hukuk araçlann ın
meydana getirilmesi zaman ald ı; giderek, hatalardan ders al ınarak,
öğrenme süreci içine böylece girilmi ş oldu. 3713 sayıl ı ve 12.04.1991
tarihli Terörle Mücadele Kanunu, bu süreç içinde ç ıkahlnııştır
ve bu nedenle de bir hayli hatas ı vardı r. Bu kanunun 8. maddesi) asl ı
nda
bizce hakl ı da sayılamayacak eleştirilere uğramış ve nihayet ilga edilmi ştir.
TCK, 312. madde bakımından olduğu gibi, aslmda kusur metinde de ğil
uygulamada idi.
1975'lerden bu yana olu şan bütün iktidarlar, mevzuattaki otoriter
nitelikteki hükümlerin bertaraf edilmesi için çaba göstermi ş ler vé bu hususta başarılı da olmuşlardır. Sovyetlerin yıkıldığı, Türkiye üzrindeM
emellerinin ciddiyetini kaybetti ği anlaşılı nca TCK, 141., 142. ve onun Siyamlı ikizini oluş turan 163. maddeleri yürürlükten kald ırılmıştır. Bu maddelerin kaldıniması , herhangi bir sakınca da meydana getirmemi ştir. Ancak Sovyetler eski gücüyle ayakta kalm ış olsalardı bu maddelerin kaldınlması yine de mümkün olamazd ı.
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Bir taraftan mevzuatm otoriter niteli ğini bertaraf etmek üzere çaba
gösterilirken, diğ er yandan bölücülük ve terör, şiddetini arttırmış ve binlerce vatandaşın ölümüne neden olmuştur.
iktidar, Türk vatandaşlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
müracaatını kabul etmiş bulunduğundan, bölücü teröristlere karşı mücadelenin mutlaka hukuk çerçevesi içinde cereyan ı gerekmiştir. Oysa örgütlenmiş, silahlanmış, kısmen de ülkenin içine s ızmayı becermiş terör takım
ve bölükleri ile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kontrolü alt ında
savaşı lacak ve böyle hareket olunmazsa tazminata mahküm olunacakt ır.
Bugün terörle mücadele etti ğini iddia eden ABD'nin askerleri, Ba ğdat
sokaklarında ürktükleri herkesin üzerine ate ş etmekte ve insan haklar ını
koruma görevini üslenmi ş milletlerarası teşekküller kıllarmı bile kıpırdatamamaktadırlar.
Ş unu belirtmek istiyoruz: Terörle mücadelede hukukun temel ilkelerina bütünüyle uymak, mücadeleyi hukuk çerçevesinde
ne ve insan hakları
yapmak, Avrupa Konseyi'ne dahil bir ülke için temel ko şuldur. Ancak
terörün Türkiye'deki boyutuna gelmi ş olduğu hiçbir ülke, aslında hukuk
çerçevesinde terörle mücadele bak ımından Türkiye kadar ba şarılı olamazdı. Amerika'nın terör mücadelesinde artı k hiçbir insan hakkı mülahazasma
yer yermediği ve amaca yöneltebileceğini düşündüğ ü her türlü hukuk
dışı işlemlere baş vurduğu görülmektedir.
Bölücü-Marksist terörle mücadele edilirken, birdenbire Türkiye'nin
na kökten dinci, laikliği tasfiye ederek otokratik iran benzeri bir
karşısı
siyasal devlet rejimi kurmak isteyen bir terör tipi ç ıkıverdi. Türkiye'nin
muhtelif yerlerine da ğılmış ve girmiş olan bu terörün yanda şlarının bir
hayli hazırlık yaptığı, silahlandığı ve muhaliflerini ac ıması zca öldürdüğü
açık seçik görüldü.
İş te bu umumi manzara içinde ülkenin düzenini, mümkün oldu ğu
kadar otoriterlikten s ıyırarak liberal bir kimli ğe oturtma çabalar ı, bütün
ilctidarlar tarafı ndan samimiyetle istenmi ş ve gerekenlerin ço ğu da yapılımştı r. Bugünkü iktidar, AB'ye uyum paketleriyle, otoriter hükümleri
kaldırarak liberal bir mevzuatı tesis için çabalamakta, anayasa ve kanunlar
sürekli olarak bu do ğrultuda değiştirilmektedir.
Ayrı ca, 1985'lerden bu yana ceza mevzuat ını , Ceza Kanunu, Ceza
Usul Kanunu, Cezalarm ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun, İstinaf
Mahkemeleri Kanunu, bunlar ın uyum kanunları, Ceza İnf az HMcimlİği
ı bitirilmiş,
kanunu ve diğ erleri üzerindeki bilimsel komisyon çal ışmalar
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tasarılar hükümete ve oradan meclise sunulmuş, bir kısmı da kanunlaştırılmıştır. Bütün bu mevzuatm te şkilirıde temel ilke, toplumu korumak ve
aynı zamanda temel insan haklarına saygılı olmaktır. Bu satırlan yazarı,
bu çalışmalarda komisyon başkanı olarak yirmi yıldan beri çalı$mıştır.
16.- Sonuç olarak şu hususları belirtmeliyiz: Bugün Atatürk'ün hayatta
bulunduğu dönemin temel amac ın oluşturan nasçıhğı bertaraf etmiş, laikligi tesis etmiş, hukuk alaüında özgürlü ğü ösas almış bulunan uygar Bali
hukuk koşullarına çok geniş ölçüde ulaşmış bulunuyoruz. Bu çabalar devam edecek ve büyük Atatürk'ün ruhu da şad olacaktır.
Geçen seksen yıllık dönemde hukuk alanında ileriye ve geriye doğru
gidişler oldu; ama bileşke (muhassala) hep ileriye do ğru olan seyrini muhafaza etti.
Bugün, adalet sistemimizin i şleyişinden dolayı bir kısım şikayetler
vardı r. Her adalet yılının başlaması ile yargıtay başkanları ve Barolar
Birliği başkanlan hemen hemen ayn ı sözleri tekrarlamaktadır.
Şu hususu belirtmeliyiz ki, medya taraf ı
ndan öne sürülen şikayetlerin
bin kısmı abartılıdır. Sözgelimi, ceza adalet sisteminin i şleyişindeli aksakhlciara, Avrupa'nın birçok ülkesinde rastlan
ıyor. Bu hususu merak edenlere Prof. Dr. Feridun Yenisey'le birlikte yay ımladığınuz (Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği, 1998.) eseri okumalarmı tavsiye ederiz. Medyada, aleyhinde karar çıkm ış olan yayı
n kuruluşlarmca, gerçekten kabulü nümkün
olmayan tarzda yargı sistenıine yüklenen yazılar yay ımlanabiliyor. Türkiye'de "avukat de ğil, hükim tut" tarzmdaki bütün sistemi tahkir edici ay ıbm
ayıbı sözleri yayanlara da rastlan
ıyor.
Şunu herkes bilmelidir ki, as ırlarca kapkülasyonlar alt ı
nda : ezilmiş
ülkemiz, Lozan'da bunlardan kurtulma mücadelesini verirken, kapitülasyon yandaşı ecnebi delegeler İsmet İnönü'ye karşı benzeri sözleri sarf
etmişlerdi.
Bu yazınuzda, ba şlangıçta da belirttiğimiz gibi, tarihi, toplumbiimsel
bir görünümü (perspektifi) özet olarak arz etmi ş bulunuyoruz. İncelemenıizi hukuk tekniği bakımından yapıp yansıtmaya çal ışmış olsa idik en az
2000 sayfalık bir kitap yayı n-damak gerekecekti. Bu makalenin, c ıiımhuriyetin hukuku bakımından de ğerlendirmeden çok bir durum tespiti olarak
algılanması yerinde olacaktır.
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Önce bir deyimleme sorununu çözmekte yarar var. Bilindi ği gibi
"hukuk", Arapça kaynakl ı, Osmanlıca bir sözcük. Hak sözcüğünün, Arapça'nın kurallarma göre olu şturulmuş çoğulu. Zamanla bu çoğulluk özelliği
gerilemiş, sözcülc, toplumü ba ğlayan kurallann bütünü anlamını yüklenmiştir. Bu anlam ayrışmasınm oluşmadığı dillerde, örne ğin Fransızca ile
Almanca'da, hukuk ile hak kavramlann ı ayırabilmek için, hukuk sözcüğünün yanına, yerine göre "nesnel" (droit objectif, objectives recht) ya
da "öznel" (droit subjectif, subjectives recht) sözctlklerini koyma gere ği
doğmuştur. Türkçe' de, bu iki kavram ayrı sözcüklerle (hukuk ile hak)
belirtildiğinden, bu nitelemelere gerek yok.1
Dili özleştirme çabası içinde, bundan aşağı yukarı yetmi ş yıl önce,
hukuk karşılığı olarak "tüze" sözcü ğü önerildi. Zamanla, ayni kökten
türetilmiş olan tüzelki şi, tüzük, içtüzük sözcükleri yaygın olarak kullanılü henüz yaygınlaşamadı. Oysa
maya başlanıldı. Buna karşılık, tüze sözcüğ
buna gerek var. Yabancı köklü sözcükler, dile her zaman bir bulanıkhk
getiriyorlar. Bu da kimi gerçeklerin ayr ımsanmasını güçleştiriyor.
Kendi alanımdan bir örnek vermek isterim. Y ıllarca "anayasa hukuku"
terimini kullandım. Sonra, bu yarısı Türkçe yansı Arapça deyimlemeden
sıkıntı duyup, şunu bütünüyle Türkçe söyleyelim deyince, nas ıl bir yanlışın içinde bulunduğumuzu gördüm. Önce, terimi bütünüyle Osmanhcaya
çevirelim. Sonuç, "kanun-u esasi hukuku" gibi bir garabet. Şimdi Türkçe'ye
dönelim. Sonuç, "anayasa tüzesi" gibi bir ba şka garabet. Demek ki biz,
yıllarca "kanun hukuku" gibi garip bir deyin-demeyi kullan ıp durmuşuz.
Ankara Bilinıyurdu (Üniversitesi), Siyasal Bilgiler Bilimoca ğı (Fakültesi), Anatüze
(Anayasa Hukuku) öğretim üyesi.
1 Prof. Dr. Aydın Aybay ile Prof. Dr. Rona Aybay (2002), Hukuka Giriş (genişletilmiş 7.
bası; Istanbul: Aybay Yayınları).
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İşte bu yanlışlığın kaynağı, karma dil. Hukuka tüze demeye başlamamla
birlikte, yanlış!ığı ayrımsadinı. 0 gün bu gündür, anayasa hukuku yerine,
Osmanlıca "hukuk-u esasiye"nin kar şılığı olarak "anatüze" diyorum. Böylece anatüze, anayasa konusuna ilişkin tüzebilim dalırıın Türkçe adı oluyor.
Hukuk için tüze karşılığı gerçekten uygun. Bir kez, hukuk ile hak ayrınunı daha da belirgin k ılıyor. İkincisi, hukuk için Türkçe "düz" kökünden
yola çıkmanın yerindeliği apaçık. Hukuk; düzlük, doğruluk, düzgünlük
demek değilse, ne demektir? "Aydınlanma"nın anayurdu olan Fransa,
hukuka droit demektedir. T ıpkı bizim tüzemiz gibi, bu sözcük de "düz"
anlamına gelmektedir. Böylece, daha deyin-deme a şamasmda, düzgün davranışın hukuka uygun davranış olduğu gerçeği, Türkçe düşünenlerin bilinönde, herhangi bir ek açıklamaya gerek kalmadan, do ğrudan doğruya
yankı buluyor. (Ne yazı k ki, "hak" için doyurucu bir Türkçe kar şılık henüz
bulunamamıştır. 0 aşamaya gelindi ğinde, tüze düzeni içinde ki şilerin
konumunun bugünkünden çok daha belirgin bir duruma gelece ği kuşkusuzdur.)
Başta hukuk sözcüğü olmak üzere, tüze alanının Tüıkçeleştirilmesi,
hem bilimsel çalış malar, hem tüzel düzenlemeler, hem de ki şinin hakları
bakımından yaşamsal önemdedir.
Bilim; kesinlik, açıklık ve tutarhlık ister. Bu gerçek, tüzebiim iin daha
da geçerlidir. Çünkü tüze, sayılan bu özellikleri kendi do ğasında taşır.
Dolayısıyla tüzebilim, yalnzca bilim olduğu için değ
il, buna ek olarak,
konusu tüze olduğu için de özellikle kesin, açık ve tutarlı olmak zorundadır.
Bir bilim dalmı n sayılan bu özellikleri taşıması, her şeyden önce, o
bilim dalınn kullandığı terimlere ba ğlıdır. Terimler ne denli yerli olursa,
o toplumda ilgili bilim dalı o denli gelişmiş demektir. Kişinin, kendi anadilinin kök ve ekleriyle kurulmamış sözcükleri, dolayısı yla da bu sözüHerin
göndermede bulundu ğu nesneleri ve kavramlar ı ilk bakışta algılaması
olanaksızdır. Düşünme ancak dil ile olanaklı olduğuna, herkesin de genellikle tek bir anadili bulunduğuna göre, yabancı terimler, düşünmenin
karşısına dikilen en büyük engeldir. Bilgi aktarmu, ancak anadili arac ılığından geçerse varsıllaştırıcı olur. Yoksa, öykünmedilik bir türlü a şılamaz.
İşte bu nedenle, her bilim dal ında olduğu gibi, tüzebilim alamnda da
öykünmeciilcten yaratıcılığ a, diyesim (yani) gerçek bilimselliğe ulaşılmak
isteniliyorsa, dilde özle şmeye gitmek kaç ırulmazdır.
Türkçeleş tirme, tüzel düzenlemeler için de bir gerektir. Tüzebilim,
yürürlükteki kuralları inceler. Kavramlarını bu kurallara bakarak üretir.
Kurallarm dili yabancı ise, bunlan Türkçe kavramla ştırmak çok daha güç
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olur. Başta Hıfzı Veldet Velidedeoğlu olmak üzere, kimi Türk tüzebilimcileri, bu iş i ancak çok büyük çabalarla, bir ölçüde gerçekle ştirebilmişlerdir. Onların sayesinde, daha sonra yap ılan yasaları n dili bir ölçüde
yalınlaştınlabilmiş tir. Bunun en son örneği, Kasım 2001'de kabul edilen
Türk Medeni Kanunu'dur.
Ne var ki, bu yöndeki çabalar henüz çok yetersizdir. İşin doğrusu,
devletin bu iş e öncü olmasıdır. Atatürk'ün ba şlattığı dil devriminin yarattığı ivmeyle, Türkiye bu alanda çok önemli ad ımlar atmıştır. En çarpıcı
uygulama, Ocak 1945'te anayasa dilinin Türkçele ştirilmesidir. Bugüne dek
hiçbir toplum, yalnı zca dilini yalınlaştırmak için temel yasasını toptan
değiş tirme yoluna gitmemiş tir. Bu olay, geçmiş imizin en övünç verici
işlerinden biridir. İşin en ilginç yanı, kurailarm içeriğinde hiçbir değişiklik
yapılmamasına, bunları
n yalnızca dilinin de ğiştirilmiş olmasına karşın,
bu değiş iklikle tüze alanında gerçek bir devrimin gerçekle ştirilebilmiş
olmasıdır. Bu deney, içerikten ba ğımsız olarak, sözün ne büyük bir güç
ı ortaya koymu ş tur. Söze dokunmak, tüzede devrim yapmaya
taşıdığın
yetmiştir.
Ne yazık ki, 1946-47'den ba ş layarak, devlet katında devrim düşmanları
iyice güçlennıiş ve bu onurlu girişim, Aralık 1952'de gerçekleş tirilen yeni
bir toptan değiş iklikle, eski anayasa metine dönülmesiyle son bulmu5tur.2
Bugün tüze alanında en ivedi görev, 1945 anlay ışına dönmektir. Başta
anayasa olmak üzere, yürürlükteki bütün tüzel düzenlemeler önem s ırasına
göre gözden geçirilmeli ve özle ştirilmelidir. Bu yolda ilerlendiği ölçüde,
tüze düzeni, toplum için yabancı bir nesne olmaktan kurtulur.
Tüze ile uygarlık arası
nda düz bir orantı vardır. Bir toplum uygarla şt-ığı
ölçüde tüzeye gereksinim duyar. Toplum ya şamı
nın gitgide dazgünleşmesi
buna bağlıdır. Uygarlılda birlikte toplum ya şamında tüzenin yerinin büyümesi kaçınılmazdır. Ne var ki, bu tüze gerçekten o toplumun tüzesi olacaksa, yalnızca tüze düzenlemelerinin de ğil, bu düzenlemelerin dilinin
de anlaşılır, arı , duru, kesin, tutarlı olması gerekir. Tüzenin Türkçe olarak
yeniden söylenmesi, tüzel düzenlemelere yepyeni bir etki gücü kazand ıracaktır. İşin özü, toplumun tüzeyle içli d ışlı kılınmasıdır. Bu da ancak tüzenin kendi anadilimizle konu şmasıyla olur.
Çoğu zaman sanıldığınm aksine, tüze dilinin Türkçeleştirilmesinin, dar
kafalı bir ulusçulukla hiçbir ilgisi yoktur. Tam aksine; özle şme, anlaşma,
2 Türkiye'de

devletin dile kar şı tutumuna iliş kin olarak şu incelememe bakilabilir:
(1994) "Anayasa ve Tüze Dilinin Türkçeleş tirilmesi" (At). Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, 49/34: 11948)
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yalınlaşina, "aydmlanma"nm arac ıdır.3 Aydınlanma, tıpkı uygarlık ya da
tüze gibi, evrensel de ğerlere dayanır. Dilde yerlileş me, anlamda evrenselleşmenin en kestirme yoludur. Iş te bu nedenle Türkiye, gelişmiş uygarlık
ereğine bir an önce ula şmak istiyorsa, atmas ı gereken en ivedi adım,
tüze dilinin arılaştınlmasıdı.r.
Kaldı ki, bunun bir de insan haklan yönü vard ır. Tüzel düzenlemeleri
açık seçik bir biçimde anlayamayan yarg ıcın, savunmanların sözlerini
Arapça dinlermiş gibi dinleyen bir yurttaş, kendi hakkını nasıl koı uyacaktır? Böyle bir yurttaşın hak arama özgürlüğü ne ölçüde gerçekleşecektir?
Bu kişi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde givenceye
bağlanan Düzgün Yargı Hakkı'nı4 nasıl kullanacaktır?
Görüldüğü gibi, tüzede arı dil konusu, hem bilimsel çalışmalar (öğreti),
hem tüzel düzenlemeler ("mevzuat"), hem de kişinin hakları (insan haknda çalışan
lan) açısı
ndan olağanüstü bir önem taşımaktadır. Tüze alanı
herkese bu konuda görev düşmektedir. Özellikle savurımanlar, geniş yığınlarla yakm ilişkide bulunduklarından, bu konuda daha da büyük bir
sorumluluk altındadırlar. Ne yazık ki, savunmanların büyük çoğunluğu,
henüz bu bilinçten çok uzakt ır.5 Oysa, şu iyice bilinmelidir ki, ta şıma
suyla değirmen dönmeyeceği gibi, taşıma dille uygarlığa ulaşılmaz. Bu
gerçek de en çok, uygar toplumun kurallarmı koyan tüze dü±eni için
geçerlidir.
3 "Aydmlanmanın Aracı Olarak Öz Türkçe". Türkiye Bilimler Akademisi; Türk Sosyal
ndan düzenlenip, 10-12 Aral ık 1998 günlerinde
Bilimler Derneği, Tarih Vakfı tarafı
na Toplu Bakış', başlığın
Ankara'da toplanan ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 Y ılı
taşıyan uluslararas ı kongreye Cem Ero ğul'un sunduğu bildiri. (Bilanço 1923-1998,
Cilt 1:275-82; Istanbul 1999.)
Bu hakka Adil Yargılanma Hakkı denilmesi, doğru deyimlemenin ne denli önemli
olduğ
unun üzücü bir başka kanıtı. Bilindiği gibi bu terim, 2001 değişikliği ile
anayasaya alındı. Oysa imlenen kavramın çok daha uygun bir karşılığı vardı: Düzgün
Yargı Hakkı. 1998 yılı
nda Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı'nca düzenlenen bir
yanşma dolayısıyla Sayın Sevinç Aybay tarafından önerilen bu terim, iki bakımdan
anayasan
ın benimsediği deyimlemeden üstün. Bir kere "düzgün", hem "adil"den,
hem de "hakkaniyete uygun" dan daha geniş. Dolayısıyla, kapsam bakımından,
burada güdülen ereğe çok daha uygun. Ikincisi, "yarg ı", her türlü yargı dahm, her
türlü yargı yerini, her türlü yarg
ılama işlemini kapsayan en genel terim. Amaç, bu
düzgünlüğü yargı kurumunun her gözene ğinde eksiksiz olarak geçerli k ılmak
ı"
olduğuna göre, görece dar bir kapsam ı olan "yargılanma" terimi yerine "yarg
denmesi çok daha iyi bir çözüm olur.
Bundan on yıl kadar önce yazdığım bir yazıda, yine özellikle savunmanlar ın bu
konuya dikkatlerini çekmeye çalışmıştım: (1992), "Hukukun Türkçesi" (Ça ğdaş
Hukuk, 1/7-8: 17-9).
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AVUKATLIK SÖZLE ŞMESİ VE
AVUKATLIK ÜCRET İ İLE İ LGİ Lİ
ÖNEMLİ BAZI SORUNLAR
Prof. Dr. Halük BURCUOĞLU*

I. GİRİŞ
1136 sayılı , 19.03.1969'da kabul edilen ve 07.04.1969 tarihli ve 13168
sayılı Resmi Gazete'de yay ımlanan Avukatlı k Kanunu'na, hepimizin çok
iyi bildiği üzere, 02.05.2001 tarihli ve 4667 say ılı Avukatlık Kanunu'nda
Değişiklik Yapılması na Dair Kanun ile önemli de ğişiklikler getirilmiştir.
4667 sayılı bu yasa, 10.05.2001 tarihli ve 24398 say ılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır.
Bu çalışmanın ana konusu, Avukatl ık Kanunu'nun 11. k ısmıdır. Bu
kısım, tüm avukatlar için can alıcı olarak nitelendirilebilecek "avukatl ık
ücreti"ni de kapsamaktad ır. Bu kısımda, 4667 sayılı Kanun ile getirilen
değiş iklikler, özellikle bu perspektifle ele al ınacaktır. Bu değişikliklerin
gereği gibi anlaşı labilmesi, nereden nereye gelindi ğinin iyi anlaşılabilmesi
için, 4667 sayılı Kanun öncesindeki düzenlemeye ve bu düzenlemeye uygulamada getirilen yorumlar üzerinde durmak yerinde olacakt ır.
Konu, avukatlık sözleşmesi olduğuna göre, öncelikle bu sözle şmenin,
Avukatlık Kanunu ile getirilen çok önemli özellikler nedeniyle "sui generis" bir sözleş me niteliğinde olmasma karşılık, bilinen vekMet sözle şmesi
öğeleriyle büyük ölçüde örtü ştüğünü belirtmekte yarar vardır. Bu nedenle,
avukatlık sözleş mesine, öncelikle Avukatl ık Kanunu hükümleri uygulanacak, bu hükümlerle çatışmadığı takdirde, Borçlar Kanunu'nun ba şta
vekAlet sözleş mesi düzenlemesi olmak üzere, eser ve hizmet sözle şmesi
düzenlemeleri de uygulanabilecektir (bkz. Özcan Günerkök, Avukatl ı k
Sözleşmesi, Ankara 2003, s. 22. "Türk- İ sviçre hukukunda, avukat ve müvekndaki hukuki iliş ki, hakim görüş ve uygulama taraf ından vekalet
kili arası
* İ stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal ı Öğretim Üyesi,
Istanbul Barosu avukatlanndan.
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ilişkisi olarak nitelendirilmelidir." bkz. Nejat Aday, Avukatlık Hukukunun
Genel Esaslan, İstanbul 1997, s. 89. "Avukat ile iş sahibi arasmdaki hukuki
ilişki, genellikle vekalet sözle şmesine dayanır. Gerçi bazı istisnai durumlarda, bu ilişkinin hizmet veya eser sözle şmesinden doğduğu söylenebilir.
Ancak genellikle, avukatı
n iş sahibi karşısındaki bağmısızlığı , bu ilişkinin
hizmet sözleşmesine dayandırılmasını engellediği gibi, belli bir sonucun
taahhüt edilememesi de eser sözle şmesi lehine yap ılacak bir yorumu engellemektedir. Zaten vekalet sözle şmesi, avukat ile iş sahibi arasındaki
ilişkiye damgas ını öyle güçlü v urmuştur ki, çoğu kez avukat yerine vekil,
iş sahibi yerine müvekkil deyimleri kullan ılmaktadır. Avukatlara verilen
temsil belgesinin de uygulamada vekaletname biçiminde adland ırıldığı
bilinmektedir. Bununla birlikte, avukatl ık sözleşmesi biçiminde adlandırılması uygun olan avukat ile i ş sahibi arası
ndaki hukuksal ilişkinirı, vekalet
sözleşmesi kar şısındaki kendine özgü niteli ği gözden uzak tutulniamal ıdır.
Bu nedenle, herhangi bir yasa hükmü ile aç ıkça düzenlenmeyen bir di ğer
deyişle, tipik olmayan sözle şmeler için kullanılan kendine özgü sözleşme,
isimsiz akit, atipik sözle şme gibi nitelemelerin, avukatl ı
k sözleşı4ıesi bakımından da kullanılmasmda bir sakınca olmaması gerekir. Bu söleşmeye,
özel yasa niteliğ indeki Avukatlı k Kanunu hükümleri öncelikle uy ğulanacağından, kuş ku duyulmamalıdı r. Borçlar Kanunu'nda düzenlenen sözle ş-.
melerden, sırası yla vekalet, eser ve hizmet sözle şmelerine iliş kin olanları
da işin niteliğine uygun düşmek şartı ile avukatlık sözleşmesi bakımından
uygulama alanı bulabilecektir." 4667 sayılı Kanun'un Genel Gerekçesi'nde
ise, avukatlı k sözleşmesinin vekalet sözleşmesinin sınırların
ı aştığı ve
tamamen "sui generis" bir sözleş me tipi sayılması gerektiği şöyle ifade
edilmiştir:"... Bir ba şka düzenleme de avukatı
n sunduğu hukuki yardımın
yapılması ve işlevi konusundadır. Bu hizmet, arhk Borçlar Yasas ı'ndakj
klasik vekalet akdinin sm ırlarıııı aşmıştır. Mimarlı k sözleşmesi ve benzeri
sözleşmelerde oldu ğ u gibi, tamamen "sui generis" (kendine özgü) karakterde ve bütünüyle yeni olan bir avukatl ık sözleşmesi türü ihdas edilmiştir." Ahmet İyimaya da Ankara Barosu 2000 Y ılı Hukuk Kurultayı'na [Bu
bildiriler Ankara'da 4 cilt olarak yay ımlanmıştır; İyimaya'nm bildirisi 4.
ciltte 381-385. sayfalarda yer almaktad ır.] sunduğu Avukatlık Sözleşmesi
adlı bildirisinde, vekalet sözle şmesi düzenlemesinin yetersizli ğ
i konusunda şu açıklamayı yapmıştır: "Hukuki yardım borcu altına giren avukat
ile, yardı m alan müvekkil arası
ndaki ilişki için, avukatl ık tasarısı öncesinde
herhangi bir ad önerilmi ş değ ildir. Gerek literatürde, gerekse yasada
vekalet ücreti sözleş mesi ve benzeri terimler kullan ılmıştır....Yatd ım alanın ücret borcu esas alı narak üretilen bir teriniin, savunma hakk ına ve
görevine hiç vurgu yapamamas ı bir yana, ili ş kiyi kapsayacak genelli ği de
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yoktur. Savunmanın be şiği olan, hukuku gereğince eleştirerek gelişimirıi
sağlayan meslek alanmın, anlam içerikleri yetersiz kavramlar ın terimleşmesini önlemek gibi bir yükümlülü ğü vardı r. Türkiye Barolar Birli ği'nde,
n oluşumu aşamasmda tarafı mdan önerilen AvuAvukatlık Yasa Tasla ğı'nı
katlık Sözleşmesi terimi, öğretide de benimsenmiş tir. Belirtelim ki, isimsiz
sözleş melere özel ad verme, hem bu tiplerin geli şimi, ayı rt edilmesi, hem
de uygulamadaki duraksamalan önleme bak ımmdan yerindedir. ... Anlaşmazlığı çözecek olan uygulama organ ı . . .işin niteliğine göre vekalet,
hizmet, eser sözleş meleriyle ilgili kuralları uygulayacaktı r." bkz. Semih
Güner, Avukatlı k Hukuku, Ankara 2002, s. 147. "Avukathk sözle şmesi,
baro levhasına yazılı olup, mesleğ ini serbest olarak yapan avukat ile i ş
sahibi arasında bağı tlanan hukuki ili şkilerin düzenlenmesini, hukuki sorun
ve uyuşmazlıklarm çözümlenmesini konu edinen, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.")
öğretiden verdi ğimiz avukatlık sözleşmesini tanı mlama çabalarının,
4667 sayılı Kanıin'la da sonuç vermediği belirtilmelidir. Gerçekten, 4667
sayılı Kanun ile getirilen düzenlemede, avukatl ık sözleşmesinin tanımma
rastlanmamaktad ır. Bir görüşe göre, bu sözle şmenin tanımı, yeni düzenleme ile getirilen Hakem Kurullar ı'nın uygulamasıyla oluşacaktı r (bkz.
İyimaya, agb, s. 382). Bir diğer görüş ise, yeni düzenlemede avukatlık
sözleşmesinin tanımı na yer verilmemiş olmasını eksiklik saymaktad ır
(bkz. Güner, age, s. 146. "... tanım yapılmasının yararlı oldu ğunu düşünüyoruz. Tanırnın sağlıklı büyümenin ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Yasalar, soyut hukuk kuralları olmaları nedeniyle, somut olaylara uygulan ırken
yorumlanacaklar, biçim kazanacaklard ı r. Yorumu hakem kurulunun yan yer
pacak olması, önemli değ ildir. Yasada temel niteliklerden baz ılarını
almasına rağmen, tanımının yapılmamış olması nedeniyle birbirinden çok
farklı yorumlar yapılacak ve farkl ı anlamlar ortaya ç ıkacaktır. Bu farklılıkn hakem yargısı na zarar verebileceği, bu yüzden sistemin dahi sorgulaları
nabileceği kuş kusu duyulmaktad ır.")
Yine ifade edeyim ki, 4667 sayılı Kanun'dan önce de avukat ile iş
nda, adı konulmamış dahi olsa, bir sözle şme ilişkisi, hem de
sahibi aras ı
4667 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemedeki içeri ğiyle, hiç kuşkusuz
vardı. 4667 say ılı Kanun, bu sözle şmenin adını koydu ve önceki
dtizenlemedeki tuhafliklan büyük ölçüde ortadan kald ırdı.
Bu çalışmanı n ana konusuna geçmeden önce, özellikle herkesin bildi ği
şu noktanın bir kez daha vurgulanmas ı nda yarar görmekteyim. 4667 say ıli
Kanun'dan önce, Avukatl ık Kanunu'nda "Avukatl ık Sözleşmesi" ibaresine
ızca
yer verilmemiş ve sanki avukat ile iş sahibi arasındaki ilişki, yaln
TBB Dergisi, kıy ı 49, 2003
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veya esas itibariyle, avukata ödenecek ücretten ibaretmi şçesine, Kanun'un
11. Kısım'ma Avukatlık Ücreti başlığı konulmuş ve bu kısımda sözleşme
olarak, yalnızca ücret sözleşmesinden söz edilmi şti.
Il. 4667 SAYILI KANUN ÖNCES İ, AVUKATLIK KANU?JU'NUN
11. KISMINDA, AVUKATLIK ÜCRET İ DÜZENLEMESI
4667 sayılı Kanun öncesi düzenleme ile ilgili olarak, ilk planda, avukatlar açısından baş ağntan, hafta can sıkıcı olarak nitelendirilen hükümler,
esas itibariyle 163. maddenin 3. f ıkrası ve 164. maddenin ilk üç fıkrası
idi. Daha do ğru bir ifadeyle, asl ında can sıkan ya da ba ş ağrıtan, bu
hükümlerden çok, bu hükümlere uygulamanı
n getirdiği yorumdu.
163.maddenin 3. fıkrası şöyleydi: " Şu kadar ki, tarifedeki asgari miktar
altmda kalan avukatl ık ücreti karşılığmda, iş ve dava kabulü yasak olup,
aksine hareket, disiplin cezasm ı gerektirir."
164.maddenin ilk üç fıkrası ise şöyleydi:
1. fıkra: Ücret sözleş mesinin, kural olarak, belli bir miktar ı kapsaması

gerekir.
2.fiba: Şu kadar ki, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, davada
gösterilen başarı ya göre değiş mek ve yüzde yirmi be şi aşmamk üzere,
dava olunan veya hükmolunacak şeyin değerinin belli bir yüzdesi, avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
3. fıkra: İkinci fıkraya göre yapılacak anlaş malar, dava konusu olan
mal, alacak veya hak gibi k ıymetlerden bir kısmmın, aynen avukata ait
olacağını ve böylece avukatın, taraflardan biri imiş gibi dava konusuna
doğrudan doğruya ortaklığı n kapsayamaz. Bu gibi ücret sözle şmeli batıldır.
1. Avukatlık Kanunu'nun, 4667 Say ılı Kanun ile Getirilen
Değişiklikten Önceki, 163. Maddesinin
3. Fıkrasını n Değerlendirilmesi
a. 163. maddenin 3. fıkrası ile ilgili uygulamaya, yani Yargı tay kararlarına bakıldığında, bir yandan dava kazanıldığı takdirde ücret alnacağını
içeren, ancak, davan ın kaybedilme olasılığı için herhangi bir kayı t içermeyen sözleş melerin; öte yandan da dava kazamld ığı takdirde belli bir ücretin alınacağı ; ancak, kaybedildi ği takdirde ücret al ınamayacağı kaydını
içeren sözleş melerin tümüyle geçersiz say ıldığı görülmektedir (Yargıtay'ın
bu yöndeki uygulaması için bkz. YHGK'nin 22.05.1991 t. ve E. 13-183, K.
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282 sayılı kararı için Eraslan Özkaya, Vekdlet Sözleş mesi ve Kötüye Kullanılması, Ankara 1997, s. 49-50; Y. 13. HD'nin 14.09.1983 t. ve E. 1983/4618,
K. 1983/6154 sayılı kararı için, YKD, 1984, Sayı 4. s. 604-607; 27.10.1987 t.
ve E. 1987/4620, K. 1987/5186 say ılı kararı ve bu kararı benimseyen
YHGK'nin 26.10.1988 t. ve E. 13/547, K. 851 say ılı kararı ile Adalet Bakanlığı
Kararlar Dergisi, 1989/2, s. 70-71; Y. 13. HD'nin 20.09.1988 t. ve E. 1988/
2391, K. 1988/4067 say ılı kararı için İstanbul Barosu Dergisi, 1989, Sayı 1-3,
s. 112-114; 09.11.1983 t. ve E. 1983/6279, K. 1983/7796 say ılı karan için
YKD, 1984, Sayı 6,5. 911-912; 07.05.1981 t. ve E. 1981/1265, K. 1981/ 3495
sayılı kararı için YKD, 1982, Sayı 3, s. 376-377).
Bir diğer deyişle, Yargıtay'a göre bu iki tür sözle şme eşittir. Çünkü,
yalnızca dava kazanıldığında alınacak ücretin belirlenmiş olması ve davanın kaybedilmesi hali için herhangi bir kayd ın bulunmaması, dava kaybedildiğinde ücret almmayacak demektir. Yarg ıtay, her iki halde, tarifedeki
ücret miktarı altında kalan ücret kar şılığmda iş ve dava kabul edildi ğini
benimsemiştir. Bu aç ıklamalar, eski düzenleme çerçevesinde, geçerli bir
ücret sözleşmesi yapman ın birinci koşulunun, belli bir meblağın avukatlık
ücretinin peşin alınan kısmı olarak gösterilmesi oldu ğunu ortaya koymaktadı r (Y. 13. HD'nin 31.03.1997 t. ve E. 1216, K. 2764 say ılı karan örnek
olarak verilebilir. "Taraflar arasmda düzenlenmi ş bulunan 02.03.1993
tarihli avukatlık ücret sözle şmesinde, 3.000 Amerikan dolar ı tutarında
bulunan ücretin 1.000 dolarm ı peşin ve geri kalan 2.000 dolarm da davan ın
lehe sonuçlanması halinde ödenece ği kararlaştırılmıştır. Sözleşmede, peşin
bir ödemenin varlığı ücretin münhasıran kazanma koşuluna bağlanmadı ğmı açıkça göstermektedir." Bu karar için bkz. Nazif Kaçak, Yargı Kararlarıyla Avukatlık Kanunu ve ilgili Mevzuat, Ankara 2001, s. 84).
Yargıtay'm bu uygulamasmm, davan ın kazanılmış olup olmadığmdan
tamamen soyut biçimde sürdü ğü anımsandığı nda, durumun vehameti
büsbütün ortaya ç ıkmaktaydı.
b. 163. maddenin 3. fıkrası ile ilgili Yargı tay uygulaması şöyle eleştirilk Ücret Sözleşmesinde Ücretin
mekteydi (bkz. Halük Burcuo ğlu, "Avukatlı
Bir Bakış", İ Lİ Hukuk Fakültesi
Kararlarına
Belirlenmesi Hakkmda Yargıtay
Mecmuas ı, 1991-1994, Sayı 1-4, İstanbul 1994, s. 275-281).
1. Dava kazaııılırsa şu kadar ücret alınacaktı r, kaydını içeren, ancak,
davanın kaybedilmesi olasılığı için herhangi bir düzenleme öngörmeyen
sözleşmeler, dava kazanıldığında ş u kadar ücret ödenecektir, dava kaybedildi ğinde ücret ödenmeyecektir, içerikli sözle şmelerden ayırt edilmelidir. Zira, ilk sözle ş me tipi için, zaten 163. maddenin 3. fıkrası uygulama
TBB Dergisi, Say ı 4, 2003
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olanağı bulacak, yani kaybedilme olas ılığmda, tarifeye göre asgari miktar
kabul edilmiş sayılacaktır. Taraflar açıkça düzenlemedikleri daümn kaybedilme olasilığında, yasa gereği, örtülü olarak asgari ücretten anlaşmaya
varmış sayılacaklardır.
2. Sözleşmede, açı kça, dava kaybedildi ğinde ücret alınmayacaktır,
düzenlemesine yer verilmi ş olduğunda da Yargıtay'm sözleşmeyi tümüyle
geçersiz sayması görüşü hatalıdır. Bu uygulamayı hatalı sayan görüş şu
gerekçelere dayand ırıliyordu:
a. Avukatlı k Kanunu'nun 163. maddesinin 3. fıkrasının rato legis'i,
avukatlar arasmda çok düş ük ücret isterımesi nedeniyle doğabileck olumsuz rekabet ortamının engellenmesidir. Buna bir de her dava için asgari
ücret alınmış sayılacağından, avukatları n ödeyecekleri vergilerin hiç olmazsa bu matrah dikkate alınarak belirlenebilir olması eklenebilir. Avukatlar için yıllık asgari kazanç ölçütü getirildi ğinden, bu son düş ünce kolayca
terk edilecektir. Şu halde Yargı tay, avukatları koruyup kollamak amacıyla
getirilmiş bir hükmü (bkz. Nejat Aday, "Avukatl ık Ücret Sözleşmesinin
Geçerlilik Şartları Üzerine", İstanbul Barosu Dergisi, 1993, Sayı 1-3'ten ayn
bası, s. 15-16.), amacmdan sapt ırmış ve avukatlar aleyhine uygular olmuştur.
b. Yargıtay'ın, dava kaybedildiğinde hiçbir ücret talep edilmeyece ğine
ilişkin bir kayı t içeren ücret sözleş mesinin geçersizli ğini dayandırdığı en
önemli gerekçe; avukatm, davan ın kazamlmasınıı yüklenmesinin, avukatı
n
yaptığı
nı
n kamu hizmeti niteli ği ile asla bağdaşmaz, şeklinde ifade edilmiş tir (bkz. Y. 13. HD'nin 07.05.1981 t. ve E. 1981/1265, K. 1981/3495
saydı kararı için YKD, 1982, Sayı 3, s. 376-377). Yargıtay'a göre, yalnızca
davayı kazandığı takdirde ücret isteyebilecek ve davanın kaybdilmesi
halinde hiçbir talepte bulunmayacak olan avukat, kamu hizmeti yönü olan
mesleğini gereğ
i gibi yerine getiremez.
• Bir an için akla şu düşünce gelebilir ve Yargıtay'ı n bu görüşünün
haklı olduğu izlenimi edinilebilir: Yaln ı zca kazanma halinde ücrete hak
kazanacak olan avukat, davayı kazanmak ve ücretini alabilmek için hukuka
aykırı yollara baş vurabilir; bu tür sözleş melerin geçersiz olarak nitelendirilmesi suretiyle, avukatı
n bu yollara başvurması nm engellenebilece ği düşünülebilir. Ancak, Avukatlı k Kanunu'nun 164. maddesinin 2. fıkiası hükmü anımsandığı nda, bu düş üncenin hiçbir geçerlili ği olmadığ ortaya
çı kar. Gerçekten de bu hükme göre, avukatlık ücreti başarıya gôre değişebilmekte, hafta ba şanya göre değiş ik ücret adeta sözle ş menin geçerlilik
koş ulu kabul edilmektedir. Paragöz ama ba şanya göre değişen ücret öngördüğü için sözleş mesi geçerli sayı lan avukat, daha fazla ücrete hak
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kazanmak için, maksimum ba şarıyı sağlamak için de pekàlâ hukuka ayk ırı
yollara başvurabilecektir.
c.Yargı tay'ca geçersizlik görü şünün bir diğer dayanağı olarak gösterilen 163. maddenin 2. fı krasmdaki, "aksine hareket, disiplin cezas ını gerektirir" ibaresi de bir anlam ta şımamaktadır. Sorun, zaten dava kazanılmış
olması
na rağmen, vekil edenin ücret ödemekten kaç ınnıası halinde ortaya
çıkacaktır; Dava kazanıldığı takdirde ücret al ınacak, ancak kaybedilmesi
halinde ücret alinrnayacakt ır, içerikli bir sözleş me düzenleyen avukat a41smdan, davayı kazandığı takdirde, disiplin suçunun "asgari ücretin altmda
bir ücret kar şılığında iş veya dava takip etmi ş olma" şeklinde tan ımlanacak
olan unsuru zaten gerçekle şmemiş olacaktır. Kaldı ki, Türkiye'de herhangi
nda,
bir baronun veya Barolar Birli ği'nin, davayı kazanan avukat hakkı
ücret sözleş mesinde davayı kaybederse ücret almayaca ğım kabul etmiş
olduğu için bir disiplin cezası verildiğini duymuş değilim.
d. Bir an için, 163. maddenin 3. f ıkrasının, davanı n kazanılmaması
halinde ücret al ınnıayacağı kaydmı içeren sözleş meyi mutlak surette olumsuz etkileyeceği kabul edildi ğinde bile akla ş u soru gelmektedir: Acaba,
sözleş me bütünüyle geçersiz mi say ılacaktır, yoksa sözle ş menin yalmzca
davanın kaybedilmesi halinde ücret ödenmeyece ğine ilişkin kaydı mı hükümsüz sayılacaktır?
Borçlar Kanunu'nun 20. maddesinin 2. f ıkrası unutulmamalıdır. Bu
hüküm aynen şöyledir: "Akdin muhtevi oldu ğu şartlardan bir kısmının
n
butlanı akdi iptal etmeyip yalnız şart lağvolur. Fakat bunlar olmaks ızı
ıl
u
takdirde,
akitler
tamamiyle
bat
akdin yapılmayacağı mecmu bulunduğ
olurlar." Davanın kazanılması halinde, vekil edenin çıkı p da "Ben, davanın
kaybedilmesi ihtimalinde ücret ödememe kaydı olmasaydı, bu sözle şmeyi
imzalanıazdım." iddiası kabul edilemez. Zira, vekil eden için aslolan, davanın kazanılmasıdır. Kaldı ki, Avukatlik Kanunu'nun buyurucu hükümlerine
aykırılık halinde, sözleş menin mutlaka geçersiz addedilmeyeceği, onu
geçerli kılacak yoruma öncelik verilece iğne dair örneklere de rastlanmaktadır (bkz. Halük Tandoğ an, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt Il, 3.
Bası, İstanbul 1987,s.372. "Nispi olarak kararlaştı nlan avukatlık ücretinin,
dava olunan veya hükmolunacak de ğerin % 25'ini a şmaması gerekir; aşma
halinde, kanımızca, TK nı ad. 1466'da yer alan ilke kı yas yoluyla uygulanarak, tespit edilen oran % 25'e indirilmelidir.")
e. Nihayet, Yargıtay'ın geçersizlik görü şünün MK mad. 2 ile de ba ğdaştırılamayacağı kabul edilmelidir (bkz. Aday, agm, s. 20). Gerçekten,
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leşmeyi imzalamış olan vekil edenin, davayı yürütüp sonuçlandıran avukata karşı, bu safhaya kadar hiçbir itirazda bulunmamasma ra ğmen, sonucun elde edilmesinden sonra sözleş menin geçersizliğini ileri sürniesi, tipik
bir, hakkı
n kötüye kullan ılmasıdır.
Sonuç olarak, davan
ın kazanılması halinde ücret ödeneceğini, kaybedildiğinde ücret ödenmeyece ğ ini öngören sözleşme şöyle yörumlanmalıdır: Dava kazanıldığı takdirde, avukat, sözleşmede öngörüln ücrete
hak kazanır. Davanın kaybedilmesi halinde ise, bu ücret sözle şmei hüküm
ifade etmemelidir. Bu son halde avukat, art ık sözleşmeye dayanmamal ı,
doğrudan Avukatlı k Kanunu'nun 163/111, maddesi uygulanarak, asgari
tarifeye göre avukata ücret ödenmelidir. Bu ödemenin dayan ğı, artık
ücret sözleşmesi değil, bizzat yasa kuralı olmalıdır.
2. Avukatlık Kanunu'nun 4667 Say ılı Kanun ile Getirilen
Değişiklilclerden Önceki 164. Maddesi
Hükümlerinin De ğerlendirilmesi
a. Önceki 164. madde, ö ğretide ş öyle yorumlanmaktayd ı: "Avukatlık
ücret sözleş mesinin, kural olarak belli miktarı kapsaması gereklidir (Avukatlı k Kanunu mad. 164, f. 1); bu miktar belli bir say ı olarak (örneğin
10.000 lira) gösterilebilece ği gibi; davada gösterilen ba şanya göre değişmek üzere, dava olunan veya hükmolunacak şeyin değerinin belli bir
yüzdesi (örne ğ in % 20'si) olarak da kararla ştırılabilir (mad. 164, f. 2).
Hükmolunacak de ğer önceden bilinemeyece ğinden, onun bir yüzdesinin
ücret olarak gösterilmesine olanak tan ınması, belli miktar ilkesiyik çeli şme
halinde bulunmaktadır. Bundan baş ka, bu olanak, davanın kaybı halinde,
avukatı
n hiç ücret alamaması sakıncasını da taşımaktadır. Bütün bunlara
rağmen, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, açı
kça böyle bir olanağı tanıdığı
için, hüküm altına alınacak para üzerinden nispi ücreti kapsayan sözle şmelerin geçerli olmayacağı hakkı nda eski Avukatl ık Kanunu zamanında
verilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Karan, artı k yürürlükten kaikmıştır"
(bkz. Tando ğan, age, s. 370; bkz. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü,
Cilt JV, 5. Bas ı , Ankara 1991, s. 3705 vd.).
Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesi hükümleri ve özellikle dva sonucuna katılma yasağı hakkındaki Yargı tay uygulaması, 163/111. maddeye
ilişkin uygulaması kadar katıdır. Yargı tay, bir yandan ücretin ba şarıya
göre değiş mesini geçerlilik ko şulu haline getirmi ş (örnek olarak bkz. Y.
13. HD'nin 24.06.1997 t. ve E. 5498, K. 5715 sayd ı kararı için Özkaya, age,
s. 67; YHCK'rıin 22.05.1991 t. ve E. 13-183, K. 282 say ılı kararı için Özkaya,
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age, s. 49-50; YHGK'nirı 03.03.1993 t. ve E. 13-26, K. 95 sayd ı kararı için
Özkaya, age, s. 4748), öte yandan, dava sonucuna katilma yasa ğını alabildiğine genişletmiştir (Avukatı
n, davanın sonucuna katılma yasağı ile ilgili
ayrı
ntılı bilgiler için bkz. Hakan Pekcan ıtez, Davan ın Sonucuna Katılma
Yasağı [Hasılı Davayı İş tirak Yasağı ], İstanbul Barosu Dergisi, 1989, Sayı
10/12, s. 594 vd.). Özellikle konusu para alaca ğı olan uyuşmazlıklarda
geçerli sözleşme yapabilmek, hemen hemen olanaks ız hale getirilmiştir.
Örneğin, "Ortaklığm giderilmesi davası sonuçlanıp, arazi satıldıktan sonra
n
satış bedelinden hisseme dü şecek paran ın en az 250.000 lirası avukatları
vekület ücreti olacak ve bu para, alınacak paradan ödenecektir." ve yine
bir ortaklığı
n giderilmesi davası ile ilgili olarak "Avukat ücreti, dayal ı
şeyin değerinin % 10'u (hissesi 25.000.000 TL'dir)." içerikle, sözleşmeler
geçersiz sayılmıştır (bkz. Birinci örnek için Y. 4. HD'nin 03.11.1980 t. ve
E. 10793, K. 12087 sayılı kararı ve bu karar ı benimseyen YHGK'nin
02.12.1983 t. ve E. 4/432, K. 1255 say ılı kararı için İstanbul Barosu Dergisi,
1984, Sayı 7-9, s. 550-552; ikinci örnek için, YHGK'nin 03.03.1993 t. ve E.
1993/13-26, K. 1993/95 sayılı kararı için YKD, 1993, Sayı 4, s. 503-505).
b. Yargıtay'm, Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesi hükümlerine ili şkin bu katı uygulaması, öğretide şöyle eleştirilmiştir (bkz. Burcuo ğlu,
agm, s. 281-287):
1. Avukatın, davanı
n sonucuna ortak olmamas ı düşüncesi, kuşkusuz
yerindedir. Gerçekten, avukat, görevini objektif olarak yerine getirmelidir." Davanın sonucuna ortak olan avukat, her türlü objektiflikten uzaklaşarak davayı takip edecektir. Oysa, avukatın objektif olarak görevini yerin sonucuna katılma yasağı
ne getirmesinde kamu yarar ı vardır. Davanı
ile, avukatın uyuşmazlıkla kişisel yararı ve bununla birlikte objektifliğini
kaybetmesi önlenmek istenmiştir" (bkz. Pekcanıtez, agm, s. 600). Vekil
nı gözetme yükümü altmda olan avukatı
n, vekil edeninin
edenin çıkarları
her türlü talimatına uymak zorunda olmad ığı gözden kaçırılmamalıdır.
2. Ancak, Yargıtay'm dört elle sanldığı "ücretin başarıya göre değiş mesi" görüşü, kabul edilemez. Avukat ın, davan
ın sonucunda elde edilecek
olanın değerinin belli bir yüzdesinden söz edilmesi, zaten ister istemez
başanya göre değişen ücret anlamındadır. Örneğin, taşınmazla ilgili bir
davada, dava sonucunda vekil eden ad ı
na tesdiine karar verilecek arazinin
rayiç değerinin % 20'si ücret olarak ödenecektir deriildiğinde; ücret, on
dönüm arazi tescil edilirse ba şka, on beş dönüm arazi tescil edilirse ba şka
olacaktır. Yani, ister istemez ba şarıya göre değişecektir. Şu halde, 164.
maddenin 2. fıkrasmdaki "davada ba şarıya göre değişmek" ibaresinin
pek fazla anlamı yoktur.
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3. Yargıtay uygulamasma göre, konusu para olan bir davada, geçerli
bir sözleşme yapılması neredeyse olanaksızdı r. Acaba, dava sonucunda
elde edilecek paranı
n belli bir yüzdesi ücret olarak kararla ştırılainaz mı?
Şayet, böyle bir sözleşme geçersiz sayılacaksa, Avukatl ık Kanunu'nun
164. maddesinin 2. fıkrast neredeyse uygulanamaz hale gelecektir. Zira,
davalarm büyük kısmı, belli miktarda paranın tahsiline yönelik olmaktadır
(OsmanKuntman, "Avukatlık Ücreti ile ilgili Hasılı Davaya İştirak, Başanya Göre Değişen Nisbi Ücret ve Dava Edilen Şeyin Aynen Avükata Ait
Olacağı Konularında Bir İnceleme ve Yargıtay Uygulamalarının Eleştirisi",
İstanbul Barosu Dergisi, 1984, Sayı 7-9, s. 475'te, bu yasa ğm konusu para
olan davalarda uygulanmayacağı görüşünü savunmakta ve görü şqnü hükmün metninde yer alan "aynen" sözcü ğüne dayandırmaktadır),I Ayrıca,
n belli yüzdesifli asgari
asgari ücret tarifesi, zaten davanın konusu paranı
ücret diye kabul etmektedir. Avukatl ık Kanunu gereği uygulanacak olan
asgari ücret tarifesi, avukata dava konusu paranın belli bir yüzdesini tanırken, avukatlık sözleşmesi ile dava konusu paran ın belli bir yüzdesinin
ücret olarak öngörülemeyece ğini söylemek mümkün değildir.
Bunun yanında, Avukatlı
k Kanunu'nun 166. maddesinde düzenlenen
avukatın hapis hakkı düzenlemesinin, dolaylı yoldan da olsa, avukatın,
davanın sonucunda elde edilen mal, para ve kıymetler üzerinde, : t1tt ve
giderlerinin tahsilini sağlamak için hapis hakkı ve (dava sonucunda elde
edilen para üzerinde bile) rüçhan hakk ı yoluyla dava sonucundan ücretini
tahsil edebilme olana ğına sahip bulunduğunu belirtmekte de yarar görmekteyim. Şu halde, davanın sonucuna katılma yasağmın, uygulamadaki
gibi abartılı biçimde yaygınlaştırılması
nın doğru olmayaca ğı, olamayacağı
kanısı
ndayım.
4. Burada da vekil eden yönünden hakkı
n kötüye kullanımı olgusu
gündeme gelecektir. Gerçekten, bir davanın kazanılması için yıllarca çaba
sarfeden avukata kar şı, bu çabaları sırası
nda hiçbir şekilde ses çıkarmamış
olan vekil edenin, davan
ın kazamlınasmdan sonra, ücret ödemektn kaçı
nmak için Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinin 2. veya 3. fıkrasmb dayanmasının, MK'nin 2. maddesi çerçevesinde kolaylıkla kabul edilbiir bir
davranış sayılması düşünülemezdi (bkz. Nejat Aday, Avukatlık Hukukunun
Genel Esasları, s. 142). Burada Pekcamtez'in, MK'nin 2. madde ğinin bu
konu ile ilgili uygulamasın
ı fazlaca sınırlandırdığmı belirteyim(agm, s.
620-621). "Batıl olan bir işlem, kural olarak, butlandan zarar görecek olan
tarafı
n iyi niyetli olması nedeniyle geçerli sayılamaz. Özellikle davanın
sonucuna katılma yasağına aykır
ı ücret sözleşmesini yapan avukatı
n, bu
yasağı bilmediğin veya iyi niyetli oldu ğunun ileri sürülmesi mümkün de58 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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ğildir. Ancak bazı istisnai hallerde, butlanı ileri sürme hakkırun kötüye
kullan
ılması söz konusu olabilir. Davanın sonucuna aykın ücret sözle şmesine rağmen, davanın sonuçlanmasmdan sonra ücret olarak öngörülen
dava konusunun, bir kısmının mülkiyetini avukata devreden i ş sahibinin,
daha sonra sözleşmenin butlanını ileri sürerek devrettiği şeyi geri istena
mesi, bazı hallerde hakkın kötüye kullanılması ve iyi niyet kurallar ı
aykırılık teşkil edebilir...Pekcanıtez'in açıklamalarmdan, i ş sahibinin hakkım kötüye kullanmas ının, davaya katılma yasağına aykın olarak kararla şna bağlandığı izlenimi ediniltırılan ücretin ödenmiş (ifa edilmiş) olması
mektedir. Bu görüşe katılamıyorum. Yüksek Yargıtay'ın oldukça eski bir
kararı
nda bile, hakkı
n kötüye kullanılmasının gündeme gelmesi için bu
denli titizlik gösterilmedi ğini belirtmek isterim (bkz. YHGK'nin 24.05.1978
t. ve E. 4-260/ 389 say ılı karan için YKD, 1978, Sayı 12, s. 1940).
5. Nihayet, burada da ücretin 164. maddenin izin verdiği oranı aştığı
sözleşmelerin BK'Iİin 20. maddesinin 2. fıkrası bağlamında değerlendirilmesi gerektiği ve aşan oranı yasanın kabul ettiği orana indirmekle yetinilebileceği kabul edilmelidir (bkz. Tandoğan, age, s. 372; Aday, Avukatlık
Hukukunun Genel Esaslar ı, s. 143-144).
ı Kanun ile Getirilen De ğişikliklerden Önce,
3. 4667 Sayıl
Ücret Sözleşmesi'nin Tabi Olduğu Geçerlilik Şekli ve
ispat ile İlgili Düzenleme
ndaki ilişkiyi
a. Önceki yasal düzenlemede, avukat ile iş sahibi arası
ücret ilişkisinden ibaret sayan anlayış doğrultusunda, 11. Kısım' da düzenndan yazılı şekle tabi kılınınıştı. Bu
lenen ücret sözle şmesi, geçerlilik açısı
konuda, önceki 163. maddenin son fıkralarmı oluşturan 4.-6. fıkra hükümleri aynen şöyleydi:
1. fıkra: Dava, takip ve her türlü dan ışma ücretleri hakkındaki
anlaşmaların yazıl ı şekilde olması şarttır.
2. fıkra: Ücretten doğan davalarda, yazılı sözleşmeden başka delil
getirilemez ve dirılenemez.
3.fiba: Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde, asgari ücret
tarifesi uygulanır.
na sıralanmasmdaki
b. Dikkatli her göz, 4. ve 5. fıkralarm birbiri ardı
ilginçliği kolayca saptamaktayd ı. 4. fıkrada, ücret sözle şmesi yazılı geçerlilik şekline tabi kılmdığına göre, 5. fıkrarun hiçbir anlamı yoktu ve olamazna
dı. Geçerlilik şekline uyulmadan yapılmış sözleşme geçersiz olacağı
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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göre, ücret sözle şmesinin sözlü alarak akdedilmi ş olması, avukat ve iş
sahibince açıkça ikrar edilse bile, bu ikrarın ücret sözleşmesini geçerli
hale getiremeyeceği tartışmasızdır (Uygulamada benimsenen görüş de
bu yöndeydi. Yargıtay 4. HD'nin 23.10.1973 t. ve E. 6635, K. 8924 sayılı
karannda, iş sahibinin ücrete ilişkin ikrarınm geçerlilik şekliniiı yerini
tutmayacağı; YHGK'nin 10.11.1982 t. ve E. 1981/4-68; K. 1982/878 say ılı
kararı
nda, avukata verilmiş çekin ücret sözle şmesinin yerini tutnayaca ğı
ve orada yazılı meblağın avukatlık ücreti gibi değerlendirilemeyeceği
kabul edilmiştir. Bu kararlar için bkz. Tando ğan, age, s. 369, 58 no'lu
dipnotu). 5. maddenin anlams ızlığı (bkz. Tandoğan, age, s. 370. "Aslı
nda,
yazılı olmayan sözleşme geçersiz olaca ğından, ücret hakkmdyazılı
sözleşmeden başka delil getirilemeyece ğine dair mad. 163, f. VI, geçersiz
sözleşmenin başka delillerle geçerli kılmamayacağmı ifade etmek isteyen
ve gereksiz olan bir hüküm gibi görünmektedir.") bir yana; ortal ığı bulandinci bir rolü olduğu da gün gibi ortadad ır. Zira, geçerlilik şekli ile ispat
için gerekli olan yazılı belge kavramlan birbiriyle harman edilmiştir (Geçerlilik-sağlık şekli ile ispat şekli arasındaki ayrım için bkz. Selahattin
Sullü Tekinay, Sermet Akman, Halük Burcuo ğlu, Atilla Altop, :Tekinay
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 1993,s. 100-102). Nihayet,
Avukatlık Kanunu adlı ve dolayısıyla hukuk uygulayıcılarını doğrudan
ilgilendiren bir yasada, geçerlilik şekli ile ispat şeklinin bu şekilde çorbaya
dönüştürülmesine herhalde yer olmasa gerektir. Bu düzenleme en azindan
yakışıksızdı.
Aşağıda görüleceği üzere, bu garabet, 4667 sayılı Kanun ile getirilen
değişikliklerle ortadan kald ırılmıştır.
c. Nihayet, önceki düzenlemede de avukat ile i ş sahibi arası
ndaki
sözleşme ilişkisinin tüm olarak yaz ılı geçerlilik şekline tabi sayılaıpayacağım belirtmekte yarar görmekteyim. Aksi halde, yani yazılı yapılmadığı
için, avukat ile iş sahibi arasmda herhangi bir sözle şmenin var olmad ığının
benimsenmesi halinde, avukatın da "Madem ki aranuzda geçerli bir sözleşme yok, a halde ben de iş sahibi için herhangi bir edimle yükümlü say ılmam." diyebileceği gibi akıl dışı bir sonuca varılacaktır.
Bu doğrultuda, şu konunun da altınm çizilmesinde yarar vard ır. 4667
sayılı Kanun ile getirilen değiş iklikten önceki 171. maddenin t f ıkrası
"Avukat, üzerine aldığı işi, kanun hükümleri ve yaz ılı sözleşme şartları
na
göre sonuna kadar takip eder." hükmünü içermekteydi. Bu hüküm, ilk
bakışta, hemen yulcanda de ğinilen akıl dışı sonucu destekler, izlenimini
yaratmaktadır. Zira, bu hükümdeki yazılı sözleşmenin, yalnı zca ücret ile
ilgili olduğunu söylemek mümkün de ğildir. Buradaki yazılı söIeşme,
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avukat ile iş sahibi arasmdaki ilişkinin tümünü ifade etmektedir. Memnuniyetle belirteyim ki, ö ğreti ve uygulamada, bu izlenimden etkileriildi ğine
rastlanılmamıştır.
M. 4667 SAYILI, 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU'NDA
DEĞİŞİKLİK YAPJLMASINA DA İR KANUN İLE
AVUKATLIK KANUNU'NUN 11. KISIM'INA
GETİRİLEN ÖNEMLI YENİLİKLER
1. Yeni Düzenleme Bağlamı nda Avukatlık Kanunu'nun
11. Kısım'ına Genel Bir Bakış
a.Yeni düzenlemenin ilk göze çarpan değişikliği, 11. Kısım'm ana başhğı
olan Avukatlık Ücreti ibaresinin yerine Avukatl ık Sözleşmesi'ni getirmiş
olmasıdır. Bunun olumlu bir yeniliic olarak nitelendirilmesi gerekir. Gerçekten, avukatlık sözleşmesinde ücret her ne kadar olmazsa olmaz unsurlardan biri ise de avukatlık sözleşmesi yalnızca ücretten ibaret değildir
(bkz. Halük Burcuo ğlu, Avukatlık Sözleşmesi, Günışığı, Haziran 2003, s. 38).
b. Yeni yasa ile, yalnızca 11. Kısım'ın başlığı değil, içeriği de değişmiştir. Aşağıda açıklanacağı üzere, avukatlık ücreti ile ilgili oldukça aynntı li
bir düzenleme muhafaza edilmişse de avukatl ık sözleşmesinin işleyişine
de yeterli yer ayrılnuştır.
ın ücretle ilgili çok katı olan anlayışını
c. Yeni düzenleme, uygulaman
dikkate almış ve değişiklikten önce sözleşmenin geçersizliği yaptırımı ile
karşılanan birçok halde, bu yaptırım gündem dışma itilmiştir.
d. Nihayet, ücretle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, avukatlık sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için yeni bir ba şvuru mercii
(Hakem Kurulları) yaratılmıştır.
2. önceki Düzenleme Çerçevesinde Çok Yo ğun ve Genel Biçimde
Uygulanan Geçersizlik Yaptırımının Engellenmesine
ilişkin Yenilikler
a. Sözleşmenin, Geçerlilik Bakımından
ılması
Şekle Tabi Olmaktan Ç ıkar
1. İlk planda vurgulanması gereken, önceki düzenlemede yaz ıl ı geçerlilik şeklinin yalnızca avukatlık ücreti ile ilgili oldu ğudur. Zaten, önceki
düzenlemede avukat ile i ş sahibi aras ındaki ilişkinin yalnızca ücret kısmı
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dikkate alınmışh. Avukat ile i ş sahibi arasındaki sözleş meye dayanan
ilişkinin tüm olarak geçerlili ği-in yazılı şekle bağlanmasınm akıl dışı sonuçlar doğuracağma yukarıda Il, 3, c'de değinilmişti.
2. Yeni 163. maddede, herhangi bir geçerlilik şeklinden söz edilmemektedir. Buna karşılık, yeni 1. fıkradaki, "Yazılı olmayan anlaşmalar,
genel hükümlere göre ispatlanır." hükmünden, avukatl ık sözlemesinin
bir geçerlilik şekline tabi olmaktan çıkarıldığı sonucuna varılMaktadır
(bkz. Günergök, age, s. 37. "Avukatlık sözleşmesinin geçerlili ği, hiçbir
şekle tabi de ğildir. Av. K. mad. 163, bu hususu 'Avukatl ık sö±leşmesi
serbestçe düzenlertir.' demek suretiyle belirtmi ştir. Ayrıca yine ayn ı
madde, yazılı olmayan anlaşmaların genel hükümlere göre ispatlanaca ğını
düzenlemiştir. Şekle tabi bir hukuki i şlemin yapılmasını içermesi halinde
dahi avukatlık sözleşmesi bir şekle tabi değildir").
3. Yeni 171. maddenin 1. fıkrasmın "Avukat, üzerine aldığı ii, kanun
hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder."
hükmünden de aynı sonuca ulaşılmaktadır. Bu bağlamda, 171. maddenin
2. fıkrasmın, "Avukata verilen vekaletnamede başkasın
ı tevkileyetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine aç ık bir hüküm olmadıkça, işi başka
bir avukatla birlikte veya ba şka bir avukata vererek takip ettirebilir."
hükmündeki -yazılı sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça- cümleciğinin, yazılı sözleşmenin hiç yapılmamış olduğu hali de kapsayacağı
kabul edilmelidir.
4. Avukatlık sözleşmesinin ispatlanmas ı: Önceki düzenlemenin -yalntzca avukatlı k ücreti için de olsa- ispat konusunda bir karmaşa yarattığı,
ücret bakımından aranan yazılı geçerlilik şekline rağmen, sanki gerekli
imiş gibi, bir de ücretin ancak yazılı sözleşme ile kanıtlanabilec ğine yer
verilmişti. Yeni düzenlemede, ispat konusunda yazılı olmayan anlaşmaları
n genel hükümlere göre ispatlariaca ğı öngörülmüştür (yeni 163/I1, madde). Genel hükümlere yap ılan bu yollamanın, kural olarak, avukatlık ilişkisinin (sözleşmesinin) varlığını değil, içeriğini ilgilendirebileceği knısmdayım. Avukatın asıl işi, olarak nitelendirilmesi gereken dava ve icra takipleri
için, iş sahibinden almı-nış bir vekaletname ibrazı zorunlu olduğuna ve
yine avukatı vekil gibi görmeyen bir kimse taraf ı
ndan, temsil yetkisi anlamındaki vekaletnamenin verilmeyece ğine göre, avukat ile iş sahibi arasında sözleşme ilişkisinin kurulmu ş olduğu konusunda, başkaca bir şeyin
aranmasına gerek olmad ığı kabul edilmelidir.
Avukatlık sözleşmesi, vekalet sözle şmesi yönü ağırlıklı olan "sui generis" bir sözleşme olarak tanımlandığına göre, ispat için yollamadz bulunu62
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lan genel hükümlerden, hiç ku şkusuz HUMK'nin 287. vd. maddeleri anlaşılmalıdır. Özellikle, HUMK'nin 288. maddesi, belli değeri aşan hukuki
işlemler yönünden getirdiği yazılı belge ile ispat zorunlulu ğu, geçerlilik
şekline tabi olmasa da, avukatlı k sözleşmesinin yazdı olarak yapılmasının
son derece yararlı olacağını yeterince ortaya koymaktad ır.
nda ve yine avukatlık sözleşmesi
Avukatın, dava ve icra takibi dışı
kapsamında yapacağı diğer işler (örneğin görüşmeler) bakımından, Avukatlık Kanunu'nun 53. maddesinin" Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden
gerekli saydıldannı bir tutanakla tespit eder. Tutanağm altı, görüşmede
bulununlar tarafından imzalanır." hükmü de avukat aç ısından, yazdı sözleşmenin önemini ortaya koymaktad ır.
b. Yeni Düzenlemede, Ceçersizlik Say ılmayan Haller
Eski düzenlemede, avukatl ık sözleşmesinden değil, ücret sözle şmesinden öz edilmekteydi ve uygulamada ücret sözle şmesi, yukarıda II'de
nı (veya
nacağı
n kaybı halinde dahi bir ücretin alı
açıklandığı üzere, davanı
peşin olarak ödeneceğini); başanya göre değişen ücret esasını içermediğinde geçersiz sayıl ıyordu ve dava sonucuna kat ılma yasağının çok katı
ve yaygm biçimde uygulanmas ı nedeniyle, özellikle konusu para olan
davalarda geçerli bir ücret sözleşmesinin yapılması neredeyse olanaksız
kılınıyordu. Yeni düzenleme, a şağıda açıklanacağı gibi, hukukun temel
ilkeleriyle ve zaman zaman mant ık ölçütleriyle ba ğdaştırıtması pek kolay
olmayan bu uygulamayı büyük ölçüde devre d ışı bırakmıştır.
3. Yeni Düzenlemede, Avukatl ık Sözleşmesinin Kapsamı
sayılı Kanun ile getirilen d ğişiklilclerin en önemlilerinden
birinin, Avukatlık Kanunu'nun 11. Kısım'mın, başlı k ve içerik itibariyle
değiştirilnıiş olmasıdır. Artık ücret sözleşmesinden değil, avukatlık sözleşmesinden söz edilecektir. Bu yenilik, son derece olumludur. Ücretin,
avukat-iş sahibi ilişkisinde çok önemli bir öğe olduğu kuşkusuzdur. Ancak,
ızca ücretten ibaret de ğildir.
avukat ile iş sahibi arasmdaki ilişki, yaln
getirilmiştir.
anlayış
4667 sayılı Kanun ile doğru
b. Yeni 163. maddenin 1. fıkrası ndaki, "Avukatlık sözleşmesinin belli
bir hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsanıası gerekir." hükmü,
avukatlık sözleşmesinin yanları arasındaki dengeyi daha iyi sağlamış
görünmektedir. Böylece, avukatl ık sözleşmesinin olmazsa olmaz iki ö ğesi
a. 4667
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belirlenmiştir: Belli bir hukuki yardım ve belli bir meblağ ya da değer.
Yeni 164. maddenin 1. fıkrasındaki, "Avukatlık ücreti, avukatın' hukuki
yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder." hükmü; avukatlık sözleşmesinin taraflarına yüklediği edimler aras ındaki karşılıklılık (sinallagma) ilişkisini vurgulamaktad ır.
4. Yeni Düzenlemede, Avukatl ık Ücreti
a. Yeni düzenleme, 164. maddeyi do ğrudan ve yalnızca avuka ık ücretine hasretmi ştir. Bu madde yanında, avukatlık sözleşmesi ile ilgili genel
ilkeleri getirmeyi amaçlayan 163. maddenin 2. fıkrasmda, sözleşmedeki
ücret düzenlemesinin avukatlık sözleşmesine olan etkisi belirlenmi ştir.
b. Yeni 163. maddenin 2. fıkrasmdaki ücretle ilgili hüküm aynen şöyledir: "Avukatl ık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu Kanunda belirtilen
tavan miktannda geçerlidir." Bu hüküm ile, avukatl ık ücretinin yüksekliğinin geçersizlik sonucu doğurmayacağı ve ancak tavan ücret düzeyine indirgenme yolunu açabileceği açıkça belirlenmiş olmaktadır. Burda sözü
edilen tavan ücretin, yalnızca avukatlı k ücretinin dava olunamn veya hükmolunacak şeyin değerine göre nispi olarak belirlendi ği veya dava ile
istenilen paranın bir bölümü olarak kararlaştırıldığı hallerde gündeme
gelebileceği; maktu olarak belirlenen avukatl ık ücretinde ise yalnızca taban ücretin (alt sınırı n) söz konusu olacağı belirtilmelidir (bkz. Güner,
age, s. 190. Önceki düzenlemeye iliş kin uygulama da bu yöndeydi. örnek
olarak, bkz. Yargı tay 4. HD'nin 06.12.1976 t. ve E. 1976/1604, K. 1976/
10590 sayılı kararı için YKD, 1978, Sayı 6, s. 902. Buna kar şılık Gtinergök,
age, s. 130-131, 466 no'lu dipnotunda, aksi yönde şu görüş açıklanmıştır:
"Av. K. mad. 164/II'nin Av. K. mad. 163/I1 ile birlikte de ğerlendirilmesi
sonucu, Av. K. mad. 163/II'de. tavan ücretten aç ıkça bahsedilmesi
karşısı
nda, kanunun maktu veya nispi ayrımı yapmaksızın, avukatlık ücreti
miktar
ını dava değerinin belli bir yüzdesi ile s ınırlandığı kanaatindeyiz").
Bu hükmü hemen izleyen aynı fıkradaki, " İfa edilmiş sözleşmenin
geçersizliği ileri sürülemez." hükmünün amac ı güçlükle anlaşılmaktadır.
Bu hükmün, yalnızca tavan ücretin aşıldığı avukatlık sözleşmlerinde,
öngörülen ücretin i ş sahibi tarafmdan ödenmiş olduğu hallerle ilğili olduğu kabul edilmelidir. Bir diğer söyleyişle, sözleşmede öngörüln tavan
ücreti aşan ücreti, avukata ödeyen i ş sahibi, "Artık ben fazla ödeme yapmışım; tavan ücreti a şan kısmın bana iadesi gerekir." diyemeyecektir.
Hükümde yer verilen geçersizlik kavram ı, hatalı bir kullanımdır. Zira,
tavan ücreti aşan bir bedelin kararlaştırılmış olması halinde, ücretin öden64 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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mesinden önceki a şamada, nasıl olsa sözleş menin tavan ücret üzerinden
geçerli olduğu kabul edilmektedir. Öte yandan, f ıkranm, "Yokluk halleri
hariç, avukatlı k sözleş mesinin bir hükmünün geçersizli ği, bu sözleşmenin
tümünü geçersiz kı lmaz." içerikli son hükmü, avukatl ık sözleşmesinin
herhangi bir kaydının geçersizliğinin sözleş menin tümünü geçersiz hale
getiremeyeceğirıl açıkça öngörmektedir. Şu halde, ifa ile gündeme getirilemeyecek olan geçersizlik, olsa olsa tavan ücretin a şılmış ve fiilen ödenmiş
olduğu hallerle ilgilendirilebilir kan ısındayım.
Yeni 163. maddenin 2. fıkrasını n, aktarı lan son hükmündeki "yokluk
halleri" ibaresinin de yerinde olmad ığı kabul edilmelidir. Borçlar Hukuku'nda "yoklulc" şöyle tanımlanmaktadır: "Akdin kurucu unsurların' teşkil
eden karşıliklı ve birbirine uygun irade beynlar ırun bul ımrnaması halinde,
k kazanaınaz, akdi iliş ki kurulmaz; akit yoktur." (bkz. M. Kemal
akit varlı
Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku, Gene! Hükümler, 3. Bası, İstanbul
2000, s. 130; Tekinay-Akman-Burcuo ğlu-Altop, age, s.378). Bu tanı m çerçevesinde, mevcut olmayan bir sözle ş menin bir hükmünün geçersizliğinin
etkisinin kanunda düzenlenmesinin anlam ı yoktur. Şu halde, hükümdeki
"yokluk halleri hariç" ibaresine hiç yer verilmemesi çok daha yerinde
olacakh. Hükmün bu ibare d ışmdaki kısmı ise, Borçlar Kanunu'nun 20.
maddesinin 2. fıkrasındaki, kı smi geçersizlik ile ilgili, "Akdin muhtevi
ız şart lağu şartlardan bir kısmının butlam akdi iptal etmeyip yaln
olduğ
meczum
bulunduğu
volur. Fakat bunlar olmaks ızm akdin yapılmayacağı
takdirde, akitler tamamiyle batı l addolunur." düzenlemeden esinlenniiştir.
Ancak, yeni 163. maddedeki hüküm ile, k ısmi geçersizliğin kural haline
getirildiğ i izlenimi edinilmektedir.
c. Yeni düzenlemenin bütünüyle avukatl ı k ücretine odaklad ığı 164.
maddenin 1. fı krasmda, avukathk ücretinin tan ımı şöyle yapılmıştı r: "Avun hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değekatlık ücreti, avukatı
ri ifade eder." Eski düzenlemede ise, bir yandan 163. maddenin 1. fıkrası,
k bir mebla ğdan söz ederken; öte yandan 164.
vekalet hizmetine kar şılı
maddenin 1. fıkrası da kural olarak belli bir miktar ibaresini içermekteydi.
Görüleceği üzere, yeni düzenleme de eskisinden farkl ı olarak, "meblağ
nda değer" ifadesine yer verilmi ştir.
yanı
Yeni düzenlemedeki değer kavramınm niçin konulduğ unu anlamak
güçtür. Bu kavramın, meblağm yanında ve ondan ayrı olarak yer alması,
ilk bakışta değ erin paradan başka bir şeyi ifade ettiğ i izlenimini uyandırmaktadır. Bu izlenimin do ğru ve yerinde olamayacağı kanısındayım. Örn koneğin, bir avukatlık sözleş mesinde, ücret olarak, iş sahibinin davanı
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nusu dışmda kalan bir ta şırımazı veya bir antika eşyasının avukata verilmesinin, avukatın, ücret olarak kararlaştırılmış bu şeyin mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilmesi, yani, mülkiyetin devrine yönelik bir
alacak hakkı elde ettiği anlamına gelemez. Bu, her şeyden önce etik değildir (bkz. Murat Aydı
n, Avukatlık Ücreti, Ankara 1997, s. 14). ötnekteki
gibi bir sözleşmeden hareketle, olsa olsa, avukatın ücret olarak kararlaştırılan şeyin parasal değerine yönelik bir alacak hakk ı elde edeceği söylenebilir. Bu yorum çerçevesinde bile, bir yandan ücret olarak kararla ştırılan
şeyin parasal değerinin belirlenmesi, öte yandan tavan ve taban ücret
ilkelerine uygunlu ğu sorunlarıyla karşılaşılacaktır.
Ancak, zorlama yoluyla, meblağ kavramının memleket parasını (Memleket parası hakkı
nda bkz. Tekinay-Akman-Burcuo ğlu-Altop, age, s. 771
vd.; Oğuzman Öz, age, s. 223 vd.), değer kavramını ise yabancı paya (Avukatlık ücretinin yabancı para olarak belirlenebileceği yönünde bki Aydın,
age, s. 14. Ücretin yabancı para olarak belirlenmesi konusundaki tartışmalar
için bkz. Günerkök, age, s. 129-130.) olarak yorunılamak suretiyle inceleme
konusu hükme belli bir anlam kazandırılabilir.
Bu zorlama yorum da bir yana b ırakılırsa, yeni 164. maddenin 1.
fıkrasırun en doğru yorumu şöyle olmalıdır: Fıkradaki meblağ kavram
ı,
sözleşmede belirlenmiş para miktarmı; değer kavram
ı ise, dava sonunda
elde edilecek olan şeyin belli bir oranını ifade eder (bkz. Güner, age, s.
197). Keşke, 164. maddenin 1. fıkrasında değer sözcüğüne hiç yer verilmeseydi.
d. Yeni 164. maddenin, "Yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya
hükmolunacak şeyin değeri, yahut paran
ın belli bir yüzdesi, avukatl ık
ücreti olarak kararla ştırılabilir." içerikli 2. fıkrası hakkmda şu gözlemler
yapılmalıdır:
1. İlk planda vurgulann-ıası gereken, yeni 163. maddenin 2. fıkrası
nedeniyle, bu oran
ı aşan ücret, kararlaştırılan sözleşmelerdeki ücret düzenlemesinin geçersiz olmayaca ğı, aşan oranın % 25'e indirgeneceği ve
bu oranı aşan ücretin fiilen ödenmi ş olması halinde, artık aşan kısmın
iadesinin istenemeyeceğidir.
2. 164. maddenin 2. fı krasmda, önceki 164. maddenin 2. fıkrasındaki,
davada gösterilen başarıya göre değişmek, ibaresinin terk edildi ği görülmektedir. Buna göre, avukatl ık sözleşmesinde, ücretin dava sonucunda
tümüyle soyutlanması mümkün olabilecektir. Örneğin, dava de ğerinin
10.000.000.000 TL olduğu bir durumda, avukatlık sözleşmesinde, bu değerin % 25'ine kadar, yani 2.500.000.000 TL'ye kadar ücretin kararla ştırıla66 TBB Dergisi, Sayı 49, 2003
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bileceği söylenebilir. Bununla birlikte, avukatl ık sözleşmesinden bu tür
bir ücret belirlemesinin, davanın sonunda elde edilecek olanı aşması da
pekülA mümkün olabilecektir. Bir di ğer söyleyişle, örnekteki dava sonucunda, lehine yalnı zca 1.500.000.000 TL'ye hükmedilen i ş sahibi, avukatına
bu meblağı 1.000.000.000 TL'yi aş an bir ücret ödeme yükü altına girmiş
olacaktır. İlk bakışta rahatsız edici olduğu izlenimini yaratan bu düzenlenda sineye çekilmesi gerekecektir. Gerçekten, a şağıda görülecemenin, aslı
n
ği gibi, ücretsiz iş ve dava görme yasa ğı düşünüldüğünde, bir davanı
ndan hiçbir şey elde edemeyen
bütünüyle reddedilmesi halinde de davas ı
sahibi
de
avukatina
ücret
ödemek
durumunda
kalmaktad ır. Avukatın
iş
verdiği hizmetlerin, de ğeri belli bir mal ya da hizmet say ılamayacağı
düşüncesi de benimsendiğ inde, bu izlenime gerçekte yer kalmayaca ğı
sonucuna vanlacaktır.
• Burada belirtelim ki, ücretin hükmolunacak şeyin, yahut paranın belli
bir yüzdesi olarak kararla ştırıldığı hallerde, ister istemez davada gösterilen
başarıya göre değiş en ücret sistemi benimsenmiş olmaktadır (Eski düzenndan durumun aynı olduğu hakkında bkz. yukarıda Il, 2, b, 2).
leme açısı
Nihayet, yeni düzenlemede, "davada gösterilen ba şarıya göre değişen
ücret" ibaresine yer verilmemiş olmasından, avukatlık sözleşmesinde ücreu sonucuna vanimamatin bu şekilde belirlenmesinin yasaklanm ış olduğ
hdır (Bu konu hakkındaki tartış malarla ilgili olarak bkz. Günerkök, age,
s. 133-135; Güner, age, s. 198-199). Zaten, yukanda da vurguland ığı gibi,
n belli bir yüzdesi
sözleşmede ücretin hükmolunacak şeyin, yahut paranı
olarak kararlaştırıldığı hallerde, ister istemez ba şarıya göre değişen ücret
sistemi benimsenmiş olmaktadır. Ayrıca, iş sahibinin, bu şekilde belirleni
miş bir ücretin ödenmesinde daha gazla gönül rahatl ığı ile hareket edeceğ
de gözden kaçırılmamalıdır.
3.164. maddenin 2. fıkrasmın yeni içeri ği, önceki düzenlemede, davau zaman karşılaşı lan geçerli ücret sözleşmesi yapanın konusu para olduğ
bilme sıkmtılarını (bkz. yukarıda İİ, 2, a) ortadan kaldırmıştır. Yeni hüküm,
n sonunda iş sahibi lehine hükmolunacak paranın % 25'ini a şmayan
davanı
n avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabileceğini öngörmüştür.
bir oranını
Ayn
ı maddenin 3. fıkrasmda muhafaza edilen, dava konusuna katılma
yasağı ile ilgili olarak da açıkça davanın konusunun para olduğu halinin
ndığında, bu sonuç perçinle şmeknda bıralcıldığı dikkate alı
bu yasak dışı
tedir.
e. Yeni 164. maddenin 3. f ıkrasında, önceki düzenlemede mevcut olan,
u haller
dava konusuna katılma yasağı , davanın konusunun para oldu ğ
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dışı
nda muhafaza edilmi ştir: "İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler,
dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata
ait olacağı hükmünü taşıyamaz."
f. Yeni 164. maddenin 4. f ıkrası da avukatlık sözleşmesinin, kural
olarak ücretli olacağı ve bu ücretin asgari ücret tarifesinde belirlenenin
altında olamayacağı ilkesini korumuştur: "Avukatlık asgari ücret tarifesi
altında, vekalet ücreti kararla ştırılamaz. Ücretsiz dava alı
nması halinde,
durum baro yönetim kuruluna bildirilir." Bu ilkeye aykırılık halinde, yani
sözleşmede kararlaştırı lan ücretin asgari ücret tarifesi altında kaldığı halde, avukatı
n isteyebileceği ücretin, tarifeye göre yükseltilmesini isteyip
isteyemeyeceği konusunda Cünerkök (age, s. 131.) olumsuz tavır takınmışı r: "Acaba, asgari tarifenin alt ında ücret kararla ştırılması halinde durum
t
ne olacaktı r? Tavan ücretin üzerinde bir ücret kararla ştırıldığında, tavam
aşan kısnıı n geçersiz olması ve anlaşmanın tavan milctannda geçerli olacağına ilişkin hükme kıyasla, en az ücretin altındaki anlaşman
ın da tarifede
belirli en az ücret milctarına yükseltilerek geçerli olaca ğı söylenebilecek
midir? Kanaatin-tizce, avukatl ık sözleşmesi kurulurken, meslek kurallar ını
çiğneyerek en az ücret tarifesinin altı
nda ücret kararlaştıran avt' katın bir
artırı m isteyememesi gerekir. Çünkü, avukat en az ücret tarifesinin alt ında
ücreti kabul etmekle, müvekkiline bu ücret karşılığı
nda iş görme konusunda bir güven uyand ırnuştır. En az ücret tarifesinden daha dü şük bir
bedelle iş görmekten yasakh oldu ğ unu bilen veya bilmesi gereken avukatı n, daha sonra ücretin artınlmasını istemesi, avukatlık mesleğine duyulan
güveni de sarsabilecektir. Ücretin, ileride art ırılması imkanı mevcut olacağı
düş üncesiyle, meslek onurunu zedeleyici şekilde iş kabul eden düşünceye
prim verilmemesi gerekti ğini düş ünmekteyiz." Cünerkök'ün bu düşüncesi, ilk bakışta haklı gerekçelere dayanmış görünmekle birlikte, bu düşünceye katılamadığımi belirtmek isterim. Öncelikle, asgari ücretin alt ında
kalan ücretin bu düzeye yükseltilmesiyle, tavan ücretin a şılması halinde
tavan ücrete indirmeyle, ko şutluk ve dolayasıyla avukatlı
k sözleşmesinin
tarafları arası
nda eş itlik daha iyi sağlanmış olacaktır. Öte yandan, bu
düşüncenin yayg ınlaşması halinde, avukatlık sözleşmesinde asgari ücretin
altı
ndaki ücretle yetinilebilece ğ i kanısı da yaygmla ş acak ve asgari ücretin
getiriliş amacının kolayca dışı
na çıkı labilecektir. Bununla birlikte, avukatm,
sözleş me ile kararlaşi-ırılmış asgari ücretten daha dü şük meblağı, herhangi
bir itirazda bulunnı adan tahsil ettiği hallerde, artı k, asgari ücrete ulaşabilmek için iş sahibinden bir talepte bulunmas ının kabul edilmemei yerinde
olacaktır. Böylece, tavan ücretin üzerindeki mebla ğı fiilen ödemiş iş sahibi
ile örnekteki avukat aras ı
nda koşutluk sağlanacaktır.
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Sözleşmede avukatlık ücretine yer verilmemişse, 4. fiba değeri para
ile ölçülebilen ve ölçülemeyen dava ve işler arasmda bir ayrı m yapmaktadır
(Bu konuda bkz. Burcuo ğlu, Avukatlık Sözleşmesi, s. 39. bkz. Günerkök,
age, s. 131-132). Değeri para ile ölçülemeyen dava ve i şlerde, avukatlık
k asgari ücret tarifesinin
sözleşmesinde ücret belirlenmemiş se, avukatlı
uygulanacağı öngörülmü ş iken; de ğeri para ile ölçülebilen dava ve i şlerde,
sözleşmede ücretin belirlenmemiş olması halinde, iş sahibi ile uyuşma
sağlayamayan avukatın, emeğine göre değiş mek üzere ve yine asgari
ücret tarifesinde belirlenenin altmda olmamak ko şuluyla, ücret anlaşmazlı ğmın ortaya çıktığı tarihteki dava değerinin % 5-% 15'i aras ında bir miktarın avukatlık ücreti olarak belirlenmesi için, ücret itirazlarmı incelemeye
yetkili mercie başvurabileceği öngörülmüştür.
g. Yeni 164. maddenin 5. f ıkrası, eski hükümdeki, mahkemece takdir
olunacak vekalet ücretinin avukata ait olaca ğı kuralını muhafaza etmiştir:
"Dava sonunda, kararla tarifeye dayan ılarak, karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti, avukata aittir. Bu ücret, i ş sahibinin borcu nedeniyle takas
ve mahsup edilemez, haczedilemez." Eski hükümde, yazılı bir sözleşme
ile bu kuralm aksinin kararla ştırilması mümkün kılinmıştı. Yeni hüküm,
"aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça" ibaresine yer vermemi ştir. Burada
ş u soru akla gelmektedir: Yeni düzenlemeye göre, avukatl ık sözleşmesinde, mahkemece hükmolunacak vekalet ücretinin iş sahibine ait olaca ğı
geçerli olarak kararla ştırılabilir mi? 4. fıkranın, bu ücretin iş sahibinin
borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyece ğini, haczedilemeyece ğini
ıt verilöngören son cümlesi dikkate almdığında, bu soruya olumsuz yan
na
yönelik
bir
mesi daha doğru olur kanısındayınt Bir kimsenin başkası
alacağının, bir üçüncü kişinin o başkasma veya diğer bir kişiye olan borcu
ile ilgilendirilemeyeceği, borçlar hukukunun temel ilkelerindendir. Vekalet
ücreti avukata ait bir alacak oldu ğuna göre, iş sahibinin borcu ile takas
veya mahsup edilemezdi ve bu borç için haczedilemezdi. Yeni 4. f ıkranın
son cümlesi olmasaydı da aynı sonuca varılacaktı . Yasa koyucu, zaten
genel ilkeler çerçevesinde mevcut olan bir durumu, bu hükümde, aç ıkça
yeniden düzenlemekle, iş sahibinin, mahkemece hükmolunacak vekalet
ücreti ile her türlü ilgisini açık biçimde koparmayı düşünmüş olsa gerektir
kanısındayım. Şu halde, avukatl ık sözleşmesinde "Mahkemece takdir
edilecek vekalet ücretinin iş sahibine ait olacaktır." hükmüne yer verilmiş
olması halinde, bu hüküm sonuç do ğurmayacak ve yeni 163. maddenin
2. fıkrasının son cümlesi nedeniyle, avukatl ık sözleşmesinin kalan kısmı
bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
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Burada son olarak belirteyim ki, mahkeme kararı ile birliktel vekalet
ücreti alacağı doğan avukat, bu alacağım hiç kuşkusuz başkası
na, bu arada
iş sahibine de temlik edebilmelidir. Bu temlik aç ısından, genel olarak
avukatlık ücretinin temlik edilip edilemeyece ği konusundaki tart şmalara
da (bkz. Günerkök, age, s. 140-141) yer olmayacaktır. Çünkü, vekfrlet ücreti
alacağı mahkemenin karatı ile belirlenmiş olacağı
ndan, avukatı
n temlik
için, temlik sözleşmesi yanında, alacağı kanıtlayıcı belge ve deil olarak
yalnızca mahkemenin kararmı temellük edene vermesi yeterli olacak; böylece, avukatın dava sırası
nda öğrendiklerini saklama yükümlülüğünün
ihlali konusu da gündeme gelmeyecektir.
h. Yeni 165. madde, eskisinde oldu ğu gibi, avukatlık ücreti bakımından müteselsil sorumluluk esasm ı korumuş ve genişletmiştir. Eski düzenlemede olduğ u gibi, yenisinde de, iş sahibinin birden fazla olduğu hallerde,
iş sahipleri, avukatl ık ücretinden müteselsilen sorumlu olacakt ır. Yine
eski düzenlemede olduğu gibi, sulh ile sonuçlanan i şlerde her iki tarafı
n
avukatlık ücretinden müteselsilen sorumlu olmaları ilkesine yer verilmiştir.
Bu benzerlikler dışı nda, yeni 165. madde, dava ya da i şin taraflarının
müteselsil sorumluluğunu "her ne suretle olursa olsun taraflar aras ı
nda
anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz b ırakılan iş ler" için de öngörmüşwr.
Sulh'e öğ retide verilen tanımlar dikkate alındığı
nda, sulh'ün yanında,
zikrolunan davaya son veren di ğer anlaşmaların neler olabilece ğini anlayabilmek pek kolay görür ımemektedir. Baki Kuru-Ramazan Arslan-Ejder
Yılmaz, Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı, Il. Bası, Ankara 1999.) adlı
eserlerinin 499. sayfasında sulh'ü şöyle tanımlamışlardır: "Sulh, görülmekte olan bir davan
ın taraflarının, karşılıklı anlaşma (fedakarlık-özveri)
ile (yani bir sözleşme ile), dava konusu uyu şmazlığa son vermeleridir.
Genellikle, davac ı talep sonucunun bir k ısmmdan feragat eder ye dayal ı
da, davacmı n talep sonucunun diğer (kalan) kısmını kabul eder v? böylece
(yani kısmi feragat ve kı smi kabul ile) sulh anlaşması (sözleşmesi) meydana
gelir." Bu nedenle, yeni hükümdeki "her ne suretle olursa olsun taraflar
arasında anlaşmayla sonuçlanan ...iş ler" cümleciğindeki işler, àvukatin
dava dışındaki hizmetleriyle ilgilendirilmeli; anla ş ma ise bu hizmetlerin
konusunu olu şturan işi sona erdiren anlaş ma olarak yorumlanmalıdır kanısındayım.
Yeni hükümde yr verilen takipsizlik ise, hiç ku şkusuz yine tkraflar ın
her ikisinin birlikte verdikleri karara dayanmand ır ki, her iki tarafın müteselsil sorumluluğu söz konusu olsun.
i. Sözleşmede, avukatlı
k ücretinin vadesinde ödenmemesi hali için,
kararlaştırılan ceza koş ulunun geçerli olacağı belirtilmelidir. Yeni 163.
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maddenin 1. fıkrası nm son ctimlesindeki, "Yasaya ayk ırı olmayan şarta
bağlı sözleş meler geçerlidir." hükmü, bu konuda akla gelebilecek duraksamaları ortadan kaldırmaktadı r. önceki düzenlemede, benzer bir hüküm
bulunmamasma rağmen, uygulamada, ceza koş ulunun geçerli olacağı kabul
edilmekteydi (bkz. Yargıtay 4. HD'nirı 11.05.1972 t. ve E. 1972/ 6256, K.
1972/ 4484 sayılı karan için Kaçak, age, s. 444). Sözle ş mede kararlaştırılan
ceza koşulunun fahiş olup olmadığı, hiç kuş kusuz gündeme getirilebilir.
Bir diğer söyleyiş le, Borçlar Kanunu'nun 161. maddesi, avukatl ık sözleşmesi çerçevesinde de uygulanacakt ı r (bkz. Güner, age, s. 201- 202).
5. Avukatlık Sözleş mesi ve VekMetname Verilmesi
Avukatlık sözleşmesinin, a ğırhklı olarak vekalet sözle şmesi öğelerini
içeren bir" sul generis" sözle şme niteliğinde olduğuna, yukarıda değinilmişti. Vekalet sözleşmelerinin çoğunda olduğu gibi, avukatlı k sözleşmeleri
ndan avukata temsil yetkisinin verilmesini
de kural olarak, i ş sahibi tarafı
gerektirecektir. özellikle dava ve icra takibi i şlerinin yürütülmesi için
gerek Avukatlık Kanunu (örneğin, mad. 56), gerekse Avukatl ık Kanunu
Yönetmeliğ i (mad. 18, 19) belli bir biçimde haz ırlanması gereken vekaletnamenin verilmesini zorunlu kılmaktadır. Avukata verilen vekaletname,
temsil yetkisi içeren belge olarak alg ılanmalıdır. Vekaletnamenin varlığı,
na da karinedir. Bununla birhiç kuş kusuz avukatlık sözleşmesinin varlığı
likte, avukatı n yapabileceği tüm işler için vekaletname gerekmediği gibi,
nda avukatlık sözleşmesinin yap ılmış olmasına
iş sahibi ile avukat arası
men,
vekAletnamenin
verilmemiş olması da pekala mümkündür. Bu
rağ
durumda, akla ş u soru gelmektedir: Avukatl ık sözleşmesinin varlığına
rağ
men, iş sahibi, avukata vekaletname vermemiş se, vermekten kaçmmış sa ne olacaktır?
Borçlar Kanunu'nun 34. ve 396. maddeleri uyarmca, vekAlet verenin
i zaman azletme hakkına sahip oldu ğu açıktır.
vekilini (temsilcisirıi) dilediğ
Ancak, aynı 396. maddenin 2. fıkrası, "Şü kadar ki münasip olmayan bir
zamanda vekAletten azil veya ondan istifa eden kimse, di ğerinin zararına
zamin olur." hükmünü içermektedir. Bir di ğer söyleyişle, uygun olmayan
k
bir zamandaki, yani haks ız azil, vekAlet vereni, giderim yükümlüsü ıtaı anlayışı çok daha açık
bilir. Avukatlı k Kanunu'nun 174. maddesi, ayn
biçimde ifade etmektedir: "Avukat ın azli halinde ücretin tamamı verilir.
Ş u kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolay ı azledilmiş ise ücretin
ödenmesi gerekmez." Vekilin (avukatın) haksız azli için öngörülen bu
düzenlemenin, avukatl ık sözleşmesinin yap ılmasına rağmen, iş sahibinin
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vekaletname vermekten kaçmmas ı halinde de uygulama alan bulaca ğı
kabul edilmelidir.
Uygulamanı
n da bu yönde oldu ğu söylenebilir. Örnek ola şk, Yargıtay 13. HD'nirı 04.05.1988 t. ve E. 783, K. 2567 say ılı kararı verilebilir:
... Davacı, davalılarla yaptığı 18.07.1986 tarihli vekület ücret sözleşmesi
uyarınca, kendisine 20.09.1986 tarihinde 1.000.000 TL ödemeyi kabul ettikleri halde, bu yükümlülüklerini yerine getirmediklerini; sözle şmyi yapmadan önce ve yaptıktan sonra defalarca tapu idaresine gitti ğini, yazışmalar yapıp durumu belirlediğini, buna rağmen davalılarm ücretini ödemedikleri gibi, vekaletname de vermedilderini ileri sürerek 1.000.000 TL'r ıin
ödetilmesirıe karar verilmesini istemiş tir. Davalılar, şufanm giderilmesi
davasını takip etmek üzere, davacı avukat ile vekalet ücreti sözle şmesi
yaptıkların
ı , ancak sonradan durumu incelediklerinde paylarma 3000
m2'lik bir bölümün dü şeceğini tespit ettiklerini; bu durumda tahsil
edecekleri paranın yapacakları gideri karşılamayacağını anlayınca dava
açmaktan vazgeçerek, davac ı ya da vekaletname vermediklerini, davacının
yapt
ığı hizmetlerin karşılığı 50.000 TL ödemeyi kabul ettiklerini savunmu ş;
mahkemece 80.000 TL'nin ödetilmesine ve davanın fazlaya iliş kin isteğinin
reddine karar verilmi ş; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir. Taraflar
arasmda düzenlenmiş 18.07.1986 tarihli vekalet ücreti sözleşmesi uyar ı
nca;
davacı avukatın, davalılara ait on dokuz adet ta şı
nmaz için $ıyunun
giderilıhesi davas ı açı p sonuçland ırmayı, davalıların buna kar şı lık
20.09.1986 tarihinde 1.000.000 TL, satış kararı alindığı günde de 1.500.000
TL ödemeyi kabul ve taahhüt ettikleri anla şılmaktadır. Ne var ki, davalılar vekaletname vermemek suretiyle, davac ının vekilhik görevini yapmasını engellemiş tir. Gerek Borçlar Kanunu, gerekse Avukatl ık Kanunu hükümlerine göre, taraflar aras ında iş in görülmesine ilişkin birleş en iradeler
ile vekalet sözleşmesi oluş ur. Temyize konu olan olayda, i şin Itakibini
yüklenen avukat ile iş sahibi davalılar arasında yazılı ve hukuken geçerli
bir vekalet ücret sözleş mesi akdedilmiş olmakla, yasanın öngördüğü şekilde bir davayı vekalet sözleş mesi meydana gelmiş tir. Davahlann, bir süre
sonra vekillerine, mahkemelerde i ş in takibine imkan veren temsil yetkisi
vermeleri gerektiği halde, vekaletname vermemek suretiyle, avukat ı
n
yüklendiği vekalet görevini engellemeleri gerçekle şmiş; vekalet szle şmesinden vazgeçme olup, Avukatlı k Kanununun 174. maddesinde ifade
edilen azil sonucunu do ğurur. Bu durumda, iş sahibi davahların Avukatlık
Kanunu' nun 174. maddeleri hükmünce kararla ştırılan ücretin tamamını
ödemeleri sorunludur.....(Bu karar için bkz. Kaçak, age, s. 80-81).
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ı da verilen örnekteki vekalet ücreti sözle şmesini,
Doğal olarak, yukar
yeni düzenleme çerçevesinde, avukatl ık sözleş mesi olarak anlamak yerinde olacaktır.
6. Avukatlı k Sözleşmesinden Do ğan Tazminat ve
Ücret Alaca ğını n Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi
Birçok kez yinelendi ği gibi, 4667 sayılı Kanun ile getirilen de ğişiklikler
sonucunda, Avukatl ık Kanunu, avukat ile iş sahibi arasmdaki ili şkiye artık
n ücret alaca ğı olarak yakla şmayı bırakmış ve ili şkinin
yalnızca avukatı
ında ele almaya yönelmi ştir. Bu
tümünü, avukatl ık sözleşmesi başlığı alt
bağlamda, kar şılıklı edimler içeren sözleş me niteliğindeki avukatl ık sözleşmesinden doğan haklan ayrı ayn ele aimd ığında, zamanaşmıı bakımından
ş u gözlemler yapılmaktadır:
a. Avukatlık sözleşmesi uyar ınca, belli bir hukuki yard ımda bulunmayı üstlenen avukat, bu edimini hiç ya da gere ği gibi yerine getirmedi ği
takdirde, iş sahibinin (sözle şmeye aykırılık nedeniyle) giderim istemine
maruz kalabilir. İş sahibinin, avukata yönelik giderim istemleri için Avukatlık Kanunu'nun 4667 say ılı Kanun ile de ğiş tirilen yeni 40. maddesi şu
ndan sözle şmeye dayanılarak avuhükmü içermektedir: " İş sahibi tarafı
kata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakk ın doğumtınun ö ğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren
beş yıl geçmekle dü şer." Maddenin sonundaki "dü şer" sözcüğünün, yanl ış
bir kullanım olduğunu belirtmek gerekir. Dü şer sözcüğü, hak düşümünü
çağnştırı yorsa da maddenin kenar ba şlığı olan "Tazminat isteklerinde
na, maddede düzenlenenin hak dü şümü
zaman aşınu" ibaresi bile bir ba şı
süresi değil, zamanaşıını süresi olduğunu ortaya koymaya yetmektedir.
Doğrusu, bu tür bir yanl ış kullanım, Avukatl ı k Kanunu gibi do ğrudan
hukuk uygulayıcılannı ilgilendiren bir yasaya yakışmamaktadır.
b. 4667 sayıl ı Kanun'dan Qnceki 40. madde ise, "... avukata kar şı ileri
n do ğumundan sonra be ş yıl ve her
sürülentazminat istekleri, bu hakk ı
halde o işin sona ermesinden ba şlayarak bir y ıl sonra zamana şımına uğrar." ş eklindeydi. Önceki düzenlemenin zamana şımı sözcüğüne yer verık, beş yıllık süreyi hakkın
mesi, hiç ku ş kusuz daha isabetliydi. Buna kar şıl
doğumundan ba şlatmak, bir y ıllık, yani daha k ı sa olan süreyi ise işin
sona ermesinden itiraben i ş letmek pek isabetli bir düzenleme say ılamazdı.
Yeni düzenlemenin bir ve be ş yıllık süreleri daha anla şılı r ve Borçlar Hukuku sistematiğine daha uygundur. Örne ğin, Borçlar Kanunu'nun 60. maddesindeki söylem ile benzerlik kurulmu ştur.
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Yeni düzenlemeye yöneltilebilecek ele ştiri ise, Yargıtay'da -özellikle
deprem nedeniyle aç ılan giderim davalarmda- Borçlar Kanunu(nun 60.
maddesine getirilen yeni yorumdan hareketle yap ılabilir. Bilindiği üzere,
Yüksek Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, öğretide hemen hiç kimse tarafından
savunulmamış biçimde, 60. maddedeki on yıllık zamanaşımını fiilen ortadan kaldırmıştır. Borçlar Kanunu'nun 60. maddesinde yer verilen zarar ı
müstelzim fiilin vukuundan itibaren, ibaresine Yüksek Yarg ıtay 4. Hukuk
Dairesi, "Zarar doğmadan, zamanaşımı işlemeye başlamaz." anlamını yüklemiş ve böylece, depremde y ıkılan binanın inşa ve tesliminden itibaren
yirmi yedi yı l sonra vukubulan deprem nedeniyle oluşan zararı, binayı
inş a edene yükleme yolunu açmıştı r (Yargıtay 4. Hukuk Dairei'nin bu
kararlanna örnek olarak, 11.12.2001 t. ve E. 2001/8406, K. 2001/12825
sayılı karan için bkz. Halil Yılmaz-Ahmet Kütük, Yargı tay 4. Hukuk Dairesi
Emsal Kararları, 1998-2002, Ankara 2002, s. 82-85).
Avukatlı k Kanunu'nun yeni 40. maddesindeki, azami süreyi b şlatacak
olan zaran doğ uran olay ibaresine, Yüksek Yarg
ıtay 4. Hukuk Dairesi'nin
doğru ve yerinde olmad ığına inandığım bu yorumu doğrultusunda bir
anlam yüklenebilir. Bu nedenle, zarar ı doğuran olay yerine, sözleşmeye
aykırı davranış, ibaresine yer verilmesi daha isabetli olurdu. Böylece,
avukata yöneltilebilecek giderim istemlerinin, zarar ın doğması ve öğrenilmesine bakılmaksızı
n, avukatı
n sözleşmeye ayları davranışmın gerçekleştiği andan itibaren, be ş yıllı k azami süreye tabi oldu ğu, duraksamaya
yer bırakmayacak şekilde ifade edilmi ş olurdu.
c. Avukatlı k Kanunu, iş sahibinin, avukata yönelik giderim istemleri
için özel bir düzenleme getirmiş ise de avukatın, sözleşmeden kaynaklanan
talepleri için herhangi bir zamana şımı süresine yer vermemiştir. Bu talepler
avukatlık ücreti alacağı veya sözle şmeye aykırılık, örneğin vekalet vermeme ya da haks ı z azil (Av. K. mad. 174) veya i ş sahibinin avukatın
onayı olmadan ba şka bir avukatı vekil tayin etmesi (Av. K. mad. 172)
halindeki istemler olabilir.
Bu durumda, avukatl ı k sözleşmesinden avukat lehine do ğ bilecek
istemlerin, bu sözle şme "sui generis" bir sözle şme olduğu kabül edilse
bile, en fazla özdeşleştiği vekalet sözleşmesinden do ğan istemlerin tabi
olduğ
u zamanaşımı sürelerine tabi oldu ğ
unu söylemek do ğ
ru olacaktır
kan
ısı
ndayı m. Borçlar Kanunu'nun 126. maddesinin 4. bendinde; vekalet
sözleşmesinden doğan istemler için öngörülmü ş beş yıllık zam'anaşımı
süresi, avukatlı k sözleşmesinden avukat lehine do ğan istemler için de uy
gulama olanağı bulacaktır (bkz. Güner, age, s. 246).
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• Üçüncü Kişi Yararına, Avukatlık Sözleşmesinin
Yapılabilmesi Sorunu
Öğretide, üçüncü kişi yararına sözleşmeler şöyle tanımlanmaktadır:
"Bir sözleşme ilişkisinde, borçlu bizzat alacakl ıya değil de üçüncü bir
ş ahsa ifada bulunmakla yükümlü olursa, üçüncü şahıs lehine akitten söz
açılır." (Tekinay-Akman-Burcuo ğlu-Altop, age, s. 218). "1-lukukumuzda,
sadece sözleşmeden doğan borç ilişkilerine özgü bir üçüncü ki şiye etkili
borç ilişkisi hali vard ır ki, burada, borç ili şkisi doğduğu anda üçüncü
kişiyi kapsamına almakta, fakat bu üçüncü kiş i, borç ilişkisinin bir tarafını
taraf olmaktan çı kararak onun yerine geçmemektedir. Bu kurum, BK mad.
111 hüktimlerinde düzenlenmiş olan 'üçüncü kişi yararına sözleşme' (Vetrag zugunsten Dritter) kurumudur." (O ğuzman-Öz, age, s. 790). "Üçüncü
şahıs yararma sözleşme, sözleşmenin tarafı olmayan bir şahsa, onun yararına bir edim kararla ştınlmasıdır." ( Şener Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yaranna
Sözleşme, İstanbul 1976, s. 10).
Yine, hukukumuzda üçüncü kiş i yararına tam sözleşme ve üçüncü
na
kişi yararına eksik sözleşme ayrımı yapılmaktadır. Bu ayrım, yararı
borçlusundan
olmadığı
sözleşmenin
sözleşme yapılan üçüncü kişinin, tarafı
ifayı talep edip edememesine göre yap ılır. Üçüncü kişi, ifayı talep edebilecekse, üçüncü kişi yararına tam sözleşme; ifayı talep edemeyecekse, üçüncü
na eksik sözleşme vardır (bkz. Oğuzman-Öz, age, S. 792; Tekinaykişi yararı
Akman-Burcuoğlu-Altop, age, s. 219-220; Akyol, age, s. 11).
Bu bilgiler ışığında, avukatlık sözleşmesine dönüldüğünde, şu sorular
na avukatlık sözleşmesi yapılagündeme gelmektedir: Üçüncü ki şi yararı
na avukatlık sözleşmesi yapılabilirse, bu sözleş bilir mi? Üçüncü ki şi yararı
me, üçüncü ki şi yararına tam sözleş me mi, yoksa eksik sözleşme mi
olacaktır?
Avukathic sözle şmesinin kapsamına, dava ve icra takipleri ile birlikte,
hukuki görüş verme, anlaşmalar yapma, uyuşmazlı klann mahkeme d ışı
çözümlerinde yard ımcı olma gibi iş ler de girmektedir. Dava ve icra takibi
dışı
ndaki işler bakımından, üçüncü ki şi lehine avukatlı k sözleşmesinin
yapılmasında pek fazla sorun çıkmayacaktır. Bir kimse, üçüncü ki şinin,
n bu tür hizmetlerinden yararlanmas ını, bu üçüncü kişi
güvendiği avukatı
u sorunun
yakın olduğu için ya da üçüncü ki şinin doğrudan tarafı olduğ
halinden çıkan olduğu için istemi ş olabilir. Bu gibi örneklerde, avukat ın
hizmetinden yararlanacak olan üçüncü kişinin, belli bir şekle uyulması
gereken temsil yetkisi vermesi gerekli olmad ığı gibi; belki de üçüncü ki şi
adına hukuki bir işlemin yapılması gündeme gelmeyece ğinden, temsil
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yetkisi hiç gerekli olmayabilir. Aynı bağlamda, bu tür işler bakıbından,
üçüncü kişi yararına tam ya da eksik sözleşme yapılması pekala düşünülebilir.
Buna karşılı k, avukat, dava ve icra takiplerinde mahkemeye veya
icra dairesine vekaletname ibraz etmek durumundad ır. Avukatın, bu işlerde ibraz etmek durumunda oldu ğu vekMetnamenin şekli ve içeriği ile
ilgili olarak, Avukatlık Kanunu'nda (mad. 56) ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nde (mad. 18 ve 19) ayrıntılı düzenlemeler vard ır. Bir diğer söyleyişle, dava ve takiplerde, yararına sözleşme yapılan üçüncü kişi, vek5ietname, yani temsil yetkisini içeren belgeyi düzenleyip avukata ver ıiıedilcçe,
avukatın sözleşme ile üstlendiği iş i yürütmesi mümkün olma'ac4akt ır.
ık sözleşmesine yalnızca, olmazsa olmaz ö ğelerinden birini
Avukatl
oluşturan ücret açısından yaklaşıldığı
nda, bir kimsenin, avukatın başkasına
vereceği bir hizmetin karşılığı olan bedeli üstlennıesinde, herhangi Şir sorun
görülmemektedir. Buna kar şılık, avukatın, sözleşme ile üstlendiği • dava ve
takip işlerini yürütebilmesi için, yararına sözleşme yapılan üçüncü kişinin
buna evet demesi gerekli olacaktır. Hatta, üçüncü kişinin bu hizmetleri
kabul ettim, demesi de yeterli de ğildir. Üçüncü ki şi, bu hizmetlerin görülmesi için zorunlu olan vekületnameyi (temsil yetkisini içeren belgeyi) de
avukata vermelidir. Bu veriler dikkate almd ığında, üçüncü kişi yararı
na
(dava veya icra takibi amaçl ı) avukatlık sözleş mesinin ancak ve ancak üçüncü
kişi yararına tam sözleşme olabileceği sonucuna vanlir.
4667 sayılı Kanun'dan önceki düzenlemede, yani kanunda esas itibariyle, vekalet ücreti sözle ş mesinin dikkate al ınmış olduğu evrede; uygulamada, üçüncü kişi yararma avukatl ık ücret sözleşmesi yap ılabileceği
duraksamasız kabul ediliyordu. Uygulamada rastlan ılan örneklerde uyuşmazlık, genel olarak sözleş me ile üstlendiğ
i iş i gören veya görmesi üçüncü
kişi tarafından azil nedeniyle engellenen avukat ın ücret alacağını ,ikimden
isteyebileceği ile ilgiliydi. Uyu şmazlığın kapsamı bu olmakla birlikte, Yargıtay, üçüncü ki şi yararına avukatlı k sözleş mesinin bir bütün olarak geçerliliğini ve bu sözleş menin ancak üçüncü ki şi yararı
na tam sözleşme şeklinde
olabileceğini kabul etmişti.
örnek olarak, bkz. Yarg ı tay 13. HD'nin 05.03.1991 t. ve E. 7910, K.
2429 sayılı kararı: "Davacı, oğ
ul hakkında ikame edilen ceza d şvasının
takibi için, dayalı baba ile avukatlı
k ücret sözleşmesi yap ıldığı
nı; ğörevini
ila etmesinden sonra o ğlu tarafından avukatlıktan azledildiğini öne sürerek, sözleş mede kararlaştı rı lan 2.000.000 TL ücretin tahsilini istemi ştir.
Mahkeme, avukatl ı k ücret sözleşmesini, dayal ı babanın düzenlediğini,
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azil i şlemini ise dava d ışı oğlunun gerçekleş tirmesi nedeni ile daval ıya
husumetin düşmeyeceğini kabul etmiş ve davanı n reddine karar vermiştir.
Davacı avukat ile dayal ı Ş . T.'nin arasmda düzenlenen avukatl ık ücret
n ı takip etsözleşmesiyle davac ının, davalının oğlu Y. T.'nin ceza davas ı
avukata
ödemeyi
meyi, daval ının da 2.000.000 TL avukatlık ücretini davacı
ş ahsen yükün-dendiği anlaşılmaktadır. Yine sözleş me içeriğinden, davahmn
dava dışı iş sahibi oğlu Y. T.'nin temsilcisi s ıfatı yla hareket ettiğini kabule
olanak sağ layan hiçbir irade bildirimine de rastlanmam ıştır. Uyu şmazlık
n yukarıda aç ıklanmasmdan sonra,
konusu yapı lmayan maddi olguları
taraflar aras ında akdedilen sözle ş menin hukuki niteli ğinin belirlenmesine
sıra gelmiştir. Taraflar arası ndaki bu sözle ş menin, Borçlar Kanunu'nun
111. ve 112. maddelerinde düzenlenmi ş olan 'tam üçüncü şahsı n yararına
sözleşme' oldu ğunda ku ş ku ve duraksamaya yer olmamal ıdır. ... Olayına avukatlık ücret sözleş mesi' ile, davac ı avumızda, 'üçüncü şahıs yararı
kat, üçüncü şahı s durumundaki Y. T.'ye edim ifasm ı, diğer bir ifade ile
onun davas ının takip edilmesini yüklenmekte; da yalı Ş. T. oğlu Y.'ye yapı ı davacı ya ödemeyi borçlanmaktadır. Şu halde,
lacak edimin karşılığın
davacı avukat, takibini üstlendiği iş i özenle yürütme açısı ndan hem akdi
dayalı Ş 'ye karşı ve hem de bu sözle şme ile davanın takibi konusunda
alacaklı durumunda bulunan i ş sahibi Y.'ye kar şı sorumludur. Di ğer bir
anlatı mla, hukuki yard ımın özenle yurutülmesini Ş. ile Y. davacı avukattan
talep edebilecek, ancak davac ı, hukuki yard ımın karşılığını sözleşme uyarınca sadece dayalı Ş .'den isteyebilecektir...(Bu karar için bkz. Kaçak,
ı kararın esas sayısmı n 7510 olarak
age, s. 79-80. Kaçak, age, s. 75'te, ayn
unu
belirteyim.)
yazılmış olduğ
Yargı tay 13. HD'nin 09.01.1979 t. ve E. 2736, K. 68 say ılı kararında
aynı görüş e yer verilmiş tir: "... avukat, iş parasını yalnız sözleşeninden
(akidinden); buna kar şı hem sözleş me yapan hem de üçüncü ki şi, işini
özenle yürütülmesini avukattan isteyebilir. Somut olayda, davac ı avukatla
sözleş me yapan Akif, trafik kazasma u ğrayan kardeş inin (Hasan' ı n) davasının gördürmek üzere anla şmış ve ücret sözle ş mesini de Akif imzalamış
ve kardeş i olan Hasan'dan al ınan vekaletle dava bitirilmi ş olup, burada
Akif, kardeş inin temsilcisi olmay ı p BK 111. ve 112. maddelerine göre,
üçüncü kiş i yararına sözleş me yapan durumunda olup, ücretin Akif'ten
alınması doğru görülmüş tür." (Bu karar için bkz. Kaçak, age, s. 81-82.)
Başkası yararına yaptığı avukatlık sözleş mesi uyarmca, avukattan i şi
ı isteyebilecek konumda olan sözle şerı in, yaranına
gereği gibi yapmasın
sözleşmenin yap ıldığı üçüncü kiş inin bu kabulü, hatta avukata vekAletname
vermesi halinde, avukatı azletmesi halinde durumun ne olaca ğı üzerinde
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de durmakta yarar vardır. Üçüncü kişinin, bu durumda dahi, sözle şmenin
tarafı olmayacağı açıktır. Bu kişi yararına sözleşmeyi akdeden ise, vekalet
veren sıfatını korumaya devam edecektir. Borçlar Kanunu'nun 396. maddesinin 1. fıkrası uyarı
nca, bu sözleşen avukatı vekillikten azil hakkını
kullandığmda, üçüncü ki şi yararına yaptığı avukatlık sözleşmesine aykırılık
etmiş ve sözleşmeye aykır
ı lık nedeniyle giderimle yükümlü olur. Bununla
birlikte, avukata vekaletnameyi veren, sözle şmeyi akdeden iş sahibi değil,
yararına avukatlık sözleşmesi yapılan üçüncü kişi olduğundan; vekalet
verenin avukatı azletmesi, avukatın üçüncü kiş iyi temsil yetkisinden yoksun kalması anlamına gelmemeli; avukat, üçüncü kiş i adına işlemleri yürütmelidir kanısı
ndayım. Do ğal olarak, avukat, avukatlık ücretini ve varsa
diğer zararlarını sözleş meyi akdeden ve sonradan haks ız azil yoluna başvurandan isteyebilmelidir.
Yararına avukatlık sözleşmesi yap ılan üçüncü kiş i, avukata vekaletname vermekten kaçmd ığında, avukatı
n yine sözleş mede öngörülen ücreti
isteyebilmesi mümkün olmal ıdır. Zira, bu hal için, sözle şmenin tarafı olan
vekalet veren, yararı
na avukatlık sözleşmesinin yap ıldığı üçüncü kişinin
vekaletname verecek olmasını da taahhüt etmi ş, üstlenmiş olmalıdır. Bununla birlikte, avukatlı k sözleş mesinin taraflarının, sözleşmenin geçerliliğini, üçüncü kiş inin avukata vekaletname vermesi ko şuluna bağlamalan
da mümkün olmalıdır. Üçüncü kiş inin, avukatı azletmesı halinde, yukandaki uygulamadan verdi ğimiz örneklerde de kabul edildi ği üzere, avukat, üçüncü kiş i yararı
na yapılmış olan avukatlı k sözleşmesi uyarınca,
ücretini sözle şmenin diğer tarafı ndan isteyebilecektir.
S. Avukatlı k Sözleşmesinden Do ğ an Uyuşmazlıklar İçin
Yeni Çözüm Yolu: Baro Hakem Kurullar
ı
(Bu konuda bkz. Halük Burcuo ğlu, "Yeni Avukatlı k Kanunu,
Hakem Kurulu, Görevi ve İşleyişi", Gün ışığı, Temmuz-Ağustos
2003, s. 38-39)
a. 4667 sayılı Kanun ile Avukatlık Kanunu'nda yapılan de ğişikliklerin
en önemlilerinden biri, belki de en önemlisi, yeni 167. maddedeki düzenleme olmu ş tur. Bu maddenin 1. f ıkrası ş u hükümleri içermektedir: "Avukathk sözle ş mesinden ve vekAlet ücretinden kaynaklanan her türlü anla şmazlıklar, hukuki yard ımın yapıldığı yer barosu hakem kurulunca çözüınleıiir. Hakem Kurulu, baronun bulundu ğu yargı çevresinin enkıdemli
asliye hukuk hAkimi ile, baro yönetim kurulunca seçilecek, yönetim kuruluna seçilme yeterliliğini ta şıyan iki avukattan oluş ur. Kurula, asliye hukuk
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hakimi başkanlı k eder. Seçilen kurul üyelerinin görev süresi üç y ıldır.
Görev süresi sona eren üye, kurula yeniden seçilebilir."
b. İlk pMnda dikkati çeken husus ş udur: Baro Hakem Kurulları'nca
çözümlenecek olan uyu şmazlıklar, yaln ızca avukatlık ücreti ile ilgili
değildir. Maddenin söylemirıde açı kça ve hatta vekalet ücretinden do ğan
anlaşmazlıklardan ayrı ve bundan daha önce avukatl ık sözleşmesinden
kaynaklanan uyu şmazlıklar ibaresine yer verilmi ş olması, avukatlık sözleşmesine bir bütün olarak bak ılmasmı zorunlu kılmaktadır. Şu halde, iş
sahibinitı avukatlık sözleşmesine aykırılı k nedeniyle avukata yöneltece ği
n iş sahibi
.istemler (örne ğin, ücretinin tamamını almış olsa bile, avukatı
tarafmdan haksı z azledildiği-in tespitine iliş kin istemi) de Baro Hakem
Kurulu'nca çözüme kavu şturulacaktır (bkz. Burcuo ğlu, Hakem Kurulu...,
s. 38; Baro Hakem Kurulu'nun görev alan ına giren iş ler için ayrıca bkz.
Güner, age, s. 230). Burada, yeni düzenlemenin içeri ğinden de kolayca
anlaşılacağı gibi, Baro Hakem Kurulu'nun görev alan ına giren işlerde
tekel yetkisine sahip oldu ğ u da vurgulanmal ıdır.
c. Yeni düzenleme çerçevesinde, Baro Hakem Kurulu, zorunlu bir
tahicim kurulu, hatta, yasa ile kurulmu ş, yargısal erkle donatılmış , adli
forıksiyonu olan bir yarg ı kurumu mahiyetindedir (bkz. Burc ııoğlu, Hakem
Kurulu..., S. 38; Güner, age, S. 231; Mustafa Sencer Kara, Mustafa Ya şar
Demircioğ lu, "Baro Hakem Kurullarını n Anayasal Dayana ğı", Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralı k 2001, Cilt V, Sayı 1-2,
s. 38, 44 vd.).
d. Yeni düzenleme ile getirilen Baro Hakem Kurulu'nun, iste ğe bağlı
bir tahkim kurulu olmadığı dikkate alındığında, taraflarca seçilmiş hakemlerin kendi yargı lama yöntemlerini belirleme yetkisine sahip olmad ığı
kabul edilmelidir. Bununla birlikte, yeni 167. maddenin son f ıkrasmda,
HUMK'nıin hakemlikle ilgili bazı maddelerinin dışlandığı gözden kaç ırılmamalıdır. Bu fıkranı n ilk cümlesi aynen şöyledir: "Hakem i şlerinde,
18.06.1927 tarihli ve 1086 say ılı Hukuk Usulü Mulükemeleri Kanunu'nun
527, 529., 532., 533/1. ve 536. maddeleri d ışmda tahkime iliş kin hükümleri
uygulan
ır."
HUMK'nin 527. maddesinin d ışlanması , Baro Hakem Kurulu'na yemin
icrası, tanıklıktan kaç ınanların dinlenmesi, bir yabanc ı mahkemeyi istinabe, belgelerin getirtilmesi yolunu açm ıştır. 529, maddenin uygulama
dışı
nda bırakılması nedeniyle, Baro Hakem Kurulu, önüne gelen uyu şı ay içinde çözüme kavu şturma zorunlulu ğundan kurtulmuştur.
mazlığı alt
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nu olan bir yargı kurumu niteliğindeki Baro Hakem Kurulu'nukı, kararlarmı bir mahkemeye tevdi zörunluluğu olmadan, doğrudan taraflara
iletmesi mümkün olmal ıydı. Bu olanak, HUMK'nin 532. maddesinin d ışlanması suretiyle sağlanmıştır. Baro Hakem Kurulu'nun altı ay içinde karar
verme zorunluluğu kalmadığına, yani kararm verilmesi için bir süre sınırlaması olmadığı
na göre, HUMK'nin 533. maddesinin 1. bendinde, "Tahkim
müddetinin inkızası ndan sonra karar verilmiş olması" şeklinde ifade
edilen temyiz nedeninin anlam ı da kalmam
ıştır. Bu nedenle, 167. maddenin
son fıkrası ndaki hükümle bu madde de gündem dışı bırakılmıştır.
HUMK'nirı 536. maddesinin d ışlanması da yerinde ve Baro Hakem Kurulu'nun maliyeti ile ba ğdaşan bir düzenleme olmuş tur. Böylece, Baro
Hakem Kurulu'nun kararlarının, herhangi bir mahkemenin onayına gerek
kalmaksızm icra edilebileceği vurgulanmıştır.
Yeni 167. maddenin son f ıkrası ile dışlanmış olan tahkim süresini alt ı
ayla sınırlayan HUMK'nin 529. maddesinin, Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği ile, ücret sözle şmesinden doğ an uyuşmazlıklar için yeniden
getirildiği görülmektedir. Gerçekten, Baro Hakem Kurulu Yönetmeli ği'nin
16. maddesinin son f ıkrası, "Kurul, ücret sözleşmesinden do ğan uyuşmazlıkları , davanm açıldığı tarihten itibaren altı ay içinde sonuçlandirır." hükmünü içermektedir.
Bu hükmün hem anla şılmaz, (bkz. aynı yönde Kara-Demircio'ğlu, agm,
s. 42, 19 No'lu dipnot-u) hem de sak ıncalı bulduğumu belirtmekte yarar
görüyorum. Öncelikle, yönebnelikteld bu düzenleme, Avukatl ık Kanunu'nun 167. maddesinin son f ıkrası hükmü ile aç ıkça çelişmektedit. Hukuk
uygulamacıları ile bir yönetmelikte, normlar hiyerar şisine ters düşen böyle
bir düzenlemeye asla yer olmamalıydı. İkinci olarak, 4667 say ılı ile getirilen
avukat-iş sahibi arasındaki ili şkiye bir bütün olarak yakla şma ilkesi
terkedilmiş olmaktadır. Nihayet, ücret sözle şmesinden doğan u'yuşmazhkların altı ay içinde çözüme kavu şt-urulamamış olması halinde, tahkim
süresine uyulmam ış olunacağmdan; hakem kurulunca bu süre geçtikten
sonra verilen kararın, salt bu nedenle temyiz edilebilip edi İeıpeyeceği
sorunu gündeme gelecektir. Böyle bir sorunun gündene gelmesi ise, gerek Avukatlı k Kanunu'nun 167. maddesinin HUMK'n ın 533. maddesini
dışlayan son fıkrası hükmü; gerekse, Baro Hakem Kurulu Yönetnieli ği'nin
kurulca verilen kararlarm bozulmas ı nedenlerini düzenleyen 22. maddesi
hükmü kar şısı
nda, büsbütün kaos yaratacaktı r. 22. maddenin içeri ğine
göre, tahkim süresine uyulmam ış olması , bir bozma nedeni olarak
sayılmadığı na göre, 16. maddenin son f ıkrası ile ücret sözle şmesinderı
80
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doğan uyuşmazlı klar için getirilen tahkim süresini yorumlamak hiç mi
hiç mümkün olmayacaktır kanısmdayım.
e. Yeni 167. maddenin son fıkrasını n son cümlesinde, "Hakem i şleriyle
ilgili diğ er hususlar, Türkiye Barolar Birli ği'nce ç ıkarılacak, Baro Hakem
Yönetmeliği'yle düzenlenir." hükmü yer almaktad ır. Bu hükme dayanı larak, 14.11.2001 tarihli ve 24583 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanarak
yürürlüğ e giren Türkiye Barolar Birli ğ i Hakem Kurulu Yönetmeliği
yapılmıştır. Bu yönetmeliğin bazı maddeleri üzerinde durmakta yarar
görmekteyim:
1.Yönetmeliğin, Hakem Kurulu'nun Kurulu şu, başlıklı 3. maddesinin
3. ve 4. fıkralarında, Baro Hakem Kurulu üyeliği ile bağdaşmayacak görevler yer almaktad ır. 3. fı krada sözü edilen kurullarda ı (Türkiye Barolar
Birliği veya Baro Ba şkanlığı , yönetim, disiplin ve denetim kurullar ı) birine
seçilen avukata, seçimden itibaren on gün içinde bu iki görevden birini
seçme zorunluluğu getirilmiş tir. Böylece, Baro Hakem Kurulu, Türkiye
Barolar Birliğ
i ve bağlı bulunduğu barodan mümkün oldu ğunca bağımsız
istenmiştir.
kılınmak
2. Yönetmeliğin 3. maddesinin 5. ve 6. f ıkralarmda, Baro Hakem Kurulu'nun, avukat üyeliklerinden birinin bo şalması halinde, on gün içinde
Baro Yönetim Kurulu taraf ından yeni üye ya da üyelerin seçilece ği; üyenin
ret, çekinme, sa ğlık ve benzeri nedenlerle görevini fiilen veya hukuken
yerine getirememesi veya görevin gere ği gibi zamanında yapılmaması
halinde de iki ya da daha çok yedek üye seçilece ği öngörülmüştür. Hünda, iş yoğunluğunun da yer
kümde sözü edilen, benzeri nedenler aras ı
m.
Özellikle,
büyük
barolarda da bir ve tek
i kanısındayı
alması gerekti ğ
u dikkate alindığında, bu düzenlemenin isabeti kenHakem Kurulu olduğ
diliğinden anlaşılmaktadır.,
Baro Hakem Kurulu'nun avukat üyelilclerinin bo şluğunun doldurulma
ı konumundaki en kı demli Asliye Hukuk Hkibiçiminin, kurulun başkan
mi'nin reddi, çekinmesi gibi hallerde uygulanamayaca ğı açıktır. Bu hkimin
reddi ya da çekinmesi sonucunda bo şalan yerin, bir avukat üye ile doldurulamayacağı da tartışması z kabul edilmelidir. Zira, Baro Hakem Kurundan yapılması dülu'nun temelinde, ba şkanlık görevinin bir hakim tarafı
şüncesi yatmaktadır. Aksine bir yorum, yarg ılamayı yapacak olan kurulun
tüm üyelerinin yargılamanın taraflanndan biri olan avukat ile ayn ı meslekten olması gibi, savunulması güç bir sonuç do ğuracaktır. Yönetmeliğin
"Ret veya çekinme sonucu hakem kurulunun yedek üyelerle de olu şturulai incelemeye yetkili olan kurul, en yak ın
maması durumunda, uyuşmazlığ
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yer baro bölgesinde görevli hakem kuruludur." içerikli 9. madd'sinin de
bu duruma yardımcı olamayacağı kanasmdayım. Gerçekten, boşluklarm
yedek üyelerle doldurulması, ancak, avukat üyeler için söz konusu olabilir.
Hakem Kurulu Başkanı konumundaki en kalemli asliye hukuk hakiminin,
ret, çekinme veya emeklilik ve benzeri bir nedenle kurula kat ılamaması
halinde, onun yerinin, kendisinden sonraki en k ıdemli hakim tarafmdan
doldurulması doğru ve yerinde olacaktır kan
ısındayım.
f. Son olarak, Baro Hakem Kurulu'nun oluşumu, yetki ve görevleri
açısı
ndan, anayasa ve uluslararas ı sözleşmelere uygun olup olmadığınm
da tartışmalara yol açtığını belirteyim. Kara-Demircio ğlu'nun daha önce
de anılan makalelerinde, bu konu ayr ı
ntılı olarak ele alınmış ve, özellikle
kanuni (doğal) hakimlerce yargı lanma ilkesinin ihlal edildiği vurgulanıruştır (bkz. agm, s. 47 vd.).
SONUÇ
4667 sayılı Kanun ile, Avukatl ı k Kanunu'nun 11. Kisim'inda yap ılan
değişikliklerin, genelde ve büyük ölçüde do ğru ve yerinde düzenlemeler
olduğu söylenebilir. Her şeyden önce, avukat ile iş sahibi arasındaki ilişkiye, yalnızca avukatlık ücreti açısından değil, bir bütün olarak yaklaşılması; avukatlık sözleşmesinin geçerlilik şekline tabi olmaktan çı
karılması;
önceki düzenlemelere ili şkin uygulamada, geçerli avukatl ık sözleşmesinin
yapılması, engellerin büyük ölçüde ortadan kald ırılması ve avukatlık sözleşmesi ile tüm uyuşmazlı klarm, yeni, kendisine yargı yetkisi ve adli fonksiyon da tanumıış olan Hakem Kurulları 'nca çözülmesi zorunluluğ u (anayasa ile bağdaş ma sorunu dikkate al ınmadığmda) hep olumlu karşılanması
gereken yeniliklerdir.
Bununla birlikte, 4667 say ılı Kanun ile getirilen yeni hükhmlerde,
zaman zaman rastlanılan borçlar hukukunun temel ilkeleri ile güçlükle
bağdaştırı labilecek formüllere ve özellikle Baro Hakem Kurala Yönetmeliğ
i'nde, Avukatlık Kanunu'na ters dü şen ve bu nedenle de normlar
hiyerarşisiyle bağdaşması mümkün olmayan düzenlemelere yer verilmesinin, do ğrudan hukuk uygulamacılarmı ilgilendiren bir kanuna ve
yönetmeliğe yakışmamakta olduğu da söylenmelidir.
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ORGAN İZE SUÇUN TEMELLER İ VE
ANILAN SUÇLA MÜCADELEN İN
ÖZEL ZORLUKLARI
Hasan DURSUN *

Bu makalenin başlığı , bilinçli olarak, mafyanm temelleri olarak de ğil,
organize suçun temelleri olarak seçilmi ştir. Bazı kimseler, organize suç
kavramından yalmzca mafyay ı anlamaktadır. Halbuki mafya, organize
suç gruplarmın bir türüdür. Hatta, a şağıda ayrıntılı olarak görüleceği
üzere, bazı yazarlar, mafyayı organize suç grubunun bir çeşidi olarak
kabul etmemekte, onun bir davranış tarzı olduğunu savunmaktadır. Bu
açıdan, mafyanın ne olduğu hâlâ gizemiııi korumaktadır.
Bu makalede, önce geleneksel organize suçun do ğum yeri olan İtalı n İtalya'daki tarihçesi incelenecek, daha sonra ise organize suç gruplar ın
ya'daki güncel faaliyetleri üzerinde durulacak ve Amerika aç ısından da
hM gizem taşıyan mafyanın, Amerika'daki kökeni üzerinde durulacaktır.
Mafyanın Amerika'daki kökeni üzerinde durulmasm ın nedeni, özellikle
XX. yüzyılm başlannda, bir kısım İtalyan organize suç grubu mensuplarmın Amerika'ya göç ettiği savıdır. Son kısımda ise, organize suç gruplarının atası sayılan Sicilya mafyasm ın örf ve adetlerinden, bir başka deyişle,
töresinden bahsedilecek ve organize suçla mücadelede kar şılaşılan özel
zorluklara temas edilecektir.
1. GELENEKSEL ORGAN İZE SUÇUN İTALYA'DAKİ TARİHÇESİ
Geleneksel organize suçun kökenini incelemek isteyen bir kimsenin,
Güney italya, daha somut bir deyişle, Batı Sicilya, Napoli ve Calabria
bölgesindeki gelişmeleri öğrenmesi gerekmektedir.

* DPT Uzman
ı. Makalede ileri sürülen fikirler DPT'yi bağlamaz. Yazann kişisel
görüşleridir
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Coğrafi bir haritadan da kolayl ıkla görüleceği üzere Siciiya adas ı,
Akdeniz'de bulunmakta ve Messina Boğazı ile italyadan ayrılmaktadır.
Sicilya'nın, italyadan farklı , kendine özgü bir tarih ve kültür yap ısı bulunmaktadır. Anılan ada, 1860 yılı
na kadar Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar,
Araplar, Normanlar, Almanlar ve ispanyollar taraf ından yönçtilmiştir.
Sicilya Adası ve diğer Güney İtalya bölgeleri, binlerce y ıl, birbiri ardı
na
anılan bölgelere lükim olan yabanc ılar tarafından ekonomik, sosyal ve
siyasi baskılara maruz bırakılmış ve sömürülmüştür. Ancak, 1860 yılında
yapılan bir devrinile, Güney bölgeleri İtalya ile birleşmiş, böylece yabanc ı
hakimiyeti sona erdirilmi ş tir. Bununla birlikte, Sicilya ve di ğer Güney
Italya bölgeleri insanı için çok az şey değişmiş, bu bölgede tarımla uğraşan
ve "contadıni" olarak adlandırılan çiftçiler, devrimden sonra yabanc ılar
yerine, İtalyanlar tarafı
ndan bask
ı altına alınmıştı r. Birleşmeden sonra,
yeni İ talya devletinin siyasi temelini, kuzeyin sanayile şmiş bınjuvazileri
ile güneyin toprak sahibi aristokratlar ı arası
ndaki bir birliktelik olu şturmuştur. Kuzeyliler, Sidilya adas ı na yönelik bir vergi politikası geliştirmişler ve anılan adanın tar
ım kesiminden toplanan vergi, kuzeyde yatırıma
dönüşturulmüş tür. Güney İ talya'nm toprak aristokratlar ı, Napoli, Palermo
hatta Kuzey Italya bölgelerinde ya şamayı tercih etmiş ler, yokluklannda
toprakların ve siyasi menfaatlerirıi korumak için daha sonralan "mafia"
olarak adland ınlacaic kimseleri istihdam etmi ş lerdir (Abadinsky, 1991: 9).
Güney İtalya'da yaş anan deneyimler, düş man bir ortam içerisinde
ayakta kalmay ı sağlamaya yönelik tedbirleri içeren bir kültürün do ğmasına
yol açmıştı r. Bu kültür, yaln ızca kan bağına dayanan aileyi güvenilir bir
öğe olarak kabul etmi ş; ne hükümet ne de kilise, kendisine güvenilebilecek
varlı klar olarak kabul edilmi ş tir. Gambino, o dönemdeki tipik bir Güney
İtalyan ailesini şu ş ekilde anlatmaktad ır:
"Bir kimsenin kendisine kan ba ğı ile bağlı olan bütün yakinlan, aile
kavramı içerisine girmektedir. 0 kimsenin kendisine kan ba ğı ile bağlı
olan yakınının uzakta olması, aile elemanı olması
na engel te şkil etmez.
Aile,o kimsenin baba taraf ı ndan bütün soyunu kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Bir ba şka deyişle aile, genişletilmiş bir kabile anlam ına gelmektedir. Olu şturulan aile gelene ği, kutsallık vasfı verilen bir babalık
kavramı yla bütünleştirilmiş , baba sıfatını alan kimseye, yabanc ıları da
aileye dahil etme yetkisi verilmi ş tir. Ancak aileye yabanc ı sıfatıyla katılan
kimseler, ne kadar önemli i şler yaparsa yapsın, tam üye sıfatını kazanamamış lardn. Aile babası sıfatını alan kimse, aile bünyesinde oluan bütün
uyuşmazlıkları çözmüştür. Aile, hiyerarş ik bir şekilde organie olmuş,
babanın himayesinde bulunan bütün kimselerin, babaya kar şı mutlak bir
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itaat gösterme yükünılülüğü altmda olduğu kabul edilmiş tir." (Abadinsky,
1991: 9).
Barzini ise, o zamanki tipik bir Güney İtalyan ailesinin dinamik
niteliğini şu şekilde açıklamaktadır: "Aile, güce ula şabilmek için kendi
n bir konuma getirmek durumundad ır. Aile elefertlerini zengin ve saygı
manlan an gibi çalışmalı , birbirine kenetlenmeli ve böylece di ğ er insanlar
o aileye karşı bir korku duymal ıdır. Aile, uygun görülen evliliklerle geni şlemekte, kendisi ile eş it statüye sahip di ğer ailelerle işbirliğine gitmekte,
kendisinden güçlü aileye ba ğlılık sunmakta, zayıf aile üzerinde ise hakimiyet kurmaktadı r. Aile fertlerinden birisi, d ış andaki kimse veya kimselere
karşı fiziksel güç kullamrsa, o aile taraf ından ödüllendirilmekte ve ailenin
güçlü ve kuvvetli elemanları , aile içerisinde önemli statülere kavu şmaktadır." (Abadinsky, 1991: 10).
Aşağıda daha ayrıntılı olarak görülece ği üzere, Güney İtalyanlann,
Kuzey İtalyanlara kar şı duyduğu nefret yüzünden, Güney İ talya bölgelerinde yeni bir töre de geli ştirilmiş tir. Özellikle, Güney İtalya'run Sicilya
Adası 'nda, Napoli'de ve Calabria bölgesinde olu şturulan töre, mertlik
lan anlayış , kamu yönetici(omerta) anlayışı üzerine oturtulmuştur. Anı
leriyle işbirliğine gitmeyi reddetmekte, zor durumda kalan ki şinin sabır
göstererek o zor duruma katlanmasm ı istemekte ve aileye kar şı bir suç
işlendiğinde, hatta en ufak bir yanl ış davranış sergilendiğinde, sonucu
n, intikam alınması (vendetta)
ne olursa olsun, ne kadar zaman al ırsa alsı
esasını benimsemiştir. İşte Güney İtalya'da doğan meşhur "gizli toplum"
anlayışı, anlatı lan tarihi ve kültürel geli şmelerin sonucu olarak ortaya
çıkmıştır (Abadinsky, 1991: 10). A şağıda, İtalya'da doğ an organize suç
grupları anlatilacaktır. Kuşkusuz bu gruplar üzerinde içeri ği en çok tartışı lan ve üzerinde en çok durulan, mafyad ır. Bu açı dan ilk önce mafya üzerinde durulacaktır.
1. Mafya
Norman Lewis'e göre mafya, Arapça "mafia" kelimesinden türetilmi ş
olup, "s ığmılacak yer" anlamını taşır. Lewis, görü şünü birtakım tarihi
gerçeklerle desteklemektedir. Lewis'e göre, XI. yüzy ılda Sicilya Adası,
anılan adaya hakim olan ve göreceli olarak, daha medeni bir toplum olan
Sarecenler'in (Arap as ıllı) elinden alınmasıyla sonuçlanan bir Norman i şgaline uğramıştır. Norman iş galinden önce adada bulunan Araplar, Sicilyahn, Sicilya adasmı
lara, sulama tekniklerini ve tanım ö ğretmişlerdir. Araplar ı
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yönettiği dönem, ba şka kavimlerin anılan adayı yönettikleri dökıemlerle
kıyaslanamayacak derecede, Sicilya halk ına çok fazla ekonomik fayda
sağlamıştır. Ayrıca Araplar, ada halkı
na, diğer kavimlere oranla, daha
merhametli davranmışlardır. Lewis'e göre, Sicilya Adası, Araplar tarafından yönetilmeye devam etseydi anılan adanın ekonomik durumu ve medeniyet seviyesi İspanya'nın seviyesine ulaşabilirdi. Yine Lewis, Normanlarm işgalinden sonra Sidilya'nın, feodalizmin isli karanlığına tekrar
döndürüldüğünü, adada tarım yapan çoğu küçük çiftçi Arapların topraklarında köle konumuna düştüğünü ifade etmektedir. Lewis, köle konumuna
düşen bazı Arapların, Mafya'ya kaçtığım ifade etmektedir (Abadinsky,
1991: 10).
Barziııi ise, mafya ile Mafya'nm farkl ı olduğunu ifade etmektedir.
Yazara göre, küçük harfle yaz ılan mafya, suçlu veya suçsuz bütün Sicilyalılar tarafından paylaşılan bir düşünce kalıbmı, hayat tarzım, kısaca töreyi
ifade eder. Anılan töreye göre insanlar, birbirlerine yard ım eli uzatmal ı,
arkadaşı haksız, düşman
ı haklı olsa bile arkadaşı
nın yanında yer almalı,
neye mal olursa olsun her insan, şerefimi korumalı ve en ufak bir yanlış
veya saldırıya karşılık vermelidir. İnsanlar sır tutmalı ve kamu otoriteleri
ile hukuka karşı ihtiyatla yaklaşmalıdır. Bu kurallan kabul etmeyen herhangi bir kimse, kendisini Sicilyalı olarak görmemelidir. Barziriïye göre,
büyük harfle yaz ı lan mafya ise, dünya çapında meşhur bir yasad ışı organizasyondur. An ılan organizasyon, hiyerarş ik yapısı, yazılı kurallan, genel
merkezi, yönetici sınıfı ve tartışılmaz bir ba şı bulunan, sıkı bir şekilde
örgütlenmiş bir organizasyon de ğildir. Daha çok kovandaki anlaı-ın birlikteliği gibi, kendili ğinden doğan bir oluş umdur. Yazara gôre mafya
organizasyonu, lider bir ki şi ile o kişiye herhangi bir şekilde bağlı olma
zorunluluğu olmayan diğer insanları
n oluşturduğ
u heterojen, gevş ek yapılı, grup insanlar ının bilinçsiz bir şekilde oluşturulmuş kurallara uydu ğü,
her bir grubun gücü oran
ında bağımsızlı k ve hakimiyet kazandkğı , grup
insanlanmn iradelerini kendi liderine devretti ği ve her bir grubun kendi
ilkel adaletini dağıttığı bir organizasyon olarak açıldanabilir. Yazar, mafya
grupları
nı n, ancak istisnai durumlarda birle şerek gevş ek yapılı bir konfederasyon haline geldi ğ
ini ifade etmektedir. Ayr ıca yazar, büyük harfle
yazıları mafya ile küçük harfle yaz ılan mafya arası
nda yakı
n bir ilişki
olduğunu, mafya adlı teşekkülün, mafya anlayışı temelinden ilham alarak
doğduğunu savunmaktad ır (Organized Crime: The Code and Its Functions,
U. S. President's Comn-ı ission on Law Enforcement and Administration
of Justice, 1967, Radzinowicz-Woifgang, p. 348).
Abadinsky, mafyanın oluşumunu tarihsel olarak şu şekilde açıklamak86
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tadır: "Güney İ talya'da arazileri olan, ancak göç etti ği için arazilerini
iş leyemeyecek durumda olan arazi sahipleri "güçlü adam" imaj ına sahip
olan yöneticilere "gabelloto" arazilerini kiralam ışlardır. Gabelloto denilen
bu yöneticiler, kiralad ıldan araziyi, arazide çal ıştırdıklan insanlara kar şı
zalimane bir tutum takınarak yönetmiş lerdir. Yöneticiye, ailesi (famiglia),
yöneticinin arkada şları (amici) ve silahlı muhafı zlar (campieri) yard ım
etmiş lerdir. Campieri olarak adland ırılan silahlı muhafızlarm tutulmasının
nedeni, anılan mubafrzların kolaylıkla silah ı na davranabilecek bir yap ıda
olmalan ve bu yüzden insanlann onlara kar şı korkuya dayanan bir sayg ı
göstermeleridir. Yöneticiler, k ıt olan tar ım arazilerinin ne kadarl ık bir
kısmın
ı, hangi rençperin i şleyeceğini belirlemiş ler ve kamu makamları ile
rençperler arasmda arac ılık da yapmışlardır. Yöneticiler, an ılan aracıl ık
görevini yürütürken, rençperlere kar şı zor kullanmaktan da kaç ınmamış lardır. Gabelloto olarak adland ırı lan yönetici, mafya ba şı (capomafioso)
olarak adland ırılmış, anılan yönetici, ailesi, arkada şlan ve silahlı muhafızları ile bir bütün olu ş turarak mafya olarak adland ırılan te şekküller
oluşturmuşlardı r (Abadinsky, 1991: 11-12).
Mafya başları , genellikle muhafazakar bir kin-lige sahip olsalar da
hukuksuz Sicilya toplumuna bir düzen getirmi ş ve ilkel nitelikte de olsa
na Sicilya toplumu göz yummakla kalmaadalet dağıtmıştı r. Mafya ba şları
mış, anılan kimseye, devletten daha adil bir adalet da ğıttığı inancıyla
nda bulunan
çok büyük saygı da duyulmuş tur. Mafya gruplar ının dışı
kimseler, mafya olgusunu endi ş e ile izlemiş , hükümetler de anılan olgudan
ndaki insanların bu tutukorkmaya ba şlamıştır. Hükümetler ve mafya d ışı
mu sonucu, mafya adli suç te şekküllerinin olu şturulduğu şeklinde, insanlarda yayg ın bir inanç da do ğmuş tur (Abadirısky, 1991: 12).
Bazı yazarlar, örne ğ in Hess, mafyanm bir organizasyon veya gizli
bir toplum olduğu fikrini kabul etmemekte, onun bir i ş yapma yöntemi
olduğunu savunsa da, kanımca, mafyanm organizasyon boyutunun bulunduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Gerçekten de mafya gruplar ının içerisinı (capomafioso), kendi aralade liderlik konumunda bulunan mafya ba şlar
nşturmuş tur. Mafya ba şları
lan
bir
birlik
olu
ı
nda "cosca" diye adland ır
rı
n
amaçlarına
ulaşadan oluş an "cosca", kendisini oluşturan mafya ba şlarını
bilmesi için birbirlerini desteklemesi esas ı üzerine kurulmu ş , küçük bir
klilc niteli ğindedir. Arlacchi ise tipik bir "cosca"n ı n genellikle sayılan on
beşle yirmi arasında de ğişen mafya ba şlarından olu ştuğunu ve "cosca"
içerisinde, birbirlerine kan ba ğı ile akraba olan dört veya be ş kişinin çok
önemli bir konumda bulundu ğunu ifade etmektedir. Blok ise, bir mafya
ı , ancak çeşitli
başın
ın anlı k bir resmi iş lem ile "cosca" üyesi olamayaca ğın
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aşamalardan geçerek üye olabilece ğini ifade etmektedir. Block, "cosca"nm
katı bir örgütsel yap ısı
nın olmadığım, onun mafya başlarının arkadaşlarından oluşan basit bir yapıya sahip olduğunu ifade etmektedir. Blok, ilave
olarak, "cosca" üyelerinin nitelikli insanlardan olu ştuğunu da ifade etmektedir (Abadinsky, 1991: 13).
Hobsbawn, "cosca" içerisinde, 1870'li y ıllardan itibaren standart törelerin geliştiğ ini ifade etmektedir. Yazara göre, mafya ba şını
n sıfatı,
"cosca"ya katıldığı zaman, yapay bir akrabalı k geleneğine dayanan ve
"comparatico" olarak adland ırı lan bir törenle "compadre" olarak de ğ
i şmektedir. Yazar, o dönemlerde Sicilya'n ın büyük köylerinde iki olmak
üzere, her köyde asgari bir "cosca"nm bulundu ğunu, "cosca"larıkı birleşimiyle de mafyanın oluştuğunu ifade etmektedir (Abadinsky, 1991: 13).
Barzini, Mafyayı oluş turan dört seviyeli örgütsel yap ıyı şu şekilde
açıklamaktadır: Mafyanın çekirdeğini oluş turan ilk birim ailedir. Bazi aileler, aile başı (padrino) ölünce onun yerine, en ya şlı erkek evladı
n geçmesi
esasını benimsemiş i-ir. Ikinci seviye, ailelerin birle şmesinden meydana
gelen "cosca" adli birliktir ki, an ı lan birlik içerisinde bir aile ve onun ba şı
(padrino) en üst konumda bulunmaktad ır. Üçüncü düzeyde ise,'"cosca"
adlı birliklerin olu şturduğu "consorteria" adlı bir nevi federasyon olarak
adlandırı lacak bir birlik bulunmaktad ı
r ki, an
ılan federasyon içerisinde bir
"cosca" ve onun ba şı en üst konumdadır. Anılan federasyonun b şı "capo
di tutti capi" (patronJarm patronu) olarak adland ırılmaktadır. Hangi "cosca"
daha güçlü, daha fazla adama, arkada ş a, paraya ve yüksek vasıfh muhafı zlara sahipse, federasyonun başı o olur. Sidilya bölgesinde bulunan bütün
federasyonlar ise "onerate societa" denilen mafyay ı oluş turur. Yazara göre,
bir çeşit dayanış ma anlayışı, mafyayı oluş turan bütün seviyedeki ghıpların
başlarını birbirine bağ lar. Mafya içerisinde yer alan bir grubun ba şı, diğer
bir grup başının yardı m istediğ
i durumda, o grup ba şı
nı tammasa bile ona
her türlü desteği vermek zorundad ır (Abadinsky, 1991: 13-14).
Barzini'ye göre, mafyay ı oluş turan her seviyedeki organizasyonda,
o organizasyonun ba şı
nı oluş turan kimse, kendi mensupları
ndan sayg ı
bekler. Zaten o organizasyonun ba şı
nda bulunan kimse, sayg ıya layık
kimse (uomo di rispetto) olarak anılır. Cesare Mori, mafyada geçerli olan
saygı anlayışmı şu ş ekilde ifade etmektedir: "Mafyay ı oluşturan çe şitli
seviyedki organizasyoniarm ba şları
nda bulunan kimselerin ya1n ı ca kişilikleri de ğil, söz konusu ba şların iş ine yarayan ve sevip korumas ı altına
aldığı ş eyler de tam bir dokunulmazl ık kazann-ı akta ve imtiyaz hakkı
na
sahip bulunmaktadır. Mafyayı oluş turan herhangi bir seviyedeki organizasyonun mensubu, ba ğlı olduğu organizasyonun kötü gördü ğü işleri
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yaparsa, o organizasyonu terk etmek zorunda bulunmakta ve o organizasyonun sağladığı güvenlik şemsiyesinden mahrum kalmaktad ır. Saygıya
layı k bir kimse olarak görülen ve mafya içerisinde yer alan herhangi bir
seviyedeki organizasyonun başı (mafioso), devletin sa ğlayamadığı veya
sağlamada isteksiz oldu ğu güvenlik hizmetini sa ğlamış, ayrıca, yoksul
insanların avukat tutmaya mali açı dan gücünün yetmediği veya yargıdan
istenilen adaletin sosyal içerik ta şıdığı hallerde (örneğin, bir kızı hamile
bı rakan kimsenin evlenmeyi reddetmesi durumunda) mahkemelerden
daha iyi olarak adalet da ğıtmışlardır. Buna ilave olarak; mafya bünyesindeki organizasyonları
n ba şları, adil karar vermiş ler ve aynca, kararlarını
nihai ve hızlı bir şekilde vererek çabuk bir şekilde sonuçlandırmışlardır."
(Abadinsky, 1991: 14).
Servadio'ya göre, Sicilya'nm İtalya ile birleştiği zaman yapılan ulusal
parlamento seçimleri, mafyanm gücünün artmas ı bakımından çok önemli
bir kilometre taşı oluşturur. Servadio, bu konuda şunları söylemektedir:
"0 dönemde İtalya'da yapılan seçimlerde, halkın yaklaşık %l'i oy kullanma hakkına sahipti. Oy kullanma hakk ına sahip olanlanysa, genellikle
arazi sahipleri ve yöneticiler (mafioso) olu şturmaktaydı. Seçim sonuçları
hakkında en ufak bir ku şkuya düşüldüğü durumlarda izlenen yıldırma
politikası oldukça etkili olmaktaydı. 1861 Ocak'ını n ilk günlerinde yapılan
ulusal parlamento seçimlerinde, mafyanm kendine özgü taktiklerinin her
çeşidi kullanılmıştır. Roma'da bulunan siyasiler, seçimleri güdümleri alt ına
almadaki hünerleri nedeniyle mafyaya büyük önem ve itibar vermi şlerdir." Lewis ise, Sicilya'daki seçimleri belirleyen temel gücün mafya
olduğunu ve hükümetlerin bu olguyu kabul ederek gerçekçi davranchklanni Abadinsky, mafyanın Sicilya'daki gücünün İtalya'da
faşist devletin kurulmas ı ve Benito Mussolini'nin yükseli şine kadar daima
en üst seviyede kaldığını ifade etmektedir (Abadinsky, 1991: 14).
1.1. Mussolini ve Mafya
Mussoli'nin 1920'lerde yükseliş i, mafya ile Italyan-Amerikan organndan çok önemli sonuçlar do ğurmuştur. Başlangıçta güney
ize suçlar
ı açısı
İtalyanlar, fa şizme karşı çıkmışlardı . Ancak güneyliler, fa şistlerin ulusal
gücün önemli bir kısmını elde edeceğini hissedince, bir gecede fa şist olndan hemen sonra mafyanm, az veya çok, fa şizme
muştur. Reece, 1922 yılı
destek verdiğ ini ifade etmektedir. Yazara göre, Mafyan ın bünyesindeki
çeşitli seviyedeki organizasyonlar ın başı olan kimseler (mafioso), e ğer
kendilerinin çok fazla sabıkası yoksa veya okuma yazma biliyorlarsa ki şiTBB Dergisi, Suy ı 49, 2003
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sel olarak Faşist Parti'nin yerel teşkilatlanna girmişler ve yerel teşk1atlarda
çok önemli pozisyonlara gelmi şlerdir. Reece, mafyanm ileri gelenlerinin
faşizme destek vermelerinin nedenini, anılan kimselerin mal, menfaat ve
saygmlıklarını koruma dürtüsü ile sosyal ve siyasi saygml ığa ulaşma isteği
olarak açıklamaktadır. Mafyanın, seçimlerde Sicilya bölgesi üzerindeki
etkisi, 1922 ve 1924 seçimleri kıyaslamnca, açık bir şekilde görülmektedir.
1922 seçimlerinde Sicilya bölgesinde Faşist Parti hiç milletvekili kazanamazken, 1924 seçimlerinde Sicilya bölgesinin toplam 57 milletvekilinin
38'ini, Faşist Parti kazanmıştır (Abadinsky, 1991: 15).
Mussolini 1924 y ılı
nda Sicilya bölgesini ziyaret etmi ş, mafya! başı ve
bir yörenin Belediye Ba şkan
ı Don Ciccio Cuccia ile tamştırılmıştır. Anılan
Belediye Başkanı, Mussolini ile bir seyahate katılmış ve kendilerine çok
sayıda polis eşlik etmiştir. Cuccia, bu duruma çok sinirlenmi ş ve kei ıdisinin
olduğu bir yerde polise gerek bulunmad ığını, güvenliği kendisinin sağlayacağını belirterek Mussolini'ye, polis şefinin görevden alınmasıru teklif
etmiştir. Mussolini'nin, polis şefinin görevden al ınması teklifini' reddetmesi üzerine Cuccia, daha sonra, Mussolini'nin konu şma yaptığı alana
kimsenin girmemesini sağlamış , sadece yirmi tane zihinsel özürlü, tek
bacağı olmayan dilenciler, ayakkabı boyacılan ve piyango bileti ütanlarm
girmesine müsaade etmiştir (Abadinsky, 1991: 15).
Totaliter bir rejim, kontrolü alt ı
nda olmayan bir gücün bulunması
na
hoş bakamayacağından, Mussolini, mafyanm kökünü kazımak: için bir
dizi girişimlerde bulunmuş tur. Duggan ise, Mussolini'nin Sicilya bölgesine
müdahale etmesinin temel nedenini, bir grup sava ş gazisinin anıları bölgede
devlet hakimiyeti olmaması
nın, devlet yönetimi açı smdan çok ciddi sorunlar doğuracağı şeklinde devamlı olarak Mussolini'ye yapt ıkları telkine
bağlamaktadır. Mussolini'nin 1925 seçimlerini iptal etmesiyle, mafya,
hükümetlerle işbirliğini sağlamada ve faaliyetlerine dokunulmazl ık kazandırmada elinde en büyük koz olan seçim silahını kaybetmiştir. Lewis'e
göre, Mussolini'nin Sidilya'ya müdahale etmesinin nedenini, mafyaya gözdağı verilmek istenmesi teşkil eder. Lewis, mafyaya gözda ğı verebilmek için
faşist mahicemelerin, keyfi bir şekilde mafya elemanlarını haps attığını
ifade etmektedir. Lewis'e göre, Mussolini, mahkemelerin mahkümiyet kararım gerekçe göstererek kıdemli bir polis görevlisi olan Mori'yi acil polis
gücü yetkisiyle donatarak Mafya üzerine salm ıştır (Abadinsky, 1991: 15).
Mori, mafyayı Sicilya'dan temizleme amacıyla özel bir kuvvet oluşturmuş ve görev yaptığı yerlerde yo ğun bir zulüm uygulamıştır. Birçok
mafya başı hapse atılmış, bir kısmı ise öldürülmüş veya işkenceye maruz
bırakılmıştır. Ayrıca, birçok sol görü şlü insanlar da zaman zaman mafya
90
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başı olarak adlandırılmış ve cezalandırılmıştır. Bunun yanmda, birçok
arazi sahibi de Mori'ye arazilerini yönetmek üzere görevlendirdikleri ve
mafya başı olarak adlandırılan yöneticiler (gabelloto) hakk ında önemli
bilgiler vermiş lerdir. Arazi sahiplerinin Mori'ye bilgi vermelerinin nedenini, yeni rejimin, arazilerinde çal ışan rençperlere karşı haklarıru, "gabelloto"lardan daha iyi ve ucuz bir şekilde koruyacağı düşüncesi teşkil eder
(Abadinsky, 1991: 15-16).
nda işkenMori, Sicilya'nın köylerini de dolaşmış ve soruşturma s ırası
ceye başvurmaktan çekinıneyerek, yukar ıda bahsedilen Don Ciccio da
dahil, yüzlerce mafya başını tutuklamıştı r. Mori, arazilerde yönetici olmak
için sabıkasızlık şartıru getirmiş ve 1928 yılında, Sicilya' da rnafyan ın kökünda, mafya varl ıniirı kazmdığmı açıklanııştır. Bununla birlikte, 1941 yılı
sonunda Mori,
Dünya
savaşı
İkinci
yeniden
hissettirmeye
başlamıştır.
ğmı
müttefik devletlerin görevlileri taraf ından sorguya tutulmuş, anılan sorguda Mori, şunları söylemiş tir: "Emrimde olan birkaç bin ki şilik sınırsız bir
polis gücüyle mafyayı yeraltına sürdüğüm doğrudur. Ancak, mafya olgusu
Sicilya insanının kamna işlediğinden dolayı , kanlanndan söküp atamadım." (Abadirısky, 1991: 16). Kanımca bu açıklaması yla, Mori, mafyarun
bir organizasyon değil bir yaşam tarzı olduğuna inanmaktad ır.
Mori tarafından Mafyaya karşı verilen mücadele sonucu, Sicilya'da
bulunan bazı güçlü mafya başları Amerika'ya kaçmıştır. Bununla birlikte
Chubb, faş izm döneminde gizli kalmış birçok mafya patronunun rejim
içerisinde çok önemli mevkilere getirildi ğini ve faşistlerin, mafyanın yeşerdiği ekonomik ve sosyal şartları değiştirmede başarısı z olduklarını
n görüşünün dayanağmı, faşizmin yıkılır yıkılmaz
iddia etmektedir. Yazarı
mafyamn tekrar ortaya ç ıkması gerçeği oluşturmaktadır. Bu arada son
nda müttefik devletlerin İtalya'ya girmeleri sonucu, birçok
Olarak, 1943 yılı
ı n özgürlüğe kavuştuğunu hatı rlatmak yerinde olacaktır
Mafya başın
(Abadinsky, 1991: 16).
1.2. Yeni Mafya
İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra, mafya, Sicilya'da yeniden
faaliyet göstermeye başlamıştı r. Yerel yönetimlerdeki lider kadrosu bo şluğu, eski mafya başları tarafından doldurulmuştur. Ta şrada yaşayan inna saygı göstermekle kalmamış, anılan kimsesanlar; eski mafya başları
lerin, Mori'nin yaptığı operasyonlar sonucu ma ğdur olduğuna da inannuş lardır. Bu ortamı fırsat bilen eski mafya ba şları, faşizme karşı kampanya
yürütmeye ba şlamışlardır (Abadinsky, 1991: 205-206).
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Eski mafya ile yeni mafya arasmda görünü ş yönünden büyük farklar
bulumaktad ır. Eski tip mafyanın liderleri zengin olmalarma rağmen,
giyinıleri ve konuşma tarzlarmda abartıya kaçmaz ve mütevaz ı bir yaşam
sürerdi. Örneğin, 1954 yılında, Italya'da eceliyle ölen eski tip mafyanın
son temsilcisi Don Calo'nun milyonlarca dolar de ğerinde serveti bı4lunmasa rağmen, görünüşü bir çiftçiden farksızdı . Yeni mafya elerfianlar ı,
Amerikan gangsterlerini taklit ederek aç ık, parlak renkli ve pahalı elbiseler
giymektedir. Amerika'da gangsterlik yapt ığı için sınır dışı edilen İtalyan
kökenliler, Sicilya'ya giderek mafya içerisinde çok önemli görevlere gelmiş ler, haliyle, Amerikan gangsterlerinin giyim kültürünü Sicilyaya ta şımışiardır (Abadinsky, 1991: 206).
Eski mafya ile yeni mafya aras ı
nda, amaç ve oturum yeri bakımından
da farklılıklar bulunmaktadır. Arlacchi'nin de isabetli olarak blirtti ği
üzere, eski mafyanın temel amacı, kendisine saygı duyulmasını sağlayacak
güç elde etmektir. Bununla birlikte, yeni mafyanı n temel hedefi zenginli ğe
ulaşmaktır. Yeni mafya, gücü, zenginli ğe ulaşmamn bir aracı olarak görmektedir. Yine, yeni mafya, eski mafya gibi k ırsal bölgelerde oturmamakta, İtalya'nın l'alermo bölgesinde ve etraf ındaki kentlerde oturmaktadır (Abadinsky, 1991: 206).
Arlacchi'ye göre yeni mafya, de ğ
işen Güney İtalya'nın bir yansımasıdır. Yazara göre, modernleş me ve kamu istihdamının yaygınlaşması,
Güney İtalya'daki feodal yap ıyı kırmış ve insanlar, artık isme veya şöhrete
değil, zenginliğ e itibar etmeye ba şlamışlardır. Yazar, eski mafyanın zenginlik yerine gücü amaç haline getirdi ğini, zenginliği ise mafya başının
sahip olması gereken özellilclerden biri olarak kabul etti ğini; halbuki, 1960
yılından itibaren yeni mafyanın tek başı
na zenginliği bir amaç olarak gördüğünü ifade etmektedir. Yazara göre, yeni tip mafya, aile şeref ve haysiyetirıi koruma yolunda de ğil, ailenin zengin olmas ı yolunda şiddet :kullanmaya başlamıştır. Yeni mafya, zenginli ğe sahip olmakla şeref ve haysiyetin
kendiliğinden kazanılacağına inarbmıştır. Son olarak yazar, yeni mafyanın
ekonomik kazanç sa ğlama do ğrultusunda faaliyet göstermesi nedeniyle,
toplumdaki eski saygı
nlığını yitirdiğini ve marjinal hale geldi ğini ifade
etmekte; mafya elemanlar ının, marjinal insanları
n (örneğin kapitalizmin
ilk yılları nda Yahudilerin) dü şündüğü gibi, zenginlikle şeref ve gücün
geri geleceğini düşündüklerirıi belirtmektedir (Abadinsky, 1991:208).
Ekonomik bir te şebbüs olmaya ba şlayan yeni mafya, piyasalara girmeye başlam
ış ve ekonomik amaçlarma ula şmak için şiddete ba şvurmaktan
çekinmediği için, mafya olmayan rakiplerine nazaran önemli avantajlara
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sahip olmuştur. Yeni mafyanın uyguladığı şiddet, eski mafyanm uygulad ığı
şiddetle kıyaslanamayacak ölçüde art ış göstermiştir. Yeni mafya, yasal
na girebilmek için gereken
piyasalar ile yasadışı eroin ve kokain piyasası
sermayeyi sağ layabilme yolunda, adam kaçırma ve soygun gibi eylemlere
başvurmaktan da çekinmemi ş tir. Yeni mafyanm içinde yer alan gruplar
n birbirlerine
arasında ya şanan rekabet nedeniyle, söz konusu gruplar ı
ca,
yeni
mafya,
eski mafyaAyrı
u
da
gözlenmiştir.
karşı şiddete başvurduğ
nın benimsemediği güvenlik görevlilerinin, yarg ı mensuplarmırı ve siyasetçilerin öldürülmesi iş ine girmekten de çekinmemi ştir. Eski mafya, kendisini otorite sahibi ve devletin yede ği olarak gördüğü için belli değerlerin
korunması ve saygı gösterilmesine büyük önem vermekte, bu aç ıdan da
otoritenin simgesi sayılan kamu görevlilerinin öldürülmesine kar şı çıkmaktaydı (Abadinsky, 1991: 209).
Yeni mafyanın örgütsel yapısının ne olduğu konusunda yazarlar arasmda bazı görüş aynhklan bulunmaktad ır. Arlacchi, yeni mafyanırı Sicilya
ve Calabria bölgesinde (Calabria bölgesinde mafya "Ndrangheta" olarak
da adlandırılmaktadır) "cosca" denilen birlikler şeklinde örgütlendi ğini
ve yaklaşık otuz üyesi bulunan her bir "cosca"n ın içerisinde birbirine
kan bağı ile bağlı akrabalarm oluşturduğu çekirdek bir yönetici kadrosunun bulunduğunu ifade etmektedir. Yazara göre, "cosca" içerisinde önemli
n bulunmasına rağmen, "cosca"nın resmiyet kazanmış
ilişkiler ve ba ğları
bir yapısı bulunmamaktadır. Ancak, Buscetta adl ı itirafçı bir mafya ba şı,
"cosca" içerisinde seçimle olu şan bir liderlik ve hiyerar şik bir yapı bulunndaki ilişkileri on iki kişiden oluşan bir komisunu ve "cosca"lar arası
duğ
yonun düzenlediğini ifade etmektedir (Abadinsky, 1991: 209).
Yeni mafya içerisinde bulunan "cosca" şeklindeki birlikler, eski nafyanın aksine, hükümetlerle ba ğlantı kurarak siyasi bir güç de elde etmi ştir.
"Cosca"lar, seçimler s ırasında birbirleri arası nda dayanışmaya gitmişler
ve kendi adaylar ının seçilmesi yönünde gayret göstermi şlerdir (Abadinsky, 1991: 210).
1.3. Yeni Mafya ve Camorra ile Amerikan Organize Suçlar ı
Arasındaki İlişki
Yeni mafya ve aşağı da anlatılacak yeni Camorra ile Amerikan organize suçu arası ndaki temel iliş ki; eskiden beri süren eroin ili şkisi ve son
zamanlarda görülmeye ba şlanılan kokain alışveriş idir. Eski mafya, " şeref
ve haysiyet" kavramına odaklaştığından, zaman ını ve ene ıiisinin büyük
kısmı
nı, rakiplerine kar şı hakimiyet kurma çabası ile harcamıştır. Yine
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eski mafya, gelirinin büyük kısmını hayvancılık ve tarım yapaitk elde
ettiğinden, uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya yeterli sermayeyi de
kazanamamıştır. Bununla beraber, yeni mafya, kendisini hiçbir kültürel
kısıtlama altında görmemiş ve büyük çaplı uyuşturucu kaçakçıl ığı için
gerekli sermayeyi inşaat sektöründen temin etmi ştir (Abadinsky, 1991:
211-212).
Amerika'da faaliyet gösteren İtalyan-Amerikan organize suç grupları,
özellikle uyuşturucu trafiğinde kullanmak üzere yo ğun bir emel ihtiyacı
duymakta, amlan ihtiyac ı ise Güney Italya'dan karşılamaktadır. Arlacchi'ye göre, Güney İtalya'da faaliyet gösteren Mafya ve Camorra gruplan,
riskli ve şiddet kullanmayı gerektiren işlere gözünü kırpmadan ğirebilen
insanlann çokluğu nedeniyle, insan kayna ğı sıkıntısı çekmemektedir. Yazar, gensler arasmdaki yaygı
n işsizliğin ve kent hayatının istihdam sorununu kötüleştirdiğini ifade ederek, suç faaliyetine katılı m arzının sürekli
olarak arttığını ifade etmektedir (Abadinsky, 1991: 212).
1960'lı yılların başı
ndan itibaren, Güney İtalyan suç organizasyonları
arasmda köklü sorunlar ortaya ç ıkmış ve organize suç gruplarının "Büyük
Savaş" olarak adlandırdıkları büyük bir mücadeleye giri şilmiştin. Suç organizasyonları arasındaki mücadele, 1980-1983 y ılları arasında yeniden
kızışmış ve oluş an kavga sonucu be ş yüzden fazla yeni mafya elemanı
hayatını kaybetmiş tir. Bu kavgaya karıştığı belirlenebilen suç organizasyonlar
ı elemanları, Mussolini'nin ilk yıllarında olduğ
u gibi tut-uklanmış
ve mahkemeye sevk edilmi ştir. Anılan tarihlerde, birçok mafya ba şı da
Güney İtalya'dan Amerika'ya kaçmıştı r. 1980'li yı llarda Amerika'ya girmek de kolaylaşmıştı r. Çünkü 1980'li yıllardan itibaren Amerika, Güney
ve Doğu Avrupalılara karşı uygulad ığı ayrımc ılık politikasından
vazgeçmiş tir. Suç organizasyonlan aras ındaki mücadelede yoğ
un bir şekilde şiddete başvurulması , organize suç sanıklannın kitlesel olarak arg ılanması ve Amerika'daki suç eme ğine karşı duyulan ihtiyaç, Amerika'ya
yönelik göç talebini daha da art ırmıştır. Amerikan güvenlik görevlileri,
Italya'dan gelen yeni göçmenlerin, di ğer göçmenler gibi, Amerikan toplum
yapısı içinde eritilebileceğini düşünmüş tür. Ancak Italya'dan yeni gelen
göçmenler, Sicilya'daki aileleriyle ba ğlarını koparmamışlar ve Amerika'da
müstakil organize suç gruplar ı kurmuşlardır (Abadinsky, 1991: 212).
2. Camorra
Yukanda görüldüğü üzere, mafyanm bir organizasyon mu yoksa bir
yaşam tarzı mı olduğ
u konusunda yazarlar aras ı
nda bazı anlaşmazlıklar
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bulunmaktadır. Ancak, "camorra"dan bahsedilince bütün yazarlar onun
bilinçli şekilde oluşturulmuş bir suç organiüsyonu olduğu hususunda
ittifak halindedir. "Camorra" kelimesi, Kastilya dilindeki "kamora" kelimesinden türetilmi ş olup "mücadele" anlamıru taşımaktadır. Bu kelime
ilk defa İspanyollarm İtalya'yı işgal ettikleri dönemde, Napoli bölgesinde
kullanılmıştır (Abadinsky, 1991: 16).
Ancak, "camorra" adlı suç organizasyonunun İtalya'da ne zaman
u konusunda yazarlar aras ında bazı görüş ayrılıkları bulunmakkurulduğ
tadır. Baskın görüşe göre, Sicilya'nın, İ spanya'nm lükimiyeti altında bulunduğu XIX. yüzyılın ilk yıllarmda, İspanyolların Sicilya'da kurdukları
cezaevlerinde, "camorra" do ğmuştur. "Camorra" adlı suç organizasyonu,
önceleri sadece cezaevlerini kontrol ederken, daha sonra tüm Napoli kentini kontrolü altına almıştı r. "Camorra" suç gruplan sıkı kurallara oldukça
bağlı, merkezi ve hiyerarşik bir yapı da örgütlenmiştir. McConaughy,
"camorra"mn tarihi hakkında şunları söylemektedir: "Camorra, Napoli
kentinde, organizasyon olarak en ince detaylar ı düşünülerek sıkı bir şekilılan suç
ı gizli tutmamıştır. An
de örgütlenmiş ve organizasyon yap ısın
organizasyonu, etkin bir ş ekilde hAkimiyet kurabilmek için Napoli kentini
on iki bölgeye ayırmış ve anı lan bölgelerin her birinde de alt bölgeler
oluşturmuş tur. "Camorra", Napoli kentinde h ırsızlık ve diğer kazanç getin bir şekilde haraç
nda yaygı
rici suçları yoğun olarak işlemiş, bunun yanı
toplama faaliyetine girişmiş tir. "Camorra" mensuplar ı, kiralık katil olarak
nda, "camorra" mensuplan keyfi olada faaliyet göstermi ştir. Bunun yanı
rak adama öldürme faaliyetlerine de giri şmiştir. örneğin, bir "camorra"
nın cinayet talebini, sı rf güç gösterisi yapmak için
mensubu, bir arkadaşı
ücretsiz olarak yerine getirmi ş tir (Abadinsky, 1991: 17).
Ianni'ye göre, "camorra", polisten daha etkin bir şekilde organize
olmuş ve kendi hukukunu oluşturmuş tur. Yazara göre, Napoli'nin, İspanya'nm sömürgesi olduğu dönemlerde İspanya Kralı, güç kazanmaya başlayan İ talyan devrimcisi Garibaldi'yi etkisiz hale getirmek için "camorra"ya
polis yetkilerini tanımış ve "camorra"nın hapishanelerde olan mensuplarmı
affetmiştir. Bu dönemde "camorra", Napoli'de yaln ızca fiili olarak değil,
yasal olarak da polis gücünü olu şturmuştur. Güney İtalya'nın, bu arada
Napoli'nin de İtalya ile birleş mesinden sonra, "camorra", devrimci Gariış ve Garibaldi'rıin
na kucak açm
baldi ve onun kırmızı gömlekli adamları
başanlı olduktan sonraki dönemlerinde gücünü zirveye ç ıkarmıştır. 1880nda "camorra" öyle bir güç kazanm ıştır ki, istemedikleri
1900 yılları arası
adaya seçimlerde tek bir oy bile ç ıkartmamışlardı r. Ancak "camorra"nın
gücü, 1900'lü yıllardan sonra hızla azalmıştır. "Camorra"nm günümüzde
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önemli siyasi bağlantıları bulunmasına rağmen, mafyanın Batı Siğlya'daki
veya "Ndrangheta"nm Güney Calabria bölgesindeki gücü oran ında Napoli'de gücü bulunmamaktad ır (Abadinsky, 1991: 18).
Serao'ya göre, "camorra", mafyann tersine, oldukça yüksek seviyede
organize ve disiplinlidir. Yazara göre, "camorra" mensuplann ın unvanları
şu şekildedir: "Birim ba şkanına capo'ntrine, alt bölge başkanına capo in
testa, alt bölge başkanlanna nezaret eden ve bunların başı olan kimseye
ise capi'ntrini denilir. "Camorra"n ın en düşük statüde bulunan eldman ı ise
'piccivatto' olarak adlandınlır. Piccivatto olmak için gözü kara bir yapıya
sahip olma şartı aranmakta ve bu s ıfata sahip kimseler, masum insanlara
karşı vahşi ve acımasız bir şekilde suç işleyerek gözlerinin kara olduğunu
ispatlamaktadır." Serao, piccivatto'nun "camorra"nın sosyal yapısında
herhangi bir yerinin olmadığım bildirmektedir. Picuatto'lar, geçimlerini
hırsızlık yaparak, başka insanları dolandırarak temin etmekş, ancak
kazancı ndan belli bir pay veya yüzdeyi "camorra"ya vermek yükümlü ğü
altında bulunmaktadır. Serao, sosyal toplantılara yalnızca camorrist sıfatma
sahip kimselerin katılma haklarının bulunduğunu, piccivatto'nun, camorrist
sıfatım kazanmadığı için toplantılara katılma hakkına sahip olmadığı
nı ifade
etmektedir. Yazara göre, bir cezaevinde piccivatto ve camorrist beraber
bulunurlarsa; piccivat-to, camorrist'in yata ğını yapmak ve onun himetinde
bulunmak zorundad ır. Bunun yanında piccivatto, "camorra"ya üye1olmayan
mahkümlardan haraç toplamak ve cuntaiuola olarak adland ırılan Camorra
saymanına topladığı haracı vermek zorunlulu ğu altında bulunmaktadır.
Cuntaiuola'da her cumartesi günü, o hafta toplanan haracı kalem kalem
gösteren bir ödemeler dengesi haz ı rlayarak camorrist'e sunmaktadır.
Camorrist ise, saymana talimat vererek toplanan paralar ı
n bir kısmı
nı
n
kendi eş ine ve çocukları
na gönderilmesini rica etmektedir. Bir ba şka deyişle,
camorrist'in eş ve çocukları, camorrist özgür olsaydı yararlanaca ğı 'fcamorra
hakkı " denilen paradan, camorrist hapishanede olsa bile yararlanaktad ır
(Abadinsky, 1991: 18).
"Cafrıorra"da, çok dü şük statülü piccivatto'nun da altı nda 'batista"
denilen ve "camorra"nın faaliyetlerine yardım eden başka kimseler de
bulunmaktadır. Batista sifatlı kimseler, örneğin zengin kimselerin evlerini
iyi bildikleri için, anılan evlerin soyulmas ı için plan hazırlayarak "camorra"ya yardımcı olmaktadı r. Bu konuda son olarak, "camorra" mensupla
nnm çaldıklan malları ikinci el piyasada satmak için, özel m ıntıkalarmın
da bulundu ğunu hatı rlatmak yerinde olacaktır (Abadinsky, 1991: 18).
"Camorra" elemanları ile eski mafya elemanlarııun giyim ve davramş
tarzları arası
nda önemli ölçüde farkl ılıklar bulunmaktad ır. Eski mafyanm
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başları bile giyimlerinde ve konu şmalarmda son derece mütevaz ı bir takım takınmışlardır. Buna lrşm, camorrist bir ki şinin giyim ve yürüyüş
tarzı, her dönemde bir sinema aktörünü and ıracak tarzda fiyakalı olmuşn giyim ve yuruyüş tarzı öyle
nı
tur. Eski mafya ile "camorra" mensupları
radan bir vatanda ş bile, organize suç grupları
farklılıklar taşımaktadır ki, sı
na bakarak, o kimsenin hangi organielemanlarının giyim ve yürüyüş tarzı
unu
bilebilmektedir
(Abadinsky, 1991: 19).
ze suç grubuna dahil olduğ
ığın ifanda görülen "Cuocolo Davası"ndaki bir tan
İtalya'da 1912 yılı
desi, bütün "camorra" hiyerarşisinin çökmesine neden olmu ştur. Abadinsky, "camorra"nm oldukça sıkı bir hiyerarşik yapıya sahip oması nedeniyle, Cuocolo Davası'nın tüm "caınorra" hiyerarşisini dağıtmaya yettiğini
ve bu davadan sonra "camorra"nm bir daha kendisini toparlayamad ığını
iddia etmektedir. larmi, mafya gibi "camorra"nm da Mussolini dönemindeki güçlü devlet otoritesi sayesinde bast ırıldığını iddia etmektedir.
McConaugh ise, "camorra"nın, Garibaldi'ye olduğu gibi, faşizme de kucak
açtığını ve Mussolini döneminde "camorra" mensuplar ırun camorristliği
bırakıp, faşist olduklannı ve yaptıkları her şeye meşru gözle bakıldığını
ifade etmektedir. Günümüzde, Napoli kentinde faaliyet gösteren baz ı
n
suçlulara "camorra" mensubu denilmesine rağmen, lanni, anılan suçluları
savunmakığını
geçmişteki "camorra" ile doğrudan bir ilintilerinin olmad
tadır (Abadinsky, 1991: 19).
ndan sonra "yeni camorra"ya mal edilen şiddet
İkinci Dünya Sava şı
olaylan yüzünden Napoli kentinin ba şı bir türlü beladan kurtulamamıştır.
"Yeni camorra"ya ba ğlı gruplar aras ındaki sorunlar nedeniyle an ılan
nda kıyasıya bir mücadeleye girmişler ve neticede
gruplar birbirleri arası
nda Napoli kentinde 380 ki şi hayatım kaybetmiştir.
ı arası
1980-1981 yıllar
ın çoğunu cezaevlerindeki
Günümüzde, yeni "camorra", insan kayna ğın
mahkümlardan temin etmektedir. Bu konuda son olarak şu husus belirtilndan önemli bir
melidir ki, Napoli kenti her zaman için kaçakç ılık açısı
merkez oluşturmuştur. Anılan kentte yeni "camorra" gruplan, narkotik
madde (mafya ile müş terek hareket ederek), sigara ve di ğer tüketim maddeleri kaçakçılığı ile uğraşmışlar, kumar işine girmişler, yasal veya yasadışı
teşebbüslerden haraç toplanuşlardır (Abadinsky, 1991: 19).
3. 'Ndrangheta
'Ndrangheta denilen diğer bir organize suç grubu, genellikle Güney
İtalya bölgesinde bulunan Calabria kentinde faaliyet göstermektedir.
Ancak, Calabria bölgesinde kullamlan 'Ndrangheta tabirinden kastedilen
BB Dergisi, Sayı 49, 2003
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husus, mafyanm normlarmı özümsemiş, davranışmı mafya normlarmın
yönlendirdiği 'ndranghetisti'lerin (bu grup mensuplar ına verilen sıfat)
sahip oldukları yüksek seviyedeki kahramanl ık ve fazilettir (Abadinsky,
1991: 19).
Italya'daki diğ er organize suç grupları , devlet otoritesinin zafiyet
gösterdiği durumlarda zemin bulup büyümesine ra ğmen, 'Ndrangheta,
merkezi hükümet karşıtı siyasi görüş leri nedeniyle, her zaman için ülabria bölgesinde yaygm bir şekilde destek görmüştür. Gambino, bu konuda şunları söylemektedir: "1861 yılı
nda yeni İtalya devleti, çkidüzen
verebilmek amacı yla Calabria bölgesine asker göndermi ştir. Gürey bölgelerinin Kuzey İtalya ile birle ş mesinden sonra güneyde hüküm siren eski
ekonomik düzen (feodal yap ı) yıkılmış ve çetelerin sayısı hızla artmıştır.
Yeni İ talyan devletinin bilinçli olarak ekonomik kalkmma prograh ılarmda
kuzey bölgelerini güney bölgelerine tercih etmesi ve güneyin gelenek ve
göreneklerine karşı duyarsız kalı p, onlan hakir görmesi sonucu, Calabna bölgesinde oturan insanlar, k ı sa sürede, yeni devlete kar şı nefret duymaya ba şlamışlardır. Yeni İtalyan devletinin yanl ış politikaları sonucu,
Calabria bölgesinde oturan insanlar, çete faaliyetlerine giri şjnişlerdir
(Abadinsky, 1991: 19-20).
Abadinsky, Calabria bölgesinde çetele şmeye baş layan insanlann, e şkiyalık ve siyasal isyanı birleştirerek, sindirilmiş köylülerden destek bulduklarım ve 'Ndrangheta'n ın, köylülerin dü şlerini süslediklerini ifade etmektedir. Hobsbawn ise bu görü ş ü kabul etmeyerek, 'Ndrangheta'rün sosyal
adalete yönelik bir aksiyon politikas ı
n ın olmadığını , onların daha çok
reaksiyoncu yapı da politikalarımn olduğunu ve mevcudu tahrip etme arilayışı üzerine icraat yaptıklarını iddia etmektedir. Yazara göre, "reacsiyoncu
bir yapı içerinde bulunan 'Ndrangheta, en ufak bir şiddete başvurmayı
bile zafer olarak de ğerlendirmiş tir. Adam öldürmek veya i şkence yapmak,
kiş isel olarak bir kimsenin kendini güçlü hisset ınesinin en ilkel yoludur.
Bir çete mensubu, kendini grup içerinde zay ıf gördüğü ölçüde, kompleksirıi
yenmek için adama öldürme veya i ş kence yapma gibi yöntemlere daha
çok baş vurur ki 'Ndrangheta mensupları , söz konusu yöntemlere yo ğun
bir şekilde başvurmuş tur." (Abadinsky, 1991: 20).
Günümüz 'Ndrangheta's ı , yeni mafyadan önemli oranda farkl ılık göstermektedir (Günümüz 'Ndrangheta'sm ı n faaliyetleri ve yeni Mafyadan
farkhlı klan konusunda geniş bilgi için bkz. Arlacchi, Pino, Mafla Business:
The Mafla Ethic and the Spirit of üpitalism, Verso, London 1986)j

98 ras Dergisi, Say ı 49 2003

makaleler

Hasan DURSUN

11. ORGANIZE SUÇUN İTALYA'DAKİ GÜNCEL FAALIYETLER!
Yukar
ıda da belirtildiği üzere, eski İtalyan organize suç gruplarının
ataerkil ve hantal bir yapısı bulunmaktayd ı . Eski İtalyan organize suç
grupları
nın ataerkil ve hantal görünümünden ötürü, uluslararas ı toplum
nı ve faaliyet alanının
n yerel düzeyde kalaca ğı
başlangıçta anılan grupları
tü.
Ancak
geçen
zaman,
uluslararas ı toplumu
düşünmüş
kısıtlı olacağını
;
ulusal
veya uluslararası
ı
haksız çıkarmış; İtalyan organize suç gruplar
faaliyet alanlarmı genişletmişler ve yabancı organize suç gruplarıyla yoğun
bir işbirliği ve ilişki içerisine girmi şlerdir (Trends in Organized Crime, Summer 1996, p. 88).
Günümüzdeki İtalyan organize suçu, oldukça karma şık bir yapı göstermektedir. İ talya' da organize suç tabiri ile kastedilen husus, Sicilya mafyası veya Cosa Nostra'sı , Neopolitan bölgesinin Camorra'sı , Calabria bölgesinin 'Ndrangheta'sı ve Apulya bölgesinin" Sacra Corona Unita' adli
suç organizasyonlandır. Say ılan organize suç grupları içerisinde en güçlü
olanı, Sicilya bölgesinde yerle şik olan 'Sicilya Mafyas ı (Cosa Nostra) adlı
suç organizasyonudur. Günümüzde, İtalyan organize suç gruplarının temel
ı ; uyuşturucu kaçakç ılığı, kara paraların inşaat sektöründe
faaliyet alanın
l
arak
aklanması, yasadışı atık maddelerin de ğerlendirilmesi,
yatınm yapı
silah ve mühimmat kaçakçılığı ve çeş itli alanlardaki sahtecilik te şkil etmektedir (Adamoli ve di ğerleri, s. 45).
İleri bir teknoloji ve uzmanlı k gerektirmediği, kara para aklama mekanizması olarak (ücret ödenmesi, makine ve hammadde al ımı yoluyla)
kullanıldığı, istihdam ortamı oluş turarak, o bölgenin kontrolünü ve siyasal
yönlendirmeyi sağ lamada önemli bir mekanizma te şkil ettiği için in şaat
n bir şekilde tercih edilndan yaygı
sektörü, organize suç gruplar ı tarafı
ı,
mektedir. 1988 yılında, organize suç gruplar yasadışı atık maddelerin
ılan işe girmeye başlamış bertaraf edilmesi iş inin önemini kavrayarak an
lardır. Organize suç gruplar ı atı k değerlendirme iş ine, paravan şirketler
vasıtasıyla girmişler ve aynca, söz konusu şirketler vasıtasıyla siyasi partilere, rüşvet de dağıtmışlardır. At ık maddelerin bertaraf edilmesi i şini
temel olarak Apulya bölgesinin Sacra Corona Unita adl ı organize suç
grubu yapmaktadır. Söz konusu organize suç grubu, atık değerlendirme
iş ini yaparken gerekli dürumlarda Cosa Nostra, Camorra ve 'Ndrangheta
i yapmaktan çekinmemiş tir (Adamoli ve di ğerleri, s. 45).
ile işbirliğ
n, yabancı organize suç grupları, özelİtalyan organize suç gruplarını
likle Rus organize suç gruplanyla ba ğlantılı olarak gerçekleştirdikleri yeni,
ve karlı, diğ er bir faaliyet alanını sahtecilik teşkil eder. Organize suç
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grupları , sahte doküman hazırlama iş ini, çok farklı amaçlar doğrultusunda
gerçekleştirmekte ve karlı bir iş alanı olarak gördükleri için tercih etmektedirler. İtalyan organize suç grupları , insan kaçakçılığı yapmak için sahte
belgeler hazırlamakta; kredi kartlan, sertifika, bono ve sahte banka dokümanları basmakta ve özellikle son y ı llarda piyasaya, sahte ABD dolarlan
sürmektedirler. Organize suç gruplar ı, sahte dolar basmak veya birer
dolarlık banknotları özel bir kimyasal süreçle 100'er dolarl ık bkıknotlar
haline getirmek için yo ğun bir şekilde basım sanayiine girmektedirler.
Italyan organize suç grupları , imal ettikleri sahte paralar ı , Rus suç organizasyohlarma satn- ı akta, Rus suç organizasyonlan da sahte paralar ı ya
kendi ülkelerinde veya Bali ülkelerinde harcamaktad ırlar. Bazetı, İtalyan
organize suç grupları , Rus organize suç gruplarma verdikleri sahte dolarlar karşılığında, Rus organize suç gruplar ından silah ve mühimmat, uyu şturucu imali için kimyasal maddeler ve yasal piyasalara arz etmek üzere
hammadde satın almaktadır. Bunun yanında, İtalyan organize su gruplar ı
sahte mal yaparak, marka ve moda e şyaları taklit ederek imalat >apmakta
ve bu ürünleri, yeni ve karl ı bir piyasa olan, Do ğ u Avrupa ülkelerine
ihraç etmektedirler (Adamoli ve di ğerleri, s. 45).
İ talyan organize suç gruplar ının, uluslararası ekonomik ve mali faaliyetlerindeki aracılı k konumuna ba ğlı olarak İtalya'da geli şmeye başlayan
yasadışı silah ve mühimmat kaçakç ılığı , hemen bütünüyle organize suç
gruplarının özellikle 'Ndrangheta'mn elinde bulunmaktad ır. Özellikle bazuka, otomatik silahlar ve çok de ğiş ik amaçlı patlayıcı lar gibi tehlikeli
silah ve mühimmat, yabanc ı ülkelerin ithalat-ihracat firmalar ınn yard ımı yla eski Yugoslavya'ya ait ülkelerin silah ve mühimmat depolar ından
elde edilerek İtalya'ya sokulmu ştur (Adamoli ve di ğerleri, s. 45-46).
ilİ. MAFYA C İZEMİNİ N AMERİKA'DAKİ KÖKENİ
Bu k ısı mda, organize suç gruplar ından yaln ızca mafyanm Amerika'daki kökeni üzerinde durulacakt ı r. Mafya gizeminin Amerika'daki kökeni üzerinde durulmasının nedeni, bir kısı m Italyan organize suç ailelerinin XX. yüzyılm ba şlarında Amerika'ya göç etti ği iddiasıdır; Ayn bir
incelemenin konusunu te şkil ettiğ
i ve bu çalışmanın hacmini geni şletmemek için kuş kusuz mafya tabirinden çok daha geni ş anlamı olan organize
suçun, Amerika'daki tarihçesi ve güncel faaliyetleri üzerinde durulmayacaktır. (Organize suçun Amerika'daki tarihçesi ve güncel faaliyetleri
için bkz. Abadinsky, H., Organized Crime, Third Edition, Nelson-Hall,
Chicago 1991).
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Amerika'da mafyanın kökeninin ne oldu ğu hakkında bilim adamdan
arasında yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. Ancak İtalyanlarm Amerika'ya
göçmesinden önceki dönemlerde de Amerika'da, organize suçun faaliyet
gösterdiği, bilim adamları tarafı ndan kabul edilmektedir.
Amerikalı çoğu tarihçi, mafyanı n gizemini belirsiz olaylara ba ğlamak
yerine, Kuzey Amerika'da meydana gelen tarihi bir olayla ilinti kurarak
açıldama e ğilimindedirler. Mafyan ın gizernini aç ıldamada dönüm noktasını
teşkil eden olay şudur: "1890 yı lmda, Lousiana'mn New Orleans kentinde
görev yapan polis ş efi David Hennessey, bilinmeyen bir grup suikastçr
tarafından kurşunlanmıştır. Aldığı kurşunlar sonucu ağır yaralanan Hennnessey ölüm dö şeğinde kendisinin ya Sicilyalı lar ya da Dagoes'ler tarafı
Hennessey'in
ölüm
ştir.
unu
ifade
ederek
son
nefesini
vermi
dan vurulduğ
döşeğinde söylediği sözler, o tarihlerde İtalyanların bu cinayetten sorumlu
olduğ
u şeklinde yorumlanmıştı r. Hennessey'in sözüne dayan ılarak on
yedi Italyan göçmen tutuklanm ış ve anı lan göçmenler bir Sicilya cinayet
şebekesine mensup olmakla suçlannu ştır. Sanı klardan hiçbirisi (yeterli
n bir kaladdil yokluğu nedeniyle) mahküm edilememesine ra ğmen, kızgı
klardan
on
birini
öldürmü şbalık hapishaneyi yararak içeri dalm ış ve sanı
tür." (Albanese, 1995: 233).
Hennessey suikastını aydınlatmak amacı yla Amerika ve Kanada'da
birçok bağımsı z araştırma yapılmıştır. Anılan araştı rmalar, birbirinden
bağımsız olarak yapılmasına rağmen hepsinde şu ortak sonuca ula şılmıştır:
Hennessey cinayeti, New Orleans'm iskele bölgesini kontrolleri alt ında
tutan Matrangas ve Provenzanos adl ı iki ttalyan ailenin rekabeti sonucu
işlerımiştir. Hennessey, anılan rekabette Provenzanos ailesini desteklemi ş
ve onun tarafgir tutumu Matrangas ailesini tahrik etmi ş, bunun sonucunda
da anılan aile, Hennessey'e suikast düzenlemiştir (Albanese, 1995: 233).
Kuş kusuz, Amerika'da hiçbir zaman bir Sicilya cinayet şebekesi mevcut olmamıştır. Ancak Amerikan kamuoyu, 1800'lü y ılların sonuna doğru
Kuzey Amerika bölgesine binden fazla sab ıkalı italyanın göç ettiğine manmıştı r. Bununla birlikte, yukanda bahsedilen on bir sanığın hapishanede
öldürülmesi üzerine olay hakkında yapılan soruş turma sonucu, kamuoyunda geçerli olan dü şüncenin doğru olmadığı sonucuna varılmıştı r.
nda yapılan araşÇünkü Amerika'ya göçmen olarak gelen Italyanlar hakk ı
ızca üç yüzünün küçük suçlardan
ı rmalarda, göçmen Italyanlar ın yaln
t
dolayı sabıka kaydına rastlanmış ve sabıkalıları n toplamının, çoğunlukla
Italyan kökenlilerin yerle ştiğ i New Orleans kentinin nüfusuna oranı,
men Herınessey cmnayetindeki
%l'den daha a şağı bulunmuştur. Buna rağ
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sanıkların tabiiyeti ve 1800'lü y ılların sonuna doğru İtalyan göçmenlerin
Kuzey Amerika'ya akın yüzünden Amerikan toplumu, Italyan göçmenlere karşı nefret duygulan beslemeye devam etmiştir (Albanese, 1995: 233).
Amerikan toplumunun İtalyan göçmenlere kar şı beslediği ndfret duygusu, kolay kolay kaybolmamıştır. Dil sorunu ve Sicilyal ı göçmenlerin
sır saklamayı sevme özelliği, halkta, İtalyanların suçla uğraşan "gizli bir
toplum" olduğu inancı
nı yeşertmiştir. Birçok tarihsel ara ştırma, talya'nm
ulusal sınırların aşan merkezi bir mafya organizasyonunun bulundu ğunu
belgeleyememesine rağmen, yukar
ıda bahsedilen New Orleans'taki cinayetten sonra, organize suçun, Amerika'da ilk defa Kuzey Amerika'da m ı
doğduğu veya anılan bölgeye ithal mi edildi ği veya Sicilya mafyası benzeri
bir modelle mi yap ılandığı konusunda yoğun tartışmalar yaşanmış ve
yaş anmaya da devam etmektedir (Albanese, 1995: 233).
Hennessey suikastından sonra, Amerikan basım, anılan suiiastm sorumlusu olarak İtalyan suçluları göstermek üzere "mafya" tabirini kullanmış, İtalyan kökenlilerin oturduğ
u bölgelerde görülen haraç olayını da
"karanlık el" kavramıyla ifade etmiştir (Wickman-Whitten, 1980: 245).
IV.SİCİLYA MAFYASININ TÖRES İ VE ORGANIZE SUÇ
GRUPLARI İLE MÜCADELENİ N ZORLUKLARI
Sicilya mafyasının töresi, bir başka deyişle örf ve adeti; organize suç
grupları ile mücadelenin zorlukları şeklindeki iki farklı konunun aynı
başlık altında toplanması nm nedeni, Sicilya mafyasını
n töresine, daha
somut bir deyin-de suç organizasyonlarmm, elemanlanndan i şlerini yaparken istedikleri davranış kalıplarma bakarak, organize suç ile mücadelenin
ne kadar zor olduğunu açık bir şekilde gösterebilmektir. Ayrı ca, Sicilya
mafyasının örf ve adetinin organize suçla mücadeleyi zorla ştfrmasmın
yanı
nda, organize suçun kendine özgü niteliklerinin de organize suçla
mücadeleyi zorlaştırdığı unutulmamalıdır.
Organize suçla mücadelenin en önemli zorluklanndan birini, suç organizasyonlannın faaliyetlerinde "susma" kuralın benimsemiş olmaları teşkil
eder. İş te bu kural nedeniyle, organize bir suçlu ile profesyonel bir suçlu
arası
nda kolaylıkla bir ayrım yapılabilmektedir. Örne ğin, profesyonel bir
hırsız yakalandığı zaman bütün geçmişini her türlü detayı ile önlatabilmesine rağmen, organize bir suçlu geçmişi hakkında en ufak bir ipucu vermekten özenle kaçınır. Feodal bir yapı içerisinde bulunan organize suç
elemanlarının karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir sistemin
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olması nedeniyle, çete elemanlan, ba ğlılık, güven ve gizlilik duygusuna,
dolayısıyla susma anlay ışma her şeyden daha fazla önem vermektedir.
Susma kuralı her türlü kiş isel menfaatin üzerindedir. Örne ğin Amerika'da
yaşanan bir çete sava şında yaralanan ve iki gün sonra ölen çete eleman ı,
kendisini kimin yaraladığını söylemeniiş, bunun yanında yakalanan kimseler
de çe ş itli ceza muafiyeti vaatlerine ra ğmen, olaya kar ışan diğer faillerin
ismini vermekten özenle kaç ınmışlardır (Wickman-Whitten, 1980: 239-240).
nı n bir nevi töre olarak adland ıBu kısı mda önce, Sicilya mafyası
niabilecek "omerta" denilen ve neredeyse bütün organize suç gruplar ının
temel olarak benimsediğ i örf ve gelenekleri; daha sonra ise söz konusu
gelenek ve göreneklerin fonksiyonu incelenecektir.
1. Sicilya Mafyasm ın Töresi
Tarihi Sicilya mafyas ının örf ve Adetinin, bir ba şka deyişle töresinin
ne olduğu tam olarak belirlenememektedir. Bunun temel nedeni, söz konusu mafyanın yazılı kurallara sahip olmamasıdır. Aynca, Sicilya mafyasını n örf ve adetinin kapsam ının ne oldu ğ u konusunda da yazarlar
lan mafyanın örf ve
nda görüş ayrılıkları bulunmaktadı r. Ancak, anı
arası
n
da
bir
benzerlik
bulundu ğu,
ı
Adeti ile mahlcümlarm örf ve Adeti aras
n
dünyası
aradolayısıyla, mahkumlarm dünyas ı ile mafya mensuplarını
nda bir paralellik olduğ u, yazarlar tarafmdan genellikle benimsensı
ndan üzerinde oyda şı yapılan
mektedir. Sicilya mafyasm ın, yazarlar tarafı
örf ve Adeti, ABD Ba şkanı'nın Hukuk Uygulama ve Yargı idaresi Komisnda yayımlanan bir raporda a şağıdaki şekilde
yonu taraf ından 1967 yılı
açıklanmaktadır:
a. Organizasyonun elemaıılarına kar şı sadık ol, kimsenin menfaatine karışma ve ispiyoncu olma. Bu kural, mafyanın içsel olarak düzgün
bir şekilde iş lemesi için temel bir kural niteli ğini ta şımakta; birlik, barış,
mevcut yapıyı sürdürme ve i şlerin gizli bir şekilde görülmesi esas ına
dayanmaktadır.
ı ol; takımın üyesi ol ve kazanamayaca ğı n bir mücadeleye
b. Akıll
girme. Bu kural ile kastedilen husus, yap ılan yasadışı işlerin güvenli, sakin,
gizli ve kArlı bir şekilde yürütülebilmesi için kolektif olarak ak ılcı bir
şekilde davranılmasıdır. Bu kural, kiş inin özel yaşamını da kapsayacak
şekilde genişletilmekte ve en dü ş ük statüde olsa bile bir suç organizasyonu
elemanından, bütün zamanlarında sakin ve so ğukkanlı olması beklenmektedir. Daha somut bir deyişle, suç organizasyonunun elemaru uyu şturucu
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kullanmamalı, görevi başmda alkol almamal ı, kavgaya karışmşnalı ve
patronuna danış madan önce herhangi bir suç işlememelidir. Pafrona damşmanm önemini kanımca şu örnek aydınlatmaktadır: Sicilyalı bir mafya
ailesinin patronu, ailenin düş ük statülü bir elemanı yla sokakta yürürken
bir polis memuruyla karşılaşır ve düş ük statülü eleman, polisin yüzüne
karşı tükürür. Patron hemen polis memurundan özür diler ve eve gidince
düşük statülü elemanı böyle bir hareket yapmadan önce neden kendisine
damşmadığı gerekçesiyle cezaland ırır.
c. Şerefli bir insan ol. Her zaman do ğru ol. Kadı nlara ve senden
yaşlılara hürmet et. Doğru bildiğin yoldan şaş ma. Bu kuralda geçen
hürmet ve şeref kavramlar
ı, kimin kime saygı ve hürmet göstereceğini,
kim içeri girince aya ğa kalkılacağmı , günlük ilişkilerde nasıl davranılacağmı
ve kimlerin toplantılara katılacağı
nı belirlemek aç ısmdan anahtar bir konumda bulunmaktad ır.
d. Dayanaklı bir insan ol. Gözünü ve kula ğını dört aç ve çeneni
kapa; kimseyi satma. Bu kural, suç organizasyonunun eleman ının, herhangi bir korkutucu veya zor durumla kar şılaşmca, şikayet etmeden 4e kendisinden altta bulunan kimselere söz konusu sorunlar ı yansıtınadah, sorunlara kendi başı
na katlanması ve dayanıklı olmasmı ifade eder. Ayrıca bu
kural gereği, suç organizasyonu patronunun, elemamna verece ği her türlü
cezaya elemanın sabırla katlaııması da gerekir. Bu kuralda geçen dayan ıklılik kavramı, eşzamanlı olarak, kiş inin yürekli ve cesur olmas ını da kapsamaktadır.
e. Bir sı mfa sahip ol. Ba ğımsız ol. Etrafı nda neler olup bittiği hakkında bilgi sahibi ol. Bu kural, insanl ık yaranna iş görmenin aptallık olduğunu, yaptığı iş in dürüst bir şekilde vergisini veren organize sut eleman ının
olgunlaşmayıp ham oldu ğunu ifade eder. Bu kurala dayanarak, herhangi
bir alanda çalış an organize bir suç grubu, iş alanına müdahale etmeye çal ışan
diğer bir suç organizasyonuna; i şine karışmamasını, herkesin kendi ba şma
ayrı bir iş tutmasının yerinde olacağını söylemektedir. Suç organizasyonlar ı,
kendi dünyalan dışındaki d ış dünyayı yalan, sahtekarlık ve hile düzeni
olarak algılamaktadır. Ayrı ca suç organizasyonlarmm elemanlan, kendilerinin yolsuzluğa bulaşmış polis ve politikacılar gibi ikiyüzlü olmad ıklarını,
dürüst ve delikanlı olduklarını iddia etmektedir. Yine bu kural gere ğ
i,
toplumu yozla ştıran bir mafya elemanı, kendisi yozlaşmış bir mafya elemarundan daha değerlidir (Organ ized Crime: The Code and Its Functions, US
President's Com ıtission on Law Enforcement and Administration of Justice, 1967, Radzinowicz-Wolfgang, p. 337).
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2. Suç Organizasyonları mn Benimsediği Örf ve Adetin Fonksiyonu
Temelini Sicilya mafyas ının attığı ve neredeyse diğer tüm suç organizasyonlan tarafından benimsenen örf ve Adetin fonksiyonu, ABD Ba şkanı' nın Hukuk Uygulama ve Yargı idaresi Komisyonu'nun 1967 y ılında
yayımladığı bir raporda şu şekilde özetlenmektedir: "Organize suç grupları
nın, iş leriü görürken özümsedilderi örf ve adetin icra etti ği fonksiyon
ile hukuk kurallarınm icra etti ği fonksiyon aras nıda büyük oranda benzerlikler bulunmaktad ı r. Çünkü, her ikisinde de i şlerin düzenli yürümesi
için kişilerin iliş kileri düzenlenmektedir. Ayrıca, nasıl ki hukuk kurallan
ihlal edildi ği zaman ihlali yapan ki ş iye bir müeyyide uygulamyorsa, suç
organizasyonlannın örf ve.deti de ihlal edildi ği zaman ilgili kişiye bir
müeyyide uygulanmaktad ır. Bir suç organizasyonunun çökertilmesinden
en fazla, o orgarüzasyonun patronu zarar görece ği için patron, sürekli
ı olarak yapılmış
olarak, organizasyonun bir ferdinin menfaatine ayk ır
bir hareketin, bütün organizasyona yapılmış olduğu ilkesini elemanlarma
aşılamaktadır. Bundan da öte patron, ailenin alt statüsünde bulunan kimseı olduğunu vurgulamakta, böylelikle alt statüde
lerin de; ailenin evlatlar
nı güçlendirmeye çal ışmaktadır. Patron,
bulunanlann kendisine ba ğlılığı
i olarak, aile elemanları ndan maddi gücü yerinde
himaye görevinin gereğ
olanların zayıf olanlara yardım etmesini istemekte ve elemanlarm birbirlerinin hakları na saygı göstermesini beklemektedir. Bu görevleri kar şılığında patron, elemanlarmdan aşın derecede saygı görmekte ve böylelikle
ayr
ıcalıklı konumunu daha da güçlendirmektedir (Organized Girne: ilie
Code and üs Functions..., Radzinowicz-Wolfgang, p. 342).
nın
Suç organizasyonları.nın töresi gereği, organizasyonun elemanlar ı
n kendi patronlanna
yasal otoriteye başvurması yasaklanmakta, buna kar şı
şekildeki
bir • anlayışın,
edilmektedir.
Bu
ve
hürmet
teşvik
bağlılık, saygı
organize suç grubu içerisindeki say ıları çok az olan üst tabakan ın, alt
tabakayı alabildi ğince sömürmesine yol açt ığı açıktır. Suç organizasyonlannda liderlik mevkiinde bulunan kimseler için, üç çe şit düşman
bulunmaktadır. Bunlar güvenlik görevlileri, kendi iş alanlanna girmeye
çalışan yabancı lar ve alt tabakada bulunan kendi elemanlar ıdır. Bu üç
grup düş man içinde en az tehlikeli olanı güvenlik güçleridir. Çünkü suç
organizasyonlarırun devlet içerisinde adamlan bulundu ğu için güvenlik
görevlileri; suç organizasyonlanyla u ğraş mak için yeterli motivasyonu
bulamamakta, suç organizasyonları na yönelik olarak yap ılan istihbarat
hizmetinde yeterli bir koordinasyon sa ğlanamamakta ve güvenlik görevn ırları içerisinde kalmak
lileri, çetelerle mücadele ederken hukukun s ı
ca,
suç
organizasyonlan
genellikle,
zorunluluğunda bulunmaktad ır. Ayrı
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liderlerini, güvenlik kuvvetlerinin takibatmdan koruyacak 5ekildé bir teşkilat yapısına sahip bulunmaktadır. Çete liderleri, yeterli delil olmadan
kendilerinin mahküm olamayacakların
ı bildikleri için bu durumu plabildiğince kııllarımakta ve yasal korumalarm zırhı altına girmeye çalışMaktadır.
Çünkü, bir çetede lider olan kimsenin otuz gün bile hapse girmesi, çetenin
yapt
ığı her türlü işin tehlike altına girmesi sonucunu do ğurabilir. Bu çerçevede, çetenin bir elemanı tarafından güvenlik kuvvetlerine, liderin aleyhine olabilecek en ufak bir bilgi verilmesi yasaklanmakta ve ihlali halinde
ispiyoncu olarak adlandır
ılan kişiye ölüm cezası verilmektedir (Organized Crime: ne Code and Its Functions..., Radzinowicz-Woifgang, p. 342).
Suç organizasyonları, rakiplerini polisten daha tehlikeli olaral gömektedir. Ayni komisyona ba ğlı suç organizasyonlar
ı, aralarındaki rekabeti,
centilmenlik antlaşması , kendi içlerindeki tahkim, yarg ısal süreç ve bir
suç organizasyonunun di ğer bir suç organizasyonunun iş ine müdahale
etmemesi şeklindeki örf ve adet kural ı ile sınırlandırınaya çalışmaktadırlar.
Suç organizasyonları , kendi içlerindeki rekabeti bu şekilde smırlandırırken, dışarı dan gelen yabancı rekabeti de suikast veya polise ihbar ederek önlemeye çal ışmaktadırlar. Bir suç organizasyonu, kendi faaliyet alaına giren yasal veya yasad ışı teşebbüslere, önce durumdan ho şnutsuz
n
kaldığı
nı ifade etmekte, buna ra ğmen, dışarı dan gelen grup iş e devam
ederse, o grubun elemanlarını tehdit etmekte, sakat b ırakmalta veya
öldürmektedir (Organ ized Crime: The Code and Its Functions..., RadzinowiaWolfgang, p. 343).
Bir suç organizasyonunun lider konumundaki kimseleri aç ısından en
fazla tehlikeli olan dü ş man ise, o çetenin alt seviyesinde bulunan
elemaniardır. Eğer suç organizasyonunun lider kadrosu ya şlı ve çetenin
elemanları genç ise bu tehlike daha da artmaktad ır. Yaşlı olan lider kadrosuna, liderlerin kendi arkada ş lan tarafından gösterilen saygı , liderlerin
kendi öz çocuklan dahil, alt seviyede bulunan genç elemanlar tarafmdan
gösterilmeyebilmektedir. Çete içerisindeki ya şlı yönetici sınıfı, genç nesli
gizilgüç (potansiyel) bir tehlike olarak görmekte ve kendi kon6mlar ını
sağlamlaştırmak ve ayakta kalabilmek için gerekli savunma tedbirleri alabilmektedir. Bu tedbirlerden biri, bir suç organizasyonunun ba şının, n%afyar
ım kurallarını hiç çekinmeden gençlere uygulayabilmesi ve gerekti ği
durumlarda tereddüt göstermeden silah ını kullanabilmesidir. Çe şitli defalar belirtildiği üzere, mafyanm kurallarmdan biri, suç organizüsyonun
elemanlarının, patronuna karşı dürüst, saygılı ve doğru davranmas ı ve
patronun her türlü emir ve talimatlanna şartsız olarak itaat etmesidir.
İş te bu kuraldan ötürü, patron, elemanlar ına karşı kullanmak üzere çok
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büyük yetkilerle donat ılmıştır. Eğ er mafyamn itaat konusunda özel kurallan bulunmayı p da çete elemanlarmdan normal seviyede bir sayg ı ve
itaat beklenseydi, patronun, elemanlar üzerinde hMcimiyet kurmas ı oldukça zorlaşırdı. Aynca, Sicilya mafyasmın kuralları yazıya dökülmediğinden
ve genel hatlanyla belirlendi ğinden, kuralın kapsamını ve ihlalini yalnızca
patron belirlemekte ve patronun hiçbir şekilde hata yapmayaca ğı kabul
edilmektedir (Organized Crime: The Code and üs Functions..., RadzinowiczWolfgang, p. 343).
Bir suç organizasyonuna katılan kimse, nası l ki organizasyonun karar
veridilerinin kendisine ödül vermeye yetkili oldu ğunu kabul ediyorsa, 0
organizasyonun karar vericilerinin, kendisini cezaland ırmak, hatta
öldürmek konusundaki yetkisini de kabul etmek durumundad ır. Bu husus,
suç organizasyonün i şleyiş şeklinin doğ al bir sonucudur. Çünkü, suç
organizasyonu içerisinde yer alan kimseler, yasad ışı işlerle uğraştıkları
için, ma ğdur bile olsalar polis ve mahkemeye hiçbir şekilde ba şvuramazlar. Yukarı da belirtildi ği üzere, suç organizasyonlarının örf ve Adeti,
kişinin meşru otoriteye ba şvurmasını yasaklamakta, buna mukabil, orgartizasyonun üst kesiminde bulunan kimselerin, alt kesime kar şı her türlü
şiddete başvurmasmı meş ru saymaktad ır. İşte bu kuraldan ötürü, suç
organizasyonlarını n patronları , alt kesimde bulunan kesimleri sürekli
olarak sömürmektedir (Organized Crime: D ı e Code and Its Functions..., Radzinowicz-Wolfgang, p. 346-347).
V. SUÇ ORGAN İZASYONLARI İLE MÜCADELENİN
ÖZEL ZORLUKLARI
• Organize suçun kendine özgü iki tehlikeli niteli ği bulunmaktadır. Bunlardan ilki, suç organizasyonlarının toplum katmanlar ıru yozlaştırması,
diğeri ise infaz gücüne sahip olmas ıdır. Organize suçun bu iki tehlikeli
niteliği onu diğ er suçlardan ayırmakta. ve organize suçun demokrasiye
ve ticarete bir tehlike olu şturduğunu göstermektedir (Wrobleski-Hess, •p.
384, Passas, p. 42). Ku şkusuz, yasal teş ebbüsler de kamu görevlilerini
yolsuzluğa bulaştırarak ve böylece toplumu yozla ştırarak birtak ım haksız
çıkar elde edebilirler. Ancak suç organizasyonlarm ın yaptığı iş , genellikle
yasalar tarafından yasaklandığı için, toplumun kesimleri (memur, gençlik,
vb.) yolsuzluğa bula ştırılmadan, yozla ştırılmadan yasad ışı işlerin
yapılabilmesi mümkün de ğildir. Bu açı dan, suç organizasyonlarının toplumun çeş itli kesimlerini yozla ştırması , yasadışı iş lerin yürütülmesinin olmazsa olmaz (conditio sine quo fon) ko şuludur. Toplumu yozla ştırmadan
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Şekil 1. Suç Organizasyonlar ı n ın Faaliyet Şablonu.
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kastedilen husus, sadece, kamu görevlilerine rü şvet verilmesi de ğildir.
Toplumu yozla ştırmamn çok farklı yolları bulunmaktadır.
Suç organizasyonlarmm yapt ıkları yasal ve yasadışı faaliyetlerin
ş ablonunu gösteren yukandaki şekil, organize suçun yozla ştıracağı sektörlerin boyutunu açık bir şekilde ortaya koymaktad ır.
Organize suçla mücadelenin özel zork ıklanıu, organize suçun toplumu
yozlaştırması ve infaz gücüne sahip o1ms ı teşkil eder.
1. Toplumu Yozla ştırma
Genellikle uluslararası boyutta faaliyet gösteren suç organizasyonlar ı
konusunda halkı n son yıllarda dikkati, yolsuzluk ve toplumsal bbzulma
üzerine odaklannuştır. Suç organizasyonları, yolsuzluğa bulaşmış kamu
görevlilerinin yard ı miyla, düzgün ve ihtiyatl ı bir ş ekilde faaliyetlerini
yürütmektedir. Bu durum yaln ızca demokrasiye, artan oranda bir tehdit
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oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda uluslararası ticari faaliyetler için
de büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Ancak, söz konusu iki sorun genelilde yazarlar tarafından beraberce incelenmemi ştir. Bundan da öte, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Amerikan Devletleri Organizasyonu (OAS), Avrupa Birli ği (EU), Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi
ndaki yolsuzkuruluşlar, sadece kamu görevlileri ile yasal i ş dünyası arası
luk konusuna eğilnıiş lerdir (PaSas, 1998: 42).
Suçorganizasyonlarının yolsuzluğa bulaştırma ve toplumu yozlaştırma
konusunda, ABD Ba şkanı'nın Hukuk Uygulama ve Yargı idaresi Koniisyonu'nun yay ımladığı 1967 tarihli rapor, a şağıdaki somut olaylara i şaret
etmektedir:
ndan, birçok nedenlerden ötürü organize suç, en fazla
"Amerika açısı
kötülük saçan bir suç çe şididir. Organize suçu kontrol eden kimseler,
ına
yoksul kimseleri kumara teş vik ederek, sorunlu kimselerin sorunlar
ışkan
kurarak,
dürüst
ve
çal
tuzağı
çözüm olacağı inancıyla uyuşturucu
insanlardan tehditle para sızdırarak, mali açı dan zor durumda olan kimselere yüksek faiz karşılığı para vererek, kendilerine kar şı gelen insanları
sakat bırakarak veya öldürerek, kamu görevlilerine rü şvet vererek zengin
ve güçlü olıriaktadırlar. Organize suç, yalnızca bir avuç ki şinin birbirini
yemesi olarak değerlendirilmemelidir. Organize suç, yaln ızca Amerikan
kurumları
nı bozmakla kalmamakta, özgür bir toplumun çok önemli iki
özelliği olan dürüsflük ve bütünlü ğünü de tahrip etmektedir. Amerikan
mafyasının liderleri ve yandaşlan faaliyetlerine müdahale edilmemesini,
faaliyetlerinin serbestle ştirilmesini ve hukuka önem verilmemesini sa yann haberdar olabilece ği şu hususu telkin ve
makta ve bütün Amerikal ıları
tavsiye etmektedirler: Hükümet sat ılıktı r; zengin olmak istiyorsarı sahtekar ve namussuz olacaksın; dürüstlük aptallıktır; ahlak ise saflar için kurultuzaktır. (Wrobleski-Hess, 1990: 385).
muş bir.
Suç organizasyonlarının faaliyet türü; ister yasal, isterse yasadışı olsun,
söz konusu faaliyetlerin temel amacı para kazanmak ve karı en üst seviyeye
çılcarmaktır. Suç organizasyonlar ı, iş lerini düzgün bir şekilde yürütebilmek için gerek yerel düzeyde, gerekse merkezi düzeyde siyaset yapan
politikacıları ve güvenlik görevlilerini yolsuzluğ a bulaştırmakta ve bu
yönde çok para harcamaktad ır. Suç organizasyonlar ının, siyasetçileri ve
güvenlik görevlilerini yolsuzlu ğa bulaştırarak ulaş mak istedikleri hedef,
bir devlet boşluğu oluşturmaktır. (Wrobleski-Hess, 1990: 396). Passas' ın
çarpıcı benzetmesiyle suç organizasyonlarmm kamu görevlilerini yolsuzluğa bulaştırarak ulaşmak istedikleri temel erek, devletin fonksiyonlar ının
gizlice özelleştirilerek söz konusu fonlcsiyonlar ın çetelerin eline geçmesini
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sağlamaktır. (s. 43). (hangi kaynak ??? d.a.) Suç organizasyonlar ı; polisi,
yargıyı, cezaevlerini kontrollerine almak suretiyle ayakta kalıp elişebileceklerinin bilinci içerisindedir. (Wrobleski-Hess, 1990: 396).
Polisin, ceza yasalarını
n uygulanmasmda takdir hakkının bulunması
yüzünden, organize suç şebekeleri; polisleri, yolsuzlu ğa bulaştırılacak temel kamu görevlisi grubu olarak görmektedir. Polislerin kanunlar ı uygulamada geniş yetkilerinin bulunmasmdaıı ötürü, organize suç şebekeleri,
kendilerine belli kanunlar ın uygulanmaması için polise büyük miktarda
rüşvet vermekte en ufak bir çekince göstermemektedir. Rü şvet karşılığı,
kanunu ihlal edenlerin yakalanmaması veya sorguya al ınmaması, polis
yolsuzluğurtun yaln
ızca bir çeş ididir (Wrobleski-Hess, 1990: 396).
Goldstein, organize suç grupları tarafından polisin yolsıızluğaa
bulaştırılabileceği halleri şu şekilde sıralamaktadır:
- Soruşturmanın üzerini örtmek,
- Suçun işleneceği yerlere kasıtlı olarak gitmemek,
- Şüpheli hakkında, daha az cezay ı gerektirecek şekilde tutnak tanzim etmek,
- Ş üphelinin, polisle mahkemede ifadesini de ğiştireceği konusunda
anlaşma yapması,
- Ruhsat veya izin verilmesi, polisin inceleme ve uygun görmesine
bağlı olan hallerde, polisin kas ıtlı olarak ilgili makama yanl ış rapor
vermesi,
- Daha önce suç işlemiş kişilerin sabı ka veya emniyet k4'1tlarını
değiş tirmek (Wrobleski-Hess, 1990: 396).
Polisin yolsuzluğa bulaştığı durumda, bütün polis te şkilatı daha az
etkin bir konuma gelecek ve dürüst polis memurlan, te şkilat içerisinde
kime güveneceklerini kestiremeyeceklerdir. Yine polisin yolsuzlu ğa
bulaşması , halkın polise olan güveninin sarsılmasına da neden olacaktır.
Ayrı ca yolsuzluk, polisin profesyonelli ğfrıe, disiplinine ve etkinli ğine
önemli ölçüde tehdit olu ş turur (Wrobleski-Hess, 1990: 385, 396).
Suç organizasyonian; yalnızca polisi yolsuzluğ a bulaştırmakla kalmamakta, menfaatleri do ğrultusunda her tür kamu görevlisini, hatta yargıyı
bile yolsuzluğ a bulaştırabilmektedir. Suç organizasyoniar ının önemli kişileri hapishaneye düş se bile, suç organizasyonlan; cezaevi idaresini yolsuzluğa bulaştırabildiği için önemli adamlarına, cezaevinde konforlu bir hayat
yaşatabilmektedir.
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Organize suç gruplarının kamu görevlilerini yolsuzlu ğa bulaştırması
konusunda, son olarak, şu husus da hatırdan uzak tutulmamalıdır: Herhangi bir ülke veya rejim, yolsuzlu ğa karşı bağışıklığa sahip değildir. Bu
açıdan, yolsuzlu ğa karşı almacak olan tedbirleı in, yolsuzlu ğa sebep olan
faktör analizine dayanmas ı gerekir. Yolsuzluğ a karşı tedbir alınma sürecinde, yolsuzlu ğa katkı sağlayan hiçbir faktörü yads ımamak gerekir. Örneğin, bazen yasal şirketler tarafı ndan ödenen rüşvet; tefeciler, beyaz
kadın tibareti yapanlar ve hatta büyük suç organizasyonlar ının ödediği
rüşvetten daha fazla zarar doğurabilir. (Passas, 1998: 42).
2. İnfaz Gücü
Organize suça özgü ikinci nitelik, organize suçun, infaz gücüne sahip
olmasıdır. Suç organizasyonlarından duyulan korkunun ve sirımenin kaynağını, anılan organizasyonlarıninfaz gücünün varlığı oluşturur. Çağcıl
toplumlarda yalmzca devletin, kiş iler üzerinde bir infaz gücü bulunur.
nda diğer bir grup, örneğin organize bir suç grubu, devleEğer devlet dışı
tin sahip olduğu infaz gücünü ele geçirirse, bu durum, me şru devletin
na yol açar. (Wrobleski-Hess, 1990: 385).
hükümsüz kalması
Suç organizasyonları nda genellikle bir veya duruma göre daha fazla
olmak üzere "infazcı " unvanlı kişi veya kiş iler bulunmaktadır. İnfazcı
veya infazcıların görevi, suç organizasyonuna karşı gelen veya suç organizasyonunun isyanlĞr, inatçı üyelerini öldürmek veya sakat b ırakmaktır.
İnfazcı veya infazcı lara söz konusu görevlerin verilmesinin temel nedeni,
suç organizasyonunun bütünlüğünü ve iş lerin düzgün işlemesini sağlamaktır. (Wrobleski-Hess, 1990: 385).
Suç'organizasyonlannın şiddet taktikleri, halkın merak ve ilgisini çekmektedir. Mafya ile ilgili sat ılan kitapların çokluğu veya mafya konulu
filmlerin veya dizilerin yüksek seyredilme oran ı, bunun en büyük kanıtıun ilgi gösterilmesi, halkm, kendisinin kat ılamada. Mafya konusuna yoğ
nı, mafya
faaliyetleri
seyrederek
veya okuyarak bir tatmin sa ğladığı
dığı
unu ve ima yoluyla söz konusu faaliyetlere
faaliyetlerini heyecanlı bulduğ
onay verdiğini gösterir. Bir başka deyişle, mafya konusunun popüler olması, mafya karakterlerine insanlar taraf ından duyulan özentinin dışa vurulması anlamı na gelir. Ancak, yazarlann fikrine göre, organize suçla ilgili
kitap ve filmlerin popüler olmas ı , toplumun organize suçun yaln ızca varlığı
konusunda bilgi sahibi olduğunu gösterir. Toplumun çok az bir kesimi,
organize suçun topluma olu şturduğ u gerçek tehlikenin farkına varır.
(Wrobleski-Hess, 1990: 385).
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3. Polis ve Organize Suç
Wrobleski ve Hess'in de isabetli olarak belirttikleri üzere, organize
suç yalnızca polisin değil, bütün toplumun sonmudur. Buna ra ğmen halk,
yanlış bir şekilde, organize suçlarla uğraşmak görevinin yalnızca polisin
sorunu olduğunu düşünmekte ve polisin, çete faaliyetleriyle uğraşaııların
yakası
na yapışmasıyla çete sorununun çözünılenebileceğini düünmektedir. Halbuki, yalnzca polisin çabas ıyla çetelere karşı etkin bir şekilde
mücadele verilebilmesi mümkün de ğildir. Çetelere karşı etkin bir şekilde
mücadele verilebilmesi için vatanda şın yardımına ihtiyaç duyulmakta ve
yargı ile siyasetin yolsuzlu ğa bulaşmamış olması gerekmektedii. (Wrobleski-Hess, 1990: 397).
Wrobleski ve Hess, güvenlik görevlilerinin organize suçlarla mücadele esnası
nda karşılaştıkları özel zorlukları şu şekilde sıralamaktadır:
- Vatandaşları
n işbirliğ inin olmamas ı,
- Organize suç elemanlarını
n benimsedikleri örf ve adet kuralları
gereği güvenlik görevlilerine bilgi vermemeleri,
- Suç organizasyonlarmın sahip oldukları inanılmaz zenginlik, güç
ve organizasyon yapıları,
- Diğer kamu görevlilerinin, siyasetçilerin, yarg ı personlirıin ve
ceza infaz görevlilerinin yolsuzlu ğa bulaşmalan. (Wrobleski-HĞss, 1990:
397).
Organize suçlarla mücadele esnasmda kar şılaşı lan sorunlarda n en ciddi olanı, vatandaş larm, polisle işbirliği yapmaması ve polise yard ım etmemesidir. Bundan da öte, vatanda ş lar, polise yardımcı olmak şöyle
dursun, birçok vatanda ş, yasadışı işlerle uğraşarak, örn ğin yasadışı
kumar oynayarak, çalı
ntı veya korsan mal alarak, uyuşturucu madde safin
alarak, suç organizasyonlar ının ihtiyaç duydukları sermayeyi sa ğlamakta
ve onları
n büyümesine yardım etmektedir. Bu çerçevede, organize' suçlara
karşı mücadelede başarı kazanılmasınm, büyük oranda halkın desteğ
inin
alınmasına bağlı olduğ
u açıktır. (Wrobleski-Hess, 1990: 397-398).
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4926 SAYILI
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE YASASI
DEĞİŞİ KLİ KLER VE YEN İ DÜZENLEMELERE İ LİŞKİ N
AÇIKLAMALAR*
Av. Rifat ÇULHA**

GİRİŞ
4926 sayılı Kanun, kendisinden önce yürürlükte bulunan ve 1510 Say ılı
Kanun'u 72. madde ile ılga eden 1918 sayil ı Yasa'yı ortadan kaldırdığı
gibi; 3217 sayılı Yasanın'm, geçici 1. maddesi, 20.01.1993 tarihli ve 3864
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Göre Kaçak ve Kaçak Zann ı İle Tutulan
Her Çeşit Eşya Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun'u;
çok eski bir yasa olan 07.01.1932 tarihli ve 1920 say ılı, "Gümrük Memurlarmdan Vazife-i Memuresini Suiistimal Edenlerle Vazife veya Mesleklerinde Kendilerinden İstifade Edilmeyenler Hakkında Yapılacak Muameleye
Dair Kanun" da "Yürürlükten Kald ırılan Hükümler Başlıklı 38. madde
ile yürürlükten kaldırmıştır.
Yasa, getirdiği hükümler nedeniyle, gerek Anayasa'n ın, gerekse
nda
TCK'nin 2. maddesi gereğince, görülmekte olan veya infaz a şaması
(gerek hükümlülük gerekse şartlı tahliye evresi sonrası bekleme dönemindekiler için) hem ceza hem de vergi aff ı içeren bir "özel af" niteliğini de
taşımaktadır. Nitekim, yasanın, ekonomik suça ekonomik ceza ilkesinin
nda özgürlüğü ba ğlayıcı cezaların yerine,
gereği, istisnai durumlar dışı
sadece para .cezası yaptırımı getirilmiş bulunduğundan; gerek tutuklu,
gerekse hükmen tutuklu bulunanların, salıverilmesi veya para cezalarına
n ele aluımasını gerektiruygulanacak 5 ila 7,5 yıllık zamanaşımı konularını
mektedir. Aynca, yasanın 31. maddesinin 3. fıkrasında açıkça belirtildiği
gibi, "Zoralım hakkı düşen veya takibi zamana şımına uğrayan eşyanın
bedel ve vergileri almmaz." denilerek, bir vergi aff ı da konulmu ştur.
* Bu incelememiz bilimsel bir sunu ş olmaktan çok,yeni yasan ın getirdi ğ i yeni
düzenlemeleri olumlu olumsuz yönleri ile incelemek amac ını taşımaktad ır.
** Edirne Barosu avukatlarından.
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Yani bu yasa, ayın zamanda, sessiz sedas ız çıkarılmış geniş kapsamlı
bir özel af yasasıdır!
Yasanın genel gerekçesinde de gösterildi ği üzere, 1918 sayılı Kanun'un
değiştirilmesini zorunlu kılan temel nedenler şöyle özetlenebilir:
Süreç içerisinde, suç tanımlarmda önemli değişiklikler olmuttır. 1932
yılında önem arz eden a şırı korumacılık, tekelcilik, 2000'li y ıllarda yerini,
serbest piyasa ekonomisine terk etmi ştir. Bazı mallardaki (ispirto, ispirtolu içkiler, kibrit, tuz..) tekel kaldırılmış, dolayısıyla tekel suçları esas
alınarak hazırlanan 1918 sayılı Yasa, uygulanamaz hale gelmi ştir. özü
itibariyle, gümrük kaçakç ılığı olmamakla birlikte, devletçe önem atfedilen
bazı filler de kaçakçılık kanununa konulmu ştur. Bunlara, devletçe ihraç
şartıyla müşterisine satılan ürünler ile emniyet bölgelerine eşya giriş çıkışı
örnek olarak gösterilebilir.
1918 sayılı Yasa'da, cezada adalet ilkesi sağlanamamıştır. Bu nedenle
de zaman içerisinde farklı uygulamalar, çifte standart yapt ırımlr, fil ile
yaptırım arasmda dengesizlik ve uyumsuzluklar meydana gelnıitir. Yasa- nın boşlukları, özellikle ceza hukuku ilkelerine de pek uygun olmamakla
birlikte; yargı kararları ile doldurulmaya çali şılmıştır. Bakanlar Kurulu
Karan ile uygulanacak cezanın belirlenmesi gibi, ceza adaletine ve ceza
hukuku ilkelerine uymayan durumlar ortaya çıkmıştır. Belirli rkamların
saptanmasında, özgürlüğü bağlayıcı cezaya veya tazmini nitelikteki para
cezasma çarptırılma gibi çok tartışılan bilirkişilik kurumunun devreye
girmesi, objektifli ği ortadan kaldırmakta ve sübjektif hale geti ılnektedir.
Beyan usulünün gerek ihracatta, gerekse ithalatta istenilmden baz ı
yanlışlıklara neden olmas ı ve bunun sonucu olarak da her ne kadar
kaçakçılık suçlannda manevi unsur, kast unsuru aranmakta ise de uygulamada bu suçlar, şekli suçlarmış gibi ağır özgürlüğü bağlayıcı cezalara
neden olmuştur.
Nakliyeciler, arac ı ihracatçılar veya ihracatçılar, tüzel kişilerin yetkili
kişileri, gümrük komisyoncuları, toplu kaçakçılı
k suçunun ortakları olarak,
çokça asıl fail veya faillerle bir ilintisi olmamasına yani manevi dayanışma
ve suç işlemek kasıtları olmadığı halde sırf icrada biçimsel birliktelik yüzünden sanık olmuşlar ve ağır özgürlüğü bağlayıcı ceza yaptırımları ile
karşılaşmışlardır.
Yeni yasa ile yeni Gümrük Yasas ı ve Yönetmeliği, AB gümrük mevzuat
arası
nda bir örtüşme sağlanmak istenmiş ve uygulamada ceza hukukunda
yer almamasına rağmen özellikle ekonomik ceza hukuku alan ında Yargı116 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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tay'ımızm öğretide sıkça tenkit edildiği üzere bir nevi hukuk yaratma
yolu ile cezalandırı labilen (Yargıtay'ımızın yorum ve uygulamaları ile)
bazı kaçakçıl ık fiillerinin de suç teorisine ve ö ğretiye uygun biçimde tan ımı
yapılarak, tereddütler ortadan kald ırılmak istenilmiştir.
n tümü hakkında yargının
Kaçakçılık olaylarına iliş kin davranışları
kurularak, idari karar
gümrük
komisyonları
yükünü hafifletmek amacıyla,
verilmesi sa ğlanmak istenilnıiş tir. Ancak itirazlar konusunda Sulh Ceza
Mahkemeleri de yetkili k ılınnııştır. Bunun, zaten i şleri yoğun olan Sulh
Ceza Mahkemeleri'nin işlerini arttıracağı ve işlerin uzaması sonucunu doğuracağı kuşkusuzdur!
Uyum yasalan çerçevesinde arama ve silah kullanma konular ı açık
bir şekilde düzenlenmiş tir ki, bu uygulamada karşılaşı lan aksaklıkları
ortadan kaldıracaktır.
Toplumun gözünden kaç ınlan bir özel af niteliği de taşıyan bu yasa,
n özellikle ceza hukukunda
nı
getirdiği yeniliklere rağmen, yine de yargı
sakıncalı olan hukuk yaratma yükünü getirece ği bir uygulama süreci ile
karşı karşıyadır.
dar anlamda kaçakçılı k suçlannı;
Bu incelememizin birinci ısmında,
k
rusu yasada sözü ediikinci bölümde, kaçakçılık suçlarıyla ilgili daha doğ
len diğer suçlan; üçüncü bölümde, yasadaki di ğer önemli düzenlemelerden
bir kısmını ve dördüncü bölümde de yasaya ilişkin değerlendirmemizi
sunacağız.
I. BÖLÜM
DAR ANLAMDA KAÇAKÇILIK SUÇLARI
ı, 1916 saydı Yasa'da olduğu gibi, 4926 sayılı yeni Yasa da "KaçakTıpk
çılık" deyimini bir terim olarak belirli bir anlamda kullanmaktad ır.
Gerçekten, kanunun "Suç Te ş kil Eden Fiiller" başlıklı İkinci Bölüm'ünün, "Kaçakç ılık Fiilleri" başlıklı 3. maddesinde, "A şağıda yazılı
fiffieri işlemek kaçakçıliktır." dedikten sonra, (a)-(ı ) ana bentleri ve bunların alt bentlerinde bu fiilleri s ıralamıştır.

Halbuki, yeni yasa da eski yasada oldu ğu gibi yer alan suçlar, sadece
3. maddede (eski yasada birinci maddede) say ılanlar değildir.
Örneğin, "Teşekkül Halinde ve Toplu Kaçakç ılık" başlıldı 5. madde,
"Devlet ve Kamu Güvenli ği Aleyhinde Kaçakçılık" başlıklı 6. madde, "Kaçakçılığa Yardım" başlıklı 11. madde, "Sahte Belge Düzenleme" ba şlıklı
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12. madde, "Yolcular Tarafından İşlenen Suçlar" başlıklı 13. madde, "Deniz
Taşıtları" başlıklı 14. madde, "Suç Uydurma ve iftira" ba şl1kl1 ı 32. maddelerle, daha farklı suç tarifi ve yaptırımları da getirilmi ştir.
Biz, bu bölümde, yasan ı n 3. maddesinde tek belirtilen dar anlamda
kaçakçılık suçlarını inceleyeceğiz.
1. İTHAL KAÇAKÇILI Ğ I SUÇLARI VE YAPTIRIMLARI

4926 sayılı Yasa'nuı , 3. maddesinin a şağı daki bent ve alt bentlerinde
a. 1. Herhangi bir e şyayı , belirlenen gümrük kap ıları ndan geçirmeksizin Türkiye'ye ithal veya buna te şebbüs etmek.
Yaptırımı: Yasanın 4. maddesinin (a) bendine göre: E şyanın:gümrük
lenmiş değerinin üç katı
ndan az, altı katı ndan fazla olmamak üzere a ğır
para cezası; eşyarun değ eri fahişse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezas ı
na
ve eşyanın gümrülclenmi ş değerinin üç katı
ndan az, altı katından fazla
olmamak üzere a ğır para cezasıdır.
2. Herhangi bir e şyayı gümrük iş lemine tabi tutmaksızın, Türkiye'ye
ithal veya buna te şebbüs etmek.
3. Transit rejimi çerçevesinde ta şı
nan serbest dolaşı mda bulunmayan
eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak
veya buna teş ebbüs etmek.
4. Yukarı daki alt bentlerde belirtilen e şyayı bilerek taşımak, satmak,
satın almak, saklamak, satış a arz etmek ya da alınıp satilmasina aracılık
etmek.
Yaptırımı : (2., 3. ve 4.'deki fiillerin ortak) 4. maddenin (a) bendinin 2
numara alt bendine göre: E şyanın gümrüklenmiş değerinin üç katından
az, altı katı
ndan fazla olmamak üzere a ğır para cezasıdır.
b. Kanunlara veya Türkiye'nin taraf oldu ğu uluslararası antbşma veya sözleş melere göre ithali yasak olan herhangi bir e şyayı ithal etmek
veya buna teş ebbüs etmek; bu e şyayı bulundurmak, satmak, satın almak,
saklamak, satış a arz etmek, alı
nıp satılmasına aracılı k etmek veya bilerek
taşımak.
Yaptınmı : 4. maddenin (b) bendine göre, ithal giri ş eşyasında CIP
kıymetinin 5 kat ından az, 10 katı ndan fazla olmamak üzere a ğır para
cezası ve fail hakkında iki seneden altı seneye kadar a ğır hapis cezasıdır.
(Ağı r Ceza Mahkemesi)
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c. Gerçeğe aykırı belge ile gümrük idaresini yan ıltarak,vergilerirıi
hiç ödememek veya eksik ödemeyi, vergileri ödenmeksizin ödenmi ş veya
işlemleri yaptırılımş gibi göstermeyi, vergiye tabi oldu ğ u halde muafiyete
tabiymiş gibi göstermek suretiyle e ş ya ithal veya ithale te şebbüs etmek.
nmamış ya da eksik
Yaphrımı : 4. maddenin (c) bendine göre: Hiç al ı
ndan
fazla
olmamak üzere, a ğır
ı
az,
20
kat
alınmış vergilerin 10 katından
para cezasıdır.
d) 1. ithali; lisansa, şarta, izne, k ısmtı ya veya belli kurulu şlann vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan e şyayı gerçeğe aykırı
her türlü beyanname ve belge ile gümrük idaresini yan ıltarak i şlemini
yaptı rmak suretiyle ithal etmeyi veya bunlara te şebbüs etmek.
Yaptırı m': 4. maddenin (d) bendine göre: E şyanı n gümrüklenmiş değerinin üç kat ından az, altı katı ndan fazla olmamak üzere a ğır para
cezasıd ır.
2. ithali, insan sa ğlığı ve güvenliğ i, hayvan ve bitki varl ığı ve sağlığı,
çevrenin korunmas ı , tüketicinin do ğru bilgilendirilmesi ve ticari kalite
yönlerinden standardizasyon kontrolüne tabi olan e şyayı , standarda uygun olmadığı halde gerçe ğe aykırı her türlü beyanname ve belge ile gümrük idaresini yarultarak standarda uygun ya da standart d ışı göstermek
suretiyle ithal etmek.
ndan az, yirmi
Yaptırım': E şyanı n gümrüklenmi ş değerinin on kat ı
ndan fazla olmamak üzere a ğır para cezasıdır.
katı
e. özel kanunlan gere ğince belirli iş ler için vergiden tamamen muaf
veya k ı smen muaf olarak ithal edilen e şyayı ithal amacı dışı nda kullanmak
n almak.
veya, satmak veya bilerek satı
Yaptırı nw 4. maddenin (e) bendine göre: Hiç al ınmaımş veya eksik
ndan fazla
alınmış vergilerin yasal faizi ile birilikte 7 katından az, 14 kat ı
olmamak üzere a ğır para cezasıdır.
f. Herhangi bir i ş lem veya amaç için belli şartlarla Türkiye'ye geçici
olarak ithal olunan e şyayı her türlü beyanname veya belge düzenlemek
suretiyle gümrük bölgesinden ç ıkarmadığı halde çıkarmış gibi göstermeyi,belirtilen ş ekilde geçici olarak ithal edilen e şyayı satmak veya bilerek
n almak.
satı
Yaptırı m': 4. maddenin (f) bendine göre, e şyanın gümrüklenmi ş değerinin 3 katmdan az, 6 katmdan fazla olmamak üzere a ğır para cezas ıdır.
nda i ş leme rejimi çerçevesinde ithal edilen
g. Gümrük kontrolü altı
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

119

RİfatÇULHA

makaleler

veya bunun kullanılması sonucu elde olunan e şyayı gerçeğe aykırı her
türlü beyanname veya belge düzenleyerek serbest dola şı ma sokı ayı veya
buna teş ebbüs etmek.
Yaptırımı : 4. maddenin (g) bendine göre, e şyanın gümrüklenmiş
değerinin 2 kat ı ndan az, 4 katı ndan fazla olmamak üzere a ğır para
cezasıdır.
h. Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki e şyayı gümrük
idaresinin izni olmadan k ısmen veya tamamen ç ıkarmak veya de ğiştirmek.
Yaptırı nu: 4. maddenin (h) bendine göre, e şyanın gümrülclenmiş değerinin 2 kat ından az, 4 katından fazla olmamak üzere, a ğır para cezasıdır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus a şağıda da aç ıklayacağımız gibi
antrepo veya geçici depolama yerlerinden gümrü ğon izni olmadan ç ıkartılan eşyanın ithali lisansa, ş arta veya izne k ısmtıya,standardizasyon kontrolüne veyahut kurulu şların verecekleri uygunluk ve yeterlilik belgesine
tabi olması halinde 4. maddedeki (d) bendi yapt ırımları yani
gümrülclenmiş değerinin üç katından az, 6 katından fazla veya gün ırüklenmiş değerin 10 katından az, 20 katından fazla olmamak üzere a ğır para
cezasıdır. (bkz. Yukarı da 3. madde (1) ve (2) alt bentleri suçlar ı !) Burada
ş u hususlar göz önünde tutulmal ıdır:
Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraldan ile karaular ı , iç
suları ve hava sahas ı
nı (4458 sayılı Gümrük Kanunu 2. maddesi);
Gümrük Kap ısı , Gümrük bölgelerine giriş, çıkış ile gümrük i şlemlerinin yap ıldığı, 4458 sayıli Gümrük Kanunu 33. madde uyarınca ilan edilen
yerleri;
Gümrük İş lemi: Gümrük idarelerince gümrük mevzuat ı ve ilgili diğer
mevzuat gere ğince yap ılan iş lemleri (4926 sayılı Kanunun 2. madddesinin
(e) bendi);
Gümrük Rejimi: 4458 say ılı Gümrük Kanunu'nun 3. maddesinin 15.
bendine göre);
a. Serbest Dola şı ma Giriş rejimini, (Gümrük Kanunu, 74. ve devam ı
maddeler);
b) Transit Rejimini, (Gümrük Kanunu, 64. ve devam
ı maddeler);
c) Gümrük Antrepo Rejimini, (Gümrük Kanunu, 93. ve devam ı maddeler);
d) Dahilde İş leme Rejimini, (Gümrük Kanunu, 108. ve devam ı maddeler);
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e) Gümrük Kontrolü Altı
nda işleme Rejimini, (Gümr(ik Kanunu, 123.
ve devamı maddeler);

0 Geçici ithalat rejimini, (Gümrük Kanunu 128. ve devam ı maddeler);
ı maddeg) Hariçte işleme Rejimini, (Gümrük Kanunu, 135. ve devam
ler);
h) ihracat Rejimini, (Gümrük Kanunu, 15-151. maddeler);
Gümrük Vergisi: Gümrük idaresi veya ba şka idarelerce, eşyanın ithali
veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer mali yükünılülülderi
(4926 saydı Kanun'un Madde 2/j bencil) gösterir ve kapsar. Bu ana yapt ırımların dışmda, aşağıda açıklayacağımız genel ve özel artırım nedenleri
de ayr
ıca uygulanacaktır (bkz. 5., 6., 7., 8. maddeler). Burada, ithal kaçakçılığı suçları eski yasaya göre daha kapsaml ı ve sıralı biçimde sıralanmıştır.
Ancak genelde üç grup ithal kaçakçılığı gözlenınektedir:
a. İthali mümkün eşyada kaçakçılık,
b. ithali izne bağlı eşyada kaçakçılık,
c. ithali yasak eşyada kaçakçılık.
Burada önemli olarak (c) bendinde sözü edilen eksik vergi veya hiç
ödememeye ilişkin fiillerin kaçakç ılık suçu olarak kabul edilmesidir. Bu
filler, Gümrük Kanunu'nda da idari yönden müeyyide altma almd ığmdan
ve idari yöndeki uygulamalarda kast unsuru aranılmadığmdan, bu bentte
tanunlanan fiilin kaçakçılık kasti ile yapılması hali suçun maddi unsuru
olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, suçun önemli unsuru, gümrük idaresine gerçeğe aykırı belge ibrazıdır. Bu belgenin hiç vergi ödememek
veya eksik vergi ödemek gibi bir amaca yönelik olmas ı ve gümrük işlemlerinde bu durumun idare tarafından tespit edilmesi gerekecektir. Belge
deyimi, "Fatura, yük senedi, ATR belgesi, banka dekontu" gibi ticari
yaşamda kullanılan belgeleri içermektedir.
Maddenin (d) bendinde ithali lisansa, şarta, izne, kısıntıya, belli
kuruluşları
n vereceği belge veya standardizasyon kontrolüne tAbi olan
ı m getinda suçun maddi unsurunun oluşması yönünden bir ayır
eşya arası
rilerek bir ayırım yapılmış ve iki alt bent halinde düzenleme getirilnıiştir.
Suç tanımlanmasında böyle bir ayırıma gidilmesinin nedeni standardizasyon kontrolüne tabi e şyada teşebbüs halinin kaçakçılık suçu olarak sayılmamasıdır. Bunun nedeni, gümrüğün gözetim ve denetimi alt ında bulunan
eşyanm standart kontrolünün beyandan sonra yapılması ve uygunluğu
standart idaresinin belirlemesi nedeniyle e şyanın ithalinin men edilebilmesidir.
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Bu bentle, 1918 sayılı Kanun'dan farklı olarak, yeni bir suç tanımı
nda i şlenebilir. Kanunun verdiği yetyapılmıştır. Suç, ancak ithalat sırası
kiye dayanılarak yürürlüğe konmuş kararları veya lisans veya izindeki
nmadığı halde alınmış
kayıtlara aykırı olması ya da lisans veya izin al ı
gibi belge düzenlenmesi, belge ibrazı ile gümrük idaresinin ya şıltılması
suretiyle işlemin yaptınlması veya yaptı nimak istenmesidir.
4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 58. ve 59. maddelerinde, beyana
ilişkin esaslar düzenlenmi ştir. Aynı kanununu 63. maddesinin birinci fikrasında, "Beyannameler, tescilden sonra düzeltilmez." kuralı getirilmiştir.
Ancak yine aynı madde, "Beyan sahibinin talebi üzerine tescilcen sonra
ndaki alanları
n
eşyanm cins, nevi ve niteli ği ile marka ve numaralar ı dışı
düzeltilmesine, gümrük idaresince izin verilece ği" de belirtilmiştir.
Buna göre, gerçeğe aykırı beyanname verilmesinin gümrü ğü yanıltma
amacıyla yapıldığının anlaşılması hali suçun maddi unsurunu olu şturmaktadır.
Burada, "yanıltma"dan amaçlanan, sadece beyanname ve eü belgelerin yetkili memur taraf ından incelendiğinde anlaşılamaması halidir. Yani
beyanname ve belgeler ile e şyalara üzerinde her türlü inceleme, muayene
ve araştırma sonucu gerçeğe aykırılık ve yanıltma unsuru tespit edildiğinde suçun işlendiği kabul edilecektir.
Bu nedenle, gümrük mevzuatı açısı
ndan, beyanname ve eki belgeler
incelendiğinde eşyaııın lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların
verecekleri uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi oldu ğu tespit edildi ğinde; bu yanl ışlığın anlaşılması ile artık gümrük idaresinin yapabileceği
birtakıni işlemler olduğundan, yanıltılmadan söz edilemeyeceği cihetle,
ilgili belgenin ibraz ı ile madde kapsamı "suçun oluşmadığmın kabulü"
gerekecektir.
• Diğer taraftan, bu fiilli" teşebbüs" halinde kalması durumunda, ithalat
işlemlerinde gerçeğe aykırı belge kullarulmaması veya izin, şart, kısıntı,
uygunluk hükümlerinin sonradan ancak gümrük denetiminde iken yerine
getirilememesi durumunda fiilin (d) bendinin (1) numaral ı alt bent kapsamında mütalaa edilmemesi gerekecektir. Çünkü bu alt bentte belirtilen
teşebbüs halinin yaptınma bağlanmasının amacı, kayıt ve koşula tabi olmayan eşya ithalatı
nı
n önüne geçilmesi ve ki şilerin böyle bir davram ştan
caydırılmasıdır.
İç ve dış emniyetin sağlanması, halkın, hayvanlar
ın, bitkilerin korunması, tarih ve sanat eserlerinin ülkeden ç ıkarılmasının önlenmesi amacıyla
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veya ekonomik zorunluluklar halinde ve ülkenin hayati ç ıkarların koruyabilmek için alınması gereken önlemler konusunda mevzuat, Bakanlar
Kurulu'na yetki verildiğinden ve bu önlemlerin ba şka türlü düzenlenmesinda alı
nan önlemlere aykırı
nin de mümkün olmayaca ğı gerçeği karşısı
davranışm suç oluşturacağı gerekçede belirtilmiş ve fakat özgürlüğü bağlayıcı ceza yerine parasal bir yaptırım getirilerek suça konu e şyanın zor
alımı da kabul edilmiştir.
Ayrıca, başta Gümrük Kanunu olmak üzere, diğer özel kanunlar gerenda kullanan eşyanm ithal amacı dışı
ğince, tam ve kısmi muafiyet tanı
rulması, satılması veya bilerek satın alınması halleri de suç say ılmıştır.
Herhangi bir işlem veya amaç için, Türkiye'ye geçici olarak ithal edilen
eşyanın zorlayıcı neden olmaksızın süresi içinde Türkiye'den ç ıkarılmaması veya çıkarılmış gibi gösterilmesi eklindeki davranışlar suç fiili olarak
kabul edilmiştir.
3. maddenin (h) bendinde, antrepo veya geçici depolama yerlerindeki
eşyanm izinsiz olarak buralardan ç ıkarılması veya değiştirilmesi de suç
olarak tanımlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu, antrepo rejimini kapsamli olarak düzenledi ğinden ve buralara eşyanın giriş ve çıkışı gümrüğün
denetiminde belgeye dayanılarak yapıldığından yazılı izin olmaksızı
n eşya
çıkarılması suç fiili olarak tanımlanmıştır. Bu filin ayrı bentte düzenlenmendan dolayı bu
sinin amacı, bu yerlerin gümrük denetimi altmda olmas ı
davranışın maddenin (a) bendinde değerlendirilmesinin önüne geçilmen antrepo veya geçici depolama yerlerinden
sidir. Gümrüğün izni olmaksızı
çıkarılan eşyanın belirli şart ve koşullara bağlı olması durumunda ise, (d)
bendi kapsam
ında değerlendirmek gerekecektir.
2. İHRAÇ KAÇAKÇILI ĞI SUÇLARI VE YAPTIRIMLARI
4926 sayılı Yasa'da, 3. maddenin (b) bendi ve (ı) bendindin üç alt
bendinde ihraç kaçakç ılığı suçları tanımlanmıştır.
3. maddenin (b) bendinde, kanunlara veya Türkiye'nin taraf oldu ğu
uluslararası anfiaşma veyasözleşmelere göre, ihracı yasak olan bir eşyayı
ihraç etmek veya buna teşebbüs, suç sayılmıştır.
Burada önemli bir yenilik getirilnıiştir. Eski yasada 1/B ve 1/C'de
öngörülen suçta, yasaklamanın idari bir işlemle de oluşması olanaklıyken;
3 (b)'de artık yasa veya uluslar arası andlaşma veya sözleşme ile mümkün
olabilmektedir (Antlaşma ve sözleşmelerin onayı ve yasa ile yürürlü ğe
girmeleri de yasa ile oldu ğundan).
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Özel yasalardaki yasaklamalar bu maddenin kapsanuha girmemektedir.
3. maddenin (ı) l'de "ihraç eşyası"nda beyana ba ğlı olarak oluşan
bir suç tipi yer almıştır:
Ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre 'mikürı' veya
'cinsinde' %1O'dan fazla farkl ılık çıkması", suç sayılmıştır. Burada manevi
unsur, suç işleme kastıdır.
Miktar farklılığı, eksiklik veya fazlalık olarak düşünüldüğünd, miktar
fazlalığı- eşyanın beyana tabi tutulmadığı gözetilerek madde kapsamında
düşünülmemesi gerekir.
Yaptınmı 4926 sayılı Yasa'nın 4. maddesinin (ı) bendinin (1) numaral ı
alt bendine göre;
"Eşyanın beyan edilen FOB kıymetinin üçte biri oranında gümrük komisyonlannca karara bağlanacak ve itiraz olanaklı (Sulh Ceza Mahkemesi'ne)
para cezasıdır."
3. madde (1) 2 numaralı alt bendinde:
"İhraç eşyası için gerçeğe aykırı belge ibrazı suretiyle ihracat vergilerini ödememek, eksik ödemek veya devletçe uygulanan te şvik, sübvansiyonlardan veya parasal iadelerden yararlanma şeklinde haksız menfaat
temin etmek", suç sayılmıştır.
Eski yasada 45. ve göndermesiyle çokça da içtihat yoluyla tn ım ve
yaptırınıı bulunan tartışmalı hayali ihracat suçunun düzenlenmesidir.
Yasanm gerekçesinde de belirtildi ği üzere, "teşebbüs", suç olarak
değerlendirilmemiştir.
Belirtilen menfaatler temin edilmi ş ise, suç oluşmuştur. Diğer bir ardatmıla, menfaat temin edilmediği veya gerçeğe aykırı belge ibraz edilip
menfaat temin edilmedi ği sürece, fiilin bu alt bent kapsammda de ğil,
üçüncü alt bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekecektir. Bu alt bentte, suçun maddi unsuru, gerçe ğe aykın belge ile işlem yapmak ve menfaat
temin etmektir.
Yaptırımı, 4. maddenin (ı ) bendinin (2). alt bendine göre, e şyanın
beyan edilen FOB kıymetinin beş katından az, on katından fazla olmamak
üzere ağır para cezasıdır.
3. madde (ı)-3'te, ihracı lisansa, şarta, izne veya belli kuniluşlarm
vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi e şyayı, belirtilen kayıt
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ve koşullara uyulmaksızm veya gerçeğ e aykırı her türlü beyanname ve
belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ihraç
etmek, suç sayılmıştır.
Bentte belirtilen "ihraç etmek" ifadesinden anla şılması gereken, eşyagümrük
iş lemlerinin tamamlanarak, ta şıta yüklenmesinden sonra yurt
nın
dışı edilmesidir. Teşebbüs suç say ılamamıştır.
Yaptınmı, 4. maddenin (t) bendi (3). alt bendine göre, e şyanın beyan
edlen FOB kıymetinin üçte birinden az, üçte ikisinden fazla olmamak
üzere ağır para cezasıdır.
İİ. BÖLÜM
GENİŞ ANLAMDA KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE
KAÇAKÇILIKLA BA ĞLANTILI SUÇLAR
Bu bölümde incelenecek suçlar, 3. maddenin d ışmda yer alan ve yaptı rımlan da suçun tanımının yapıldığı maddelerde ya doğrudan doğruya
ya da gönderme suretiyle, gösterilen suçlar ve de bir mal ın ithal veya
ihracını olanakli kılan, ancak kaçakçılı k maksadı ile işlenmeyen ve bu
nedenle kaçakçılığa iştirak sıfat ile cezalarıdırılmalan olanakl ı olmayan
ve TCK'de yer alan birtakım suçlan, genellikle cezalar ını artırmak suretiyle ihtiva eden kaçakç ıliğm işlenmesine yol açabilecekleri düşüncesiyle,
suç sayı lan birtakım filleri incelemek istiyoruz)
1. TE ŞEKKÜL HALİ NDE VE TOPLU HALDE
KAÇAKÇILIK SUÇLARI
Yasanm 5. maddesinin üç ayrı fı krasmda iki hal düzenlenmi ştir. 1. ve
2. fıkralarda teşekkül; 3. fıkrada da toplu kaçakçılı k hali düzenlenmiştir.
a. Teşekkül Oluş turma Suçu: Eski Yasadaki 26. maddeye tekabül
etmektedir.
Maddenin 1. fıkrasmda, "bu kanunun suç saydığı filleri işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak veya teş ekkülü yönetmek", ba ğımsız bir suç
olarak tanımlanmıştır.
Teşekkül, aym yasanın 2. maddesinde, "Kaçakç ılıkla iştigal amacıyla
iki veya daha fazla kimsenin önceden anla şarak birleşmeleridir." i ştirak
Sahir, Kaçakçılık Suçları, Ticari Ceza Hukuku-IV, Ismail Akgün Vakfı Matbaası,
Istanbul 1981, s. 598.
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ifadesi, bu kişilerin kaçakçılık yapmak amacıyla iradelerini birleştiıtmelerini
ve devamlılığı ifade etmektedir. Bu suç tipine, "birle şme suçu" da denilmektedir. Birleşme suçlarmda, belirli bir şekilde hareket etmek üzere az
çok devamlı bir surette, birbirlerine ba ğlanmak, birleşik hareket etmek
unsuru da bulunur. Bu nedenledir ki, anla şma suçları ani suç 'şeklinde
görülebildikleri halde, birleşme suçları daima ve zorunlu olarak, ıhütemadidir. Birleşme suçlarında birleşen kişiler, herhangi bir suç işlemeleri beklenmeksizirt cezalandırılırlar.2
5. maddenin 1. fıkrası , sadece birle şmeyi, yani iştiraki cezalandıran
bir suç tipi yaratmıştı r. Fiilin suç sayılması için teş ekkülün kurulmas ı ve
bunu yönetmek yeterlidir. Aynca bu te şekkül marifetiyle bir kaçakç ılık
fiilinin iş lenmesi aranmamaktad ır..
Kurucunun tek kişi olması ve buna başkalarının katılması olanaklıdır.
Bir teşekkülün kurucusu tek ki şi de olabilir; fakat bu ki şinin 5. maddeye
göre cezalarıdınlabilmesi için kurucusu taraf ından teşekkül halinde kaçakçılık yapmak üzere aç ıklanan iradesinin en az bir ki şi tarafı
ndan kabulü
şarttır!
Maddede, yönetmekten söz edilmektedir. Kurulmu ş bir teş'ekkülde
karar verme yetkisini taşı mak, yönetmek demektir. Te şekkülü lyôneten
veya yönetenler, ayni zamanda te ş ekkülün kurucusu da olabilir; bu takdirde, ortada seçimlik bir suç vardı r. Yalnız, bu sıfatları ile cezalandırılirlar.
Yoksa hem kurucu, hem de yönetici olduklar ı
ndan ötürü, iki kezsuç i şlemiş sayılmazlar!3
1918 sayılı Yasa'nı n 26. maddesi ile, yeni Yasa'n ı n 5. maddesinde
önemli fark meydana gelmi ştir. Şöyle ki, 1918'in 26. maddesinde, te şekkülü oluşturanlar ayrıca kaçakçılık sayılan fiillerden birisini de i şlerlerse
ortada müterakki suç kurallar ı gereği 26. madde ile cezalandınkr ayrıca
26. madde ile cezaland ırılmazlardı. Şimdi ise, 4926'nm 5. maddesinin 2.
fıkrasında, failler teşekkül olu şturnıuşlarsa, hem olu5turmaktani yani 1.
fıkradaki yaptırımla hem de i şledikleri kaçakçılı k filme verilecek cezalann
yaptırımlarma da 2 katı ile maruz kalacaklardır!
Yaptırımı: 1. fıkradaki hal için 2 y ıldan 6 yıla kadar ağır hapils cezası;
2. fı kradaki suç için de 1. fı kradaki cezaya ilaveten ilgili maddelerdeki
cezalarm bir kat arttırı larak uygulanmasıdır.
2

Dönmezer-Erman, Il, No. 1190.
Erman Sahir, Kaçakçılık Suçları , Ticari Ceza Hukuku-IV, Ismail Akgün Vakfı Matbaası,
Istanbul 1981.
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nda, "Bu yasanın suç
b. Toplu Kaçakçılı k Suçu: 5. maddenin 3. fıkrası
saydığı fiillerin iki veya daha fazla ki şi tarafından te şekkül oluşturmaksızın toplu olarak i ş lenmesi durumunda, ilgili maddelerdeki cezalar yar ısı
kadar arttırı larak uygulanır." Cezanın artirı m nedeni olarak karşımıza
çıkan bu suç tipindeki toplulu ğun tanımı aynı yasanı n "Tanımlar" başlıklı
2. maddesinde yapilmam ıştı r! Topluluk, maddenin gerekçesinde ve içtihatn
lar yolu ile de belirlendi ğ i üzere "iki veya daha fazla kimsenin olaylar ı
akışı sırasında bir araya gelerek bu yasada suç say ılan fiilleri işlemeleri
hali" olarak kabul edilmi ştir.
n, yarısı kadar arttırılarak uyguYaptırınıı: İlgili maddelerdeki cezalar ı
lanmasıdır.
2. DEVLET VE KAMU GÜVENL İĞİ ALEYHİNE KAÇAKÇILIK
4926 sayılı Kanun'un 6. maddesinde, gerekçesinde belirtildi ği üzere,
lenen
suçun devletin siyasi, mali, iktisadi veya askeri güvenli ğini bozacak
iş
veya insan ve çevre sa ğlığını tehdit edecek olması hali, ağırlaştıncı bir
neden olarak kabul edilmi ş tir. Eski kanundan farklı olarak, "Toplum ve
na katılmıştı r.
n tehdidi" kavramlan da suçun tanımı arası
çevre sağlığını
Toplum ve çevre sa ğlığını tehdit edecek maddenin özellikle zararl ı atık
ve atık madde olmas ı gerekmektedir (Örne ğin, insan ve çevre sa ğlığı
için zararlı olan asbest yüklü bir geminin, yükünü ba ş ka bir kimyasal
nda ülkeye getirmesi veya çevre için zararl ı olan rezude,
madde adı altı
fuelolin, fuel oil adı altında serbest dolaşı ma sokulması ). Bu itibarla, bir
nda ve ithalinde insan ve çevre sa ğlığı için birtakım
ürünün, üretim a şaması
kriterler konulmuş olması , bu ürünün zararl ı atık veya atık madde olacağı
anlamına gelineyecektir.
Bu suçta, kaçakçılık, işleniş şekli ve eşyanın cinsi bakımından bir ayrım
yapılmamış (çevre ve toplum sa ğlığını tehdit eden maddeler hariç), keza
kaçak e şyarıın miktar olarak çoklu ğ u veya ekonomik de ğerinin fazlalığı
tek baş ma bir unsur olarak gözükmemektedir. Yarg ıtay'ımızm da kabul
ettiği üzere, fiilin çok büyük çapta olmas ı , büyük sosyal felaketlere neden
olabilecek boyutta olması üretime ve ihracata büyük ölçüde olumsuz etki
ı büyük ölçüde tehdit edebilmesi,
yapabilmesi, toplum ve çevre sa ğlığın
harp ve silah malzemesinin ülke aleyhine kullanma ihtimali gibi hususlar
göz önünde tutulmalıdır.4
Yaptırımı: Fail hakkı nda, ilgili maddelerde, yaz ılı para cezalarına
Ertuğrul Metin, Kaçakçılık Suçları ve ilgili Konular, Seçkin, Ankara 2002, s. 972-973.
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ilaveten 10 yıldan az, 20 yıldan fazla olmamak üzere a ğır para cezası
uygulanır.
3. CEZA EHLİYETİ OLMAYANLARI KULLANMA
7. madde ile, ceza ehliyeti olmayan, küçük, ak ıl hastası, sağır ve
dilsizleri kaçakçılı k suçlarmda kullananlar hakkında, söz konusu fiillere
ilişkin, cezaların bir kat artırılarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Ceza ehliyetine haiz olmamak demek, isnat kabiliyetini tümüyle ortadan kaldıran bir sebebin bulunması, demek olduğundan, on bir ya şını
ikmal etmemiş olanlan veya on be ş yaşmı ikmal etmemi ş olup da temyiz
kudretinden mahrum bulunanları, tam akıl hastaları
n ı, on beş yaşından
küçük veya daha büyük olup da temyiz kudretinden mahrum bulunan
sağır-dilsizleri, şuur ve harekatını n serbestisini tümüyle yok; edecek
biçimde, istemeyerek sarho ş olanları ifade eder. İsnat tümüyle değil de
kısmen ortadan kalkmış, daha doğrusu isnat kabiliyetine sadce tesir
eden nedenler varsa, bu madde uygulanmaz ve yerine göre te şekkül halinde, toplu, memujların
ı
iştirakiyle kaçakçılık cezalarının verilknesi ile
yetinilir.
İsnat kabiliyetine haiz olmayanlann, kaçakç ılik suçunun işlenmesinde
oynadıkları rolün önemi yoktur; asli iştiraki ifade eden bir fiil işleyebilecekleri gibi, haber götürmek, gözcülük yapmak gibi, fer'i i ştirak sayılabilen bir hareket de yapm ış olabilirler; maddede yer alan "kaçakçılık
suçunda kullanma" deyimi, her türlü hareketi kapsam ına alır. Ancak, isnat
kabiliyetine haiz olmayan kimsenin, suça maddi bir şekilde katılması gerekir ki, ortada bir "kullanma" bulunsun.
Failin, cezasmda artı rma yapabilmek için, failin tek ba şı
na veya iştirak
halinde işlediğ
i bir kaçakçılı k suçunda isnat kabiliyetini haiz olmayan
birinin rol aldığını bilmesi ve istemesi 5arttır.5
Yaptırımı: iliş kin cezalar, bir kat artırı lmak suretiyle uygulanır.
4. MESLEĞİN VERDİĞİ KOLAYLIKTAN YARARLANMA
4926 sayılı Kanun'un 8. maddesi, eski kanundan farkl ı olarak, genel
ve objektif bir düzenleme getirmi ş tir. Herhangi bir nakil vas ıtasında çalışanlar, idari bir i ş letmenin müdür veya sahipleri, ula ştırma araçlannda
Erman Sahir, Kaçakçılık Kanunu Şerhi, Kenan Kitapç ılık, İstanbul 1973, s. 221.
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çalışan kaptanlar, gemi adamları, pilotlar gibi şahıslar bu madde kapsamına girmektedir. Keza otel, kahvehane, meyhane, ticaret ve al ışveriş
yapan vs umumi yerler, bu kapsamda dü şünülmüş tür. Önemli olan bu
maddede gösterilen ki şilerle ticarethane sahip ve müdürlerinin meslek,
sanat ve vazifelerinin kolaylı ktan yararlanarak suçu i şlemeleridir. Dikkat
edilmesi gereken husus bu ki şilerin suç sayı lan filleri "kendi namlanna
işlemeleri"dir.
Ağırlaştıncı sebebin söz konusu olabilmesi için, failin meslek, sanat
ve durumun verdiği kolaylıktan istifade ederek, kaçakç ılık fiilini işlemiş
olması gereklidir. Böyle bir durum bulunmad ığı takdirde, failin yukarda
belirtilen sıfatlardan birini haiz dlmas ı, cezasmm artırı lmasma yol açamaz..
n özelliklerine göre
Böyle bir istifadenin bulunup bulunmad ığı her olayı
takdir edilecek bir husustur.6
Bu maddenin ikinci fıkrasmda, kaçakçılı k suçlarının memurlar tarafından iş lenmesi durumunda, ilgili maddelerde yaz ıh olan cezalann yarısı
oranında artırılarak verileceği de öngörülmüş tür. Memurun kim oldu ğu,
n "Tanımlar" başlıklı ikinci maddesinin (n) bendinde belirtilmi ştir.
yasanı
Buna göre, TC Kanunu'nun 279. maddesi ile, Askeri Ceza Kanunu'nun 13.
nda "memur" sayıhrlar.
maddesinde, sayılan kişiler bu kanun uygulaması
Yaptırımı: 1. fıkra için, ilgili maddelerde belirtilen ağır para cezaları
ile, üst sını n geçmemek üzere hürriyeti ba ğlayıcı cezanın, yarı miktannda
ır. 2. fıkra için de ilgili maddelerde yaz ılı olan cezalar,
artırılarak uygulan
ında artırılarak uygulanır.
yansı oran
5. KAÇAKÇILIĞA MÜSAMAHA
4926 sayılı Kanun'un 9. maddesi ile, yasanın kaçakçılık suçlarını gösteren 3. maddesinde sayılan filleri mensuplarının kendi namlanna işlemelerinden bilgi sahibi olduklar ı halde hoş görü ile bakan, göz yuman ta şıma
şirket ve kurulu şlarının sorumlulukları düzenlenmiş tir. Burada önemli
olan husus gerekçede de belirtildi ği üzere, şirketin veya kuruluş un nakliye
işi ile uğraşnıış olması, kaçakçılık yapan kiş i veya kişilerin de bu kuruluş
veya şirketin mensubu olmas ı yanmda bu şirket ve kuruluş un kaçalcçılığa
müsamaha etmesidir. Burada söz konusu, tüzel ki şiliğin belirli bir olayda
nakliye iş ini yüklenmesi yeterlidir. Bu itibarla esas u ğraşı nakliyecilik
olmayan bir şirket de, belirli bir e şyanın nakil işini üzerine almışsa, yine
6 Erman

Sahir, Kaçakçılık Kanunu Şerhi, Kenan Kitapçilık, İstanbul 1973, s. 236.
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bir nakliye şirket ve kuruluş u sayılmalc gerekecektir. Mensuptan maksat,
tüzel kişilik tarafından istihdam edilen ve yönetici durumunda lulunma-.
yan kimsedir. Gerçekten, bir mensuba müsamaha edilmesi söz konusu
olduğundan tüzel kiş ilik içinde ona müsamaha edecek durum ve seviyede
bulunan hiç değilse bir kişinin mevcudiyeti şarttır. Fıkra, tüzel kişinin
nezarette kusur eylemesi esas ı
na dayandığından, failin nezaret alt ında
bulunması gereken bir şahıs olması icap eder. Gözardı edilmemesi gereken
bir hususta mensubun kendi veya mensubu bulundu ğu şirket ve kuruluş
dışındaki bir ba şkasi ad ı
na yaptığı bir nalcil işlemi sırası
nda, kaçakçılık
fiilini iş lemesi halinde, bu maddenin bu f ı krasmm uygulanmas ına olanak
yoktur. Müsamaha gösterecek ki şiler, tüzel kişiliğin nezaretle 'üküınlü
organlarıdır.
Bu maddenin ikinci f ıkrası nda, geçici depolama yerleri veya genel
antrepo işleticileri hakk ında da yaptırı m getirilmiş tir. Bu yerlerdeki eşyanın, gümrüğün izni olmaksızı
n kısmen veya tamamen ç ıkartılması halinde,
iş leticilere de sorumluluk getirilmi ş ve böylece son yı llarda ortaya çıkan
bu yerlerdeki kaçakç ılık fiillerinin s ıkı bir iç denetim yoluyla öf ılenmesi
amaçlanmıştır.
Yaptırımı: Ası l suçluya hükmolunmas ı gereken para cezasının yarısı
kadar a ğır para cezasıdır.
6. KAÇAKÇILI Ğ A YARDIM
Yasan ı
n 11. maddesi ile, 9. maddeye benzer bir durum yara ılnuştfr.
Burada, bir genelleme söz konusudur. Bir menfaat kar şılığı olsun veya
olması n, kaçakçılı k suçu işleyenlerin hal ve s ıfatlarını, bilerek yardı m eden
herhangi kiş i ve kiş iler de cezaland ırılmaktadı r. Yardı m eden kaçakçılık
suçunun, maddi unsurunu olu ş turan icra-i hareketlere kat ılmaksızın, örneğin, suç işlendikten sonra e şyayı saklama, ta şıma, yükleme, boşaltma gibi
yardı mlarda bulunmuş olmalıdı r. Maddenin 2. cümlesinde, bu yard ımı
yapan kimsenin "memur" olmas ı halinde, as ıl fail gibi cezaland ırılacağı
da öngörülmüştür.
Yaptırımı : Maddenin 1. çümlesindeki kişilerin yard ımı halLıde asıl
suçlulara verilecek cezan ın yarısı na hükmolunur.
7. SAHTE BELGE DÜZENLEME

Yasanı n 12. maddesi ile, gerekçede de belirtildi ği gibi, son y ıllarda
gümrük idarelerinde iş lem görmüş gibi sahte gümrük belgeleri düzenle130 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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n önüne geçilmek istenmek sureti ile haks ız çıkar elde edilmesinde artışı
miştir. Gümrüğe verilen beyanname ve eki, belgelerirıde gerçek dışı beyanla haksız çıkar elde edilmesi bu kanunla suç sayılıruştır. Bu maddede
ise, aynı haksız çıkann gümrükte hiç işlem görmemiş sahte beyanname
ve belgelerle temin edilmesi suç say ılnııştır.
Maddenin 2. fıkrasında, gümrük idarelerinin mühür ve damgalarmı
değiştirerek, çalarak veya sahtesini yaparak, çal ınmışlarım elde ederek
kullanmakta suç sayılmıştır.
Bu suçlarla birlikte, kaçakç ılık suçunun da işlenilmesi halinde kaçaknda, Türk Ceza Kanunu'ndaki yapt ınmlann
çılık filme ilişkin cezanın yanı
da ayrıca uygulanması gerekecektir. Önemli olan husus, bu durumdaki
gümrük damga veya mühürlerinin kullanılıp kullamimadığıdır. Kullanılmamış ise, kaçakçılık fiili oluşmadığından, fiile Türk Ceza Kanunu'nda
öngörülen yaptınmlar uygulanacakt ır.
Yaptırımı 1. ve 2. fıkralardaki haller için TCK, ilgili maddelerinde
belirtileri cezalar bir kat art ınlarak uygulanır.
8. YOLCULAR TARAFINDAN İŞLENİLEN SUÇLAR
n 13. maddesinde, dört fıkra halinde yapılan düzenlemenin;
Yasanı
1. fıkrasında gümrük idaresinde yolcu s ıfatını taşıyan (yolcu tanımı mevzuatta geniş biçimde anlatılmıştır -taşıt araçlarmda çalışan şoför, kaptan,
gemi adamdan, pilot, hostes gibi ki şiler yolcu sayılmazlar-) kişinin beyannda çıkan veya başkasma ait
larına aykırı olarak, üzerinde, eşyası arası
gibi
göstermesi
hali
ve
yapt
ırımı belirtilmiştir. 2. fıkraeşyayı kendi eşyası
smda yolcuların beraberlerinde ve fakat 1. fıkra dışında kalan durum ve
miktarda eşya ile gümrükten kaç ırılmak amacına yönelik saklı ve gizli
bulunan eşyaya yönelik bir yaptınm getiriiniiştir.
3. fıkrasmda, yolcu beraberinde getirilen e şyanın "ticari" mahiyet
göstermesi hali düzenlenmi ştir.
4. ve son fıkrada ise, Türkiye'ye giren veya çıkan yolculann yasak
eşya bulundurması hali düzenlenmiştir. (Suçun işlennıiş olması için yasak
eşyanın gümrükten kaç ınlmak için gizlenmi ş veya beyan olunmanıış şartları aranmaksızın, sadece bulundurulmas ı yeterli sayılmıştır.)
Yaptınmı: 1. fıkra için, eşyanm vergisine ek olarak, bir kat para cezas ı
uygulanır ve eşya sahibine teslim edilir. 2. f ıkra için, eşyaya ilişkin vergiler
tahsil olunmakla birlikte e şyanın gümrüldenmiş değerinin 2 katı kadar da
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para cezası alı
narak, eşya sahibine teslim edilir. 3. f ıkra için, kanunun 4.
maddesinin (d) bendinde belirtilen para cezasmın yarunda eşyanın zor alımina hiikmolunur. Son fıkra halinde ise kanunun 3. maddesinin (b) bendinde
sayılan suç oluşacağından yasamn 4. maddesinin (b) bendi uygulan ır.
9. DENIZ TAŞITLARI
Yasa'nın 14. maddesinde, belgelerinin gösterdiği rota dışı
nda Türkiye
karasularında rastlanan ve yabanc ı ülkelerden gelen gayri safi tonilatosu
200'den aşağı olan deniz taşıtlarının yüklerine el konulaca ğı, hükmü getirilmiştir. Bu taşıtlarda yükü olmad ığım veya başka bir limana çılcatıldığmı
veya avarya oldu ğunun kan ıtlanamamas ı durumunda. tor ıilato başı
na
50.000.000 TL para cezas ı uygulanması uygun görüşmüştür.
Maddenin 2. fıkrası nda, geçerli neden olmaks ızın gümrük idaresi
bulunnı ayan yerlere geçerli neden olmaks ızm, izinsiz yanaşılması , diğer
taşıtlarla temas eden deniz taşıtları için de yükleme ve taşı ma belgelerinde
kayıtlı yasak eşya bulunması halinde, e şyaya el konulaca ğı, şayet yasak
eşya taşı ma belgelerinde kayıtlı değilse, fail hakkı nda 4. maddenin (b)
bendi hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir. 3. fıkrada, Türkiye
gümrük bölgesindeki deniz ta şıtlarının yükleme ve taşıma belgelerinde
yazılı olmayan ve bulundu ğu yerden aranarak çıkarılan eşyaya şI konularak tasfiyeye tabi tutulaca ğı ve eşyamn gümrüklenmi ş değerinin 2 kah
para cezası uygulanacağı , kuralı getirilmiştir.
111. BÖLÜM
YASADAKI D İĞ ER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER
1. YASAK EŞYANIN İADESİ
15. maddenin 1. fıkrasında, yükleme ve taşı ma belgelerinde bir yasak
eşya belirtilerek gttmrüğe getirilmişse, takibat yap ılmayacak; yasanın anlamsız bir şekilde yazımıyla "sağlam" bir teminat alınmak suretiyle, geldiğ
i
yere veya diğer bir yabancı yere iade ve sevk olunacağı belirtilmiştir.
2. fı krada ise, getirilen eşyanın yasak eşya olması ve fakat ta şıma
belgelerinde yer almaması halinde, yarış liman ve istasyonuna1 gelmesinden hemen sonra, kaptan veya acentesi, demiryolu idaresi taraf ından
gümrüğe bildirilip, beyan edilip hatta teslim edilmi ş olsa dahi, zor alimma
karar verilmekle birlikte, ta şıyanlar hakkında 4. maddenin (b) bendinin
uygulanacağı belirtilmiştir. 2. fıkrarun 2. cümlesiyle de toplum ve çevre
sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddelerin zor akınına
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karar verilmeyip geldi ği yere sevk oluriaca ğı ve verilecek cezaya eşyanın
gümrüklenmiş değeri kadar ağır para cezası ilave edileceği belirtilmiştir.
Son fıkrada ise, eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda
na bir milyar liradan; ambalajl ı
dökme halinde gelen e şya için ton başı
gelmesi halinde kap başına 50 milyon liradan az olmamak üzere, a ğır
na hükmolunacağı belirtilmiştir. Bu madde, uygulamada özelpara cezası
likle ülkemiz karasulanna daha önceki y ıllarda rastlandığı biçimde, toplum
ve çevre sağlığı için tehlikeli atık maddelerin getirilmesine ve dökülmesine
engel olmak için getirilmi ş ise de para cezası miktarı, caydırıcı nitelikte
değildir.
2. ARAMALAR
Yasa'nın 17. maddesi ile, AH Uyum Yasalar ı çerçevesinde, özellikle
Anayasa ve CMUK'ta yap ılan ve buna ilişkin yönetmeliklerdeki düzenlemelere uyum sağlanması amaçlannııştır. Uluslararası sözleşmelerde, giriş
ve çıkış yapmak üzere gümrük idarelerine gelen yolculann üst ve eşya
aramasının istisna hallerde gümrük kontrolü amac ıyla örnekleme ve seçicilik esasma göre gümrük görevlilerince yap ılabileceği belirtildiğinden;
kaçakçılık veya diğer suçlarm işlendiğ
i konusunda makul sebeplerin buhalinde
ve
istisnai
olarak
kişilerin
üzeri ve eşyasmın görevlilerce
lunması
gümrük salon ve gümrük kapılar
ında aranabilece ği öngörülmüştür.
Aynca hakim ve Cumhuriyet Savc ılan ile, bunlann emirlerini yerine
getirmekle görevli kolluk güçlerinin CMUK'taki yetkileri, saklı tutulmuştur.
Maddenin son fıkrasmda yapılan düzenleme ile, gümrük bölgesinde
devletin genel güvenliğini ilgilendiren silah, mühimmat ve uyu şturucu
nda
madde kaçakçılığı ile ilgili ve organizasyonu, yurtiçinde ve yurtd ışı
bulunma ihtimali olan diğer kaçakçılık olaylarının ihbar ve vukuunda,
olay bölgesinden sorumlu güvenlik güçlerine haber verilece ğ
i öngörülmüştür.
3. EŞYAYA EL KONULMASI
19. madde ile, kanunda zor alımı öngörülen kaçak Ğşyaya düzenlenecek bir tutanakla (düzenlenecek tutanakta miktar, cins varsa marka,
tip, model, menşei, renk vb. ayırt edici özellikler belirtilmelidir), derhal
el könulacağı ve en yakın gümrük idaresine veya idarece izin verilen
i kuralı getirilmiştir.
yerlere teslim edileceğ
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4. KAÇAK EŞYA NAKLİNDE KULLANILAN TAŞIT
Uygulamada sıkça sorun yaratan kaçak eşya taşımasında bilerek kullaına hangi hallerde el konulaca ğını, yasanın 20. maddesi
nılan taşıma araçlar
düzenlemiştir. 1918 sayılı Kanun'dan farklı olarak, maddeye aç ıklık getirilerek, taşıma aracına el konulması sonucunu do ğuracak durumlara sınırlama getirilmiştir. Buna göre;
a. Kaçak eşyarun, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiiJin ortaya
çıkmasını engelleyecek şekilde, özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması;
b. Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıldı bölümünü oluşturması (eşyanın piinimum
ndan fazla olması) veya eşyanın o taşıma aracı ile taşınmayı gerekli
yarısı
kılacak olması;
c. Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'
den çıkması yasak veya toplum, çevre sağlığı açısmdan zararlı maddelerden
olması hallerinde, kaçak eşya taşıyan araca el konulabilecektir. 1
5. TEMİNATLA İADE
Yasa'mn 22. maddesi ile, kaçak zannıyla el konulan eşyarıın (ithal
veya ihraca ilişkin) ve taşıma aracının hangi hallerde ve ne şekilde iade
edileceği düzenlenmiştir. Giriş veya çıkış kaçağı eşyanın teslim edilebilmesi için yasak eşya kapsamında bulunmaması gerekeceği, özel olarak
kaçak eşya taşınmasında kullanılmak üzere, gizli düzenekle donat ılmış
araçların ise bu düzenekleri sökülmeksizin teslim edilemeyece ği belirtilmiştir. Bu maddede, 1918 sayılı Kanun uygulamasında zaman zaman karşılaşılan sorunları çözmek bakımından, kaçak eşya naklinde kullanıldığı
için el konulan ta şıt araçlan için verilecek teminatın hesaplanması ile ilgili
düzenlemeler yap ılmıştır.
6. TASFİYE
23. madde ile, teslim alman her türlü eşya ve taşıma aracın
ın zor alım
kararmdan sonra, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 177.480. maddeleri
uyannca, tasfiyeye tabi tutulaca ğı belirtilmiş; ancak, yargılamanın uzun
i gerçeğ
süreceğ
i veya çabuk bozulma, telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması külfetli ve masraflı olan eşyanın ekonomiye kazandırılmasmda sıkıntı yaşanabileceğinden, zor alım kararı beklenmeksizin tas134 T8B Dergisi, Say ı 49, 2003
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fiye hükümlerinin uygulanabilmesi için gümrük idaresine yetki verilmesi
aınaçlanmıştır. 1918 sayılı Kanun uygulamas ında, eş yanm sahibine teslimine ilişkin kararların, ithal izni gibi görülmesinden dolay ı, çeşitli sorunlan ortaya çıkması nedeniyle, maddenin son fıkrasında yer verilen düzenrı
n ve gümleme ile, mahkemece eşyanın sahibine teslimine ilişkin kararları
nın yerine getirilmesinde Gümrük komisyonlarınca verilen iade kararları
rük ve Dış Ticaret Mevzuatı 'nm uygulanmas ının uygulanması sağlanmıştır.
Eşyanm mahrecine iadesinin mümkün olmamas ı nedeniyle, tasfiye idaresince yurtiçinde yapılacak satışlarda, Kambiyo ve D ış Ticaret Mevzuatı'nın
kısıtlayıcı hükümlerinin uygulanmayaca ğı da açı kça belirtilmiştir.
7. YARGILAMAYA İLİŞKtN HÜKÜMLER
a. İçtima: 24. madde ile, cürüm işleyenler hakkında içtima kuralının
uygulanamayaca ğı belirtilmiştir.
na çıkış yasağı: Yasa kapsamına giren suçlarda, şüpheli
b. Yurtdışı
n yurtdışı
na çıkmalarınm geçici olarak yasaldanmasına karar
veya sanıkları
nmıştır. Karan, hakim, mahverilebileceği 25. madde ile hüküm altına alı
nca
varsa
derhal
ve en çok 24 saat içinde,
keme veya gecikmesinde sakı
hakim onayı na sunmak üzere, o yerin cumhuriyet savc ısı verebilir.
c. Yetkili merciler ve temyiz: 26. madde ile, yasan ın 3. maddesinin (ı)
bendinin (1) numaralı alt bendi, 13. maddesinin birinci ve ikinci f ıkrası
ile, 14. maddesinde yazılı fiillere, 27. madde ile oluş turulan gümrük komisyonlarmca, ağır hapis cezasını gerektiren suçlara a ğır ceza mahkemesince
nda kalan suçlara da asliye ceza mahkemelerince bak ılacağı
ve bunlar dışı
ışı
n çık
hüküm altına alınmıştır. Uygulamada ağır ceza mahkemeleri, yasanı
asliye
ceza
mahkemeile birlikte görevsizlik kararları vererek davaları
lerine göndermeye: başlamışlardır ki, bu da yığı lmalara ve davaların uzamasma neden olacaktır.
d. Zaman şımı: 31. madde ile, bu yasada yaz ılı suçlar için, TCK'nin
zamanaşımı hükümleri uygulanaca ğı öngörülmüştür. Yasada yapılan
na dönüştürülmüştür. Para
değişikliklerle, birçok suçun cezas ı, para cezas ı
cezaları için TCK'de öngörülen süreler görülmekte olan birçok , davada
dolmuş 'bulunmaktadır. Bu da gizli bir af niteliğindedir.
e. Kamu davasının açılmaması hali: 34. madde ile, özel bir ön ödeme
hali getirilmiştir. Düzenlemeye göre, bu yasada hürriyeti ba ğlayıcı ceza,
öngörülen suçlar 'd ışında kalan fiilleri i şleyenler hakk ında ilgili
maddelerde belirtilen para cezalannın asgari haddinin soruşturma giderlerus Dergisi, S<ı y ı 49, 2003 135
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ii ile birlikte Cumhuriyet Savc ılığı'nca yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde merciine Ödenmesi halinde kamu davas ı açılmayacağı
belirtilmiştir. Ancak kaçakçılık suçu 16. maddede yaz ılı kaçakçılığı,
önleme, izleme ve soru şturmakla yükümlü ki şilerce işlenirse bu madde
hükümkri uygulanmaz. Para cezasma esas de ğer, gümrük idaresince belirlenen değer olacaktır. Uygulamada yargılama sırasında idarece belirtilen
değerlerde objektifliği sağlamak için serbest bilirkişi uygulaması varken
bu maddenin nasıl uygulanaca ğmı zaman gösterecektir. Ön ödeme zoralımı da etkilemeyecektir.
f. Geçici 3. madde: Bu madde ile, Önemli bir boşluğun doldurulması
aınaçlanmıştır. 4116 saydı Yasa ile, 23 Nisan 1999 tarihine kadar i şlenen
suçlardan dolayı şartla salıverilmeye, dava ve cezalarm ertelenmesine
dair yasa uyarınca verilen erteleme kararlar ına konu kaçak e şya hakkında
23. madde hükümlerinin uygulanaca ğı hükmü getirilerek el konulan eşyanın tasfiyesi aınaçlannuştır.

IV. BÖLÜM
SONUÇ

Bu kısa incelememizde, henüz yeni uygulama alan bulan bir yasan ı
n
Önemli maddelerini irdelemeye çal ıştım. Genel gerekçesinde belirtilen,
kaçakçılıkla etkin uğraş vermek, evrensel hukuk normlarını yakalamak,
ekonomik suça ekonomik ceza kavramını getirmek, ceza adaletini sa ğlamak, eski yasanın ticareti Önleyici oldu ğu ileri sürülen hükümlerini kald ınmı ile ticareti daha Özgür hale getirmek, idarede ve yargı da sürati sağlamak ögelerinin (asliye ve sulh ceza mahkemelerinin iş i artataktır) ne
ölçüde yerine getirilebilece ği uygulama ile ortaya ç ıkacaktır. Bu yasan
ın
getirdiği yeniliklerin yanında, aslı
nda, giriş bölümünde de belirttiğim
gibi, kamuoyunun gözünden ka ğırılan ceza ve vergi affını içeren bir yasa
niteliğini de kaybetn-ıeyeceği gözden uzak tutulmamal ıdır.
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Bu sayımı zda DOSYA'n ın konusu
"icra ve İflas Kanunu Değişlidikleri" olarak seçildi.
rgıtay Kararları bölümü de buna uygun olarak Avukat Talih Uyar' ın seçip,
önerdiği kararlardan oluştu. ERler bölümünde 4949 sayılı yasanın tam
metnini bulacaksınız. icra ve iflas Kanunu üzerinde yeni bir çal ışma yapıldığını
öğrenmiş bulunuyoruz. Yasalaştığı zaman yeni değerlendirmeleri de
hukukçulara sunma hazırlığı içindeyiz
GELECEK SAYIDA:

ADLİ TIP

4949 SAYILI KANUN'LA, İCRA HUKUKUNDA
YAPILAN DE ĞİŞİ KLİKLERİN
DEĞERLENDIRILMESI
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ*

I. Genel Olarak
30.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren icra ve iflas Kanunu'nda De ğişiklik
Yapılmasına Dair Kanun'la, icra ve iflas Kanunu'nda önemli de ğişildikler
yapıldt Genel hükümler içinde, icra ve mas Kanunu'nun 1., 13., 14., 18.,
23., maddelerinde değişiklik yapmıştır. ilmlı icra takipleriyle ilgili de ğişiklikler 24., 26. ve 30. maddelerde yap ılnuş ; Kanun'a, 25 b maddesi ilave
edilmiştir.
İlamsı z takiplerde ise Kanun'un 53/3., 62., 63., 67., 68., 68 a, 68 b, 79.,
85., 88., 89., 94., 111., 114., 115., 116., 118., 119., 126., 128., 128 a, 129.,
130., 133., 134., 142., 143., 148., 150 b, 150 ı, 166., 168, 169 a, 170., 170 b
maddeleri değiştirilmiş ya da söz konusu hükümlere fıkra veya yeni madde ilave edilmiştir.
İflasla ilgili ise Kanunu'n 179., 179 a, 179 b, 185., 206., 222., 223., 226.,
239., 250., 251. maddeleri de ğiştirilmiş veya söz konusu hükümlere yeni
madde eklenmiştir.
* Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
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İhtiyati hacizle ilgili Kanun'un 257., 258., 261., 264., 265., 268. maddeleri
değiştirilmiş, taşınmazlarm tahliyesi ile ilgili 269 a, iptal davalar ıyla ilgili
280., konkordato ile ilgili 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 296.,
297., 298., 300., 301., 302., 303., 323., 326., 329. maddelerinde de ğişiklik
yapılmış ve Kanun'a 298 a ve 309 a-309 1 maddeleri eklenmiştir.
Cezalarla ilgili olarak Kanun'a 331., 333., 334., 337., 338., 341., 344.,
363., 345 b, 352., 333 a, 334 a, 336 a, 352 a, 352 b maddeleri ilave edilmi ş,
Kanun'un 102. maddesi ile ek madde ilave edilmi ş, bazı maddelerin fıkralan yürürlükten kaldırılmış, 104. madde ile yönetmelik ç ıkarılacağı belirtilmiş ve 105. madde ile geçici maddelerle yürürlük maddeleri eklenmi ştir.
Bu değişikliklerin yapılması iki ayrı komisyon çalışmasının ürünüdür.
İlk olarak 1999 yılında kurulan komisyona istinaf mahkemelerinin kurulması halinde icra ve iflas Kanunu'nda yap ılması gereken , değiiMikleri
yapmak görevi verilmi ş ve bu çalışmalar yapılırken icra ve Mas Kanunu'
nuri uygulamada görülen aksakl ıklarıımı da düzeltilmesi amacı yla maddeler genel olarak tartışılmaya başlanmıştır. Ancak belli maddelerin görü ştümesinden sonra, istinaf mahkemeleri ile ilgili tasla ğın bir an önce haz ırlanabilmesi için, istinaf mahkemelerinin kurulmas ı halinde icra ve iflas Kanunu'nda yapılması gereken değişiklikler dışmda baş kaca bir çalış ma yapılmayarak, istinaf mahkemeleri ile ilgili icra ve Iflas Kanunu'nda de ğişiklik
çalışmaları
na yönelik taslak haz ırlanm
ıştır. Bu çalışmanı
n bitmesinden
sonra 2001 yılı nda tekrar bir komisyon kurularak bu sefer icra ve iflas
Kanunu'yla ilgili uygulamada takiplerin gecikmesine neden olan baz ı hükümlerin de ğiştirilmesi ile ilgili çal ışmaya başlarımıştı r. Bu çalışmada da
tüm icra ve iflas Kanunu'nun hükümlerini gözden geçirme yerine; uygulamada çok önemli aksaklı klar gösteren maddelerde de ğ
i şiklik yp ılması
amaçlarunış tir. Bunun yanında, özellikle iflas ve konkordato hukuku alanında uzlaş ma suretiyle borçlularm borçlarının yeniden yap ılandırilmasına
ilişkin hükümler getirilmi ş ve bu amaçla iflası
n ertelenmesi, malvarlığının
terki suretiyle konkordato gibi yeni kurumlar Kanun'a eklenmi ştir.
Tüm değiş iklikler incelendiğinde baz ı maddelerin gerçekte uygulamada takiplerin gecikmesine çok önemli bir etkisi olmayan hükdmler olduğ u görülebilir. Bu tür maddeler genellikle ilk komisyon çal ışmasmdan
alınan ve daha sonra kanunlaş an maddelerdir. Örne ğin, icra ve iflas Kanunu mad. 4., 13. ve 18. gibi. Baz ı maddeler de Yargıtay kararları doğrultusunda değiş iklik yap4lmış t1r. Bunun nedeniy bu yöndeki uygulaman ı
n
kalıcı olması amacıyladır. Bazı maddelerdeki de ğişiklikler ise Yarg ıtay
kararlarının aksine düzenlenmiş olan httkümlerdir. Baz ı değişiklikler ise
ilk kez uygulanacak olan ve özellikle kötü niyetli borçlular ın uygulama138 TBR Dergisi, Say ı 49, 2003
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daki takipleri geciktirmek amac ıyla yaptı klan davranışlarmı önlemeye
yöneliktir. Bu son değiş iklikler özellikle son komisyon çal ışmalanna yöneliktir. Bu amaçla bazen yeni hükümler getirilirken, bazen de baz ı fıkralarda değişiklik yapılmıştır.
Bu çahş mada sadece Icra Hukuku ile ilgili değişiklikler değerlendirilecektir.
IL Genel Hükümlerle ilgili Yap ılan Değişiklikler
icra ve iflas Kanunu'nun 4. maddesinde yap ılan değişiklikten önce
birden fazla tetkik merciinin bulundu ğu yerlerde, örneğin, Ankara, İzmir
veya İstanbul gibi büyük ş ehirlerde "icra reisi" bulunmakta idi. Di ğer
tetkik mercii hakimleri ise "icra reisi yard ımcısı" olarak anılmakta idi.
i ve icra hakimi yardımcılığı
Maddede yapılan değişikliklerle icra reisli ğ
kaldınlarak her tetkik merciinin bir icra dairesini gözetim ve denetimi
altında bulundurması kabul edildi. Böylelikle icra dairelerindeki personel
üzerinde doğrudan gözetim ve denetim yetkisine sahip bulunan icra reisinin tüm icra dairelerini denetleyememe ihtimali ve olumsuzlu ğu ortadan
kaldırıldı. Bu değ
i şikliğe paralel olarak birden fazla tetkik mercünin bulunduğu yerlerde, her tetkik mercii hakiminin Adli Yarg ı Adalet Komisyonu
Başkanlığı'nca kendisine bağlanan icra ve iflas dairelerine yönelik itiraz
ve şikayetleri inceleme ve idari işlemlere bakma ve denetim ve gözetim
görevini yerine getirmesi öngörüldü.
Genel hükümler içinde yap ılan diğer bir değiş iklik, 4. maddede yap ılan değişikliğe paralel olarak, icra ve iflas dairelerinin 4. maddedeki esaslar
dahilinde tetkik merciinin daimi gözetim ve denetimi altında olmasıdır.
i şiklik ile Yargıtay'ın icra ve iflas i şlerine ait
14. maddede yapılan değ
kararlar
ın tamamının düzenli olarak yay ımlanması zorunluluğu getirilmişu ve tüm kararların yayımlantir. İlk bakış ta bu hükmün imkansız olduğ
u düş ünülebilir. Ancak kanun koyucunun
masıkun ayrıca gereksiz olduğ
ın
ın istisnasız yayımlanması
amacı pek tabii olarak Yargıtay'm tüm kararlar
ildir. Zira, bazı kararlarm ş üphesiz birbirini tekrarlayan, bir yenilik
değ
arz etmeyen kararlar oldu ğu açıktır. Böyle bir yayımın bir yararı da olamayacaktır. Amaç bugün olduğu gibi Yargıtay'ın pek çok kararma ulaşılamaıtay Kararlan
masmı ortadan kald ırmaktır. Düzenli olarak yayınlanan Yarg
tay
dairelerinin,
çok az karan
l
binlerce
karar
veren
Yargı
Dergisi ile, her yı
yayı mlanabilmektedir. Bu amaçla tüm kararlar yerine dairelerin önemli
lmış ve bu hususun bir
kararların yaymılanması konusu Yargıtay'a bırakı
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Yargıtay'ın bu yönetmelikte
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aynı yöndeki kararları
n gereksiz biçimde tekrar yayımlanmasmı önleyecek bir düzenleme yapaca ğı kuş kusuzdur. Aynca bu kararların en ucuz
ve en basit yayıım ve takip edilmesi herhalde Internet aracılığı ile kurulacak:
bir siteden sağlanabilecektir. Böylelikle Yarg ıtay kararları
nın bilinmesi,
uygulamaya ve ara ştırmacılara önemli bir kolaylı k getirecektir. Üstelik
bu kararlann bilinmesi bazı hallerde gereksiz yere Yarg ıtay'a başvuruyu
azaltacak, yerel mahkemelerden daha seri kararlar verilmesini mümkün
kılacak ve çelişkili kararları
n önüne de geçebilecektir. Yapılan değişiklikte,
Yargıtay kararlarının tümünün yayımlanması yerine, bazı kararlaiın seçilerek yayımı tercih edilse idi, bu kararları
n sadece seçilenleri ile amaca
ulaşmak çok sı
n ırlı olabilirdi.
18. maddenin üçüncü fıkrasmda yapılan değiş iklik ile tetkik merciinin
kanunda öngörülen haller d ışı
nda duruş ma yapıp yapmama konusunda
takdir hakkı olduğu belirtildikten sonra, duru şma yapılmasına karar verilen hallerde taraflar gelmeseler bile tetkik merciinin gereken karar ı verebileceğ
i belirtilmiştir. Aslı nda bu hüküm daha önce de kanunda mevcut
iken yeni düzenleme ile sadece "Kanunda sarahat bulunmayan" yerine
"Aksine hüküm bulunmayan hallerde" denilmek suretiyle daha Türkçe
bir ifade kullanılmıştır. Bu maddede asıl değişiklik tetkik mercii hMcinıinin
şikayeti incelerken şikayet konusu iş lemi yapan icra dairesinin aç ıklama
yapması
na karar vermesidir. Bu husus asl ı
nda doktrinde1 kabul edilmekle
beraber, uygulamada tetkik merciinin i şlemi yapan memurdan izahat istemesi yoluna gidilmekte idi.. Bu de ğişiklik ile işlemi yapmış olan memurun
da duruşmaya çağırılarak görü şünün alınması ve şikayet konusu işlemin
neden böyle yapıldığının sorulması, şikayetin çözünü açısı
ndan yararlıdır
ve çözümü kolaylaştırır. Daha önce Kanunda duru şmaların ancak zaruret
halinde on beş günü geçmemek üzere ertelenece ği belirtilmiş iken, yeni
değiş iklik ile bu süre on beş günden otuz güne ç ıkar
ılmıştır. Kanaatimce,
işin yoğ
un olduğ
u yerlere bu süreye de uymak mümkün olma'acaktrn
Kanun'a bu tür süreler koymak, uyulmad ığı ya da uyulamadığı hallerde
mahkemelere güveni zedeleyebilmektedir.
icra ve iflas Kanunu'nun 23. maddesinde yap ılan değişiklik ile, 4721
sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 940. maddesinde yap ılan değişikliğe uygun olarak, icra dairesince tutulacak özel sicile yaz ılmak suretiyle, hayvan'Arar, Kemal, icra ve flas Hükümleri, C. 1, icra, Ankara 1944, s. 32 ;Kuru, Baki, icra ve
Iflas Hukuku, C. 1, Istanbul 1988, s. 93; Ansay, Sabri Şakir, Hukuk icra ve 1,/tas Usulleri,
Ankara 1960, s. 29; Sevig, Vasfi Re şat, Türk icra ve iflas Kanunu, C. 1, icra, Ankara
1966, s. 52; Postacioğlu, Ilhan, icra Hukuku Esastan, Istanbul 1982, s. 75; Pekcanıtez,
Hakan, icra-iflas Hukukunda 5ik4yet, Ankara 1986, s. 142.
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lar ve kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşı
nır malların taşınır
rehni kapsamına girdiği düzenlenmiştir. Ayrıca Ticari İşletme Kanunu'na
tabi ticari işletmeler de taşınır rehni kapsamı
na alınmıştır.
nı. İlamlı icra Takibiyle ilgili Değişiklikler
Taşı
nır teslimine ilişkin ilAmli icra takiplerinde, teslimi istenen ta şınır
mal borçlunun yedinde bulunmazsa, ilamdaki değerinin, eğer bu yazılmamışsa, takip tarihindeki değerinin esas almacağı düzenlenmiş idi. Ancak
ülkemizdeki yüksek enflasyon nedeni ile, alacaklılar lükimden taşmır
malın değerini ilmda göstermesini talep etmemektedir. Zira, hüküm verildikten sonra ta şınır malın değeri ilamın icrası aşamasma kadar çoğu
i için
kez artacaktır. Bu nedenle taşı
nır malın değeri davacı talep etmedi ğ
ilmda yazılmamaktadır. İlamın icrası aşamasmda taşınır mal borçlunun
yerinde değilse, eski hükme göre icra memurunun malm takip tarihindeki
değerini esas alması gerekiyordu. Ancak bu durum ta şınır malın teslimini
isteyen alacakl ının çoğu kez aleyhine sonuç doğurmaktaydı. Çünkü bu
değer eski tarihli olmak yanında geçen zamanda malm de ğerindeki artıştan alacaklı yararlanamamakta idi. Bu nedenle yeni düzenleme ile, icra
memurunun taşı
nmaz borçlunun yedinde değilse, haczirı yapıldığı tarihteki taşınmazm değerini esas almas ı olanağı getirildi. Bu düzenleme aynı
zamanda yabancı para alacaklan ile ilgili 58. maddenin üçüncü bendindeki
değ
i şikliğe paralel bir düzenleme oldu. Çünkü yabancı para alacakl ısı,
yabancı para alacağı
nı fiili ödeme tarihindeki kur üzerinde talep edebilmekte iken, taşınır mal alacaklısma da taşınır malin borçlunun elinde bulunmaması halinde, haczin yap ıldığı tarihteki rayiç üzerinden alaca ğmı elde
edebilme olana ğı getirilmiştir.
İcra ve iflas Kanunu'na 25 b maddesi ilave edilerek çocuk teslimine
nda uzman bulunve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilnıların icrası
durulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu maddeye göre, "Çocuklann teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasma dair ilan-ların icrası, icra müdürü
ndan görevile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu taraf ı
lendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk geli şimcisi gibi
n bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunmabir uzmanın, bunları
n teslimi veya çocuksı suretiyle yerine getirilir." Bu değişiklikle, çocukları
la ilişki kurulması
na ilişkin ilmın icrasını sağlayan ve fakat bu konuda
hiçbir eğitimi olmayan icra memuruna yardımcı olması için, sosyal çalışmandan
cı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi uzmanın ya da en azı
u getirilnda hazı
r bulunması zorunluluğ
bir eğitimcinin ilamın icrası sırası
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miştir. Böylelikle çocuk tesliminin adeta bir ta şınır mal tesliminden farkı
olmayan uygulamas ına son verilmek istenmiştir. Bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de öngörülen yarar ve
Sözleşme'nin 9. maddesinde yer alan ilkelere de uyum nedeniyle kabul
edilmiştir. Çocuğun tesliminde icra memurunun pedagog, psikolog veya
çocuk gelişimcisi gibi uzmanın ya da bir eğitimcinin görüşüne uygun olarak bu teslimi yapması gerekir. Aksine davranışı şikayet.nedenidi. Bunun
yan
ında pedagog, psikolog veya çocuk geli şimcisi ya da eğitimcinin bu
takipteki ücreti takip giderleri içinde de ğerlendirilmelidir.
Bu yöndeki düzenlemenin ilamın icrasmı talep eden anne veya babaya
bu masrafları başlangıçta karşılamak zorunda olması nedeniyle' bir yük
getirdiği söylenebilecektir. Zira, her ilAnun icras ının talep edilmesinde
talepte bulunanın uzaman kişiye ait masrafı ödemesi gerekecektir. Ancak
bu, çocukların bu teslim veya kişisel ilişki sırasında olumsuz etkilenmesini
önlemek için bu yöndeki düzenleme kaç ınılmazdır.
Taşınmaz malın tahliye ve teslimine ilişkin ilamların icrasında, taşınır
borçlunun elinde ise, tahliye edilen e şyaların satılmasmdan sonra fazla
bir para kalırsa, borçlu adı
na Adalet Bakanlığınca çıkanlan yönetmelikle
nitelikleri belirlenecek bankalardan birisine yat ırılacağı belirtilmiştir. Önceki Kanun'da "sağlam bir banka"dan söz edilmekte idi. Son 'y ıllarda
hangi bankanın sağlam olduğu konusu anlaşılamadığından bu ifade, artan
paranın Adalet Bakanli ğmca çıkarılan yönetmelikle belirtilen bankalardan
biri olarak değiştirilmiştir.
30. maddede yapılan değişiklik bir işin yapılması
na veya j'apılmamasma dair olan ilftmların icrasına ilişkindir. Değişiklik yapılmadan önce
uygulamada bir şeyin yapılması
na veya yapılmamasına ilişkin i$mlann
icrasından sonra borçlu ilam hükmüne ayk ır
ı hareket ederse, tekrar mahkemeye başvurarak ilanı almak gerekiyordu. Ayn
ı ilamın ikinci kez icraya
konulması kabul edilmekte idi. Tekrar ilam alınması nedeniyle gereksiz
yere mahkemeye başvurarak meşgul etmenin önüne geçmek ve alacakl ıya
kolaylık sağlamak için önceki hükmün zorla yerine getirilmesi kabul edilmiştir.
44. maddede yapılan değ
işiklik ile mal beyan ı
nı alan tetkik merciinin
durumu tapu veya sicil daireleri yanmda Türk Patent Enstitüsü ile Türkiye
Bankalar Birliği'ne bildirilmesi zorunlulu ğu getirilmiştir. Böylelikle ticareti
terk edenlerin özellikle Bankalar Birli ğince takip edilebilmesi sağlanmıştır.
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W. Genel Haciz Yolu ile Takiple İlgili Değişiklikler
Genel haciz yolu ile takipte yap ılan ilk değişiklik 58. maddenin Üçüncü
bendine ilişkin yapılan değişikliktir. Bilindiği gibi yabancı para alacaklarının tahsili, özellikle 1990 yıhrıdap sonra uygulamada çok sık karşılaşılan
takipler olmuştur. Değişiklikten önce yabanc ı para alacaklısmın yabancı
para alacağmı takip talebinde Türk liras ı olarak göstermesi zorunlu olmakla beraber, bu yabancı para alacağmın Borçlar Kanunu'nun 83. maddesinin
üçüncü flkrasmdaki gibi, fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden talep etmesinin mümkün olup olmadığı konusunda farklı iki görüş vardı. Bir görüşe
göre,2 58. maddenin üçüncü fıkrası kamu düzenine ilişkin olduğundan,
buradaki yabancı paranı
n karşılığı Türk lirasmın, takip boyunca değişmenden kalması gerekirdi. Buna karşılık diğer bir görüşe göre,3 takibin başı
da yabancı para alacağı Türk lirasma çevrilmek zorunda ise de, alacakl ı
yabancı para alacağını fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden talep edebilmeliydi. Yargıtay da bu son görüşte idi.4 Değişiklikle, Yargıtay'm görüşüne
uygun olarak, yabancı para alacaklısımn alacağının karşılığmı Türk lirası
olarak takip talebinde göstermesine kar şılık, bu alacağmın artık fiili ödeme
i şiklikten
tarihindeki kur üzerinden talep etmesine olanak tanındı. Bu değ
sonra yabancı para alacaklısı, alacağının vade veya fiili ödeme tarihindeki
kur üzerinden talep edebilecektir. Bu konuda İsviçre hukukunda da bir
değ
i şiklik yapilatak alacaklının taklbin kesinleşmesinden sonra haciz talep
ederken, alacağmın karşılığmm o tarihtekl kur üzerinden ülke parasma
çevirerek talep etmesine imkan tan ınmıştır. Yani fiili ödeme tarihindeki
kur üzerinden talepte bulunmasına olanak tanınmayıp, en geç haciz bnhindeki kur üzerinde talepte bulunulmasına izin verilmiştir. Kanunumuzda yapılan değişiklik, hacizden sonra, fiili ödeme tarihine kadar yabanc ı
i şikliklerin esas alınması
n ı ve alacaklıya yaklaşık
para alacağındaki değ
fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden yabancı paranın ülke parası olarak
ödenmesini amaçlamaktadır. Ancak alacaklı takip talebinde alacağını Türk
lirası olarak göstermek zorundad ır. Yine alacaklı eğer, talep ederse fiili
2

Kuru, S. 194; Pekcamtez, Hakan, Medeni Usul ve Icra-Iflas Hukukunda Yabanc ı Para

Alacaklann ın Tahsili, Ankara 1998,5.182 vd.
3 Domaniç, Hayri, Türk, Ingiliz ve ABD Hukukunda işletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunlan
ve Banka ilişkileri Sempozyumu, Istanbul 1993, s. 144; Birsel, Mahmut Tevfik-Erdem,
Ercument, Yurt D ışmdan Alınan Yatı nm Kredilerinin Cebri icra Yoluyla Tahsilinde Ortaya
Çıkan Sorunlar, Türk, Ingiliz ve ABD Hukukunda i şletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları
ve Banka ilişkileri Sempozyumu, Istanbul 1993, s. 142-148; Uyar, Talih, Yabancı Para
Alacaklarınn Tahsilinde Ortaya Çıkan Sorunlar, IBD Temmuz-Ağustos-Eylül 1993, s.
574.
12. HD, 26.031992,8685/3763 (Man BD, 1992/7, s. 38).
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ödeme tarihindeki kur üzerinden yabanc ı para alacağı hesap edilerek
kendisine ödenecektir. Buna kar şılık alacaklı yabancı para alacağını takip
talebinde Türk lirası olarak gösterin ve fakat alacağım fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden talep etmezse, alaca ğı takip tarihinde çevirdiği kur
üzerinden kendisine ödenecektir. Yine bu durumda alacakl ınm daha sonra
fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden alaca ğının tahsil edilemeyen kısmını
talep etmesi mümkün olmayacaktır
Genel haci.z yolu ile takipte yap ılan değişildil<lerden birisi takibe itirazla ilgilidir. De ğişiklikten önce itiraz etmek isteyen ve zaman kazanmak
isteyen kötü niyetli borçlu, itirazm ı yetkisiz icra dairesine yaparak takibin
na neden olabiliyordu. 62. maddenin birinci f ıkrasmsürüncemede kalması
da yapılan değişiklik ile, itiraz takibin yapıldığı icra dairesindĞn başka
bir icra dairesine yap ıldığı takdirde, bu dairenin itirazı derhal yetkili
icra dairesine göndermesi zorunlulu ğu getirilmiştir. Bu itirazın yetkisiz
icra dairesinden yetkili icra dairesine gönderilmesi için gerekli giderleri,
kendisine itiraz yapılan yetkisiz icra dairesi almalıdır. Aksi takdirde al ınmayan masraftan icra memuru sorumlu tutulmuştur. Başka bir ifade ile
gerekli masrafı almayan icra memuru bu masraflan kendisi kar şılayarak
i ayrıca 62.
yetkili icra dairesine itirazı iletmelidir. Takibe itiraz edildiğ
maddenin ikinci fıkrasmda yapılan değişiklik ile üç gün içinde alacakl ıya
bildirilecektir.
i şiklik ile borçlu veya
62. maddenin üçüncü fıkrasmda yapılan değ
vekilinin itiraz ederken borçluya ait yurt içinde bir adresi bildirme,k zorunu getirilnıiştir. Bu değişikliğin nedeni yine kötü niyetle borçlulann
luluğ
nda adres göstetakibe itiraz ederken adres göstermemeleri ya da yurt d ışı
rerek takibi suruncemede b ırakmak istemelerini önlemeye yöneliktir. Diğer taraftan alacakli ile borçlu arasındaki denge de burada korunmuştur.
Çünkü 58. maddenin birinci bendine göre alacakl ı
nın takip talebinde yurt
içinde bir adres göstermesi zorunlu idi. Bu zorunluluk şimdi borçlu için
itiraz ederken getirilmiştir. Bu değişiklikten önce borçlunun yurt içinde
bir adres göstermek zorunluluğu bulunınamaktaydı. İtirazla birlikte gösterilen adresler çoğu zaman gerçek adres olmad ığından, bu konudaki boşluk, borçlular tarafından sıkça kullanılmakta idi. Bu değişiklikten sonra
itiraz eden borçlunun yurt dışında adres göstermesi veya yurt içinde
adres göstermemesi ve alacaklının borçlunun yurt içinde tebligat yap ılacak
adresini bilmemesi halinde bu itiraz ı
n yapılmamış sayilması gerekir. Çünkü
Kanun'un gösterdi ğ
i zorunluluğa uymamanın yaptınmı, itirazı
n yapılmasayılmasını
ııuş
gerektirir. Yani usuhüne uygun bir itirazı
n yapılmış sayı!ması için yurt içinde bir adres gösterilmesi gereklidir. Bunun gibi, adresini
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değiştiren borçlu yurt içinde yeni adres bildirmek zorundad ır. Bu şekilde
adres bildirdikten sonra borçlu adresini de ğiştirirse, yeni adresini de
yine icra dairesine bildirmek zorundadır. Eğ er yeni adresini bildirmez
ve tebliğ memurunca yurt içinde yeni adresi tespit edilemezse, takip talebinde gösterilen adrese çıkarı lacak tebligat borçlunun kendisine yapılımş
sayılır. Buradaki yaptırım ise eski adrese yap ılan tebligatm borçluya yapılnuş sayılacağı yönündedir.
icra ve iflas Kanunu'nun 63. maddesinde yap ılan değişiklikle itiraz
ederken sebep bildiren borçlu ile bildirmeyen borçlu aras ındaki eşitsizlik
kaldırılmak istenıniştir. Zira bu değişiklikten önce Yargıtay, itiraz ederken
sebep bildirmeyen borçlunun daha sonra tetkik merciinde senet metninden anlaşılabilen sebepleri ileri sürebilece ğini kabul ederken, itiraz ında
sebep gösteren borçlunun senet metninden anla şılabilen sebepleri daha
sonra tetkik merciinde ileri süremeyeceğini kabul ediyordu.5 Bu ise, itirazmda sebep bildiren borçlu aleyhine doğru olmayan bir sonucu do ğurduğundan, itiraz eden borçlunun, itirazm kald ırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anla şılanlar dışmda, itiraz sebeplerini
değiştiremeyeceği ve genişletemeyeceği kabul edilerek ikisinin de senet
ı ileri sürebilmesine olanak tan ınmıştır.
metninden anlaşılabilen itirazlar
67. maddede yapılan değişiklik de Yargıtay uygu1amsmm aksi yönündedir. Nitekim Yargıtay, borçlunun takibe itiraz ı üzerine, itirazın kalı n, itirazm kaldırılması talebinin reddi
dırılması yoluna baş vuran alacaklın
üzerine, itirazm iptali davası açamayacağın görüşünde idi.6 Halbuki itiraı lması talebinin reddine iliş kin karar kesin hüküm te şkil etmedizın kaldır
n
n iptali için bir yıllık süre geçmemişse, bu davanı
ğinden, henüz itirazı
açılabilmesi mümkün olmal ı idi. Bu yönde yap ılan değişiklik ile, takip
talebine itiraz edilen alacaklmı n, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir
sene içinde mahkemeye ba ş vurarak genel hükümler dairesinde alaca ğının
i kabul edildi. Bu
n iptalini dava edebilece ğ
varlığını ispat suretiyle itirazı
değ
i şiklik sonucu, itirazın kaldırılması talebinin reddinden sonra henüz
bir yıllık süre geçmemi şse, alacaklı itirazın iptalini genel mahlcemelerden
isteyebilecektir.
12. HD, 15.03.1995, 3242/3542 (Uyar, Talih, Gerekçeli-Notlu İçtihatlı icra ve iflas Kanunu
(Kanun), C. L s. 980).
6 ı j• HD, 1.4.1987, 8126/1911 (Uyar-Kanun, s. 1206); ayn ı yönde görüş için bkz.
Üstündağ. Saim, icra Hukukunun Esas/an, Istanbul 2000, s.131. Ancak Yargıtay 1990
yılından sonra önce tetkik merciine ba şvurarak itirazın kaldırılması isteminde
bulunan alacaklını n bu istemin reddedilmesinden sonra bir y ıllık süre içinde
mahkemeden itirazı n iptalini isteyebileceğini kabul etmiştir. örneğin, bkz. 19.
1-ID, 12.10.1994, 9259/9330; 19 HD, 10.10.1994, 9293/9164 (Uyar, Kanun, s. 1205).
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

145

Hakan PEKCANITE

dosya

n kaldırılması
Bu maddenin son fıkrasında yapılan değişiklik ile itirazı
nedenlerle
kabulü
halinde
borçlu,
talebin
aynı netalebinin esasa ili şkin
denlerle reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafı
n talebi üzerine yüzde kırk-,
tarı aşağı olmamak üzere tazminata mahküm edileceği kabul edilmiştir.
Burada yapılan değişikliğe göre, daha önce gerek borçlunun gerekse alacaklinın tazminata mahküm edilmesi için itiraz ın kaldırılması talebinin
kabul veya reddinin esastan olması gerekli değildi. Yani itirazı
n kaldınlması talebi ister esastan isterse usulden kabul veya reddedilsin, aleyhine
karar verilen tarafın tetkik merciince tazminata mahküm edilmesi gerekiyordu. Yapılan değişiklik ile itirazı
n kaldırılması talebinin sadece esastan
kabulü veya reddi halinde aleyhine karar verilen tarafın tazminata mahküm edileceği kabul edildi.
67., 68. ve 68 a maddelerinin ba şlıkları Kanunda doğru şekilde yer
ahnamakta idi. Nitekim 67. maddenin başlığı "6-İtirazın iptali a. Mahkemeye başvurmak suretiyle" şeklinde idi. Halbuki burada itiraz ı
n hükümden düşürülmesi ve itirazı
n iptali düzenlenınekteydi. Bu yönde yap ılan
değişiklikle 68. maddenin ba şlığı, "itirazı
n kesin olarak kaldırılması", 68
a maddesinin başlığı da, "itirazı
n geçici olarak kaldırılması" olarak değiştirildi. Bunun gibi 68 a maddesinde itirazı
n geçici kaldınlması talebinin
itirazı
n tebliğinden itibaren altı ay içinde istenmesi yönünde hükme aç ıklık
getirildi.
68 b maddesinde yapılan değişiklikle sözleşmede gösterilen adresin
değiş tirilmesinin, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla kredi>)i kullandıran tarafa bildirilmesi halinde sonuç doğuracağı; yeni adresin bu şekilde
bildirilmemesi halinde, hesap özetinin eski adrese ula ştığı tarihin tebliğ
tarihi sayılacağı kabul edildi. Maddede yapılan değişiklik de, kötü niyetli
borçlularm adres değişikliklerini bildirmemeleri nedeniyle takiplerin sürüncemede kalması na önlemeye yöneliktir.
Bu maddenin ikinci fıkrasında yapılan önemli bir değişiklik; hesap
özetlerinin alınması yerine gönderilmesi esas ının kabul edilmesidir. Önceki düzenleme, hesap özetlerinin mutlaka borçlu taraf ı
ndan alı
nması gerektiği biçiminde anlaşıldığından, kötü niyetli borçlularm bunu almadıkları
sürece hesap özetiriin kesinle şmesi mümkün olmamakta idi. Bunu önlemek
için yeni düzenleme ile hesap özetinin gönderilmesi yeterli olarak kabul
edildi.
Bu maddenin üçünü fıkrasmda yapılan değişiklik ile de hesap özetleri
yanında ihtarnamelerin de 68. maddenin birinci f ıkrasmda belirtilen belgelerden sayılması kabul edilmiştir. Böylelikle Hükümet Gerekçesinde de
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belirtildiği gibi faiz tahakkuk dönemlerinde gönderilen hesap özetlerinin
muhtevasma itiraz etmemiş olan borçlunun, kredi hesab ırun kesilmesine
veya boitun ödenmesine iliş kin ihtarnameye itiraz etmek suretiyle ödemeyi ve takibi geciktirmesine engel olunmak istenmi ş ve kredi hesabının
kesilmesine veya borcun ödenmesine iliş kin ihtarnamelerin de bu Kanun'un 68. maddesinin birinci fıkrasında sayı lan belgeler arasma girmesi
sağlanmıştır.
68 b maddenin son fıkrasmda yap ılan değiş iklik ile borçluya önceden
tebliğ edilen ve itiraz edilmeyerek kesinle şmiş bulunan faiz tahakkuk
dönemlerine ilişkin hesap özetlerinin muhtevasma itiraz edilmemi ş olması
n kredi hesabının kesilmesine veya borcun
halinde, krediyi kullanan taraf ı
ödenmesine ilişkin ihtarname içeriğine itiraz etmiş olmasının önceki dönemde doğ an sonuçları ortadan kald ırmayacağı kabul edilmiş tir. Böylelikle, önceki dönemlere ili şkin kesinleşmiş hesap özetleri hakkı nda ikinci
fıkra hükümlerinin uygulanaca ğı konusundaki tereddütler giderilerek alacaklının haldcının zayi olması ve işlemlerin sürüncemede kalmas ı engellenmek istenmiştir.
n
79. maddede yap ılan değiş iklik ile, resmi sicile kayıtlı olan malları
haczinin istinabe yolu ile yap ılmasmdan kaynaklanan zaman kaybını önlemek için, takibin yapıldığı icra dairesinin mallann kay ıtlı olduğu resmi
n haczedildiğini bildirerek ve bu yöndeki kayd ı işleterek haczi
side malı
yapabilmesi kabul edilmiştir.
n hacziyle ilgili 85. maddenin ikinci f ıkraTaşınır ve taşınmaz malları
ile
haciz
konusu mallar üzerinde üçüncü şahıslar
l
an
değişiklik
sında yapı
lehine haciz, mülkiyet, rehin veya benzeri haklar ın bulunduğu hallerde,
ncalan
nın getirdiği sakı
beyan yükümlülüğünün sadece borçluya ait olmas ı
ü
borçlu
ile
birlikte
mali
elinde
bulunduranlan
önlemek ve bu yükümlülüğ
da kapsayacak hale getirmek, takibin ilerlemi ş aşamaları nda ortaya çıkabilecek istihkak iddialar ının önceden yapılmasını sağlamak ve böylece
rehin veya benzeri hak sahiplerini korumak için, haczi yapan icra memuruıslar
ın da beyan ını alması zorunluluğu getirilmiştir.
nun üçüncü şah
n elinde bulunan
i şikliğe göre "Üçüncü şahsı
88. maddede yapılan değ
n kabulü
taşı
nır mallar haczedilince, alacakl ının muvafakatı ve üçüncü şahsı
halinde üçüncü şahsa yediemin olarak b ırakılır'. Bu değişiklik hem gerekn maliki sayılacağı
çeye hem de ta şınır mala zilyet olan ki şinin o malı
yönündeki karineye aykırıdı r. Zira, üçüncü ki şinin elinde bulunan bir
mal haczedilmek istendiğinde eski düzenlemeye göre icra memuru, üçüncü
kişinin elinde bulunan mal ı haczedecek; ancak, bunu onun elinde almay ıp
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kendisinden bırakacaktı . Yeni düzenlemeye göre ise üçüncü ki şi±ıin elinde
bulunan taşınır malin haczinde alacaklı muvafakat ederse bu mal üçüncü
kişiye yediemin olarak b ırakılacak, buna karşılık alacakli muvafakat etmezse, bu mal üçüncü kiş iden almarak baş ka bir kişiye yediemin olarak
bırakılacaktır. Bunun sonucu olarak üçüncü ki şi, ist-ihkak iddiasıııın sona
ermesine kadar bu maldan yoksun kalacaktır. Bu yöndeki düzenleme
düzeltilmediği takdirde kötü niyetli alacakl ı larm üçüncü kişinin zilyedi
olduğu taşınır malı haczederek elinden almas ı ve başka bir kişiye yediemin
olarak bırakması mümkündür. Bu kadar kötü niyetle kullan ıma açık ve
maddi hukuka aykırı bu düzenlemenin mutlaka de ğiştirilmesi gerekir.
Bu konuda komisyonun ve Hükümetin gerekçesi de zaten bu yöndeki
bir düzenlemeye izin verilmediğini göstermektedir. Nitekim bu maddenin
Hükümet gerekçesine göre ise, Icra ve iflas Kanunu'nun 88. maddesinin
ikinci fı krasma eklenen hükümle; 'üçüncü şahsı
n elinde bulunn ta şınır
malları
n haczedilmesi durumunda alacakl ının muvafakatı ve üçüncü şahsı
n
kabulü halinde üçüncü ki şiye yediemin olarak bırakılacağı ' öngörülmüştür.
Böylece, 'alacakl ı muvafakat etmezse, üçüncü kişinin elinde bulunan ta şınır
malları
n da haczedilip, üçüncü ki şinin elinde bırakılmayarak muhafaza
altına alınacağı' ş eklindeki uygulamaya son verilmesi amaçlanm ıştır..."
denilmektedir. Yani, maddenin tamamen aksine bir gerekçe ya da gerekçeye tamamen aykırı bir madde yürürlüğe konulmuştur.
88. maddenin üçüncü f ıkrasında yapılan değişiklik ile ticari i şletme
rebni kapsamındaki taşınırlarm icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden sonra muhafaza altına alınabilmesi kabul edilmi ştir. Bununla ticari
işletme rebni kapsamındaki taşınırların haciz ve rehııin paraya çevrilmesi
yoluyla takiplerde icra dairesince sat ı lmalanna karar verilmesinden önce
muhafaza altına alınmaları önlenerek ticari işletmenin bütünlü ğünün korunması , borçlunun ticari faaliyetine devam edebilmesi ve bu yolla borçlarını ödeyebilmesi imkanı sağlanmak istenmiştir.
Aynı maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değ
i şiklik ile Adalet
TeşkiMtı m Güçlendirme Vakfı'na da haczedilen malların muhafazası için
depo ve garaj açabilme veya i şletme hakkının verilmesi imkam kabul edilmiştir. Bu maddenin beşinci fıkrasmda yap ılan değişiklik ile de yediemin
olarak kendisine saklanmak üzere b ırakılan hacizli mallarla ilgili olarak
üçüncü kişiler hakkında da bu fıkra hükmünde yer alan usullerin uygulanması kabul edilmi ştir.
89. maddede değişiklik yap ılmadan önce üçüncü ki şiye gnderilen
haciz ihbarnamesine üçüncü kiş i, süresi içinde itiraz etmezse, ikinci haciz
ihbarnamesi gönderiliyor ve bunun üzerine süresi içinde met- ıfi tespit
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davası açılmazsa, üçüncü kişi kendisinden haciz ihbarrıamesi ile zimmetinde sayılan borcu veya yedinde sayılan parayı veya malı teslim zorunda
kalıyordu. Ancak bu hüküm uygulamada oldukça kötü niyetle kullan ılmakta idi. Özellikle bankalara gönderilen haciz ihbarnameleri ile kötü
niyetli alacakl ı veya borçlular, bankalarda gerçekte borçlunun mevduat ı
olmadığı halde, bankalann alacaklıya, sırf haciz ihbarnamesine süresi içinde
itiraz edememesi üzerine para ödemelerine neden olmakta idi. Bu nedenle
bu konuda gerçekte borçluya hiçbir borcu olmayan ya da ona ait bir taşınır
mala sahip olmayan üçüncü ki şilere, ikinci haciz ihbarnamesinden sonra
bir kez daha bildirimde bulunularak yirmi gün içinde üçüncü ki şiye icra
takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde
menü tespit davası açarak, gerçekte borçlu olmadığını tespit ettirme olanağı getirilmiştir. Üçüncü kişi, bildirimden sonra süresi içinde menfi tespit
davası açarsa, haciz ihbarnamesi ile istenen para veya ta şınır mali teslim
etmek zorunda olmayacak, cebri icra i şlemleri menfi tespit davası sonuna
kadar duracaktır. Üçüncü ki şinin açtığı menü tespit davas ında ispat yükü
üçüncü kişiye aittir ve üçüncü ki şi takip borçlusuna borçlu olmad ığım
veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmek zorundadır. Üçüncü kişi bu davayı kaybederse dava konusu olan şeyin yüzde kırkından
aşağı olmamak üzere tazminata mahküm edilecektir.
Bu maddenin beşinci fıkrasmda yapılan değişikliğe göre kendisine
gönderilen bildirimden sonra süresi içinde menfi tespit davas ı açmayan
ve bu nedenle borçlu olmayan parayı ödeyen ya da mal ı teslim eden
üçüncü kişinin borçlu ile kötü niyetli borçluya kar şı dava açarak ödedi ği
parayı ya da teslim ettiği malı geri isteyebilme hakkı tanınmıştır. Bu değişiklikten önce üçüncü ki şinin sadece borçluya karşı sebepsiz zenginleşme
davası açabilmesi kabul edilmekte idi. De ğişiklik ile borçlu ile birlikte
kötü niyetli alacakl ıya karşı da dava açılabilme olanağı getirilmiştir. Böylelikle burada kötü niyetli alacaklı ile borçlunun bir haksız fiil işlediği
kabul edilerek haksız fiil hükümlerine göre dava açabilme olana ğı getirilmiştir. Bu davamn zamana şımı süresi Borçlar Kanunu'nun hükümlerine
tabi olacaktır.
91. maddenin üçüncü fıkrasında hacizli taşınmazın el değiştirmesi
halinde 148 a maddesinin uygulanaca ğı belirtilmiştir. 148 a maddesinde
ypılan değişikliğe göre ipotekli ta şınmazı daha sonra satın alanlar ve bunların halefleri tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde bir tebligat adresi bildirmesi zorundad ır. Bu değişiklikler kötü niyetli borçlularm yurt dışında
adres göstererek ya da yanlış adres göstererek takibi engellemek amacını
önlemeye yöneliktir.
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n92. maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile özellikle taşı
mazlarm paraya çevrilmesinin zaman almas ı ve takip sürecinde kıymetli
eklentilerin taşınmazdan çıkanlarak yok edilerek ya da bozularak alacaklılardan kaçırılması ihtimali düşünülerek icra dairesine, ta şınnıazm idaresi
ve işletilmesi yanında, eklentinin korunması için gerekli muhafüza tedbirlerini alma zorunlulu ğu getirilmiş ve böylece işletmenin ekonomik bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır.
94. maddede Yargıtay kararları doğrultusunda henüz pay senedi veya
pay ilmühaberi çıkarılmamış anonim ortakliklarda paylann nasıl1haczedileceği düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre haciz, icra dairesi tarafından
şirkete tebliğ olunacak ve haciz şirket pay defterine iştenecektir. Ancak
haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebli ğ tarihinde
yapılmış sayılır. Haciz, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret
Siciline bildirilir. Bu durumda haczedilen payların devri, alacaklı
nı
n haklarını ihlal ettiği oranda batıldır. Haczedilen payların satışı, taşın
ır mallarm satışı usulüne tabidir.
111. maddede, borcun taksitlendirilmesi halinde, Kanun'un 106. ve
150 e maddelerinde dttzenlenmi ş alan taşınmaz malm veya ipoteğin paraya
çevrilmesi için iki yıllık sürelerin işlemeyeceği kabul edilmi ştir. Bu değişiklik aslında icra ve iflas Kanunu'nda alacaldı ile borçlunun uzlaşarak borcun
taksitlendirilmesi ve bu suretle borçlunun işletmesinin devamırtı n sağlanabilmesi amacı
na dayanmaktadır. Bu amaçla alacaklı ile borçlunun yaptıkları
sözleşme en çok on yıl için 106. ve 150 e maddelerindeki sürenin i şlemesine
engel olacaktır. Azami süre on y ıl olmak üzere alacakli ile borçlu bu süreyi
birden fazla kez uzatabilir. Uygulamada alacakl ı ile borçlunun taksitlendirme sözleş mesi yapmasına karşılık, bu süre içinde 106. veya 150 e maddelerindeki süreler i şlemeye devam ettiği için iki yıldan daha uzun bir
taksit sözleşmesi yapılması mümkün almamakta idi. Alacaklı ile borçlu
arasında zaman içinde birden fazla taksitle ödeme sözle şmesi yapılabildiği
göz önüne alı
narak, uygulamada ortaya çıkan duraksamaları gidermek
ve borçları
n yeniden yapılandırılması suretiyle borçlularm ekonomik sürece kazandırılmaları
n ı kolaylaştırmak amacı yla, "sözleşmenin" kelimesi
"sözleşme ve3ia sözleşmelerin" olarak değiştirilmiş; bu sözMşme veya
sözleşmelerin yürürlükte oldu ğu sürece satış talebi ve paraya çevirmeye
ilişkin sürelerin işlemeyeceği hükme bağlannııştır.
114. maddede yap ılan değişiklik ile satış ilanm yurt düzeyinde yay ımlanan bir gazete ile yapılmasma karar verilmesi halinde bu ilan, satış talebi
tarihinde yurt düzeyinde tirajı en yüksek be ş gazeteden biriyle yapılır.
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Bu değişiklikten önce yurt düzeyinde tiraj ı en yüksek beş gazetenin sürekli
değişmesi nedeniyle hangi tarih esas almarak beş gazetenin belirlenmesi
gerektiği konusundaki uygulamadaki tereddütler giderilmek ister ınıiştir.
115. maddede değişiklik yapılmadan önce ihale yapılabilmesi için ilk
arttırmada satılmak istenen malın tahmin edilen değerinin yüzde yetmi ş
beşinin teklif edilmesi gerekmekte iken, yeni düzenleme ile oran yüzde
altmış olarak değiştirilmiştir. Bununla daha sonraki artırmalar için yapılacak masraflar ve geçecek süreden tasarruf edilmek istenmi ş ve malın bir
an önce satılması nedeniyle takibin sürüncemede kalmamas ı ve alacaklı
ile borçlunun yararmın gözetilmesi amaçlanmıştı r. Tasarıda yüzde elli
olarak kabul edilen bu oran, Adalet Komisyonunda yüzde altm ışa çıkanIın yüzde yetmişbeşten yüzde
mıştır. Hükümet gerekçesine göre bu oran
elliye indirilmesinin nedeni, sat ışa çıkarılan malin artırma bedelinin tahmin
edilen kıymetinin yüzde yetmi ş beşi yerine yüzde ellisini bulması halinde
i düzenlenerek malın ilk artırmada satılabilmesidir.
ihale edilebileceğ
İkinci arttı rma günü tatil gününü rastlarsa ihale feshedilmekte ve
sırf sürenin önceden tatil gününe rastlamamas ına dikkat edilmemesi
n satılamaması ve zaman kaybı söz konusu olmakta idi . 7 Bunu
halinde malı
önlemek için ikinci arttı rma gününün resmi tatile rastgelmesi halinde ikinci
arttırmanm resmi tatili izleyen ilk i ş günü yapılabilmesi kabul edilmi ştir
118: maddenin birinci fıkrasma eklenen bir cümle ile satılan malın
n
ihale kesinleşmeden teslim olunmayacağı kabul edilmiştir. Böylelikle malı
i konusunda uygulamaya açıklık getirilalıcıya ne zaman teslim edileceğ
miştir. Pazarlık suretiyle satış yapılabilme sebeplerinden birisi de satılacak
malm değerinin çok yüksek olmamas ı idi. Ancak önceki kanunda bu miktar
çok az oldu ğundan miktar bir milyar liraya ç ıkanlnıışhr. 4949 sayılı Kanun'un 102. maddesi ile getirilen ek 1. madde ile, "Bu Kanun'un 119.
maddesindeki parasal s ınır; her takvim yılı başmdan geçerli olmak üzere,
n ırın, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul
önceki yilda uygulanan parasal s ı
Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarmca Maliye Bakanl ığı'nca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden de ğerleme oranında artırılması
suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen s ınırların onmilyon liray ı
aşmayan kısımları dikkate almmaz" denilerek bundan sonraki y ıllarda
ının güncel olması amaçlanınıştır.
da bu para sınır
işikliğe paralel olarak taşmmazlarda da ilk arttırTaşınırlhrdaki değ
yüzde altmık
mada ileri sürülen peyin, ta şınmazm muhammen ıymetinin
12. 1-ID, 01.11.1984, 6981/11080 (YKD, 1985/1, s. 69,70).
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şmı bulması şartı aranmıştır. Yine taşınmazlarda ikinci arttırmanı
n tatil
gününe rastgelmesi halinde ikinci artt ırmanın tatili izleyen ilk iş günü
yapılması ve bunun artırma ilanmda gösterilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Uygulamada taşınmazm haciz sırası
nda değeri belirlendikten sonra,
mükellefiyetler listesinin olu şmasının ardı
ndan ikinci kez muhammen
kıymeti belirlenmemekte idi. Halbuki mükellefiyetler listesinin haz ırlanması ve taşınmaz üzerindeki mükellefiyetlerin belirlenmesinden sonra
taşınmazın değerinde ilk tespit edilen k ıymetinde önemli değişiklikler
olabilmekte idi. Ta şmmazın değerinin belirlenmesinden sonra kıymetini
etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması halinde, icra dairesinin satışa
esas gerçek değeri belirlenmesi için tekrar ta şmmann değerini belirlemesi
zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle ta şrnmazm gerçek değeri ile satılabilmesi mümkün hale getirilmi ştir. Aynca satışa çıkarılan taşmmazda eklenti
niteliğinde teşvikli mal varsa icra müdürlü ğünün bu malların kıymetini
aynca takdir ettirmesi kabul edilmiştir
128 a maddesi icra ve Mas Kanunu'muza yeni eklenen bir maddedir.
Bu madde ile öncelikle uygulamadaki k ıymet takdirine ili şkin kötü niyetle
yetkisiz tetkik merciine yap ılan şikAyetlerin, takibin gecikmesine neden
olan davranışların engellenmesi amaçlanm ıştır. Bu amaçla, şikAyetin yetkisiz tetkik merciine yapılması halinde, tetkik merciinin evrak üzerinde
inceleme yaparak ve on gün içinde kendili ğinden yetkisizlik karar ı verebilmesi im1cm kabul edilerek, kötü niyetle yetkisiz mercie başvurrak kıymet takdirine ilişkin kararı
n kesinleşmesini engelleyen davran ışlar önlenmek istenmiştir.
128 a maddesinin ikinci fıkrasma göre, kesinleşen kıymet takdirinin
yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Bu sürenin bir yıl olarak kabul edilmesi Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde ilginç bir prosedür sonunda de ğişmiştir. Meclis t-utanaklanna
göre bu maddedeki süre gerek Adalet Komisyonunda ve gerekse mecliste
iki yı l olarak kabul edildikten sonra, Adalet Komisyonu Ba şkanı sürenin
bir y ı l olması gerektiğini ve bunun bir tapaj hatas ı olduğunu belirtmiş,
bunun üzerine Adalet Bakanı önergeye katıldığııu belirtmiş ve fakat oylanmadan diğer maddeye geçilmi ş ve daha sonra Resmi Gazete'de bu süre bir
yıl olarak yayımlanmıştir. Bunun sonunda kı ymet takdirine ili şkin süre,
oylanan maddede süre iki y ıl olarak, fakat Resmi Gazete'de yayımlanan
maddede ise bir yıl olarak kabul edilmi ştir. Şu an için sürenini bir yıl
olması gerekmektedir. Bu de ğişikliğe göre kesirıleşen kı ymet takdirinin
yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden ıymet
k
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madenini lafs ından, bir yıllık sürenin başlangıcı, kıymet takdirinin yapıldığı tarih olarak anlaşılmaktadır. Ancak bu süre kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren başladığında, kıymet takdirinin kesinleşmesine kadar geçen süre de bir y ılm içinde hesaplanacaktır. Böyle
olunca gerçekte bu bir yıllık süre, tetkik merciinde şikayet hakkında karar
verilinceye kadar geçecek müddet için kısalacaktır. Örneğin, tetkik mercii
kıymet takdirine ilişkin şikAyeti üç ayda sonuçlandırırsa, geri kalan dokuz
ay içinde taşınmazın satışı istenebilecek ve bir yıllık süre sona erince tekrar
kıymet takdiri istenebilecektir. Ancak tetkik merciinin şikayet üzerine
verdiği kararların kesin olduğu son fıkrada kabul edilmiş ve böylelikle
şikAyetinısa
k sürede kesinleşmesi amaçlanrmştır. Bu bir yıllık sürenin
kıymet takdirinin kesinleşmesinden itibaren ba şlatmak tarafları
n menfaatine ve takibin suruncemede bırakılmamasına uygun olduğu kanısı
ndak süreler içinde yeniden yapılacak kıymet takdirleri
yım. Aksi takdirde ısa
takibin uzamasına neden olabilecektir.
nemez. Bu

128 a maddesinin ikinci fıkrasma ıymet
k
takdirini etkileyen deprem,
imar durumunda çok önemli de ğişikliklerde, bir yıldan önce yeniden
ı ymet takdiri yap ılabilmesini sağlamak amacıyla bir cümle ilave edilmi şk
tir. Bu değişikliğin amacı kıymet takdirinin kesinleşmeden itibaren bir
yıl süre ile değişmeden kalması, bazı taşırımazın değerinde çok önemli
değişiklikler olduğu halde, taşmmazm satılmasının engellenmesiniönlemektir. Özellikle ta şmmazm değeri belirfendikten sonra o taşınmazla ilgili
deprem veya bunun gibi ola ğanüstü değişiklikler taşmmazın değerinde
de olağanüstü değişikliği gerektfrebilmekte idi. Eski kanunda bu gibi
haller için bir düzenleme olmad ığından taşınmaz satılamıyordu.
Kıymet takdirinin tebli ğ edildiği ilgililer, raporun kendilerine tebli ğinden itibaren yedi gün içinde raporu dıizenleten icra dairesinin bulundu ğu
yerdeki tetkik merciinde şikAyette bulunabilirler. Şikayet tarihinden
itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine
yatıniması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde
başka bir işleme gerek olmaks ızı
n şikayet kesin olarak reddedilir. Bu
değişikliğin amacı da ıymet
takdirine ilişkin şikayetin bir an önce sonuçk
lanması ve şikayet yoluna başvuran tarafın bilirkişi ücretini şikayetten
itibaren yedi gün içinde tetkik mercii veznesine yatırmasını sağlayarak
gereksiz zaman kaybı
n ı önlemektir. Ancak bu yedi gün içinde yatırılacak
masraf ve ücretin tetkik mercii tarafından belirlenmesi gerekecektir.
Bunun şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde yap ılması uygulamadan
ne kadar başanlı olacağı zaman içinde görülecektir.
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Taşınmazlarm satışında da, ilk arttırmada muhammen bedelin yüzde
yetmiş beş yerine yüzde altmış m teklif edilmesi üzerine ihale yap ılabileceği 129. maddede kabul edilmi ştir.
Taşınmazı n ihalesi üzerine alıcmm satış bedelini ödemesi için icra
memurunun vereceği süre önceki kanunda 20 gün iken bu süre 10 güne
indirilmiştir.
134. madde ile ihale kesinleşinceye kadar taşmmazm ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafıfıdan kararlaştınlır. Yine bu maddede yapılan değişiklik ile" ...satış isteyen alacakl ı, borçlu, tapu sicilindeki
ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iş tirak edenlerin ihalenin feshini
yurt içinde bir adres göstermek ko şuluyla..." tetkik merciinden isteyebilmeleri kabul edilmi ştir. Bu değişikliğin nedeni de ihalenin feshiinin yurt
dışı
na tebligat yap ılması
na neden olarak kötü niyetle uzatılma ını öndemektir.
Bu maddede yapılan diğer bir değiş iklik ihalenin feshi talebinin esasma ginilmeden reddi halinde para cezasma hükmolunmayaca ğıdır. Bu
değişildikten sonra ihalenin feshi talebinin i şin esasına girilmeden reddi
halinde para cezası
na hükmolunamaz.
İhalenin feshine ilişkin şikAyetin görevsiz veya yetkisiz tetl<lik mercii
veya mahkemeye yap ılması halinde, tetkik mercii veya mahkemenin evrak
üzerinde inceleme yaparak ba ş vuru tarihinden itibaren en geç on gün
içinde görevsizlik veya yetkisizlik karar ı vermesi, bu maddede yap ılan
diğer bir değiş ikliktir. Aynca tetkik mercii veya mahkemenin görevsizlik
veya yetkisizlik kararlarını n kesin olduğu kabul edilmiştir. Böylelikle bu
kararları n temyiz edilerek kesinleş mesinin gecikmesi önlenmek istenmiştir.
Artırma sonucu ta şınnıazı satı
n alanlar, icra memuru taraf ından verilen süre içinde bedeli nakden ödemek zorundad ırlar. Bu bedel ihalenin
feshi talep edilse bile al ıcıya teminat mektubu karşılığında bile iade edilmeyecektir. Ancak ihalenin feshine yönelik şiidyet sonucunda verilecek karar
kesinleş inceye kadar bu para bankalarda nemaland ırılacaktır. İhalenin
feshine ilişkin şildyetin kabulüne veya reddine ili şkin kararı
n kesinleşmesi
üzerine, ihale bedeli nemalan ile birlikte hak sahiplerine ödenii. Ancak,
bu nemalandırmamn nası l yapılacağı maddede belli de ğildir. Bu konunun
icra memuruna ait oldu ğu düşünülse bile memurun nemalandırma işlemini
yetersiz bulan ya da parasının daha iyi nemaland ırılabileceğinin ileri süren
alacakli şiküyete baş vurabilecek ya da idare aleyhine adliye mahkemelerinde icra ve iflas Kanunu mad. 5'e göre tazminat talep edilebilecektir.
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Zira nemalard ı rma yani paran ın değer kayb ının önlenmesi ve
kullanılamaması nedeniyle muhtemel zararı n önlenmesi faiz, hisse senedi
almak ya da A veya B tipi fon almak veya repo gibi de ğişik biçimlerde
yapılabilir. icra memuru bunlardan hangisine göre ta şınmaz için yatırılan
parayı nemalandıracaktır? Bunun ç ıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenn ç ıkacağı
mesi gerekmektedir. Aksi halde uygulamada çok s ık sorunları
şimdiden kolaylı kla söylenebilir.
Sıra cetveline karşı ş ikayet ya da itiraz yoluna gidildi ğinde sı ra cetvelinde hak sahibi olarak görünen ki şilerin, sıra cetveli kesinleşmeden, işleyecek faizleri de kapsayacak şekilde bir bankanın kesin teminat mektubunu
dosyaya ibraz etmek kayd ı yla, paylarına düş en milctarı icra dosyasrndan
tahsil etmeleri imkanı getirilmiş ve 36. maddenin burada da uygulanaca ğı
belirtilmiştir. Böylece, hak sahiplerinin s ıra cetveline itiraz veya şikAyet
nda alacaklarına
prosedürü devam ederken, teminat mektubu kar şılığı
ca
teminat
mektubunda,
s ıra cetveli kekavuşması sağlanmıştır. Ayr ı
sinleşmeden tahsil edilen paranın iadesinin gerekmesi halinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin icra dairesinin ilk yaz ılı talebi
üzerine dosyaya ödenmesinin taahhüt edilmesi gerekti ği hususu da maddede hükme bağlanmıştır.
Sıra cetvelinde hak sahibi olarak gözüken ki şilerin banka teminat
mektubu vererek payına düş en miktarı tahsil edebilme olana ğı getirilmiştir. Ancak bu şekilde parayı tahsil eden alacaklının, sı ra cetveline karşı
itiraz veya ş ikAyetin kabul edilmesi halinde ise, tahsil etti ği parayı icra
dosyasına iadesi yanında, iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faiz,
icra dairesinin ilk yaz ılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edilmelidir.
Bu esaslar dahilinde teminat mektubuyla garinti edilmesi gereken miktan
icra memuru belirleyecektir.
Hakkında aciz vesikası verilen borçluları n takip edilebilmesi ve bilinmesi için 143. maddede aciz vesikas ı sicilinin tutulması amaçlanınıştır.
Bunun için öncelikle her ilde icra dairesince bir sicil tutulacakt ır. Aciz
vesikasının bir nüshası her il merkezinde Adalet Bakanl ığmca tespit edilen
icra dairesi tarafı ndan tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu icra dairesine gönderilerek bu sicile kaydedilecektir. Aciz vesikas ı sicili aleni
olup ne şekilde tutulacağı ve hangi hususları içereceği Adalet Bakanlığı
tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenecektir. Önceki düzenlemeden
n zamanaşımına tabi olmamas ı
farklı olarak aciz vesikasmdaki alaca ğı
yerine İsviçre hukukundaki gibi 20 y ıllı k süreye tabi tutulması kabul edilniiştir. Aciz vesikasmda yazılı olan borç için, aciz belgesinin düzenlenmeTBB Dergisi, Say ı 49, 2003 155
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sinden itibaren yirmi y ıl içinde takip yapılmaz ve alacak tahsil edilemezse,
bu sürenin geçmesinden sonra borç zamana şımma uğrar. Borçlu, aciz
vesikasıru düzenlemiş olan icra dairesine borcunu i şlemiş faizleriyle birlikte her zaman ödeyebilir. icra dairesi ödenen paray ı alacaklıya verir
veya gerektiğ inde 9. madde hükümleri dahilinde bir bankaya , yatırır.
Böylelikle borç bir taraftan zamana şm-ıına tabi tutulmuş, diğer 'taraftan
aciz vesilcasına bağlanmış alacağa faiz iş letilememesi kuralmdan aynlarak
borçlunun borcunu faiziyle birlikte ödemek suretiyle borcundan kurtulabilmesi olana ğı yaratılmıştı r. Borcun bu şekilde tamamının ödenmesinden
sonra aciz vesikas ı sicilden terkin edilir ve borçluya borcunu ödeyerek
aciz vesikasını sicilden terkin ettirdiğine dair bir belge verilir. Ayn ı
şekilde, icra takibi bat ı l ise veya iptal edilirse yahut borçlunun borçlu
olmadığı mahkeme kararı yla sabit olursa ya da alacakli icra takibir ıi geri
alırsa, aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya buna ili şkin bir belge
verilir.
148 a maddesinde yapılan değiş iklik ile ipotek sözle şmesinin tarafları
veya ipotekJi taşınnıazı daha sonra satı n alanlar ya da bunlarm halefleri
tapu sicili müdürlü ğ üne yurt içinde bir tebligat adresi bildirmek
zorundadırlar. Aksi takdirde ilgililerin tescil talebi, tapu sicili müdürlüğünce reddolunıır. Adresin de ğiş tirilmesi tapu sicil müdürlü ğüne bildirilmesi halinde sonuç do ğurur. Yeni adresin bildirilmemesi halinde
tebligatları n eski adrese ulaştığı tarih tebellü ğ tarihi sayılır
150 ı maddesiyle, kötü niyetli borçlularm cari hesab ı
n kesilmesine,
hesap özetine ve tazmin talebine ili ş kin tebligatları almamak suretiyle
takibin ba şlatılması m geciktirmeleri önlenmek istenmi ş tir. Bunun için
hesap özeti veya tazmin talebinin ipotek akit tablosundaki belirtilen adrese
gönderilmek suretiyle tebliği veya 68 b maddesi gere ğince tebliğ edilmiş
sayılması kabul edilmiştir. Di ğ er taraftan, krediyi kulland ıra nl taraf,
gecikmiş kredi alacaklarının tasfiyesi için yapt ığı ipotek takiplerinde
hesabı n muaccel k ılınmasına iliş kin hesap özetinin veya gayrinakdi
kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin noter marifetiyle
krediyi kullanan tarafa gönderildi ğine dair noterden tasdikli sureti icra
müdürüne ibraz ederse, icra müdürü bu Kanun'un 149. maddesi uyar ı
nca
iş lem yapmaktad ı r. Oysa, birçok defa kredi borçlusu adresinde
bulunamamakta ya da adreste olmasma ra ğmen kendisine hesap özeti,
tazmin talebi ve ihtar tebli ğ edilememektedir. Maddeye yap ılan ilave ile,
hesap özetinin, tazmin talebinin ve ihtar ı n kredi borçlusunun kredi
sözleşmesinde yaz ılı ya da 21. maddeye göre bildirilen adresine gönderilmesi yeterli olacak ve böylece tebligat ı n yapılmaması nedeniyle ipotek
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takiplerindeki gecikmeler ortadan kaldırılacaktır. Ayrıca, tetkik merciinin
yaptığı inceleme sırasında, borçlu, borcun sona erdi ğine veya ertelendiğine ilişkin olup yetkili mercilerce re'sen yapılmış veya usulüne göre
onaylanmış yahut icra dairesinde veya tetkik merciinde ya da mahkeme
önünde ikrar edilmi ş senet sunmadıkça takibin durdurulması
na karar
verilemeyece ği düzenlenmiştir.
Kambiyo senetlerine özgü takipte ödeme emrine itiraz edilmesi
halinde mal beyanında bulunulması 6. bent olarak ilave edilmi ş ve bu
takip yoluna özgü mal beyanında bulunulması ve bulunulmaması halindeki
sonuçları düzenlenmiştir.
169 a maddesinde yapılan değişiklik ile tetkik mercii hakiminin 18.
maddenin ikinci fıkrasındaki gibi iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırması ve taraflar gelmeseler bile gereken kararı vermesi kabul
edilmiştir. Bu maddenin ikinci fıkrası ile tetkik mercii hAkimi, borçlunun
itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz etti ği belgelerden borcun itfa veya
imhal edildi ğ
i veya senedin metninden zamana şımına uğradığı veya borçlunun borçlu olmadığı yahut icra dairesinin yetkili olmad ığı kanaatine
vanrsa, daha evvel itirazın esası hakkı
ndaki karanna kadar icra takibinin
muvakkaten durdurulmas ına karar verebilir. Maddenin ikinci fıkrasında
yapılan değişiklikle; tetkik merciinin, sunulan belgelerden borçlunun
"borçlu olmadığı" kamsına varması haline ek olarak "takip konusu senede
göre icra takibinin yapıldığı yerin yetkili olmadığım" saptaması halinde
de icra takibinin geçici olarak durdurulması
na karar verebilmesi mümkün
hale getirilmiştir.
169 a maddesinin altmc ı fıkrasının birinci cümlesinde, kambiyo senedinin tedavülünü kolayla ştırmak ve takibini hızlandırmak amacıyla alacaklinırı tazminat ödeme şartın ağır kusur ve kötü niyete dayandu- ınak
ve ayn
ı sebeple tazminat miktarın düşürmek amacıyla değişiklik yapılmıştır. Ancak bu yapılırken alacaklı ile borçlu arasındaki denge bozulmuştur. Çünkü alacaklının kötü niyetli veya ağır kusuru olmasına rağmen
borçludan farklı olarak sadece yüzde yirmi tazminata mahküm edilmesi
kanımca isabetsiz bir düzenleme olmu ştur. Borçlu nas ıl yüzde kırk
tazminata mahlcüm ediliyorsa, alacakl ının da ağır kusuru veya kötü niyeti
halinde yüzde kı
rk tazminata mahküm edilmesi gerekmektedir. Zaten
icra ve iflas Kanunu'nun diğer maddelerinde de yüzde yirmi gibi bir
oran yer almamaktadır. örneğin 67. Veya 68. maddelere göre alacakl ı
itirazm iptali veya kesin kald ır
ılması sonunda haksız çıkarsa, yüzde kırk
tazminata mahküm edilmektedir. Alacakl ının burada yüzde kırk
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tazminata mahicüm edilirken, kambiyo senetlerine özgü takipte bu oran ın
yüzde yirmi olmasının hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur. Kanaatimce
alacaklının yüzde yirmi taznıinata mahküm edilmesi kanundaki sisteme
ve taraflara eşit işlem yapılması
na ve genel gerekçeye de aykırı olmuştur.
170. maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile tetkik mercii
hakiminin imza itirazını icra ve iflas Kanunu'nun 68/a maddesinin dördüncü fıkrasma göre inceleyeceği belirtilerek iki madde aras ında uyum
sağlanmış, aynı maddenin beşinci fıkrasma paralel bir düzenleme ile borçlunun takip konusu alaca ğı
n yüzde onu oranında para cezası
na wahküm
edileceği belirtilmiştir. Maddeyle ayrı ca borçlunun icra inkar taznıinatından ve para cezasmdan sorumlu tutulabilmesi için takibin geçici olarak
durdurulmuş olması şartı getirilmiştir. Zira takip geçici olarak durdurulmamışsa, alacaklının itiraz nedeniyle bir zarara u ğraması söz konusu olmayacaktır.
170. maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesindeki "yüzde k ırkından" ibaresi "yüzde yirmisinden" şeklinde değiştirilmiştir. Yukarıda
borca İtiraza ilişkin açıkladığı miz nedenlerle imzaya itirazda da alacaklının
haksız veya kötü niyetli olması halinde sadece yüzde yirmi otanmda
tazminata mahküm edilmesi isabetli de ğildir.
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4949 SAYILI VE 17.07.2003 TAR İ HLİ

"İCRA VE İ FLAS KANUNU'NDA DEĞİŞİ KLİK
YAPILMASINA DA İR KANUN"UN
GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Talih UYAR

17.07.2003 tarihli ve 4949 sayd ı "icra ve bas Kanununda Değişiklik
na Dair Kanun" ile, 2004 saydı icra ve iflas Kanunu'nun 4., 13.,
Yapılması
14., 18., 23., 24., 26., 30., 32,, 44.,58., 62., 63., 67., 68., 68 a, 68 b, 79., 85.,
88., 89., 91., 92., 94., 111., 114., 115., 116., 118., 119., 126., 128., 129., 130.,
133., 134., 143., 150 b, 150 1, 166., 168., 169 a, 170., 170 b, 179., 185., 206.,
222., 223., 226., 239., 250., 251., 257., 258., 261., 264., 265., 268., 269 a, 280.,
285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 296., 297., 298., 300., 301., 302.,
303., 309., 318., 323., 326., 331., 334., 337., 338, 341., 344., 345 b, 352., 352
b ve 363. maddelerinde değişiklik yapılmış, Kanun'a; 25 b, 128 a, 142 a,
148 a, 179 a, 179 b, 298 a, 309 a ila 309 o, 329 a, 333 a, 334 a, 336 a ve 352 a
maddeleri, 368. maddeden sonra gelmek üzere ek 1. madde ile geçici 3.,
4. ve 5. maddeler eklenmiş; Kanun'un 62. ve 67. maddelerinin 4. fıkrası,
128. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi, 134. maddesinin son fıkrası,
280. maddesinin 2. fıkrası, 285. maddesinin son fıkrası, 354. maddesinin
2. fıkrası ile 363. maddesinin 12 numaral ı bendi, yürürlükten kaldınimıştır.
Bu yapıhrken, zaman darhğı nedeniyle -yeni Medeni Kanun'da olduğu gibi- madde metinleri dil bakımından arılaştırılmamış ve Kanun'a eklenen yeni maddeler nedeniyle madde numaraları değiştirilmemiştir... Bu
suretle, 107 maddeden oluşan 4949 sayılı Kanun'la, icra ve iflas Kanunu'nun
81 maddesinde de ğişiklik yapılmış, Kanun'un değişik maddelerine 17
fıkra eklenmiş, 27 madde de aym madde numarasına (179 a, 179 b gibi)
harfler eklenerek, Kanun'da yeni maddelere yer verilmi ştir (Kuru, B.Arslan, R.-Yılmaz, E. En Son Değişikliklere Göre Notlu-Gerekçeli icra ve iflas
Kanunu, 2003, s. 7).
* İzmir Barosu avukatlanndan.
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Bu vesileyle şu hususu da belirtelim ki; 17.07.2003 tarihinde kabul
edilerek, 30.07.2003 tarihli ve 25184 say ılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş bulunan 4949 say ılı Kanun'dan önce de icra ve İflas
Kanunu'nda de ğişiklik yapılması çalışmalarma -sayı
n M. Seyfi dKTAY' ın
Adalet Bakanı olduğu dönemde; A ğustos/1992 tarihinde', Adalet
Bakanlığı'nda Icra ve iflas Yasası Alt Komisyonu" kurularak- başlammş
ve değerli meslektaşım sayın Prof. Dr. Ramazan ARSLAN ilé birlikte
oluşturduğumuz bu Alt Komisyon tarafından hazırlanan ve daha sonra
Büyük Komisyon tarafından son şekli verilerek 02.12.1993 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve Adalet Komisyonu
tarafından da 21.02.1994 tarihinde kabul edilen (49) maddeden olu şan
"icra ve bas Kanunu'nun Baz ı Maddelerinde De ğişiklik Yapılması
na Dair
Kanun" (bkz. Demokratikleşme ve Yargı Reformu 1994, Adalet Bakanlığı
Yayınlan, C. 2, s.483-513) o dönemde kanunla şamayarak kadük kalmıştı...
Kısaca, "1993 Tasarısı" diye isinılendirebileceğimiz Tasarı'da yer alan kimi
hiikümler -örneğ in; madde 4, 16, 24, 30, 62, 68, 68a, 88, 118, 250, 269a,
344, 352- 4949 sayılı Kanun'a girerek, hayatiyet kazanmıştır...
Bu Kanun'un niçin hazırlandığı (ya da bu kanuna neden gereksinim
duyulduğ u) TBMM'ye sunulan Hükümet Gerekçesi'nin "Genel Gerekçe"
bölümünde şu şekilde ifade edilmi ştir:
"Sosyal ve ekonomik ko şullardaki değişiklikler nedeniyle, asl ında
ekonomik hayatlarını devam ettirmesi mümkün olan baz ı ticari işletmeler,
borçlarmı ödeyemedikleri veya malvarlıklan borçlannı karşılayamadığı için,
ekonomik varlıklarını yitirmek tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktad ırlar. Bu
tehlike, borçluları olduğu kadar, alacağını tahsil edememek durumuyla karşı
karşıya kalan alacakhlan ve i şini kaybetme riskine maruz kalan iş çileri de tehdit
etmekte; bu tehdit sonuçta bölgesel veya milli ekonomiyi de etkilemektedir.
Bu gibi durumlarda ekonomik varl ığını devam ettirebilme ihtimali olan
işletmelerin malvarlığını koruyucu önlemler almak veya yeniden yap ılanmalarmı sağlamak, alacaklilarm ve borçluların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini
düzenlemek herkesin yararınadır. Işte, bu amaca ula şmak, icra ve İflas
Kanunu'nun bu amaca ula şılmasını zorlaştıran bazı yönlerini düzeltmek ve
boşluklarmı doldurmak, kötü niyetli kişilerin icra ve İflas Kanunu'ndaki bu
boşluklardan yararlanma giri ş imlerini önlemek, uygulamadaki dur4ksamalar ı
gidermek için bu kanun hazırlanmıştır."

Yeni kanun ile nelerin sa ğlanmak (gerçekleştirilmek) istendiği (nelerin
öngörüldüğü) ise yine aynı "Genel Gerekçe" bölümünde;
- Yeniden yapılandırmaya iliş kin hükümler getirilmek suretiyle borçlu
işletmelerin mevcut malvarlığın
ı n öncelikle korunması, bilahare de ğerinin
artıniması,
- Tasfiye ve yeniden yap ılandırma arasındaki hassas dengeye ula şılması,
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- Bir ayırım yapılmaksızı n, benzer durumlarda bulunan bütün alacakl ıları
kapsayan adil bir çözümün gerçekle ştirilmesi,
- Borçlunun malvarlığının münferit alacakl ı lar tarafından zamanından
önce tasfiye-sinin önlenmesi ve dolay ısıyla alacaklılar arasında eşitliğin sağlanması,
- iflas ve konkordato prosedürlerinin zamanı nda etkili ve tarafsız bir
şekilde sonuçland ırı lması,
- Takip sürecinin alacakli ve borçlunun hak ve menfaatlerini zedelemeden, bunlar arası ndaki hassas dengeyi bozmadan h ızlandırılması,
- Kanun'da yer alan hakların suistimaline, özellikle kötü niyetli itirazlann
ve davaların önlenmesine yönelik tedbirlerin al ınması,
- Günümüz gereklerine uymayan, cüz'i ve külli icra sürecini yava şlatan
yöntemlerin değiştirilmesi,
şeklinde belirtilmi ştir...
Bu genel açıklamalardan sonra, şimdi yeni kanun ile, 2004 say ılı
Kanun'da yapılan değiş ikliklere -Kanun'un haz ırlık çalışmalan sırasında
yapılan görüş meler ile, Kanun'a ait Genel Gerekçe ile Madde Gerekçeleri'nden yararlanarak- değinelim.
A. "Teş kilat ve Muhtelif Hükümler" ba şlığım taşı yan ve Kanun'un
1.-23. maddelerinin yer ald ığı Bölüm'de değiş iklik yapılan maddeler:
I. Kanun'un 4. maddesinin birinci f ıkrasında yapılan değişiklikle;
- icra ve iflas dairelerinde çalış an personelin işlemlerinin daha etkin
biçimde denetlen-mesini sa ğlamak amacı yla, birden fazla icra hakin ıl olan
yerlerde bulunan icra reisli ği kum-mu kaldırılmıştır... Ayrıca, iş durumu
gereğ i icra tetkik merciinin birden fazla dairesinin kurulmu ş olduğu yerlerde her icra tetkik mercii hakiminin kendisine Adli Yarg ı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca dönü şümlü olarak ba ğ lanan icra ve iflas dairelerinin
muamelelerine yönelik şikAyet ve itirazları inceleyeceğ i, bu dairelerin
gözetim ve denetimini yapaca ğı, bunla-rın idari işlerine bakacağı öngörülmüş tür. Böylece, icra ve iflas dairelerinin, ba ğlı bulundukları icra tetkik
mercii hakimliklerinin gözetim ve denetim altmda tutulmalan sa ğlanmış,
icra tetkik mercii hakimlerinin icra dairelerinde çal ışan personel üzerindeki
etkinlikleri arttınlarak, icra işlemlerine karşı yapılan itiraz ve şikayetlerin
azaltılması amaçlanmıştır.
- İş durumunun gerekli k ıldığı yerlerde Hakimler ve Savc ılar Yüksek
Kurulu'nun olum-lu görü şü ile Adalet Bakanlığı 'nca, icra tetkik merciirıin
birden fazla dairesinin kurulabilece ği, bu durumda bunları n numaralandırılacağı belirtilmiştir...
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II. Kanun'un 13. maddesinin birinci fikrasının birinci cümlesinde
yapılan değişiklikle;
icra ve [Has dairelerinin "4. maddedeki esaslara göre .tetkik mercii
hakiminin daimi gözetim ve denetimi altında bulunduğu" öngörülerek,
bu madde ile 4. madde arasında paralellik sağlanm ıştır.
İİ!. Kanun'un 14. maddesine eklenen yeni fıkra ile;
Yargıtay'a "icra ve iflas işlerine ait kararlarm tamamını düzenli olarak
yayımlama" görevi yüklenmiştir. Buna ait esasların yine "Yargıtay
tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenece ği" öngörülirıüştür...
Yargıtay kararlarının günümüzde yeterince yay ımlanmadığmı gözönüne
alan Komisyon, bu konuda yasal bir düzenleme yapma zorunlulu ğunu
hisse-derek, Yarg ıtay kararlarının uygulamada ilgililer tarafından
bilinmemesi nedeniyle yanlış kararlar verilmesini önlemek ve ülkenin
her yerinde kanunların istikrarlı ve adil bir biçimde uygulanmas ını
sağlamak istemiştir.
• Bu suretle, bu maddenin ikinci fı krasmda "icra ve iflas işlerine ait
Yargıtay kararlan, çıkarı lacak resmi bir kararlar dergisinde muntazaman
yayımlamr" şeklinde daha önce mevcutken, 3222 sayılı Kanun'un 47/a
bendi ile "icra ve iflas iş lerine ait Yargıtay kararları, Yargı tay Kararları
Dergisi'nde yay ımlanmakta oldu ğundan, halen uygulanmayan 14.
maddenin ikinci f ıkrası metinden çıkarılmıştır..... şeklindeki grekçe ile
yürürlükten kald ınlmış olan hüküm, yeniden maddeye eklenmi ştir...
IV.Kanun'un 18. maddesinin üçüncü fikrasında yapıla değ
i şiklikle;
- Tetkik mercii hakimine -kaynak İsviçre Kanunu'nda olduğu gibi" şikayete konu i şlemi yapan icra dairesinin görü şünü alma" , olanağı
tanınarak, icra müdürünün/yardımcısının yaptığı işlemi -niçin ,o şekilde
yaptığını- açıklaması ve böylece, hem onun i şlemlerinde daha titiz
davranması hem de şikayet konusu işlemin gerekçesini ôtreneri. hakimin
daha isabetli karar vermesi sağlanmak istenmiştir.
- Uygulamada, tebligat için gerekli olan süreden kaynaklanan
sorunlan gidermek amacı ile, daha gerçekçi bir yalclaşınıla "dunışmaların
ancak zorunluluk halinde otuz günü geçme-mek üzere ertelenebileceği"
hükme bağlanmıştır.
V. Kanun'un 23. maddesinin ikinci fıkrasmda yap ılan değ
i şiklikle;
(Taşınır rehni) tabiriniı ,"Türk Medeni Kanunu'nun 940. maddesinde
öngörülen rehinleri" ve "ticari iş letme rehnini" de kapsad ığı belirtilerek,
162 188 Dergisi, Say ı 49, 2003

dosya

Talih UYAR

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 940. maddesinde
"icra dairesinde tutulacak özel sicile yaz ılmak suretiyle hayvanlar ile bu
kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan ta şınır malların kayıtlı
bulunduğu sicile yazı larak, bu mallar üzerinde zilyetlik devredilmeden
rehin kurulabilece ği" hükmü yer aldığından, hem bu hükümle uyum
sağlanmak istenmiş ve hem de 21.07.1971 tarihli ve 1447 say ılı Ticari
İş letme Rehni Kanunu'na tabi ticari i şletmeler, "taşmır rehni" kapsamma
alınmış tır...
Bu bölümdeki de ğişiklikler, "yenilikler" ile ilgili açıklamalanmıza son
vermeden önce ayrıca belirtelim ki; bizim de çal ışmalarına katıldığımız
" İcra ve iflas Kanunu Değişiklik Tasarısı'nı Hazırlama Komisyonu"
n maddeleri
tarafı
ndan hazırlanan tasarının hemen hemen tümüne yak ı
aynen benimsenerek kanunlaşmıştı r. Buna karşın; Komisyon'un icra ve
iflas Kanunu'nun 9. maddesi ile ilgili önerisi ise, Hükümet Tasans ı'na
i ve TBMM Adalet Komisyonu tarafmdan da benimsendi ği
aynen girdiğ
nda milletvekilleri tarahalde, maddelerin TBMIvI'de görü şülmesi sırası
fından yapılan değiş iklik teklifi kabul edilerek -adeta yeni kanu-nun ink ılap
maddesi niteli ğini ta şıyan- bu maddenin kanunla şması -maalesefönlenmiştir. Kanunlaşması önlenmiş olan 9. maddeyle ilgili de ğişiklik
önerisi neydi?
Komisyon tarafından, "icra ve iflas dairelerinin ald ıkları para ve
kıymetli şeyleri Adalet Bakanlığı'nca çıkarı lacak yönetmelik hükümleri
çerçevesinde nemalandırmaları ve nemalanyla birlikte hak sahiplerine
ödemeleri hükme ba ğlanmıştır. Getirilen düzenlemeyle, icra ve iflas
dosyalanna yatınlmış ve çeş itli nedenlerle ilgilisine hemen ödenememi ş
na
evrak ve değerli şeylerin zaman içinde de ğer kaybı
olan para, ıymetli
k
uğramaları önlenmiş olacaktır.
Aynca, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 36. maddesinin birinci f ıkrası
hükmüriün bu paralar için uygulanmayaca ğı maddede öngörülmüştür"
ş eklindeki gerekçe ile "icra ve iflas daireleri, ald ıklan paraları, kıymetli
evrak ve değerli şeyleri nihayet ertesi işgünü çalışma saati sonuna kadar,
Adalet Bakanl ığı'nca ç ıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde
nemalandırılmak üzere, açtıkları banka hesaplarına yatırmaya, banka
bulunmayan yerlerde icra veya mahkeme kasalar ında muhafazaya
n gerekli yasal
mecburdur. icra ve iflas dairelerince tahsil edilen paralar ı
kesintileri yap ıldıktan sonra, kalanı paranın yatırılmış olduğu banka
aracılığı yla hak sahiplerine ödenir. 02.07.1964 tarihli ve 492 say ılı Harçlar
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Kanunu'nun 36. maddesinin birinci fıkrası hükmü bu paralar için
uygıılannıaz" şeklinde hazırlanan değişiklik önerisinin kabule edilmesiyle
"icra ve iflas dosyalanna yatırılmış ve çeşitli nedenlerle ilgilisine hemen
ödennıemiş olan para, kıymetli evrak ve değerlerin zaman içinde de ğer
kayıplarma maruz kalmaları önlenmiş" ve bu konuda adil bir çözüme
ulaşılmış olacaktı... Bu maddeyle ilgili değ
i şiklik önerisinin kanunla şmasının önlenmesi o kadar aceleye getirilmi ştir ki, Kanunun di ğer
maddelerinde -örneğin; 143/VII'de- bu maddeye yap ılmış olan atıflarm
da Kanun' dan çıkarılması unutulmuş ve Kanun'un àhengi bozulmu ştur...
Bu bölüm ile ilgili olarak, ayr
ıca şu hususu da belirtelim ki; icra ve
iflas Kanunu Değişiklik Tasansı'nı Hazırlama Komisyonu'nda;
- icra ve iflas Kanunu'nun 11'inci maddesinin birinci cümlesinde
yer alan "tetkik" sözcü ğünden sonra gelmek üzere "mercii' sözcüğü
eklenmesi uygun bulunurken;
- icra ve iflas Kanunu'nun 16. maddesinin ikinci f ıkrasının;
"Bir hakkı n yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede
bırakılması
ndan yahut i şlemin kamu düzenine aykırı olmasından dolay ı
her zaman şilcüyet olunabilir." şeklinde;
- icra ve iflas Kanunu'nun 17. maddesinin birinci fıkrasııın;
"Şikayet, tetkik merciince kabul edilirse, şikayet olunan muamele iptal
edilir veya düzeltilir" şeklinde;
-icra ve iflas Kanunu'nun 21. maddesinin (57. madde yürürlükten
kaldırilarak);
"İcraya ait tebliğler, yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre
yapıhr. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle
de yapılabilir (Birinci fıkra).
Borçlu, kendilerine kanunen mümessil tayin olunmas ı gereken
şahıslardan ise icra müdürü k ısa bir zamanda mümessil tayin edilmesini
ait olduğu makamdan ister (İkinci fıkra).
Tebliğ, Türk Kanun-u Medenisi'nin 396. (453.) maddesine göre mezun
olanlann meslek veya sanatına ilişkin işlemlerden do ğmuş bir borca ait
ise kendilerine yapılır(Üçüncü fıkra)."
şeklinde de ğiştirilmesi önerilmiş se de, bu öneriler Bakanlı k tarafından
benimsenmeyerek Tasarı'ya dahil edilmemi ştir...
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İcrası" başlığın taşıyan ve Kanun'un 24.41. maddelerinin yer aldığı bölümde değişiklik yapılmış olan maddeler:
B. "İlamlarm

I.Kanun'un 24. maddesinin dördüncü f ıkrasının son cümlesinde
yapılan değişiklikle;
n değerinin ilamö yazılı olmaması veya
Takip konusu ta şmır malı
nda ihtilaflı bulunması halinde -konulacak (uygulanacak)
taraflar arası
haciz için- icra müdürü tarafı ndan "takip tarihindeki de ğerinin esas
alınacağı"na dair kural, para değerindeki düşüşler nedeniyle alacaldmm
zarar görmemesi için" haczin yap ıldığı tarih" olarak de ğiştirilmiştir. Çok
kez, "haciz tarihi" ndeki kıymet, "takip tarihi"ndeki kıymetten daha yüksek olduğundan ve alacak-l ının iki tarih arasmdaki kıymet farkı için aynca
na
takipte bulunma hakkı mevcut olduğundan, zaman ve emek kaybı
ıymeti
tespit
neden olmamak için, icra müdürünün "haciz tarihindeki k
edip onun kadar haciz yapması" konusunda maddeye aç ıklık getirilmiştir.
Bu suretle, "taşın
ır teslimine ilişkin" takip sonunda, takip konusu taşınır
mali teslim alamayan alacaklının, "bu malın değerine eşit bir parayı alabilmesi" amaçlanmıştır.
II. Kanun'un 25 a maddesinden sonra gelmek üzere, Kanun'a eklenen
25 b maddesi hükmüyle;
"Çocuğun -ülkemizin de taraf oldu ğu- Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşine'de öngörülen yüksek yarar ının gözetilmesi ve
ana-babasından veya bunlardan birinden ayr ılmasına karar verilen
rı olmadıkça, ana-babanın iki-siyle
çocuğun, kendi yüksek yararına aykı
de düzenli biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan görü şme hakkına,
sözleşmenin 9. maddesi uyannca taraf devletlerinin saygı gösterecelderi"
esasına uyum sağlanması amacıyla, "çocuk teslirnine ve çocukla kişisel
ında bir
ilişki kurulması
na dair ilamların icrasmda" icra müdürünün yan
uzmanı
n hazır bulundurulması zorunluluğu -çocuğun psikolojik ve rahatsız
edici unurlardan etkilenmemesi için- getirilmiştir...
ilİ. Kanun'un 26. mad. 4. fıkrasının son cümlesinde yapılan değişildilde;
Uygulamada sağlam bir banka ibaresiyle ne kastedildiği konusunda
ortaya ç ıkan duraksama ve uyu şmazlıkların önlenmesi amacıyla,
maddenin son cümlesinde "Adalet Bakanl ığı'nca çıkanlan yönetmelilcte
nitelikleri belirtilen bankalardan biri" ifadesine yer verilmi ştir...
na veya
IV. Kanun'un 30. maddesinin ba şlığı; "Bir işin yapılması
ı maddeye
yapılmamasına dair olan ilanlar" şeklinde değiştirilirken, ayn
eklenen son fıkra ile;
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- icra ve İflas Kanunu'nun 30$ maddesinde, "bir işin ypı1masına
dair olan ilamlaf' ile "bir işin yapılmasına dair olan ilan-lar" düzenlendiği
için, maddenin başlığı "Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan
ilan-dar" şeklinde düzeltilmiştir.
- Ayrıca, tahliye edilen ta şınmaza borçlunun tekrar haklı bir sebep
olmaksızı
n girmesi halinde "borçlunun ayrıca hükme hacet kalmadan zorla
taşınmazdan çıkarılacağma dair" düzenlemeye benzer bir düzenleme bu
maddede bulunmadığından, maddeye bu konuda açıklık getirilerek, yasal
boşluk bu şekilde doldurulmuştur... Gerçekten, Icra ve Iflas Kanunu'nun
değişiklikten önceki 30. maddesinde, "alacald ıya teslim olunan gayrimenkule veya gemi siciline kay ıtlı olan gemiye haklı bir sebep olmaksızın
tekrar giren borçlunun aynca hükme hacet kalmadan zorla ç ıkarilacağına"
dair icra ve iflas Kanunu'nun 26'mcı maddesinin 3. fıkrasmdaki gibi bir
hüküm bulunmadığı
ndan, "bir işin yapılması
na dair olan ilam hükmü" örneğin, "kat maliklerinden birinin proje d ışmda, kendi katında yaptığı
değişikliğin, eski hale getirilmesine" dair olan ilam hükmü- zorla yerine
getirildilctS bir süre sonra, borçlu tekrar eski durumu yarat ırsa, önceki
davacı, yerine getirilen ilam hükmünü tekrar nas ıl uygulayacalçtır? Yeniden borçluya karşı dava açıp ilam mı alacak, yoksa eski ilam hükmünü
tekrar uygulatabilecek midir? Uygulamadaki -yasal bo şluktan kaynaklanan- bu tereddüt, maddeye bu konuda aç ıklık getirilerek giderilmek istenmiştir.
V. Kanun'un 32. maddesinin ikinci cümlesinde yap ılan değişiklikle;
"Borçlunun mal beyamnda bulunmamas ı halinde, hapis ile cezaland ırılacağı" ihtarının "örnek: 53 icra ernri"nde aç ıkça yer alması zorunlu kilınarak, mal beyanında bulunma-makta ısrar eden borçlunun hapis cezas ı
ile mahkum edilmesi olana ğı getirilerek, İİK. 60/11-4 (Genel Haciz Yolu
ile Takiplerdelci "örnek: 49 ödeme Emri"), 168/V İ (Kambiyo Senetlerine
Mahsus Hadi Yolu İle Takiplerdeki "örnek: 163 Ödeme Emri") ile paralellik sağlanmıştır.
C. "İlamsız Takip" başlığmı taşıyan ve Kanun'un 42-73. maddelerinin
yer aldığı bölüm'de değişiklik yapılan maddeler:
I. Kanun'un 44. maddesinin be şinci fılcrasmda yapılan değişiklikle;
icra ve İflas Kanunu'nun 44. maddesi uyar ı
nca, mal beyanını alan
merciin (makamı n) önceden olduğ u gibi durumu tapu ve gemi sicil
daireleri yanı
nda Türk Patent Enstitüsü ve Türkiye Bankalar Birli ği'ne
de bildirmesi esas ı getirilmiş tir. Bu suretle Türk Patent Enstitüsünde
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kayıtlı sınai haklar üzerinde de, iki ay süre ile devir yap ılmaması sağlanmış
ve Türkiye Bankalar Birliği'ne yapı lacak bildirim ile de bankalar ın ticareti
terk eden kişileri ya-kmdan takip etme imkanına kavuşmalan sağlanmıştır.
II. Kanun'un 58. maddesinin ikinci f ıkrasının (3) numaralı bendinde
yapılan değişiklikle;
- Alacak ve tenıirıat aynı takip talebinde birlikte istenemeyeceğinden,
maddede yer alan "ve" terimi "veya" olarak de ğiştirilmiş,
n ın takip talebinde nas ıl istenebileceği"
- "Yabancı para alacakları
konusundaki tered-düt, alacaklının yabancı para alacağının Türk paras ı
karşılığmı takip talebinde gösterirken "bu alacağmın hangi tarihteki kur
üzerinde tahsilini istiyorsa bunu da aç ıkça göstermesi ve yine yabanc ı
para ile ilgili faiz alaca ğma ilişkin talebini de belirtmesi" esas ı getirilerek
giderilmiştir. Kanunda, takip talebinde "hangi kura göre takip yapacağı"nın ayrıca belirtilmesi öngörülmemiş se de gerek doktrinde (Pekcanı tez, H., Yabancı Para Alacakların ın Tahsili, 1998, s. 188) ve gerekse uygulamada bu kurun efektif satış kuru olduğ u kabul edilmektedir... Ancak,
karumızca alacaklı yabana uyruklu olup da, icra dairesinden tahsil edece ği
parayı yabancı ülkedeki hesabma transfer edecekse, o zaman döviz sat ış
nması gerekir (Uyar, T., Yabancı Para Alacaklannın Tahsikuru'nun esas alı
linde Ortaya Çıkan Sorunlar, İBD. 1993/8-9, s. 579).
111. Kanun'un 62. maddesinin birinci fıkrasmm ikinci cümlesi ile ikinci
i şiklikle ve ikinci fıkrasmdan sonra maddeye eklefıkrasmda yapılan değ
nen yeni fıkra ile;
Maddenin birinci fıkrasının ikinci ctimlesinde yer alan harç sözcü ğü
n ı yitirdiğinden-değişen Harçlar Kanunu kar şısında bugün için anlamı
metinden çıkarılmıştır.
- Madenin birinci fıkrası nda, "takibi yapan icra dairesinden ba şka
bir icra dairesine yap ılan itirazlarda masraflarm icra müdürü tarafından
nmaması halinde bundan icra müdürünün şahsen sorumlu
alınması, alı
belirtilerek,
sadece masraf al ınmamas ı nedeniyle takibin
olacağı"
sürüncemede kalmamas ı amaçlanmıştır.
i mas- İiK'nin 59. maddesinde, "alacaklının, itirazın kendisine tebliğ
rafların
ı avans olarak peşinen ödemesi" öngörüldüğünden, bu maddenin
ı masrafı "borçlunun da yat ırmasına" dair hüküm,
ikinci fıkrasında ayn
maddeden çıkanlmıştır.
- Maddenin dördüncü fıkrası -bu fıkradaki kural icra ve iflas Kanunu'nun 63. maddesine konuldu ğundan- yürürlükten kald ırılmıştır.
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- Ayrıca, borçlu veya vekiline, dava ve takip işlemlerine esas olmak
üzere, "borçluya ait yurt içinde bir adresin itirazla birlikte bildirilmesi
zorunluluğu" getirilerek, takiplerin sürüncemede kalmamas ı ve icra
tebliğlerinin seri bir şekilde yapı labilmesi, böylece alacakl ı-nın etkin,
verimli ve hızlı bir şekilde alacağma kavuşması amaçlannııştır.
IV. Kanun'un 63. maddesinde yap ılan değişiklikle;
icra ve iflas Kanunu'nun değişiklikten önceki şeklinde, bu maddede
atıf yapılan 62. maddesinin dördüncü fıkrası, değişiklik sonucunda
yürürlükten kald ırıldığından; itirazı
n kaldırılması duruşmasmda, itiraz
eden borçlunun, itiraz sırası
nda sebep bildirmiş olup olmadığına bakılmaksızm, "alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilece ği" hükmüne yer verilmek suretiyle, uygulamada
ortaya çıkabilecek sorunlar
ın giderilmesi amaçlanmıştır.
İcra ve iflas Kanunu'nun 63. maddesinin de ğişiklikten önceki şeklinde
"Borçlu, 62. maddenin dördüncü fıkrasındaki istisnalar dış mdaki itiraz
sebeplerini değiştiremez ve geni şletemez" denilmekte, bu maddede atıf
yapılan 62. maddenin dördüncü fı krasmda da "Borçlu, itirazında sebep
bildirmediği taktirde itirazm kald ırılması duruşmasmda ancak ala-caklının
istinat ettiğ
i senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebiir"
denilmekteydi... Yargıtay, "itirazmda sebep bildirmi ş olan borçlunun örneğin; 'borcun ödendi ğini' bildirmiş olan borçlunun- bu itiraz sebepleri
ile bağli olduğunu ve artık tetkik merciindeki duru şmada senet metninden
anlaşılan itiraz sebeplerini -örneğin; 'borcun zaman aşımına uğradığını',
'senedin vadesinin henüz gelmedi ğini'- ileri süremeyeceğini" (bk.12 HD
15.03.1995 T. E: 3242 , K: 3542 "Uyar, T., Gerekçeli-!çtihatl ı, icra ve iflas
Kanunu, C. 1, 1996, s. 980 vd.") kabul etmekteydi. Yüksek mahkemenin
bu görüşü doktrinde (Kuru, B., icra ve İflas Hukuku, C. 1, 1988, s. 244;
Kuru, B., " İlamsız İcrada Zanıanaşımının Ileri Sürülmesi", BATİDER ,1986,
C. 13, S. 3-4, s.94; Berkin, ?'J., icra Hukuku Rehberi, 1980, s. 408; Uyar, T.,
icra Hukukunda itiraz, 1990, s. 93") "senet metninde anlaşı lan -örneğ
in;
borcun zaman aşımına uğradığı", senette sahtekarlık yapılmış olduğuna
ilişkin- itirazların, itirazında sebep bildiren ve bildirmeyen tüm borçlular
tarafından tetkik merciinde ileri sürülebilmesi gerekir. Maddenin ruhu
bunu gerektirmektedir. Çünkü, "itiraz ında sebep bildirmeyen" borçluyu
"itiraz sebeplerini bildiren" borçludan daha fazla koruman ı
n mantılı bir
açıklaması yapılamaz. Her ne kadar, İ lK mad. 62/V'te "itirazmda sebep
bildirmeyen borçlu"dan bahsedilmi şse de yasa yapıcını
n bilinçli bir şekilde
'itirazında sebep bildiren borçlu' ile 'itiraz ında sebep bildirmeyen borçlu'
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nda fark yaratmak istediği için böyle bir düzenleme getirdi ği kabul
arası
ı ve
nda takip yap ıldığın
edilemez. Aynı senette borçlu olan iki kiş i hakkı
bunlardan birisinin 'borcu ödedi ğini ve bu nedenle borçlu bulunmadığını'
bildirerek -di ğ erinin de hiç sebep bildirmeden- borca itiüz etti ğini
varsayalı m. Alacaklının, itirazı n kald ırılması için tet-kik merciine
başvurması halinde, bu borçlulardan ilki 'ödeme itiraz ı'ru tetkik merciinde
belgelendiremedi ğ i takdirde, duru şma s ıras ında senet metninden
anlaşılan 'senetteki koş ulun gerçekleşmediğini' ya da 'senedin zaman
aşımına.uğradığını' bu nedenle de 'senet tutar ının esasen istenemeyeceği'
ileri süremezken, icra dairesine sebep bildirmeden, sadece borca itiraz
ettiğini bildirmekle yetinmi ş olan di ğer borçlu aynı hususu ileri
nda yasa yapıcı niçin farklı bir düzenleme
sürebilecektir. Bu iki borçlu aras ı
getirmiş olabilir? İtirazı nda sebep bildiren borçlu, itiraz sebeplerinin
hepsini birlikte belirtecek yerde, kendisi için en önemli olan ı bildirmekle
yetinip, diğ erlerini bildirmeye gerek görmemi ş olabilir. Örneğin; borcu
ödediğ ini bildiren borçlu 'borcun asl ı nda zamanaşımına uğradığım'
'senetteki ko şulun gerçekleşmediğini' bildirmeyi gereksiz görmü ş olabilir.
Bu dü ş ünce ile hareket eden ve ileri sürdü ğ ü itiraz sebeplerini tetkik
merciindeki duru şmada kanıtlayamayan -örne ğin, alacakliya takip konusu
borcu ödediğini gösteren makbuzu kaybeden- borçlu, senet metninden
anlaşılan diğer itiraz sebeplerini tetkik merciindeki duru şmada ileri
sürebilmelidir..." şeklinde eleştirilıniş ti... Madde, bu ele ştiriler doğrultusunda de ğiştirilerek, farklı yorumlara neden olmayacak şekle getirilnıiştir.
V. Kanun'un 67. maddesinin üst kenar ba şhğı -konuyu daha iyi ifade
etmesi bakımından- "itirazın hükümden dü şürülmesi" şeklinde değiştiriln iptali" olarak düzeltilmi ştir. Aynca "itirazın
miş ve kenar başlığı "itirazı
için
merciye
müracaat etmek istemeyen" ibaresi madde
kaldırılması
metnine alınmayarak, itirazm kald ırılması talebi reddedilen alacakl ıya,
itirazın iptali davası açma hakkı tanınmıştır.
Bu suretle, de ğişiklikten önce kimi Yarg ıtay Daireleri arasında
n kaldınlması için önce tetkik merciine gitmi ş olan alacaklının -bu
itirazı
talebinin reddedilmesinden sonra- bir y ıllık süre içinde olmak ko şulu ile
n iptali davası" açıp açamayacağı konusunda mevcut olan görü ş
"itirazı
n iptali davası da açılabileceği" do ğrultuayrılığına -bu durumda; "itiraz ı
sunda- maddeye açıklık getirilerek son verilmi ştir. Gerçekten, Yargıtay
13. Hukuk Dairesi (29.04.20003 T. E: 571, K: 5325 "Legal Huk. D. 2003/6,
s. 1484"; 03.02.2003 T. E: 200/12743, K: 1002 "Yarg ı Dün>'. 2003/3, s. 103
vd.; 14.02.2002. T. E: 11928, K: 1587 "Yarg ı Dün>'. 2002/9, s. 133 vd.";
11.10.2001 T. E: 7778, K: 9046 "Hukukta Son Nokta D. 2002/107, s. 179
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vi") "önce tetkik merciine başvurarak 'itirazın kaldır
ı lması' isteminde
bulunmuş olan alacakimın -bu isten-ıinin reddedilmesinden sonra- bir
yıllık süre içerisinde mahkemeden 'itirazı
n iptali'ni isteyemeyeceğini"
belirtmişken, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (13.10.1994 T. E: 1993/9259, K:
9330; 10.10.1994 T. E: 9293, K: 9164, "Uyar, T.; Gerekçeli-İçtihatlı icra ve
Iflas Kanunu, C. 1, s. 1205") ve Yargı tay 11. Hukuk Dairesi 01.04.1987 T.
E: 1996/8126, K: 1911 (Uyar, T.,age, s. 1205 vd.") tamamen aksi görü şü
benimseyerek "alacaklının bu durumda mahkemede itirazın iptali davası
açabileceğini" belirtmi ştir.
Maddenin farklı yorumundan kaynaklanan bu görüş ayrıhğına, bu
konuda maddeye aç ıklık getirilerek son verilmek istenmi ştir.
Vİ. Kanun'un 68. maddesinin kenar ba şlığmda, dördüncü fıkrasmda
ve son fıkrasmın ilk cümlesinde yapılan değişiklikle;
- Konuyu daha iyi ifade edebilmesi bak ımından maddenin kenar
başlığı "itirazı
n kesin olarak kald ırılması" şeklinde değiştirilmiş,
- 67. maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "itirazın kesin olarak
kaldırılması
n ı isteme süresinin atı ay olduğu"na iliş kin hüküm, bu maddenin birinci fıkrasına eklenmiş ve dördüncü fıkra yürürlükten kald ırılnuştır.
- Maddenin son fı krasmm ilk cümlesinde yapılan değişiklikle; icra
ve İ flas Kanunu'nun 169 a maddesinde yer alan "kambiyo senetleiine
mahsus takipte itirazı
n kabulü veya reddi halinde borçlu veya alacakl ı
hakkı
nda hülcmedilecek tazminatm ayni nedenlerle genel.haciz yoluyla
takipte de uygulanmas ı " imkam getirilmiştir. Bu suretle "kambip senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde, borçlunun 'borca itiraz ını
n' ancak
esasa iliş kin nedenlerle kabulü halinde borçlu lehine ve reddi, halinde
alacaklı lehine -%20 ve %40'tan aşağı olmamak üzere- hükmedilece ğine"
iliş kin düzenleme burada da benimsenerek, "alacakl ının itirazının kaldırılması talebi, esasa iliş kin nedenlerle kabul edilirse borçlu, ayn ı nedenlerle
red edilirse alacakl ı lehine -%40'dan a şağı olmamak üzere- tazminata
hükmedileceği" kabul edilmiş tir. Bunun sonucu olarak da "yetki, zamanaşımı , süre gibi nedenlerle itirazm kald ırılması talebinin reddi/kabulü halinde, tetkik merciince ayrıca alacaklı/borçlu lehine tazminata hükmedilemeyeceği" esası kabul edilmi ştir.
Vİİ . Kanun'un 68 a maddesinin kenar ba şlığı "itirazın geçici olarak
kaldırılması" şeklinde değiştirilmiş ; ayrı ca, 67. maddenin dördüncü
fıkrasmda yer alan "itiraz ı
n geçi-ci olarak kald ırılmasını isteme süresi"ne
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ilişkin hüküm -"itirazı n iptali davası" ile ilgili olan 67nci maddeden
almarak- bu maddenin birinci fıkrasma eklenmiştir.
yIl. Kanun'un 68 b maddesinin birinci fılcrasmı n son cümlesinde,
ikinci fıkrasında, üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikler ve üçüncü
fı kradan sonra gelmek üzere eklenen yeni fiba ile;
- Maddenin birinci fıkrasının son cümlesine eklenen yeni hükümle
"sözleşmede gösterilen adresin de ğiştirilmesinir, yurt içinde bir adresin
noter aracılığı ile kredi kullanan tarafa bildirilmesi halinde sonuç do ğuracağı, aksi halde hesap özetinin eski adrese ula ştığı tarihin tebli ğ tarihi
sayılacağı " öngörülerek takibin sürüncemede kalmas ı önlenmek istenmiş
ve bu suretle alacağm daha hızlı tahsili amaçlanmıştır.
- Ayrıca maddenin ikinci f ıkrasmda geçen "ald ığı" ibaresi "gönderilen" şeklinde değiş tirilmek suretiyle uygulamada kar şılaşılan ve özellikle
tebliğ den kaynaklanan duraksa-malarm giderilmesi amaçlanm ıştır.
- icra ve iflas Kanunu'nun 68 b maddesinin üçüncü f ıkrümda yer
alan "hesap özetleri ile" ibaresinden sonra "ihtarnameler ve" ibaresi eklenmiştir.
- Diğer taraftan, faiz tahakkuk dönemlerinde gönderilen hesap özetlerinin muhtevasma itiraz etmemi ş olan borçlunun, kredi hesab ının kesilmesine veya borcun ödenmesine ili ş kin ihtarnameye itiraz etmek suretiyle
ödemeyi ve takibi geciktirmesine engel olunmak istenmi ş ve kredi hesabınm kesilmesine veya borcun ödenmesine ili şkin ihtarnameye itiraz
etmek suretiyle ödemeyi ve takibi geciktirmesine engel olunmak istenmi ş
ve kredi hesabını n kesilmesine veya borcun ödenmesine ili şkin ihtarnamelerin de, bu Kanun'un 68. maddesinin birinci f ıkrasmda sayılan belgeler
arası
na girmesi sağlanmıştır.
Böylece, önceden tebli ğ edilen ve itiraz edilmeden kesinle şmiş bulunan
faiz tahakkuk dönemlerine ili şkin hesap özetlerinin muhtevası na itiraz
edilmemiş olması halinde, krediyi kullanan taraf ın kredi hesabmın kesilmesine veya borcun ödenmesine ili şkin ihtarname içeri- ğine itiraz etmiş
olmasının, önceki dönemde do ğan sonuçları ortadan kaldırmayacağı ve
önceki dönemlere ilişkin kesinleşmiş hesap özetleri hakkı nda ikinci fikra
hükümlerinin uygulanaca ğı konusundaki tereddütler giderilerek, alacaklirun hakkının zayi olması ve işlemlerin sürüncemede kalmas ı engellenmek
istenmiştir.
D: "Haciz Yoluyla Takip" ba şlığmı taşıyan ve Kanun'un 74.-144.
maddelerinin yer ald ığı bölümde değişiklik yapılan maddeler:
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I. Kanun'un 79. maddesinin ikinci f ıkrasına eklenen cümle ile;
Uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla, Yarg ıtay
kararlarma uygun olarak, resmi sicile kay ıtlı malları
n haczinir; " takibin
yapıldığı icra dairesince kaydına iş lenmek suretiyle doğrudan do ğruya
da yapılabilmesi" hükmü kabul edilmi ş tir. Gerçekten, icra ve mas Kanunu'nun de ğiş iklikten önceki 79. maddesinin de ğişiklikten önceki ikinci
fıkrasında; "haczolunacak mallar ba şka yerde ise haciz yap ılnıasııu malların
bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar" denilmi ş olması
na rağmen,
Yargı tay 12 . Hukuk Dairesi uzun y ıllardan beri 'baş ka yerde bulunan
taşınmazların kaydma talimat yaz ılmadan -yani istinabe yoluna başvurmadan- do ğ
rudan do ğ
ruya takibin yapıldığı icra dairesince haciz
konulabileceğini" içtihat yoluyla kabul etti ğinden (bkz. 12 HD, 30.05.1988
T. E: 1987/9585, K: 7083; 15.04.1982 T. E: 2692, K: 2751 "Uyar, T., Gerekçeliİçti/tatlı icra ve 1/his Kanunu, C. 2 s. 2155") bu içtihatlar do ğrultusunda
maddede de ğişiklik yap ılmıştır.
İİ . Kanun'un 85. maddesinin ikinci f ıkrasını n birinci cümlesinde
yapılan de ğişiklikle;
Haciz konulan mallar üzerinde üçüncü şahı slar lehine haciz, mülkiyet,
rehin veya benzeri haldarm bulundu ğu hallerde, beyan yükümlülü ğünün
sadece borçluya ait olmas ının getirdiği sakıncaları önlemek ve bu yükümlülüğü "borçlu ile birlikte mah elinde bulunduranlan" da kapsayacak hale
getirmek, takibin ilerlemiş aşamaları
nda ortaya ç ıkabilecek istihkak iddialarının önceden yap ılmasını sağlamak ve böylece rehin veya benzeri hak
sahiplerini korumak amaçlanm ıştır.
Bu amaçla maddenin ikinci f ıkrasmı n birinci cümlesinde yer alan
"borçlu" kelimesinden sonra gelmek üzere "yahut borçlu ile mal ı elinde
bulunduran şahı slar" ibaresi ve "borçluyu" kelimesinden sonra "yahut
borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahısları " ibaresi eklenmi ştir.
111. Kanun'un 88. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenen yeni
cümleler ile dördüncü ve be şinci fıkralarında yap ılan de ğişiklikle;
- icra ve iflas Kanunu'nun 88. maddesinin ikinci f ıkrasına eklenen
hükümle "üçüncü şahsı
n elinde bulunan ta şınır malları n haczedilmesi
durumunda, alacaklını n muvafakatı ve üçüncü şahsı
n kabulü halinde
üçüncü kiş iye yediemin olarak b ırakılacağı " öngörülmüş tür. Böylece,
"alacakli muvafakat etmezse, üçüncü ki ş inin elinde bulunan ta şınır malların
da haczedilip, üçüncü ki ş inin elinde b ırakı lmayarak muhafaza altına
alınacağı" ş eklindeki uygu-lamaya son verilmesinin amaçland ığı maddeye
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ait gerekçede açıklanmış sa da, Kanun'un ikinci f ıkrasma eklenen bu yeni
hükmün yazılış (ifade ediiş) ş ekli maalesef bu hükmün kanuna ekleniş
amacına uygun olmam ıştır. Çünkü, bu hükmün kar şıt anlamından
(mefhumu muhalifinden) "üçüncü şahsm elinde bulunan ta şınır mallar
haczedilince, alacakl ını n muva-fakat etmemesi halinde üçüncü şahsa
yediemin olarak b ırakılamayaca ğı" anlamı çıkmaktadı r ki, böyle bir
yorum, maddenin gerekçesinde belirtilen aç ıklama ile bağdaşmamaktadır.
Bu hüküm komisyonda "yalnız üçüncü kiş inin elinde bulunan menkul
mallar haczedilince kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak b ırakılır"
şeklinde düzenlenmi şken, her nas ılsa Adalet Bakanl ığı 'nca TBMM'ye
sunulan Tasarı da (ve kabul edilen kanunda); "üçüncü şahsın elinde bulunan
taşınır malların haczedilmesi durumunda, alacakl ının muvafakatı ve
üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü kiş iye yediemin olarak bırakılır"
şeklinde ifade edilmiş tir. Bu nedenle, en kısa zamanda maddede yap ılacak
değişiklikle, maddede yer alan "alacakl ının muvafakatı" sözcüklerinin,
maddeden ç ıkarılmas ı ve bu değiş iklik gerçekleşinceye kadar da
Yargıtay'ımızın bu maddeyi gerekçe doğrultusunda yorumlayarak; "üçünn haczedilmesi halinde, alacakl ı
cü şahsm elinde bulunan ta şınır malları
muvafakat etmese dahi, haczi yapan icra memurunun yediemin olmay ı
kabul eden üçüncü ş ahsa bunlan yediemin olarak b ırakması" uygun
olacakt
ır.
- Maddenin üçüncü fı krasma eklenen hükümle "ticari i şletme rehni
kapsamındaki taşını rlarm haciz ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde, icra dairesince satılması na karar verilmesinden önce muhafaza altma
almmalan" önlenmiş , ticari işletmenin bütünlülüğ ü korunarak, borçlunun
ticari faaliyetine devam edebilmesi ve bu yolla borçlar ını ödeyebilmesi
imkanı sağlanmıştır.
- Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değiş iklikle "Adalet Ban muhafazası için Adalet Te şkilatı'nı Güçlenkanlığı<nın haczedilmiş malları
dirme Vakfı 'na da depo ve garaj açtırabileceği de ya da işletme hakkını
vakfa verebileceği" belirtilmiştir.
- Beşinci fıkrada yapılan değiş iklikle; "yediemin olarak kendisine
rakı lan hacizli mallarla ilgili olarak üçüncü ki şiler
saklanmak üzere bı
hakkında da bu fıkra hükmünde yer alan usullerin uygulanmas ı" amaçlanmıştır.
W. Kanun'un 89. maddesinin üçüncü fıkrası ile, beşinci fılcrasmı n son
i şiklikle;
ciimlesinde yapılan değ
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- Birinci ve ikinci haciz ihbarnamelerine kar şı müracaat hakların,
"süreyi geçirmek suretiyle kaç ırmış" üçüncü şahsiara, üçüncü bir bildirim
ile, rnerıfi tesbit davası açma hakkı tanımıştır.
Alacaklırun ve icra dairesinin, takip borçlusunun üçüncü şalustaki hak
ve alacakların
ı n haczini isterken, gerçekte böyle bir hak ve alacak bulunup
bulunmadığın
ı denetleme imknı bulunmadığından, uygulamada bir k ısım
alacaklıların üçüncü şahıslara haciz ihbarnameleri tebliğ ettirmek ve
böylece itiraz ve menü tesbit davas ı açma hakkını
n kullanılmarnası ihtimalinden yararlanmak amacını güttükleri bilinmektedir. Haciz ihbamamelerini alan üçüncü şahısları
n süresinde birinci ve ikinci haciz ihbarna ıhelerine
itiraz etmemek suretiyle bunlarda belirtilen borcu -gerçekte takip
borçlusunun kendilerinde herhangi bir alaca ğı bulunmamasına rağmenhaksı z olarak bu ihbarnameleri gönderen icra dosyalanna yat ırmak diırumunda kalmamaları için, kendilerine üçüncü kez bildirimde bulunma
yoluna gidilmesi kabul edilmi ştir.
- Ayrıca maddenin üncü f ıkrası hülcmüne göre aç ılacak menü tesbit
davaları m maktu harca tabi olmas ı öngörülerek, iyin iyetli üçüncü şahisların kolaylıkla menü tesbit davası açmak suretiyle iddialarını ispatlaması
olanağı getirilmiştir.
- Nihayet maddede yapılan değişiklikle üçüncü şahsa, "borçlu ile
kötü niyetli alacakl ılardan paranı n veya malı
n iadesini isteme olana ğı"
getirilmiştir. Maddede yapı lan bu değiş iklikle, haciz ihbarnamesine itiraz
etmediği için gerçekte borçlunun kendisinde mevcut olmayan paras ını
(malı n) alacaklı ya ödemek (ya da; teslim etmek) zorunda kalan üçüncü
kiş inin daha sonra hem "borçlu" hem de "kötü niyetli alacakl ı " hakkında
dava açarak "ödemek zorunda kald ığı paranı n veya teslim ettigi mal ın
iadesini isteyebilece ği" öngörülmüş tür. Bu suretle -basmda "89 niafyası"
adı verilen- ban kötü niyetli ki şilerin pek çok banka şubesine İcra ve
iflas Kanunu'nun 89. maddesine göre haciz ihbarnamesi göndererek, süresi
içinde bu ihbarnaıiı elere itiraz etmeyi ihmal eden şubelerin bu ihmalinden
yararlanarak (ya da banka şubelerinde görevli bazı personelin gönderilen
ihbarnameleri bankan ın yetkili temsilcisine vermemelerini sa ğlayarak)
haksı z kazanç temin etme konusundaki çabalar ını n sonuçsuz kalmas ı
istenmiştir.
V. Kanun'un 91. maddesinin sonuna eklenen f ıkra ile;
Hacizli taşınınazın el değiş tirmesi halinde, icra ve iflas Kanunu'nun
148 a maddesinin,"taşınmazını ipotek ettirenin ya da ipotekli ta şmmazı
daha sonra satı
n alanı
n ya da bunları n haleflerinin tapu sicil müdürlü ğüne
174 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

dosya

TaIIhUYAR

na" ilişkin hükyurt içinde bir tebligat adresi bildirme zorunda oldukları
müne uyum sağlamak ve böylece adres değişikli ği halinde takiplerin
sürüncemede kalması önlenmek istenmiştir.
Vİ. Kanun'un 92. maddesinin üçüncü f ıkrasında yapılan değişiklikle;
Özellikle taşınmazları
n paraya çevrilmesinin zaman almas ı ve takip
sürecinde kıymetli eklentilerin taşınmazdan çıkarılarak, yok edilerek ya
da bozularak alacaklılardan kaçırılması ihtimali düşünülerek, icra, dairesine taşınmazın idaresi ve işletilmesi yanında, "eklentilerinin korunmas ı
için" gerekli muhafaza tedbirlerini alma zorunlulu ğu getirilmiş ve böylece
işletmenin ekonomik bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır.
Vİİ. Kanun'un 94. maddesinin birinci f ıkrasının üçüncü cümlesi
metinden çıkarılmış ve ikinci cümlesinden sonra eklenen cümlelerle;
- Anonim şirketlerde hisseleri temsil eden pay senetlerinin veya
pay ilmühaberlerinin ç ıkarılmamış olması halinde, "çıplak payın haczinin
ne şekilde yapılacağı" konusunda uygulamada çıkan tereddütleri gidermek amacıyla gerekli düzenleme yap ılnııştır. Borçlunun paydaşı bulunu anonim şirkette pay senedi ve ya pay ilmühaberi çılcanimamışsa,
duğ
borçlunun payının anonim şirkete icra ve iflas Kanunu'nun 89'uncu maddesine göre haciz ihbarnamesi gönderilerek haczedileceği -genelliklegerek doktrinde (Domaniç, H., "Kıymetli Evraka Ba ğlanması Mümkün
Hakların Haciz Kabiliyeti", BATİDER, 1970, C. 5, S. 4, s. 753; Domaniç,
H., Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulamast, 1990,s. 1034; Domaniç, H., "Borçlunun Ticaret Şirketlerinde Sahip Oldu ğu Hisseleri Haczi Usulü", Manisa
Bar. Der., 1996/Temmuz S. 58, s. 5; Uyar, T., "Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki -Kıymetli Evraka Bağlanmamış Olan- Mal, Hak ve Alacaklar ını
Haczi", Dokuz Eylül Ünv. Huk. Fak. D., 1981, S. 2, s. 225 vd.") ve gerekse
uygulamada icra dairelerince kabul edilmekteyken, Yargıtay 12. Hukuk
Dairesi, bir olayda -talimat icra dairesi memurunun, borçlunun pay senedine (ve pay ilmühaberine) bağlanmam
ış olan hissesinin bulundu ğu anonim şirkete giderek, şirket yetkilisi huzurunda haciz tutana ğı düzenleyip,
'borçlunun şirketteki hissesine haciz koydu ğunu' bildirerek -Icra ve Iflas
Kanunu'nun 94. maddesine göre- yaptığı haczi, borçlu tarafın "pay senedi
ve ya da pay ilmühaberi ç ıkarılmamış çıplak payın icra ve iflas Kanunu'nun
89. maddesine göre haczedilebilece ği" konusundaki temyiz talebi üzerine
"hisse senedi (pay) çıkanlmamış ise, borçlunun üçüncü kişi nezdinde bulunan ve henüz kıymetli evraka bağlanmamış hisse hakları, icra ve mas
ndan mahalline
Kanunu'nun 94. maddesi gereğince, icra müdü-rü tarafı
bizzat gidilerek ve pay defterine i şlenmek suretiyle haciz i şlemi
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yapılabilir..." gerekçesiyle, icra dairesinin haczini geçerli sayan yerel tetkik
merciinin kararını -oy çokluğu ile- bozması (bkz. 12. HD 20.11.1996 T. E:
124, K: 14776, Manisa Bar. Der., 1997/Nisan S. 61, s. 35 vd.; BATIDER, C.
19, S. 1, s. 179 vd.) üzerine, konu hukukçularm gündemine gelmi ş ve bu
karar, 14.05.1999 tarihinde, say ı
n Prof. Dr. Ya şar Karayalçın'm sunduğu
bir bildiri ile bir sempozyumda enine boyuna tart ışılmıştır (bkz. Karayalçın, Y., "Anonim Şirketlerde Çıplak Payın Haczedilmesi ve Paraya
Çevrilmesi", Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. XVI, s.
149 vd." -adı geçen kararın Prof. Dr. S. Arkan ile R. Arslan tarafmdan
yapılan- tahlil ve eleştirisi için bkz, Manisa Bar. Der., 1997/Nisan S. 61, s.
41 vd.).
icra ve iflas Kanunu'nun 94. maddesi bu geli şmeler sonucunda "çıplak
payın haczinin ne şekilde yap ılacağı " konusundaki tereddütleri gidermek
ve uygulamada doğabilecek uyu şmazlıklara ışık tutmak amacı yla görüldüğü şekilde düzenlenmiştir.
- Ayrı ca, "haczin ticaret siciline tescil edilmek üzere bildirilmesi"
esası getirilmiş ve "haczedilen hisselerin, haczin tescilinden sonra
başkası
na devri halinde, bu devrin alacakl ını
n haklarını ihlal ettiği oranda
batıl olduğu" kabul edilmiştir.
VİB. Kanun'un 111. maddesinin üçüncü f ıkrasmda yapılan değişiklikle;
- Bazı hallerde, şartlar değiştiği için alacakliyla borçlu aramda zaman içinde birden fazla taksitle ödeme sözle şmesi yapılabildiği gözönüne
alı
narak, uygulamada ortaya ç ıkan duraksamaları gidermek ve borçlann
yeniden yap ılandırılması suretiyle, borçluların ekonomik sürece kazand ırılmalarını kolaylaştırmak amacıyla "sözleş menin" kelimesi "sözleş me veya
sözleşmelerin" olarak de ğiştirilmiş ; "bu sözleşme veya sözle şmelerin yürürlükte olduğ
u sürece satış talebi ve paraya çevirmeye ili şkin sürelerin
işlemeyeceği" hükme bağlanmıştı r. Bu suret-le, borçluyla alacaklını
n aktettiği takside ödeme sözleş mesi, ister lilinci maddeye göre yap ılmış olsun,
ister alacaklını n muvafakatıyla aktedilmiş bulunsun, sözleş me süresince
106. ve 150 e maddelerindeki süreler i şlemeyecektir:
- Ayna, kötü niyetli ki şilerin isbatı güç muvazaalı hacizler veya
icra takipleri çerçeve-sinde bu tür takside ödeme sözle ş meleri yaparak
avantaj sa ğlamalarının önüne geçilmesi amac ıyla, "anılan sözleşme veya
sözleşmelerin toplam süresinin on y ıl ı aşması halinde, aştığı tarihten itibaren sürelerin kaldığı yerden işlemeye başlaması " öngörülmüştür.
IX. Kanun'un 114. maddesinin birinci fıkrasmda ve ikinci fıkrasına
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eklenen cümle ile yapılan değişiklikle;
Kanun'un 115. ve 116'nc ı maddelerinde yapılan değişikliklere uygun
olarak, "taşınırlann satışı için yapılacak ilanda bulunması gereken hususlar"
tekrar düzenlenmiştir.
Yapılan yeni düzenlemeye göre "ilanm yurt düzeyinde yay ımlanan
bir gazte ile yap ılmasma karar verilmesi halinde" bunun ne şekilde
yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda, uygulamada trajm belirlenmesi
bakımından sorunlar çıktığından, hangi tarihteki traj ın esas alınacağı, "bu
ilanın satış talebi tarihinde yurt düzeyinde tirajı en yüksek beş gazeteden
biriy-le yap ılaca ğı " şeklinde düzenlenerek durum aç ıkl ığa
kavuşturulmuştur.
X. Kanun'un 115. maddesinin birinci f ıkrasının ikinci cümlesinde yer
alan "%75'ini" ibaresi, "%60'ırıı" olarak değiştirilmiştir;
"Satışa çıkarılan malm arttı rma bedelinin tahmin edilen k ıymetinin
yüzde yetmi şbeşini bulması..." yerine, Hükümet Tasar ısı'nda "yüzde
ellisini bulmas ı halinde ihale edilebilece ğ i" düzenlenmişken, Adalet
Komisyonu'nda "bu oran yüzde altmış a yükseltilerek" kabul edilmiştir.
rmada sat ılabilmesi ve böylece ilan ve daha
Bu suretle "malm ilk arttı
sonraki arttırmalar için yapı lacak masraflar ve geçecek süreden tasarruf
edilmesi, malın bir an önce satılması nedeniyle takibin sunincemede
kalmaması ve alacakli ile borçlunun yarann ın gözetilmesi" amaçlanmıştır.
XI.Kanun'un 116. maddesinin birinci f ıkrasında yapılan değişiklikle;
İlk arttırmada yapılan teklifin, malın tahmin edilen kıymetinin yüzde
altmışına ulaşmaması , rüçhanlı alacakları n ve masrafların toplamını
geçmemesi halinde yapılan ilanda, "ikinci arttırmanın ilk arttırmayı izleyen
beşinci günü yapılacağı, bunun resmi tatil gününe rastlamas ı halinde ikinci
arttırmanın resmi tatili izleyen ilk i şgünti yapılacağı" hükme bağlanınıştır.
n hangi gün yapılacağını , önceden kesin
Böylece ilgililerin ikinci arttırmanı
bir şekilde bilmelerine imkAn verilmi ştir. Bu suretle, sat ış günleri icra
müdürlüklerince saptanırken, ikinci satış gününün resmi tatile rastlamas ı
halinde -eskiden oldu ğ u gibi yeniden birinci ve ikinci ihale günleri
belirlenmeyecek (bkz. 12. HD 26.11.1987 T. E: 16363, K: 12183; 26.11.1987
T. E: 28, K: 12207; 20.03.1978 T. E: 2210, K: 2529, Uyar, T., ihale ve İhalenin
Bozulması, C. 1, 2002, s. 376 vd.)- ikinci artt ırma günü olarak; "resmi tatili
izleyen ilk iş günü" saptanacaktır...
XlJ. Kanun'un 118. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde
yapılan değişiklikle;
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Satılan malı
n teslimi, ihalenin kesinleşmesi koşuluna bağlanarak, "ihale
edilen malın alıcıya ne zaman teslim edileceği" konusunda uygulamaya
açıklık getirilmiş ve bu konuda ihalenin kesinle şmesi esas al ınmıştır.
icra ve iflas Kanunu'nun 118. maddesinin birinci fıkrasmı n üçüncü
cümlesinde yapılan değişilclikten önceki şeklinde; "satılan mal, bedeli
bulunmadarı teslim olunrnaz" denilmekteydi. Kimi icra daireleri bu hükmü
"satılan taşınır malm bedeli ödenince -ayrı ca ihalenin kesinle şmesi beklenmeden- hemen al ıcıya teslimi gerekir" şeklinde yorumlamaktaydılar.
Böyle bir yorum; al ıcısı
na teslim edilen ve onun tarafından da iyin iyetli
üçüncü kişilere satılıp teslim edilen taşırur mallann, ihalenin -ileride- bozulması halinde "ihalenin bozulması karan"nm uygulanamaması sonucunu
doğuracağından sakıncalı idi (Uyar, T., !hale ve İhalenin Bozulmas ı, C. 2,
2002, s. 1485, dipnot 36; Uyar, T., Ihalenin ve ihalenin Bozulmasmın
Sonuçlan", Prof Dr. T. Kal psüz'e Armağan, 2003, S. 960, dipnot 36). Bu
nedenle, her türlü hatal ı yorumları n önüne geçmek için, madde görüldü ğü
şekilde de ğiştirilmiştir...
XIII. Kanun'un 119. maddesinin (5) numaral ı bendinde yapılan değişiklikle;
Fazarhk suretiyle satış yapılabilecek hallerdeki parasal miktar -"bir
milyar lirayı geçmezse" şeklinde- günün ko şullarına uygun hale
getirilmiştir.
M. Kanun'un 126. maddesinin ikinci f ıkrasmm üç numaralı bendinde
yapılan de ğişiklikle;
Maddenin ikinci f ıkrası nm üç numaralı bendinde yer alan "yüzde
yetmişbeş ini" ibaresi "yüzde altmışını " olarak; aynı bendin içinde yer
alan parantez içindeki ifade de "onuncu günün resmi tatile rastlamas ı
halinde, ikinci arttırma tarihi olarak tatilin bitimini izleyen ilk i şgününün
belirlenmesi ve bu ikinci ihalenin yap ılacağı yer, gün ve saatin ilanda
açıkça gösterilmesi zorunludur" şeklinde, icra ve iflas Kanunu'nun 129.
maddesinde yap ılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmi ştir.
Bu suretle, satış günleri icra müdürlüklerince saptamrken, ikinci satış
gününün resmi tatile rastlamas ı halinde -eskiden olduğ u gibi yeniden
birinci ve ikinci ihale günleri belirlenmeyecek (bkz. 12. HD 26.11.1987 T.
E: 16363, K: 12183; 26.11.1987 T. E: 28, K: 12207; 20.03.1978 T. E: 2210, K:
2529, Uyar, T., icra Hukukunda !hale ve İhalenin Bozulmas ı, C. 1, 2002, s. 376
vd.)- ikinci arttırma günü olarak "resmi tatili izleyen ilk i şgünü" saptanacaktır.
178 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

dosya

TaIihUYAR

XV.Kanun'un 128. maddesinin ikinci fikrasınm birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere eklenen cümle ve ikinci f ıkradan sonra gelmek üzere
eklenen fıkra ile yapılan değişiklikle;
- Taşmmazm önceden takdir edilen kı ymetini etkileyen yeni mükellefiyetlerin ortaya çıkması halinde, icra dairesinin sat ışa esas olmak üzere
taşmmazın kı ymetini yeniden takdir ettirmesi imk ğnı getirilmek suretiyle,
maim gerçek değeri üzerinden satış a sunularak, daha çabuk satılması ve
böylece ilan ve ihale masraflarından tasarruf edilerek, takibin sürüncemede kalmaması amaçlanmıştır.
Maddenin değiş iklikten önceki ikinci fıkrasını n birinci cümlesinden
sonra, ş imdi eklenen cümledeki gibi bir hüküm maddede yer almad ığmdan, bu madde uygulamada kötü niyetle takibi uzatmak isteyen borçlular
tarafmdan bir koz olarak kullanilmakta ve sat ış aşamasında, ta şmmaza
satış günü konulup, satış ilanlan yapı ldilctan sonra, kötü niyetli borçlular
"taşınmaza, tIK 128/I1 uyarınca yeniden kıymet takdiri yapılması gerektiğini" belirterek, satışın durdurulmasını istemekteydiler. Halbuki sat ış
aşamasma gelinince, yeniden ta şınmaza kı ymet takdir ettirilmesi ancak,
taşınmaza daha önce kı ymet takdir ettirildilcten sonra ta şınmaz üzerinde
yeni bir mükellefiyet kurulmas ı halinde mümkündür. Aksi taktirde, satışa
konu olan taşııımazlara hem takibin ba şmda -takip kesinle ştikten sonrana gelindiğinde- yeniden kıymet
ve hem de takibin sonunda -satış aşaması
takdir edilmesi gibi bir sonuç ortaya ç ıkar ki, bu durumun sat ış aşamasında
-takdir edilecek bu yeni k ıymete borçlular tarafından yapılacak itirazlar
(şildyetler) gözönüne alındığında- taşınmaz satışlarını -İlK 106,110 ve
yeni 128a /11 hükümleri çerçevesinde- ne derecede imkns ız1a5tıracağı
açıkça anlaşılır... İşte bu nedenlerle, tüm ta şınmaz satışlarında değil,
etkileyen mükellef ik
sadece "taşmmazı n önceden takdir edilen ıymetini
yetlerin -sonradan- ortaya ç ıkması halinde" satışa konu taşırimazlara "yeniden kıymet takdir ettirileceği" maddede açı kça vurgulanmıştır.
- Eklenen son fıkrayla, taşı nmazda eklenti (teferruat) niteli ğinde
"teşvikli mal" bulunmas ı halinde, bu malı n paraya çevrilmesine ili şkin
esaslara açildık getirilmiştir.
XVI. Kanun'un 128. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen yeni
128 a maddesiyle;
- "Kıymet takdirine ili şkin şikayetlerin nas ıl inceleneceği" ve " şikAyebn nereye yap ılacağı " konusunda -hak ve zaman kaybını n önlenmesi ve
n ortadan kaldırılması için- özel bir düzenleme getirilfarklı uygulamaları
miştir. Getirilen bu özel düzenlemede " şikAyet tarihinden itibaren yedi
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gün içinde gerekli masraf ve ücretin raporu düzenleten icra dairesinin
k
bağlı olduğu tetkik mercii veznesine" yatırılması, özellikle ıymet
takdirinin talimat icra dairesi tarafından yapılmış olması halinde -tetkiic merciine
yatırılacak masraf ve ücret miktarın belirleme konusunda- sorun yaratabilir. Bu durumda, kıymet takdirine ilişkin şikayette bulunan borçlunun
(ya da vekiinin) ya bizzat bu şikayeti inceleyecek -talimat icra dairesinin
bağli bulunduğu yerdeki- tetkik merciine ba şvurması ve ya bu tetkik
merciinin kaleminden yatırılması gereken masraf ve ücret miktarın öğrenerek, ona göre bu tetkik merciine havale ç ıkarması gerekecektir.
- Ayrıca 128. maddenin ikinci fıkrasınm son cümlesinde "kesinleşen
k ymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden ıymet
ı
k
takdiri istenemez"
şeklinde yer alan hüküm kanuna yeni eklenen bu 128 a maddesine ikinci
fıkra olarak ve bu cümledeki iki yıllık süre bir yıla indirilerek yer verilmiştir. Ancak hemen belirtelim ki "yeniden kı ymet takdiri istenme sûresi"nin
yil"dan "bir y ıl"a indirilmesi isabetli olmam ıştır.
XVII.Kanun'un 129. maddesinin birinci fıkrasmda yapılan değişilclilcle;
Taşırurlarda olduğ
u gibi taşmmazlarm -birinci- ihalesinde de artırma
bedeli için aranan oran; Hükümet Tasar ısı'nda yüzde yetmiş beşt!en yüzde
elliye indirilmişken; Adalet Komisyonu'nda bu oran yüzde altm ışa indirilmiş ve Büyük Millet Medisi'nce de bu şekliyle kabul edilmiştir. Birinci
arttırma ile ikinci arttırma oranlan arasındaki farkm bu şekilde düşürülmesi suretiyle, taşınmazın birinci arttırmada daha kolaylıkla satılmasına
imkan verilmek istenmiştir.
XVIII.Kanun'un 130. maddesinin ikinci cümlesinde yap ılan değişiklikle;
Satılan malı alan kimsenin bedeli, yirmi gün yerine on günlük mehil
içerisinde ödemesi zorunlulu ğu getirilerek, sürenin kısaltılması suretiyle
takibin hızlandınlması ve alacaklının alacağına daha çabuk ulaşması amaçlanınış tır.
XD(. Kanun'un 133. maddesinin birinci fıkrasmı n ikinci cümlesinde
yapılan değişiklikle;
icra ve iflas Kanunu'nun 129. maddesinde yap ılan değişikliğe uyum
sağlanması için; 133. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer
alan "ilk fıkrasma" ibaresi "aradığı şartlara" ve beşinci cümlesinde yer
alan "maddenin ikinci fıkrasmdaki" ibaresi "maddedeki" şeklinde değiştirilmiştir.
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Bu maddeye ait resmi gerekçede "maddenin niçin bu şekilde değiştirildiği'> pek açı k olarak belirtilmemi ş tir. Maddenin de ğiştiriliş nedeni;
taşınmaz satışlarında ihale bedelinin alı cı tarafından süresinde ödenmemesi ve ihale karannın icra müdurunce kald ırılması (ihaleflin feshi) üzerine,
alicı dan önce teklifte bulunana (pey sürene) teklif yap ılamaması ya da bu
kişinin taşınmazı satın almaması halinde, icra dairesince -yedi gün önce
ilan edilerek- 'hemen' yapilacak yeni (tamamlay ıcı ) ihalede hangi artırma
koşullannın aranacağı konusun-da uygulamada duyulan tereddütlere son
vermektir. Çünkü maddenin de ğiş iklikten önceki birinci f ıkrasmın ikinci
cümlesinde yer alan; "... Bu -yani; tamamlay ıcı - artırmada, teklifin 129.
maddenin ikinci f ı krasmdaki hükümlere uygun olmas ı şartıyla gayri
menkul en çok artırana ihale olunur" ş eklindeki ifade, "ikinci art ırmada
da -ihale bedelinin al ıcı tarafı ndan ödenmemesi üzerine- tamamlay ıcı
ihale yap ılı p yapılamayacağı " konusunda tereddüt yaratm ıştı ... Nitekim
Yargı tay önceleri (bkz. 10.12.1979 T. E: 8907, K: 9394; 27.11.1979 T. E:
9663, K: 9106, Uyar, T., icra Hukukunda jim/e ve ihalenin bozulmas ı, C. 1, s.
ndan yat ırılmaması
887 vd.) "birinci ihalede ihale bedelinin al ıcı tarafı
halinde alıcı dan önce en yüksek teklifte bulunmuş olan müşteriye - İlK
nca- ta şulmazı alıp almayacağı konusunda teklifte bulumad. 133/1 uyarı
nulabileceğini, ikinci ihalede, ihale bedelinin al ıcı tarafından yatırılmaması
halinde ise, önceki mü ş teriye böyle bir teklifte bulunulmadan, ta şınmazm
tekrar art ırmaya ç ıkarılması gerektiğini" bildirmiş ken, daha sonra bu
içtihadmı değiştirmiş tir (bkz. 12. HD, 19.03.1981 T. E: 1350, K: 2713, Uyar,
T., age, s. 887). Doktrinde (Kuru, B., icra ve iflas Hukuku, C: Il, 1990, s.
1396; Uyar, T., age, C. 1, s. 804); "yüksek mahkemenin ikinci görü şünün
doğru olduğu" belirtilmişti. İşte yapı lan bu değiş ildikle, birinci artırmada
ihale bedeli ödenmeyerek sonuçta tamamlay ıcı ihale yoluna gidilmi şse,
nın gerçekbu durumda ihalenin yap ılabilmesi için birinci artirma ko şulları
leş mesi -yani; %60+rüçhanl ı alacaklar+paraya çevirme ve payla ştırma
n ikinci artırmada ihale
masraflarını n karşılanması - gerekecek, buna kar şı
bedeli ödenmemiş ve sonuçta tamamlay ıcı ihale yoluna gidilmi şse, bu
durumda ihalenin yap ılabilmesi için, ikinci art ırma koşulları nm gerçekleşmesi -yani; %40+rüçhanl ı alacaklar+paraya çevirme ve payla ştırma
masraflarının karşılanması - gerekecektir (aym görü şte; Özekes, M., "ihale
Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Yap ılan Artı rma, Tamamlayıcı Artırma",
Dokuz Eylül (hiv. Huk. Fak. D., 2003, S. 1, s. 176).
Bu vesileyle ş u hususa da belirtelim ki; ayn ı konuyu "taşmı r satışları "nda düzenleyen 118. maddede, 133. maddeye paralel bir düzenleme
nda; tamamlayıcı artırma ister
yapılmamış olduğundan, ta şınır satışları
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birinci, ister ikinci art ı rmada olsun, en çok pey sürene ihalenin
yapı labilmesi için -11K118/I'deki, J İ K 116/II'ye yapılan atı f nedeniyleikinci artırma koşulları
nı
n gerçekleş mesi -yani; %40 + rüçharıl ı alacaklar
+ paraya çevirme ve payla ştırırta masraflannı n karşılanması - gerekecektir
(Uyar, T., age, C. 1, s. 262; Özekes, M., age, s. 179).
XX. Kanun'un 134. maddesinin birinci fıkrasma ve ikinci f ıkrasına
eklenen cümleler ile ikinci f ıkrası
ndan sonra gelmek üzere eklenen üçüncü
ve dördüncü fıkralarla yapılan de ğişiklikle;
- "ihale kesinle şinceye kadar ta şmmazın muhafaza ve idare şeklinin
icra dairesi tarafı
ndan kararlaştırılacağı " belirtilmiş tir. Doktrinde (Arslan,
R., icra ve iflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 1984, s. 203; Berkin, N.,
Tat bikatçı lara icra Hukuku Rehberi, 1980, s. 339 vd.; Postac ıoğlu, 1., icra
Hukukunun Esasları , 1982, s. 517, dipn. 88) ve uygulamada ta şmmazların
"ancak ihale kesinle ş tikten sonra alıcı ya teslimi gerektiği" benimsenmektedir. Fakat bu görüş ün son zamanlarda "sakmcal ı olduğu" dile getirilmiştir. Bu sakınca, özellikle satılan taşınnıazı n bir fabrika, otel gibi i şletildiği zaman sürekli gelir getirebilecek bir ta ş mmaz niteliğinde bulunmas ı
halinde ortaya çıkmakta, al ıcısı
na ihalenin bozulmas ı davası sonuçlanmadan bu tür ta ş mmazlann teslim edilmemesi hakl ı olarak, onlann s ızlanmalarma neden olmu ş tur. ihale ile mülkiyeti (ve sat ılanın nef'i ve hasarını)
kazarmiiş olan alıcı, çok kez fabrikayı , oteli çalıştıramama durumu yanında,
bunları n bir yangı
n tehlikesi kar şı smda gerekli önlemleri yeterince alamamasından dolayı yok olabilmesine de seyirci kalmaktad ır. Yasada, "sat ılan
taşınmazm al ıcısına teslimi için ihalenin kesinle ş mesi gerektiği" öngörülmemiş tir. Sadece, satılan ta şınmazın alıcı adı
na tapuya tescil edilebilmesi
için, ihalenin kesinle ş mesi gerekmektedir ( İİK mad. 134/V, 135/1). Satılan
taşınırm ihale kesinle şmeden al ıcısı
na tesliminden do ğacak sakıncalar,
satılan ta şınmazların, ihale kesinle şmeden al ıcısı
na tesliminde sözkonusu
olmaz. örne ğin; satı
n aldığı taşınmazı teslim almış olan alıcı , bunu -henüz
tapuda tescil işlemi yap ılmadığı için- ba şkaları
na satamaz. Bu nedenle,
satılan taşınmazların -ihale kesinle şmemiş olsa dahi- istemde bulunn ıalan
halinde, alıcı ya teslim edilmesi daha isabetli olur (Uyar, T., İhale ve İhalenin
Bozulması , C. 2, s. 1485 vd.; Uyar, T., "ihalenin ve İhalenin Bozulmas ının
Sonuçları ", Prof Dr. Turgut Kalpsüz'e Arma ğan, 2003, s. 960; Kuru, B., icra
ve iflas Hukuku, C. 2, 1990, s. 1343). Doktrindeki bu yeni görü şler doğrultusunda, 134. maddenin birinci f ı krasma eklenen Ihale kesinle şinceye
kadar taşınn-tazı n ne ş ekilde muhafaza ve idare edilece ğ
i icra dairesi
tarafı ndan kararlaştırılır" ş eklindeki yeni hüküm nedeniyle, ihalede sat ılan
taşınmazı satın alan al ıcı , icra müdüründen "ihale kesinleşinceye kadar
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taşınmaz', -oteli, fabrikayı vs.- idare etmek (i şletmek) üzere kendisine
teslimini" isteyebilecek ve icra müdürünün bu konuda verece ği karar,
taraflarca şikayet konusu yap ılırsa, uyuşmazlık sonuçta tetkik mercii tarafmdan çözümlenecektir...
- Ayrıca "ihaleye i ştirak edenlerin, ş ikAyet yoluyla ihalenin feshini
isteyebilmeleri için, yurt içinde adres göstermeleri zorunlulu ğu" getirilerek, kötü niyetli fesih taleplerinin önlen-mesi amaçlanm ıştır.
- " İ halenin feshi talebini reddine" karar verilmesi halinde, tetkik
merciinin talep sahibini, feshi istenilen ihale bedelinin % 10'u oran ında
na girilmemesi nedeniyle
na mahkum etmesi, ancak "i şin esası
para cezası
na yer veriltalebin reddi halinde para cezasma hükmedilmemesi" kural ı
miş tir. Bu yeni hükünıle "ihalenin feshi talebinin reddi halinde para cezana hükmedilmesi" esas ının yasal düzenlemeye kavu ştuğ u 1988 yılını
sı
izleyen yıllarda Yargı tay'm "ihalenin feshi talebinin husumet, s ıfat yokluğu,
süre a şırnı gibi nedenlerle reddine karar verilmesi halinde, davac ı aleyhine
para cezası na hükmedilmemesi gerekti ği" şeklindeki uygulamas ı, bu
suretle yasal bir düzenlemeye kavu şmuştur.
- Zaman kazanmak amac ı yla yetkisiz veya görevsiz mahkemede/
tetkik merciinde ihalenin feshi talebinde bulunulmas ını önlemek amacıyla,
"bu gibi yerlere yap ılacak ba şvurulann, ba şvurulan mahkeme/ tetkik mercii tarafından evrak üzerinde incelenece ği" ve "baş vuru tarihinden itibaren
en geç on giin içinde 'görevsizlik' veya 'yetkisizlik' karan verilece ği" ve
"bu kararlarm kesin olaca ğı " konusunda maddeye aç ıklık getirilmiştir.
- Aynca; "ihalenin feshinin talep edilmi ş olması halinde bile, satış
bedelinin nakden yatırılması " zorunluluğ u getirilmek suretiyle, ihalenin
feshi taleplerinin kötü niyetle yap ılmasını n önlenmesi amaçlanm ıştır.
- Satış bedeli, ihalenin feshi davas ı süresince icra dairesi taraf ından
nem'alandırılacağından, eski uygulamadaki olumsuz sonuçlar da giderilmeye çahşılmıştır. ihalenin feshi talebinin kabulü halinde, nemaland ırılmış
bu satış bedeli ihale al ıcısına, reddi halinde ise alacakl ı ya ödenecektir.
XXI. Kanun'un 142. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 142 a
maddesinde;
Sıra cetveline kar şı ş ikayet ya da itiraz yoluna gidildi ğinde; sı ra cetvelinde hak sahibi olarak görünen ki şilerin, sıra cetveli kesinle şmeden,
işleyecek faizleri de kapsayacak şekilde "bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz etmek kayd ı yla, paylarına dü şen miktarı icra
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dosyasmdaıı tahsil etmeleri" imkanı getirilmiş ve 36. maddenin burada
da uygulanacağı belirtilmiş tir. Böylece, hak sahiplerinin s ıra cetveline itiraz veya ş ikayet prosedurudevam ederken, teminat mektubu kar şılığında
alacaklarma kavu şması imkanı getirilmiş tir. Aynca, teminat mektubunda,
sıra cetveli kesinle ş meden tahsil edilen paranm iadesi gerekmesi halinde,
"iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin ilk yaz ılı talebi üzerine
dosyaya ödenmesinin taahhüt edilmesi gerekti ği" hususu da maddede
hükme ba ğlanmıştır.
Bu bölümdeki de ğişikliklerle ilgili olarak ş u hususu da belirtelim ki;
Komisyon'da;
- icra ve iflas Kanunu'nun 82. maddesinin birinci f ıkrasınrn (9)
numaralı bendinin birinci paragraf ının;
"Malulen emekli olanlar ile bunlar ın dul ve yetimlerine verilen emekli
maaşları ve tazminatlar ile ordu, zab ıta ve diğer kamu hizmetlerinden
birinin ifas ı nedeniyle ölenlerin ailelerine ba ğlanan maş lar ve ordunun
hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri" şeklinde,
- icra ve iflas Kanunu'nun 97. maddesinin sekizinci ve on dördüncü
fıkralarmın;
Takibin ertelenmesine karar verilen durumlarda aç ılan istihkak davasında, 106. maddedeki süreler i şlemez" şeklinde,
- icra ve mas Kanunu'nun 110'uncu maddesinin;
"Bir malı n satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri
alını p da kalan müddet içinde yenilenmezse, o mal üzerindeki haciz kalkar" şeklinde,
- icra ve mas Kanunu'nun 118. maddesinden sonra gelmek üzere
kanuna eklenen 118 a maddesiyle;
Ihale edilen menkul mallar hakkında da 134. maddeye göre ihalenin
feshi istenebilir" şeklinde,
- icra ve iflas Kanunu'nun 134. maddesinin ikinci f ıkrasının;
talebin reddine karar verilmesi halinde tetkik mercii davac ıyı
kötü niyetli bulursa, feshi istenilen ihale bedelinin % 10'u oran ında para
cezası
na mahicüm eder..... şeklinde,
değiştirilmesi önerilmi ş ken, bu öneriler Bakanlık tarafı ndan benimsenmeyerek Tasar ı'ya dahil edilmemi ştir.
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XXII. Kanun'un 143. maddesinin birinci ve altıncı fıkralarmda yapılan
değişik-likle ve maddeye eklenen yeni fiba ile;
- Merkezi bir sidil mevcut olmadığı için uygulamada işlerliğini hemen
hemen tamamen kaybetmi ş olan aciz vesikası bazı yönleriyle yeniden
düzenlenmiştir. Bu belgenin, özellikle bir kimsenin hediye lay ık olup
olmadığını belirlemek bakımından büyük önemi oldu ğundan, bu maddeyle, her il merkezinde (merkez ilçede) Adalet Bakanl ığı tarafından
görevlendirilecek bir icra dairesinde özel sidil kurulması öngörülmüştüır.
Bu sicilin ne şekilde tutulaca ğı, hangi hususlarm sicile kaydedileceği,
terkininin ne şekilde yapılacağı gibi konular Adalet Bakanlığı'nca
hazırlanacak yönetmelikle belirlenecektir.
- Yapılan yeni düzenlemeyle; "aciz vesikas ını sicilden terkin ettirmek
isteyen borçlu-nun borcun tamam ını, işlemiş faizleriyle birlikte ödemesi"
zorunluluğu getirilmiştir.
- "AS vesikasma bağlannıış alacağın hiç zamanaşımına tabi olmaması" kurali ise, XD(. as ırdan kalma bir kural oldu ğu, hukukumuzda zamanaşımı sürelerinin belirli olmas ı hususu ile bağdaşmadığı ve bu içerikte bir kural diğer Avrupa ülkelerinde mevcut bulunmad ığı için kaldırılmış;
ancak aciz vesikasına bağlanan alacağın varlığı, her zaman olmasa bile,
kural olarak sabit olduğundan, zamanaşırnı süresi nisbeten uzun -yirmi
yıl- tutulmuştur.
- Türk icra hukukunun özellikleri nedeniyle, "aciz vesikas ının sicile
işlenmesinden sonra, icra takibinin bat ıl olduğunun veya iptal edildiğinin
ya da borçlunun borçlu olmad ığının bir mahkeme hükmüyle sabit olduğunun anlaşılması halinde, ilgili kaydm sicilden terkin edilmesine" imkan
verilmi ştir.
- Keza, alacaklı ile borçlu, örneğin daha düşük bir miktar üzerinde
anlaştıkları takdirde, alacaklı icra takibini geri almak suretiyle, sicildeki
kaydm terkinini sağlayabilecektir.
E. "Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip" başliğıru taşıyan ve Kanun'un 145.-153. maddelerinin yer aldığı bölümde de ğişiklik yapılan maddeler:
1. Kanun'un 148. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 148 a
maddesinde;
n
İpotek sözle şmesinin taraflan veya ipotekli taşınmazı daha sonra satı
alan ya da bunlarm halefleri bakımından adres gösterme zorurıluluğu
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getirilmiş ve 7201 say ılı Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi hükmüpe göre
tebligat yapılmasını sağlamak suretiyle, takiplerin sürüncemede kalmasm ın
ve adalete duyulan inancın zedelenmesinü önüne geçilmesi amaçlar ımıştır.
Il. Kanun'un 150 b maddesinin birinci cüınlesinden sonra gelmek üzere
eklenen yeni cümle ile;
Kira bedelinin icra dairesine ödenmesi halinde, alacakl ının 132. ve
135. maddelerden yararlanması esası getirilerek, uygulamadaki tereddütlerin kaldırılması amaçlannııştır.
111. Kanun'un 150. maddesinde yap ılan değişiklikle;
- Kötü niyetli borçlularm "cari hesabın kesilmesine, hesap özetine
ve tazmin talebi"ne ilişkin tebligatları almamak suretiyle, takibin başlatılmasını geciktirmeleri, maddede yap ılan değişiklikle önlenmek istenilmiştir.
- Diğer taraftan, krediyi kullandıran taraf, gecikmiş kredi alacaklarının tasfiyesi için yaptığı ipotek takiplerinde, hesabı
n muaccel kıluımasma
ilişkin hesap özetinin veya gayrinakdi kredinin ödenmi ş olması nedeniyle
tazmin talebinin, noter marifetiyle krediyi kullanan tarafa gönderildi ğine
dair noterden tasdikli sureti icra müdürüne ibraz ederse, icra müdürü
bu Kanun'un 149. maddesi uyarı
nca işlem yapmaktadır. Oysa, birçok defa
kredi borçlusu adresinde bulunamamakta ya da adreste olmas ı
na rağmen
kendisine hesap özeti, tazmin talebi ve ihtar tebliğ edilememektedi}. Maddeye yapılan ilave ile "hesap özetinin, tazmin talebinin ve ihtarın kredi
borçlusunun kredi sözleşmesinde yazılı ya da 21. maddeye göre bildirilen
adresine gönderilmesi" yeterli olacak ve böylece tebligatın yapılmaması
nedeniyle, ipotekli takiplerdeki gecikmeler ortadan kald ırılacaktır...
- Tetkik merciinin yaptığı inceleme sırasmda, borçlu, "borcun sona
erdiğine veya ertelendiğine ilişkin olup, yetkili merdilerce re'sen yapılmış
veya usulüne göre onaylanm ış yahut icra dairesinde veya tetkik merciinde
ya da mahkeme önünde ikrar edilmiş" senet sunmadıkça "takibin durdurulmasma karar verilemeyeceği" düzenlenmi ştir.
F. "iflas Yoluyla Takip" başlığını taşıyan ve Kanun'un 154-183. maddelerinin yer aldığı bölümde değişiklik yapılan maddeler:
I. Kanun'un 166. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde yapılan değ
i şiklikle;
- "İflas kararının iflas dairesi tarafı
ndan yurt düzeyinde tiraj ı en
yüksek beş gazeteden birinde yayımlanmasma" iliş kin hüküm, ilan ın
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yayımlanacağı gün hangi gazetelerin tiraj ı en yüksek beş gazete olacağı
önceden bilinmediğinden ve bilinmesi de mümkün olmadığından, uygulamada ciddi sorunlara neden olmaktad ır. Onun için, madde ile ilanın
"karar tarihinde tiraj ı en yüksek beş gazeteden birinde yayımlanması"
imldnı getirilerek, bu sorunlar ın giderilmesi ve takiplerin uzamas ının
önüne geçilmesi amaçlanımştır.
- Aynca maddede yer alan yaz ım hatalan -"traj ı" kelimeleri "tiraj ı"
olarak- düzeltilnıiştir.
II. Karnm'un 168. maddesinin birinci f ıkrasınm altı numaralı bendinde
yapılan değişiklikle;
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde, "borçlunun
ödeme emrine itirazının reddi" halinde, mal beyaninda bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Böylece, kambi-yo senetlerine mahsus haciz yolu ile
takiplerde "borca" (ve "yetki"ye) veya "inıza"ya, tetkik merciine başvurarak, süresi -5 gün- içinde itiraz etmiş olan borçlunun mal beyanında
bulunma zonmluluğunun bulunmadığını (bkz. 8. CD 12.03.1997 T. E: 3037,
K: 3295; 08.10.1996 T. E: 4179, K: 5207; 17.06.1996 T. E: 8372, K. 9101;
30.05.1996 T. E: 6561, K: 8083 vb. Uyar, T., Gerekçeli-İçtihatli icra ve iflas
Kanunu, C. Vi, s. 8836 vd.) ve bulunduğunu (bkz. 8. CD 13.11.1990 T. E:
8702, K. 9297; 27.02.1990 T. E: 1278, K: 2108; 31.03.1987 T. E: 2027, K: 3000
vb. Uyar, T., age, s. 8838 vd.) belirten -birbiri ile çeli şen- içtihatlardan
son (yeni) tarihli olanlardaki görüş doğrultusunda, maddeye açıklık
getirilerek, uygulamadaki tereddütler giderilmek istenmi ştir...
M. Kanun'un 169 a maddesinin birinci ve ikinci fıkralan ile altıncı
fıkrasıııın birin-ci cümlesinde yap ılan değişiklikle;
n incelenmesinde, tetkik
- Birinci fıkrada yapılan değişiklikle "itirazı
merciinin otuz gün içinde tarafları duruşmaya çağırması" zorunluluğu
getirilmiş ve "yetki itirazmı n taraflar gelmese bile sonuçlandırılması"
benimsenmiştir, Sürenin, onbeş günden otuz güne çıkarılmasına, tebligata
ilişkin uygulama neden olmu ştur.
- İkinci fıkrada yapılan değiş iklikle; tetkik merciinin, sunulan
ığı" kanısına varması haline ek olarak
belgelerden borçlunun "borçlu olmad
"takip konusu senede göre icra takibinin yap ıldığı yerin yetkili olmadığını"
saptaması halinde de, icra takibinin geçici olarak durdu-rulmasma karar
verilebilmesi mümkün hale getirilmiştir.
- Altmcı fıkrada yapılan değişiklikle; 'borçlunun itiraz ının ancak
"esasa ilişkin neden-lerle kabulü halinde", kötü niyetli ve a ğır kusurlu
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alacaklın
ın takip konusu alaca ğın %20'sinden az olmamak üzere, di ğer
tarafın isteği üzerine ve "takip muvakkaten durdurulmu ş ise" bu talebin
reddi halinde borçlunun di ğer tarafm iste ği üzerine, %40'tan a şağı olmamak üzere tazminata mahkum edilece ği hükmüne yer verilmiştir: a. Altıncı
fıkrada yapılan ilk önemli değişiklik; borçlunun tüm itirazlarmın değil
sadece esasa ilişkin itirazlarmın kabulü halinde, alacaklı aleyhine tazıninata
hükmedileceği konusu ile ilgilidir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 169a maddesinin altıncı fıkrasmda değişiklik yapılmasmdan önceki içtihatlarmda
da "borçlunun itirazmın esasa ilişkin olmayan nedenlerle" reddi -örneğin;
'borca itirazı
n süre yönünde reddi' (bkz. 12. HD, 11.02.1999 T. E: 539, K:
1248 Uyar, T., Kambiyo Senetleri, C. Il, s. 1350 vd.), 'takibin mükerrer
olduğu iddiasının kabul ya da reddi' (bkz. 12. HD, 18.03.1999 T. E: 3575,
K: 3583, Uyar, T., age, s. 1603); 'borçlunun yetki itirazm ı reddi' (bkz. 12.
HD, 13.12.1999 T. E: 15553 , K. 16359, Uyar, T., age, s. 1704")- halinde
"%40 tazminata hükmedilemeyeceğiııi" belirtmekteydi. Kanun'un 169a
maddesinin altıncı fıkrasmda yapılan değişiklikle, yüksek mahkemenin
oturmuş içtihatları yasal dayanağa kavuşturulmuştur. b. Altıncı fıkrada
yapılan diğer değ
i şiklikle; alacaklı aleyhine tazminata hükmedebilmesi
için, onun kötü niyetli ve ağır kusurlu olduğunun kanıtlanması koşulu
getirilmiştir. Buna paralel olarak da, borçlu aleyhine tazminata hükmedilebilmesi, takibin muvakkaten durdurulmuş olması koşuluna bağlannuştır.
c. Nihayet bu fıkrada yapılan son değişiklikle de altıncı fıkradaki koşulların gerçekleşmesi halinde alacaklı aleyhine hükmedilecek tazminatm,
takip konusu alaca ğı
n %20'sinden az, borçlu aleyhine hü.kmedilecek tazminatm ise %40'mdan az olamayaca ğı kabul edilmiştir. Bu farklılığın isabetli.
olmadığını, alacaklı-borçlu arası
nda bulunması (korunması) gereken dengenin bu surette bozulduğunu ve böyle bir değ
i şikliğ
in Komiyon tarafından öngörülmeyip, Bakanlık tarafından Tasarı'ya eklendiğini belirtelim....
JV. Kanun'un 170. maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının
birinci cümlesinde yap ılan değişiklikle;
- "Tetkik mercii hakiminin imza itiraz ın icra ve İflas Kanunu'nun
68 a maddesinin dördüncü fıkrasına göre inceleyece ği" belirtilerek, iki
madde, yani 170. ve 68 a maddeleri, arasmda uyum sa ğlanmıştır.
- icra ve Mas Kanunu'nun 68a maddesinin be şinci fıkrasma paralel
bir düzenleme ile "borçlunun takip konusu alaca ğın yüzde onu oranında
para cezasına mahkum edileceği" belirtilmiştir.
- "Borçlunun icra inkar tazminatından ve para cezasından sorumlu
tutulabilmesi için, takibin geçici olarak durdurulmu ş olması" şartı getiril188 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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miş tir. Çünkü, takip geçici alarak dur-durulmam ış sa, alacaklının itiraz
nedeniyle bir zarara u ğraması sözkonusu olmayacakt ır.
- Ayrıca, dördüncü fıkrada yap ılan değiş iklikle -üçüncü fıkrada yapılan değişikliğ e paralel olarak ve taraflar aras ında e şitliğin sa ğlanması
n kabulüne' karar verilmesi halinde
amacıyla- tetkik merciince 'itiraz ı
senedi takibe kaymada kötü niyeti ve ya a ğır kusuru bulunduğu takdirde
na hükmedilmesi" düzenlen"alacaklı hakkı nda tazminat ve para cezas ı
miştir.
- icra ve İ flas Kanunu'nun 170. maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkraları nda yukarı da belirtildiği şekilde yapılan de ğişiklikler sonucunda,
borçlunun takip konusu alaca ğın %40' ından a şağı olmamak üzere,
alacaklının ise, takip konusu alaca ğın %20'sinden a şağı almamak üzere
nda bulunması
tazminata mahkum edilebilmesi, alacakl ı ile borçlu arası
i (dengeyi) bozmuş olduğundan isabetli olmam ıştır.
gereken eşitliğ
Ayrı ca belirtelim ki, tetkik merciindeki duru şmada hakl ı çıkan alacaklı
ve borçlu için farkl ı oranlarda tazminat ı n öngörülmüş olması, Komisnrladığı Tasarı 'da mevcut değildi. De ğişiklik, Bakanl ık tarafı
yan'un hazı
dan Tasarı 'ya eklenmi ştir.
V. Kanun'un 170 b maddesinde yap ılan değişiklikle;
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde, "Kanun'un 61.
ndaki hükümlerin bu takip yolunda da k ıyamaddesinin birinci f ıkrası dışı
ıca "Kanun'un 62-72. maddelerinin
sen uygulanması " kabul edilmi ş ; ayr
bu takip yolunda da k ıyasen uygulanması " olanağı getirilerek maddenin
kapsamı genişletilmiştir.
icra ve iflas Kanunu'nun 170 b maddesinin de ğişiklikten önceki şeklinde;
i" kenar ba şlığın ta şı yan icra ve iflas Kanu- "ödeme emrinin tebli ğ
nu'nun 61. maddesine yollama (at ıf) yap ılması unutulmuş tu. Doktrinde
(KURU, E. İ cra ve iflas Hukuku, C:ll, 1990, s. 1774) "bu maddenin birinci
ndaki hükümlerinin -tIK inad. 61/I'de düzenlenen husus, İlK
fıkrası dışı
u içinmad. 168/l'de özel olarak ve farkl ı biçimde düzenlenmiş olduğ
kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde de k ıyasen uygulanması gerekeceği" belirtilmiş olduğundan, Kanun'un 170 b maddesi bu
doğrultuda de ğiştirilnıiştir...
- Uygulartacağı belirtilen hükümler aras nıda 62. madde de belirtilmemiş tir. Doktrinde (Postac ıoğlu, İ., icra Hukuku Esasları , 1973, s. 640;
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Berkin, N., iflas Hukuku, 1972, s. 153; Öktemer, 5., "Kambiyo Senetleri
Hakkmda Takip ve Ilams ı z Haciz Yolu ile Takip Usulleri Aras ındaki
Farklar", Ad. D. 1969/10, s. 629) "bunun bir unutma sonucu oldu ğu"
belirtildiği gibi, Yargı tay 12. Hukuk Dairesi (bkz. 12. 1-ID, 26.10.1999 T.
E: 12035, K: 12905; 01.10.1998 T. E: 12040, K: 12350; 09.02.1998 T. E: 444,
K: 1074, Uyar, T., Kambiyo Senetleri, C. Il, s. 2235 vd; 02.12.1994 T. E:
15339 K: 15372; Uyar, T., age, s. 2241 vd.; 04.05.1992 T. E: 13067, K. 6023)
ve Yargı tay Hukuk Genel Kurulu (bkz. HGK, 14.10.1987 T. E: 12714, K:
751; 01.04.1998 T. E: 12-252, K: 251, Uyar, T., age, s. 2242 vd.)de "bu
maddenin özellikle 111. ve IV. fıkralarının da kambiyo senetlerine mahsus
haciz yolu ile takiplerde k ı yasen uygulanabileceğ ini" kabul etti ğinden,
Kanun'un 170 b maddesi bu do ğrultuda de ğiştirilmiştir.
Vi. Kanun'un 179. maddesinde yap ılan de ğişiklikle;
- "Sermaye ş irketleri ve kooperatiflerirıin borçları
n ın aktiflerinden
fazla olmas ı " hali idare ve temsil ile görevlendirilmi ş kimseler veya şirket
ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurlar ı veya bir alacaklı
tarafı
ndan beyan ya da mahkemece tesbit edilirse, bunlarm önceden takibe
gerek kalmadan iflasma karar verilece ğ
i hükme ba ğlanmıştır... Bir nevi
maddi anlamda borca bat ıklı k durumu içinde olan borçlunun, bu durumdayken normal faaliyetine devam etmesi halinde, özellikle alacaklar ını
n
vadesi daha sonra gelecek olan veya di ğ erlerinden daha sonra icra takibinde bulunan alacakl ılar ile borçlunun borca bat ıklık durumunu bilmeden,
ona bu dönemde yeniden borç verecek olanlar, haklar ı
nı tamamen veya
kı smen alamama tehlikesi ile kar şı karşı ya kalabilirler. Getirilen yeni hükümle, bu tehlike ortadan kald ırilmak istenmiş tir. Ancak, idare ve temsil
ile görevlendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyile ştirilmesinin mümkün oldu ğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflas ı n ertelenmesini isteyebilirler.
Böylece, mali durumunun düzeltilmesi mümkün olan şirket veya
kooperatifin faaliyetlerine devam etmesi sa ğlanmaktadır.
- iflası n ertelenmesi istemi geri al ı namaz. Mahkeme, projeyi ve
sunulan bilgi ve belgeleri ciddi ve inand ırıcı bulursa ve gerekti ğinde idare
ve temsille görevlendirilmi ş kimseleri ve alacakl ı lan da dinleyerek, iflas ı
n
ertelenmesine karar verebilir. Mahkemenin, bu yolun kötü niyetle kullan ılmasını önlemek için incelemesini süratli bir şekilde yapması zorun-luluğu
getirilmiştir.
- iflası n ertelenmesi, konkordatodan esas itibariyle iki bak ımdan
farklıdır. Bir kere, iflası n ertelenmesi hakime ve ilgililere daha geni ş bir
190 TB6 Dergisi, Say ı 49, 2003

dosya

TaIihUYAR

hareket imk ııı sağlayabilir. Nitekim maddede "mali durumunu düzeltmek için borçlunun başvurabileceği çareler" konusunda herhangi bir yönn ertelenmesi
lendirme, sırarlama beyan edilmemiştir. İkinci olarak, iflası
kurumu, mali durumun düzeltilmesine ili şkin tedbirlerin uygulamaya
ndan, borçluya herhangi bir yard ım veya destek sağlakonulması bakımı
mamaktadır.
VI!. Kanun'un 179. maddesinden sonra gelmek üzere, kanuna eklenen
179 a maddesi ile;
- Mahkeme iflasın ertelenmesi karar ı ile birlikte şirketin veya
kooperatifin malvarlığını korumaya yönelik tedbirleri alacaktır. Evvelce,
iflasm ertelenmesi halinde, şirket veya kooperatifin mallarının korunması
için tedbir alınmamakta ve böylece ş irket veya kooperatif uzun bir süre
n erteleniçin eski halinde b ırakılmaktaydı . Bu durum, hakimlerin iflası
neden
olmaktaydı.
ına
mesine karar verme konusunda çekimser kalmalar
Getirilen düzenlemeyle bu sakınca giderilmektedir. Ancak, maddede bu
tedbirler tek tek sayılmamış , bunun yerine tedbirlerin, öngörülen iyile ştirilme projesiyle uyum halinde olmas ı, projeyi işlemez hale getirmemesi
istenmiştir.
- iflasm ertelenmesi durumunda mahkeme bir kayy ım atamak zorundadı
r; böylece ş irket veya kooperatifin uzun bir süre için eski yönetim
organının elinde kalmas ı önlenmiş olmaktadır. Mahkeme, duruma göre
yönetim orgamnın bütün yetkilerini kayy ı ma verebileceği gibi, yönetim
organının karar ve i şlemlerinin geçerlili ğini kayyımı n onayına bağlı
kilabilecektir. Ancak, kayy ımın görev ve yetkileri, ayr ıntılı olarak iflasın
ertelenmesi karar ında gösterilecektir.
n ertelenmesi halinde, ba şta alacaklılar olmak üzere üçüncü
- iflası
ı şekilde alacaklıların ve üçüncü
kişilerin hakları etkileneceğinden, yine ayn
kişilerin hukuki iliş kiye girdikleri veya girecekleri şirketlerin veya kooperatiflerin mali durumunu bilmeleri, ş irketin veya kooperatifin çıkanndan
önce gelece ğinden ve kayyımın görev ve yetkilerine aleniyet kazand ırnı n 166. maddenin ikinci fıkrasındaki
mak bakımından "erteleme kararı
usule ilan edilmesi ve gerekli bildirimlerin yap ılması" esası kabul edilmiştir.
Viil. Kanun'a yeni eklenen 179 a maddesinden sonra gelmek üzere
eklenen 179 b maddesiyle;
- iflasın ertelenmesinden beklenen faydan ın gerçekleşmesi, şirket
veya kooperatif aleyhine ba şlamış icra ve iflas takiplerinin durmas ına
rBB Degisi, Suy 49, 2003
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bağlıdır. iflası n ertelenmesi kurumu, konkordatoda oldu ğu gibi bütün
alacaklılarm ç ıkarlarmı dengeli bir şekilde korumayı amaçlamaktadır.
Takiplerin duracağı kabul edilmezse, mali durumun düzelmesi neredeyse
imkürısızlaşır. Bu bağlamda, "devlet alacakları bakım
ından da, 6183 sayıli
Kanun uyarı
nca başlatılmış bulunan takiplerin durmas ı" kuralı kabul
edilmiş, bu açıdan devlet ve diğ er alacaklılar arasmda bir ayırı m yapılmamıştır.
- Erteleme sırasında taşı nmaz veya ticari i şletme rehniyle temin
edilmiş alacaklar için bir istisna getirilerek, "bunlar ın takip konusu
yapılabilmelerine" izin verilmiş tir. Ancak, bu takipler nedeniyle muhafaza
tedbirleri alı namayacak ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyecektir;
aksi takdirde, şirket veya kooperatifin faaliyeti ıı e devam ederek iflastan
kurtulması mümkün olamaz.
- Kı dem tazminatlan hariç, 206. maddenin birinci s ırasında yazılı
alacaklar, takip yasa ğı konusunda diğ er bir istisna olarak kabul edilmi ştir.
- Erteleme süresi bir yı l olarak kabul edilmi ş ; mali durumun düzeltilmesi ihtimalinin mevcut olmas ı halinde, kayyı nun raporları da dikkate
alı
narak bu sürenin bir yı l daha uzatılabilmesine imkAn tanmm ıştır.
Böylece, ertelemenin toplam iki y ıl için yapılabilmesi kabul edilmiştir.
- Erteleme süresince kayym-ıı n, mahkemenin belirleyece ği sürelerde
"faaliyetleri ve iş letmenin durumu hakkı nda", mahkemeye düzenli olarak
rapor vermesi öngörülmü ştür.
- Ş irketin veya kooperatifin mali durumunun düzelmesi ihtimali ile
alacaklıların hakla-rı arasmdaki dengenin sağlanabilmesi için, mahkemeye
"kayyım raporlarmdaı-ı mali durumun erteleme süresi dolmadan düzelmesinin mümkün olmadığı kanaatine varması halinde", erteleme kararım
kaldırarak, "ş irketin veya kooperatifin iflasma karar verme" yetkisi tamniniş tır.
Bu bölümdeki de ğişiklikle ilgili olarak ayr ıca ifade edelim ki; Komisyon'da;
- icra ve bas Kanunu'nun 177. maddesinin birinci fıkrasırun (4) numaralı bendinin;
"4. İlama veya ilam niteli ğindeki belgeye dayanan alacak icra emriyle
istenildiği halde ödenmemişse" şeklinde de ğiştirilmesi önerilmi şse de
bu öneri Bakanlik tarafından benimsenmeyerek, Tasan'ya al ınmamıştır.
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G. "İflasm Hukuki Neticeleri" başlığmı taşıyan ve Kanun'un 184.207. maddelerinin yer aldığı bölümde değişiklik yapılan maddeler:
1. Kanun'un 185. maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümle ile;
Kanun'un 193. maddesinin birinci ve üçüncü f ıkrasından çıkan sonuç
n iflas
açık olmak-la birlikte, uygulamada "185. maddede rehinli mallar ı
masasına gireceği ve iflas idaresi tarafından satılıp rehinli alacaklıya
n açılmasından önce rehriin
haklarının verileceği öngörüldü ğünden, iflası
paraya çevrilmesi yoluyla takibe ba şlanmamışsa, iflas açıldıktan sonra
artık rehinli malın icra dairesi tarafından paraya çevrilmesinin mümkün
olmadığı" (bkz. 12. HD, 25.10.1994 T.E: 13364, K: 12930; 20.09.1994 T. E:
10126, K: 10743, 01.04.1994. T. E: 1993/2761, K: 3145; 07.12.1993 T. E:
15509, K: 19136, Uyar, T., Gerekçeli-İçtihath icra ve iflas Kanunu, C. IV, s.
nın hakkına
6035 vd.) kabul edildiğinden ve bu yorum tarzı, rehinli alacakl ı
kavuşması
nı geciktirdiğinden, Kanun'un 193. maddesinin üçüncü fıkrasındaki kuralı pekiştirmek ve 185. maddenin birinci f ıkrasma "...rehin sahibi
alacakh, istediği takdirde mastan sonra da masaya kar şı rebnin paraya
çevrilmesi yoluyla takip yapabilir" hükmünü ilave etmek ihtiyac ı duyulmuştur.
Il. Kanun'un 206. maddesinin dördüncü f ıkrasmda yap ılan değişiklik
ve maddeye eklenen yeni fıkra ile;
- iflasta sıra cetvelinde ilk beş sırada yer alan imtiyazlı alacaklar ile
ra halinde düzenlenerek,
imtiyazlı olmayan di ğer bütün alacaklar üç sı
nda olabildiğince eşitliğin ve daha adil
iflas tasfiyesinde alacakl ılar arası
bir paylaşmıın sağlanması; öte yandan, uygulama alan bulunmayan alacak
kategorilerinin kanundan ayıklanması amacıyla, vergi alacaklarma tanı nan imtiyaz, -bu imtiyaz nedeniyle di ğer (imtiyazli olmayan) alacakl ılar,
birçok halde alacakları
nı kısmen dahi olsa tahsil edemediklerinden- kaldı rılmış tır.
- Maddeye eklenen yeni fıkra ile, ilk iki sırada yer alan alacaklılarm
nda, bazı
imtiyazdan yararlanabilmesi için öngörülen müddetlerin hesab ı
süreçlerle ilgili mtiddetlerin dikkate alınmayacağı kabul edilerek, imtiyazlı
alacak sahiplerinin haklarının korunması amaçlannııştır.
H. "iflasın Tasfiyesi" başlığın taşıyan ve Kanun'un 208.-256. maddelerinin yer aldığı bölümde değişiklik yapılan maddeler:
1. Kanun'un 222. maddesinde yap ılan değişiklikle;
ın, 'toplantı nisabı'nın sağlana111< alacaklılar toplantısının yapılmasın
maması nedeniyle mümkün olmaması veya mümkün olmasma rağmen
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bu toplantıda karar nisabıriin oluşmaması halinde, "iflas dairesirtin ikinci
alacaklılar toplantısına kadar masayı idare etmeye devam etmesi ve
tasfiyeye başlaması" esası beninısenmiştir.
Il. Kanun'un 223. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle;
iflas idaresi toplantılarının yapılamadığı hallerde yerine getirilecek
işlemler somut bir şekle bağlanmış, "alacaklılarm talebi üzerine iflas idaresinin toplanmas ı" imkanı getirilmiş ve "iflas idare memurlar ının toplanamadıkları veya karar alamadıkları durumlarda", iflas dairesi müdürüne
karar alma yetkisi verilerek, tasfiyenin uzamasmm önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
111. Kanun'un 226. maddesinin ikinci f ıkrasında yapılan değ
i şiklikle;
Günümüz ekonomik ko şulları ve paranın satın alma gücü gözönüne
almarak, 226, maddede yer alan parasal s ınır -"ikiyüzbin" ibaresi "iki
milyar" olarak- yükseltilmi ştir.
IV. Kanun'un 239. maddesinde yap ılan değişildikle;
Maddenin kenar "ba şlığı toplantı ve karar nisabının oluşmaması"
şeklinde değiştirilirken, maddenin içeri ğine "karar nisabmm oluşmaması"
dahil edilerek, bu durumda da "durumun tespit edilece ği ve iflas idaresinin
iflas kapanıncaya kadar görevini sürdürece ği" konusunda da maddeye
açıklık getirilmiştir.
i şiklikle;
V. Kanun'un 250. maddesinde yap ılan değ
"Pay cetveli ve son hesaba yönelik şikayetin, dağıtıma ne şekilde
etkili olacağı" konusunda ilgili maddeye açıklık getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre, "pay cetveline karşı şikayet yoluna gidilmiş olması halinde,
paraları
n dağıtılması için bu şikayetin çözümlenmesinin mutlaka beklenmesi" kuralı terk edilmiştir.
VI. Kanun'un 251. maddesinin ikinci fıkrasınm birinci cümlesinde
yapılan değişiklik ve aym fıkraya eklenen cümle ile;
- 143. maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 251. maddenin
ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 196. madde hükmü, aciz vesikasmı
sicilden terkin ettirmek isteyen müflisin, bunu sa ğlamak için ödemesi
gereken faiz borcunun hangi oran üzerinden hesaplanaca ğım göstermek
amacıyla saklı tutulmuştur. iflas, külli bir tasfiye şekli olduğundan müflisin, faiz oranı bakımından, cüz'i icra takibindeki borçluya göre daha
elverişli bir oran üzerinden ödeme yapması uygun görülmüştür.
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- Fıkraya eklenen dördüncü cümle ile; uygulamada görülen ve "müflisin iflastan sonra edindiği mallar, üçüncü kiş iler üzerine yaparak, alacağmı alamamış olan alacaklılardan kaçırmak" yönündeki davranışları engellenmek istenmiştir.
1. " İhtiyati Haciz" başlığuıı taşı yan ve Kanun'un 257-268. maddelerinin yer aldığı bölümde değişiklik yapılan maddeler:
I. Kanun'un 257. maddesinin birinci f ıkrasmda ve ikinci f ıkrasınm (2)
numaralı bendinde yapılan de ğişiklikle;
- Maddede genel olarak ihtiyati haciz de ğil, ihtiyati haczin şartları
düzenlendiğinden, madde kenar başlığı "ihtiyati haciz şartları" olarak
değiştirilmiştir.
- öte yandan, madde ile ihtiyati haciz talep edebilmek için bir para
borcunun mevcut olması hususu açıklığ a kavuşturulmuştur. Bu suretle,
ihtiyati haciz'in, ihtiyati tedbir'den farklı olarak, "sadece para alacaklar ı
için öngörülmü ş bir tedbir olduğu" vurgulanarak yanlış uygulamaların
önüne geçilmesi amaçlanm ıştır.
- Maddenin ikinci f ıkrasının (2) numaralı bendinde "alacakl ının
hakların ı ihlal eden hileli işlem" yapılmasının, ihtiyati haciz sebebi say ılacağı açıkça belirtilmiş tir. Bu suretle, uygulamadaki tereddütler ortadan
kaldınlmak istenmiş, Kanun'un benzer amaçla iflas sebebi olarak düzenlediğ i 177. maddesinin birinci fıkrasını n (1) numaralı bendi ile uyum
sağlanmıştır.
Il. Kanun'un 258. maddesine eklenen son f ıkra ile;
Mahkemece "ihtiyati haciz talebinin reddi halinde" alacakl ıya temyiz
yoluna başvurma olanağı sağlanmıştır. Bu suretle, Kanun'un 257. maddesinde belirtilen ihtiyati haciz sebeplerinin varl ığı konusunda, mahkemelerce kullanılan takdir yetkisine yargı sal denetim olana ğı getirilerek, uygui bozucu
lamada yeknesaklığın sağlanması ve hak arayanlar arasmda eşitliğ
çözümlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Uygulamada, ihtiyati haciz
talebiyle karşılaş an mahkemeler -sırf bu talepleri azaltmak, alacaklıların
ihtiyati haciz istemek için kendilerini ve kalemi me şkul etmemeleri için(.')bu talepleri sudan gerekçelerle reddetmekte ve bu hatal ı red kararları
Yargıtay'a gitmediği için TtK 257. vd. maddeleri fiilen uygulanmamaktad ır.
Gerçekten; ihtiyati haciz için ba şvurulan mahkemelerin "henüz ilam ın
kesinleşmemiş olduğu", "senedin protesto edilmemi ş olduğu", "protestonun cirantaya tebli ğ edilmemiş olduğu", "ibraz edilen çekte yetkili
mahkemenin gösterilmemiş olduğu" vb. gerekçeleriyle ihtiyati haciz talepTBB Dergisi, Suyı 49, 2003
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lerini reddettikleri görülmektedir (Uyar, T., 'Icra ve iflas Kanunu Hakkında Düşünceler", IRD, 1986/10, 11, 12, s. 814 vd.) bu hatal ı ve farklı
uygulamaya son vermek için, mahkemelerin "ihtiyati haciz talebinin
reddi" konusundaki kararlarma karşı temyiz yolu açılmıştır.
İİ!. Kanun'un 261, maddesine eklenen son fıkrayla;
ihtiyati haciz kararlan hakkında yapılan şikayetlerin, daha kısa sürede
incelenip sonuçland ırılması amacıyla "ihtiyati haciz karar ım yerine getiren
icra dairesinin ba ğlı olduğu tetkik merciine yapılması" öngörülmüflür.
IV.Kanun'un 264. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle;
Takip talebinde bulunma süresi, mahkemeler arasmda aynm yap ılmadan "tebliğ den itibaren bir ay" olarak belirlenmi ş, böylece yeknesaklığın ve basitliğin sağlanması amaçlannııştır.
V. Kanun'un 265. maddesinin birinci f ıkrasmda yap ılan değişiklikle
maddeye ikinci ve son fıkra olarak eklenen yeni hükümlerle;
- Kanun'un 258. maddesinde yap ılan değişikliğe paralel olarak, birinci fikrada yer alan ve "ihtiyati haciz karar ının temyiz edilemeyece ğine"
iliş kin olan hüküm, madde metninden ç ıkarılmıştır.
- Maddeye eklenen f ıkrayla; menfaati ihlal edilen üçüncü ki şilere
ihtiyati hacze "itiraz" olana ğı getirilmiştir. Nitekim İsviçre icra ve iflas
Kanunu'nda yapılan değiş iklikle, üçüncü ki şilere de bu olanak tanınmıştır.
Çünkü, ihtiyati haciz, geçici bir hukuki koruma olup, bu karar bazen kar şı
taraf dinlenmeden ve isbat aranmadan verilebilmektedir. Bunun sonucu
olarak, borç ili şkisinin d ışı
nda kalan üçüncü kiş iyi de dogrudan doğruya
etkileyecek tarz ve içerikte ihti yati haciz kararı verilebilmekte, üçüncü
kişilerin bu durum karşısında kendilerini açık bir hükümle koruma olanağı
bulunmamaktadı r. Üçüncü kişinin ileri sürebileceğ
i itiraz sebebinin, ilıtiyati haciz nedenlerine veya teminata ili şkin olabileceği belirtilmek suretiyle, itiraz konusundaki tereddütlerin ortadan kald ıniması amaçlannuştır.
- Görev konusu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na göre belirleneceğinden, maddede aynca belirtilmemi ştir. İhtiyati haciz talebine esas
teşkil eden alacak, para alaca ğı olduğundan, alaca ğın miktarma göre sulh
veya asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır.
- Maddede, "borçlunun veya üçüncü ki şinin yaptığı itiraz üzerine
yargılama yapıp karar veren mahkemenin bu kararı
na karşı temyiz yoluna
başvurulabilecegi" belirtilmiş ve konunun ivediliği nedeniyle, "ba5vuru-
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nun Yargıtay'ca öncelikle ve kesin olarak sonuçland ırılacağı" hükme bağlanmış tır.
VI. Kanun'un 268. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle;
"Rehin tesisinden sonra haciz konulması halinde, konulan haczin rebni
aşarak, rehnin önündeki hacze veya ihtiyati hacze iştirak edemeyeceği"
esası getirilerek, "tapu siciline güven" ve "aleniyet" ilkesine uyum sa ğlanmıştır.
Bu bölümdeki de ğişikliklerle ilgili olarak ayrıca belirtelim ki;
- icra ve iflas Kanunu'nun 262. maddesinin ikinci fıkrasmın;
Icra dairesi; ihtiyati haciz tutana ğmın birer suretini üç gün içinde haciz
sırasmda hazır bulunmayan alacaklı ve borçluya ve icab ında üçüncü şahsa 103.
maddeye göre tebli ğ eder."

şeklinde değiştirilmesi, Komisyon taraf ından önerilmişse de bu öneri
Bakanlıkça benimsenmeyerek Tasarı'ya dahil edilmemi ştir.
1. "Kiralar Hakkında Hususi Hükümler ve Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi" ba şlığım taşıyan ve Kanun'un 269.-276. maddelerinin yer
i şiklik yapılan maddeler:
aldığı bölümde değ
I. Kanun'un 269 a maddesinde yap ılan değişiklikle;
"Kiralanan ta şinmazlarda borçlunun ihtarl ı ödeme emrine itiraz
etmesi ve ihtar müddeti içinde de kira borcunu ödememesi" halinde tahliye
isteminde bulunma imkm, altı aylık süreye bağlanarak, uygulamadaki
tereddütler giderilmi ştir.
Bu bölümdeki de ğişikliklerle ilgili olarak aynca ifade edelim ki;
- icra ve İflas Kanunu'nun 269 b maddesinin;
"Borçlu itiraz ında kira akdini ve varsa mukavelanamede kendisine izafe
duna imzayı reddettiği takdirde alacakh; noterlikçe re'sen tanzim veya imzas ı
tasdik edilmi ş bir mukavelenameye istinat ediyorsa itiraz ın kendisine
tebliğinden itibaren alh ay içinde tetkik merciinden itiraz ın kaldırılmasını ve
ihtar müddeti içinde paran ın ödenmemesi sebebiyle kiralanamn tahliyesini
isteyebilir (Birinci fıkra).
İtirazm kaldınlması ile birlikte tahliye istememi ş olan alacakl ı itirazın
kaldırılması kararmın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde tetkik merciinden
kiralananın tahliyesini isteyebilir." (Yeni f ıkra)
-

icra ve iflas Kanunu'nun 273. maddesinin birinci fıkrasının;

"Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz kald ırı lı rsa kiralanan
gayrimenkul müddeti hitam ında zorla tahliye ve kiralayana teslim olunur.
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Ancak tahliye emrindeki müddetin geçmesi gerekir. Tetkik merciinin itiraz ın
kaldırılmasına ilişkin karanrun infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak, tahliye
için karann borçluya tefhiıni veya tebliği tarihinden itibaren on gin geçmesi
gerekir. Borçlu tahliye kararı hakkmda 36. madde hükmünden faydalanabilir."
- icra ve iflas Kanunu'nun 275. maddesinin birinci f ıkrasmm;
Itiraz vukuunda, kiralayan itiraz ın kendisine tebliğinden itibaren altı ay
içinde tetkik merciinden itirazın kaldırı lmasını isteyebilir."
şeklinde değiştirilmesi Komisyon'ca önerilmişse de bu öneri Adalet Bakanlığı tarafı
ndan benimsenmeyerek Tasan'ya dahi! edilmemi ştir.
K. Iptal Davası" başlığuıı taşıyan ve Kanun'un 277.-284. maddelerinin yer aldığı bölümde değişiklik yapılan maddeler:
Kanun'un 280. maddesinin ba şlığı "zarar verme kastı ndan dolayı
iptal" olarak de ğiştirilmiş ve ayrıca birinci fıkrada yapılan değişildikle;
Uygulamada özellikle ekonomik kriz zamanlar ında, borçlarını ödemek için mallarını paraya çeviren borçlularm çok sayıda olması sebebiyle,
malların normal değerlerinden daha aşağı fiyatlarla satıldığı herkesçe
bilinen bir gerçektir. Bu gibi durumlarda "iyi niyetli bir şahıstan veya
basiretli bir tacirden beklenilmeyecek tasarruflarla mevcudun eksiltihnesi"
ş eklinde ifade edilen ölçütün objektiften uzak olmas ı, birçok alıcmm mağdur olmasma yol açmaktadır. Kaynak Isviçre Kanunu'nda da ifadesini
bulan "alacaklara zarar verme kasti" ise, maddenin gerçek amac ını daha
iyi ifade ettiğinden, madde bu amaca uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
Bu yeni düzenlemenin" alacaklı larm lehine olduğu" -kimi yazarlar
tarafı
ndan (bkz. Akşener, H. S., " İİY'nin 280. maddesinde 4949 say ılı
Yasa ile Yapılan Değiş iklik Üzerine inceleme", Legal Huk. 2003/Eylül, s.
2212)- ileri sürülmüş se de bu kanı doğru değildir. Çünkü uygulamada
icra ve iflas Kanunu'nun 278. ve 279. maddelerinin kapsam ı dışmda kalan
pek çok tasarrufun, icra ve iflas Kanunu'nun 280. maddesinin kapsam ına
dahil edilerek iptal edildi ğini saptayan Komisyon, iptal koşullarını daha
belirli hale getirerek özellikle "borçlunun içinde bulundu ğu mali durumun
ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafı
nca bilindiğ
i veya bilinmesini
gerektiren açık emarelerin bulunduğ u hallerde" iptal kararı verilebileceğini vurgulayarak, maddeyi yeniden diizerıleniiştir.
L."Konkordato" başliğını taşıyan ve Kanun'un 285.-309. maddelerinin
yer aldığı bölümde değişiklik yapılan maddeler:
I. Kanun'un 285. maddesinin ba şlığından önce gelmek üzere I. Adi
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Konkordato" üstbaşlığı eklenmiş, maddenin birinci fıkrasında yapılan
değişiklik ve bu fıkradan sonra gelmek üzere eklenen yeni f ılcralarla;
- Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir
borçlunun, tetkik merciine konkordato projesi ile birlikte gerekçeli bir
dilekçe vermesi ve bu dilekçeye gelir tablosunu da eklemesi esas ı getirilmiş tir. Önceki düzenlemede "gerekçeli dilekçe" verilmesi şartı mevcut
değildir; bu şartın getirilmesi borçluyu, daha bu a şamada, öngördü ğü
konkordato turunü ve bunu gerçekle ştirmek için haiz bulundu ğu veya
haiz bulunacağı imknIarı açıklamaya mecbur kılmaktır. Bu dilekçede
borçlu, iş letmenin faaliyetini komiserin denetimi altı nda kendisinin mi
üstleneceği, yoksa komiserin mi onun yerine geçerek i şletmenin faaliyetlerini stirdüreceği; talep olunan konkordato mühletinin ne kadar oldu ğu,
uzatma imldıunı kullanma hakkım sakli tutup tutmadığı gibi konularda
açıklama yapacaktır. Hafta borçlu, uygun gördü ğü komiser adlarmı dahi
bu dilekçede belirtebilir, ama tabiat ıyla tetkik mercii bu isimlerle ba ğlı
değildir. Dilekçeye eklenecek belgeler hakimin sadece borçlunun i şletmesiriin aktif ve pasif kalemlerinin durumu hakkı nda bir değerlendirme yapmasma değil, borçlunun iş letmenin ekonomik durumu, yani borçlar ı ve
gelirleri hakkında bilgi edinmesine de yöneliktir.
- Eklenen fıkrayla, alacakhlara da, borçlu hakk ında gerekçeli bir
dilekçeyle, konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteme ve böylece alacaklılar arasında eşitliği sağlama imünı verilmiş ve konkordato talebi
üzerine tetkik merciine borçlunun malvarl ığının muhafazas ı için tedbir
ama yetkisi tanınmıştır. Tabiatıyla alacaklı, borçlunun ticari defterlerini,
bilançosunu ve gelir tablosunu tetkik merciine talebiyle birlikte sunmak
zorunda değildir; ama tetkik mercii hakimi "re'sen ara ştırma ilkesi"
uyarmca borçludan bütün defter ve belgeleri isteyebilir. Yeni düzenleme,
alacaklı ya bir konkordato projesi tevdi etme zorunlulu ğu da getirmemektedir; ama bu, onun böyle bir proje anlamına da gelmemektedir.
II. Kanun'un 286. maddesinin birinci f ıkrasmda yapılan değişiklik ve
maddeye ikinci fıkradan sonra eklenen yeni fıkra ile;
- Tetkik merciinin"konkordato talebini nazara almas ına ilişkin şartlar" yeniden düzenlenmi ş tir. Getirilen düzenlemeyle; tetkik merciine ayr ıca talepte bulunan alacakl ıyı da dinleme mecburiyeti eklenmi ş ve "talebin
yerinde olup olmadığı konusunda tetkik merciinin borçlunun malvarl ığı,
gelirleri, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan nedenler ve konkordatonun başarı ihtimali" gibi unsurları gözönüne alarak, verilecek karar ı
objektif ölçütlere dayandırtması esası kabul edilmiştir. Bu bağlamda, "düTB Dergisi, Say ı 49, 2003
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rüstlük şartı " ve "borçlunun mevcudu-nun borçlar ı
n ı n % 50'sini ödemeye
yetişmesi" şartı kaldirılmiştır. Teklifin "borçlunun servetiyle orant ılı olması" şartının, "projenin alacakl ıları zarara sokmak kastmdan âri olmas ı"
şartı içinde mütalaa edilebilece ği düşünülmüştür. Borçlunun "konkordato
talebinden önce do ğruluğu" şartı ise, alacaklılarm menfaatleri kar şısı
nda
önemini yitirmiş tir. Bu açıdan bakıldığı nda, hakim, "işçilerin i şletmenin
muhafaza edilmesindeki menfaatini" dahi dikkate alabilecektir.
- Eklenen fı krayla, "konkordato talebinin reddine ili şkin kararların
borçlu veya talep sahibi alacakl ı tarafından temyiz edilebilece ği" hükme
bağlanmıştır.
İİ !. Kanun'un 287. maddesinde yap ılan değişiklikle;
Konkordato talebi uygun görülürse, tetkik merciinin;
- Borçluya en fazla altı aylık bir mühlet vereceği,
- Ayn
ı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatanda şları
ndan bir veya birkaç komiser tayin edebilece ği, birden fazla komiser tayin
edilmesi halinde, tetkik merciinin bu ki ş ilerin görev ve yetki alanlar ın
be lirle ye c e ği
- Konkordato komiserinin kusurundan do ğan zararlardan sorumlu
olduğu;
- Komiserin, tetkik merciinin talebi halinde ara raporlar verece ğ
i
ve alacaklı lan konkordato süreci hakk ında bilgilendireceği;
- İşin niteliğ
i gerekli kı liyorsa komiserin teklifi üzerine alacakl ılar
da dinlenerek mühletin en fazla oniki ay ı geçmemek üzere uzatılabileceği;
- Borçlunun malvarl ığı
nın muhafaza edilmesi için gerekli i şe veya
konkordatonun gerçekle şmeyeceği açıkça anlaşılıyorsa, konkordato mühletinin komiserin talebi üzerine borçlu ve alacakl ı dinlenerek -mühletin
sona ermesinden önce- kald ırılabileceği,
düzenlenmiştir. Bu bağlamda, mevcut kanunda yer alan iki ay ve iki ay
da ilave olmak üzere toplam dört ayl ı
k süre, amaca uygun ve gerçekçi
kabul edilmemiş tir. Birden fazla komiser tayin edilmesine imkan verilmesinin nedeni de; çetrefil konkordatolarda tek komiserin yetersiz kalmasıdı r. Öte yandan, alacakl ı larm da sürece -komiserin verece ğ
i raporlar
yoluyla bilgilenmek, mühletin uzat ılmasmda ya da kald ırılmasmda dinlenmek suretiyle- katılması imkAn
ı sağlanmıştır.
P/. Kanun'un 288. maddesinde yap ılan değişiklikle;
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- icra ve iflas Kanunu'nun 166. maddesinde yap ılan değişikliğ e paralel olarak tetkik merdünce mühletirı, karar tarihinde yurt sathı nda tirajı
en yüksek beş gazeteden birinde ilan olunaca ğı,
"Mühlet kararının aynca diğer lazım gelen yerlere bildirileceği" hükme bağlanmıştır.
V. Kanun'un 289. maddesinde yap ılan değişiklikle;
- Konkordato hükümlerinden beklenen amaçlarm gerçekle ştirilmesi
ve alacaklarm daha hızlı tahsilini sağ lamak üzere yeni hükümlere yer
verilmiştir. özellikle mühlet içinde "6183 saydı Kanun kapsamına giren
takiplerin yap ılamayacağı" belirtilmi ştir. Çünkü, borçluya bu imkan
sağlanmadığı takdirde, konkordatonun başarıya ulaşması hemen hemen
imkAnsizlaşabilecektir.
- öte yandan, borçlunun iş letmesinin faaliyetini sürdürebilmesi için,
ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmas ı da durdurulmuş tur.£u suretle gerek doktrinde ("ihtiyati haczin, bir icra takibi i şlemi
niteliğinde olmaması nedeniyle konkordato mühleti içinde ihtiyati haciz
kararı alınabileceği ve uygulanabilece ği" görüşü için bkz. Ansay, S. Ş.,
Hukuk, İcra ve iflas Llsulleri, 1960, s. 344; Arar, K., icra ve iflas Hükümleri, s.
271; Belgesay, M. R., icra ve iflas Kanunu Şerhi, C. Il, 1955, s. 500; buna
karşın "ihtiyati haczin icra takibi i şlemi olması nedeniyle konkordato mühleh içerisinde borçlu aleyhine ihtiyati haciz kararı almama-yaca ğı gibi,
mühletten önce alınmış olan ihtiyati haciz karar ın
ı n uygulanamayaca ğı"
görüşü için bkz. Kuru, B., icra ve iflas Hukuku, 1997 s. 364; Postac ıoğlu, 1.,
Konkordato, 1965, s. 55; Berkin, N., Ijias Hukuku, 1972, s. 539; Gürdoğan,
B., iflas Hukuku Dersleri, 1966, s. 174; Burulo ğlu, E.,-Reyna, Y., Konkordato
Hukuku ve Tatbikatı, 1968, s. 122; Uyar, T., Gerekçeli-İçtihatli icra ve Iflas
Kanunu Şerhi, C. ili, 1975, s. 2530; Altay, S., Konkordato Hukuku, 1993, s.
190; Tannver, S., Konkordato Komiseri, 1993, s.69; Ulukap ı, ö., Konkordatonun
Feshi, 1998, s. 99 vd.; özekes, M., icra ve iflas Hukukunda İhtiyati Haciz,
1998,5. 257 vd.) ve gerekse Yargı tay kararlan ("konkordato mühleti içinde
borçlu aleyhine ihtiyati haciz kararı verilemeyece ği, verilmiş olan ihtiyati
haciz kararını n mühlet içinde icra edilemeyece ği" doğrultusundaki
içtihatlar için bkz. HGK, 19.04.1964 T. E: 1996/tc. İf.-1446, K: 218, ABD,
1967/4 ,s. 679 vd.; İKİD, S. 78, s. 5420; İİD, 17.03.1965 T. E: 2325, K: 2579;
Olgaç, S., İçhhath icra ve iflas Kanunu, s. 1963" buna karşın "ihtiyati haczin
bir takip işlemi olmayıp bir tür tedbir niteli ğinde olduğundan, konkordato
mühleti içinde ihtiyati haczin uygulanmas ı
na yasal bir engel bulunmad ığı"
doğrultusundaki içtihatlar için bkz. HCK, 16.02.2000 T. E: 12-49, K: 94;
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12 HD, 09.12.1994 E: 15013, K: 15607; 19.04.1994 T. E: 4545, K: 4928;
21.02.1994 T. E: 2104, K: 2343; Uyar, T., Gerekçeli- İçtihatlı icra' ve iflas
nda konkordato mühleti içinde ihtiyati
Kanunu, C. VI, s. 8345 vd.) aras ı
konusundaki görü ş ayrılığmdan
alınması
ve
uygulanması"
haciz kararı
kaynaklanan tereddütlere son vermek için; "mühlet içinde borçlu aleyhine
alman ihtiyati haciz kararlarının uygulanmayacağı" konusuna açıklık getirilmiştir.
- Ayrıca, rehinli taşınır ve taşmmazlarm paraya çevrilmesi bakımından kısıtlayıcı bazı hükümlere yer verilmiştir. Bu bağlamda mühlet
sırası
nda taşmır veya taşınmaz rehrıiyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip ba şlatılabilecek veya başlamış olan
takiplere devam edilebilecek; ancak bu takipler çerçevesinde muhafaza
tedbirleri alınamayacak ve rehinli malı
n satışı gerçekleştirilemeyecektir.
Böylece, borçlunun konkordato süreci içinde, işletmenin devamı için büyük önemi haiz olabilecek rehinli mallardan yoksun kalmasınm önüne
geçilmiş; ancak diğer taraftan da rehnin paraya çevrilmesi yoluylft takibin
mühlet zarfı
nda satış aşamasma kadar getirilmesine imkan verileitk, konkordato mühletinden bir sonuç alınamaması halinde, rehinli alacaklmm
daha fazla vakit kaybetmesi önlenmiş olacaktır.
- Maddede yapılan değişiklikle, "konkordatonun aksine hüküm içermesi halinde, mühletin rehile temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesini durduracağı" ve "takasın bu konunun 200. ve 201. maddelerine tabi
olacağı, bu maddelerin uygulanmasmda konkordato mühleti ııin veya iflasm ertelenmesi kararının ilam tarihinin esas al ı
nacağı" belirtilmiştir.
- Öte yandan, Hükümet Tasarısı'nda bu madde, "206. maddenin
birinci sı
rası
nda alacaklar için kıdem tazminatlan hariç, haciz yoluyla takip
yapılabilir." şeklinde -"zaten mali yönden ödeme güçlü ğü içindebulunan
ve borçlu bakımından çok kere büyük bir meblağ teşkil eden kıdem tazminaflarmın imtiyazlı alacak niteli ğini muhafaza etmekle birlikte, konkordato mühleti zarfı
nda, borçlunun yeniden yapılanma süreci içine girerek,
gerektiğinde küçülebilmesine imkün verilmek için, haciz yoluyla takibe
konu edilmemesinin uygun olacağı" gerekçesiyle düzenlenmişken- Adalet
Komisyonu'nca bu fıkradaki "kıdem tazminatları hariç" ibareleri metinden
çıkanlarak, madde "206. maddenin birinci sırası
nda yazılı alacaklar için
haciz yoluyla takip yapılabilir." şeklinde yasalaşmıştır.
VI. Kanun'un 290. maddesinde yap ılan değişiklikle;
- Borçlunun komiserin nezareti alt ı
nda işlerine devam edebileceği,
ancak tetkik merciinin "baz ı işlemlerin geçerli olması için ancak komiserin
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katılımıyla yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin i şletmenin
faaliyetini devam ettirınesine" karar verebileceği;
nda mühlet kararmdan itibaren
- Borçlunun, tetkik merciinin izni d ışı
rehin tesis edemeyece ği, kefil olamayacağı, taşınmaz ve taşırurlar da dahil
olmak üzere, işletmenin devaml ı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyeceği ve takyit edemeyece ği ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı, aksi
halde yapılan işlemlerin hükümsüz olaca ğı;
ı dav- Borçlu yukarı daki hükümlere yahut komiserin ihtar ına aykır
ranırsa veya iyiniye-tinden şüpheyi haklı gösterir bir harekette bulunursa
tetkik merciinin, "komiserin raporu üzerine, mümkün ise borçluyu ve
gerektiğinde alacaklıları dinledikten sonra borçlunun mallar ı üzerindeki
tasarruf yetkisini veya doğrudan doğruya mühleti kaldırabileceği" esası
getirilmiştir. Böylece, mühlet a şamasında, borçlunun daha etkin bir
şekilde denetlenmesine imkün sa ğlanmıştır.
vii: Kanun'un 291; maddesinde yap ılan değişiklikle;
ın
n kıymetinin takdirine ili şkin kararın
- Komiserin rehinli malları
alacaklılarm incele-mesine hazır tutacağı,
- Kıymet takdiri kararının alacaklılar toplantısmdan önce yazılı olarak
rehinli alacaklılara ve borçluya bildirileceği,
- İlgililerin on gün içinde ve masraflar ı önceden vermek kayd ıyla
tetkik merciinden rehinli mallar ı
n kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebileceği ve eğer yeni kıymet takdiri bir alacakl ı tarafından istenmiş ve
nın borçtakdir edilen kıymet kayda değer bir şekilde değişmişse, alacaklı
ludan masraflarının ödenmesini talep edebileceği,
düzenlenmiştir.
Böylece, alacaklıların mühlet aşamasma daha etkin ve aktif şekilde
katılmaları amaçlanmıştır.
Viİ. Kanun'un 292. maddesinde yap ılan değişiklikle;
Alacaklılann alacakların
ı bildirmeleri için yap ılacak davet ilanı'mn,
"mühlet kararının yayımlandığı gazetede yap ılması" öngörülmüştür.
DC. Kanun'un 296. maddesinde yapılan değişiklikle;
- "Komiserin konkordatonun kabul edilip edilmeyece ğine ve tasdina" dair gerekçeli raporunu do ğ
rudan doğ
ruya
kinin uygun olup olmad ığı
ği
ve
durumu
ilgili
tetkik
merciine
ticaret mahkemesine tevdi edece
hıldıreceğı,
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- Konkordato karar ı için tayin olunan duru şma gününün, "mühlet
kararının yayımlan-dığı gazetede ilan edileceği" hükme bağlanmıştır.
X. Kanun'un 297. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle;
Konkordatonun kabulünü kolaylaştırmak amacıyla, "konkordatonun
kaydedilmiş olan alacaklılarm yarısını aşması vebu alacaklıların alacağının
i" esası
kaydedilmiş alacaklarm üçte ikisini geçmesi halinde kabul edilece ğ
benimsenmiştir. Bu oran, kaynak İsviçre icra ve İflas Kanunu'nda " imtiyazli olmayan alacaklann en az üçte ikisini temsil eden alacaklılarm çoğunluğu
veya imtiyazh olmayan alacakların dörtte üçünü temsil eden alacaklıların
dörtte biri" olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda; "yüzde elli bir-yüzde
elli bir" seçeneğ
i de çok tartışılmış; fakat sonuçta "konkordatodan etkilenen alacaklılarırı konkordatonun kabulünde daha fazla söz sahibi olmalan
gerektiği" düşüncesiyle bu seçenek kabul görmemi ştir.
XI.Kanun'un 298. maddesinde yapılan değişiklikle;
Konkordatonun tasdiki için;
- Teklif edilen mebla ğın borçlunun kaynakları ile orantılı olması;
- Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda; paraya çevirme halinde
elde edilen hasılatın veya üçüncü kişi tarafından teklif olunan meblağm,
iflas yoluyla tasfiyesi halinde elde edilebilecek bedelden fazla olaca ğının
öngörülmesi;
- Konkordato iş lemlerinin yerine getirilmesini, alacaklar ı kabul edilmiş olan imtiyazlı alacaklarm tamamen ödenmesini ve mühlet sırası
nda
komiserin onayı yla akdedilmiş borçları
n ifasım sağlamak için, bu alacaklılardan biri özel olarak ve açıkça kendi alaca ğı bakımından vazgeçmedikçe,
yeterli teminatın gösterilmesi şartlarının aranacağı belirtilmiştir.
- Ayrıca; hakimin tasdik süreci s ırasında re'sen veya talep üzerine
gerekli gördüğü düzeltmeleri yapabilece ği; örneğin yeterince açık olmayan bir konkordato projesini sarahate kavu şturabileceği, kanuna veya
yargısal içtihatlara aykırı bir şartı tadil edebileceğ
i kabul edilmiştir.
XII.Kanun'un 298. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 298 a
maddesi gereğ
ince;
Konkordatoyu tasdik eden hakimin, borçlu iş letmenin yeniden yap ılandınlmasınm kolaylaştınlması amacıyla, belli bazı şartları
n yerine gelmesi halinde, "rehinli bir taşınır veya taşınmazı n paraya çevrilmesini
tasdikten sonra en fazla bir y ıl süreyle ertelemesi" imkanı getirilmiştir.
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Uzatılması mümkün olmayan bu azami bir y ıllık erteleme, çok kere konkordatonun başanya ulaşması için gereklidir. Erteleme imkan ı tanınmadığı
takdirde borçlu, konkordatonun ona sa ğladığı kAnn önemli bir kısmı
nı,
mühletin sona ermesiyle birlikte rhnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe
kald ığı yerden devam etme imkan ına kavu şan alacakl ının tatmin
edilmesinde kullanmaya mecbur kalacaktı r. Ancak, bir di ğer açıdan
bakıldığında, bu tedbir, rehinli mal zaman içinde de ğerini kaybettiği için,
rehinli alacaklı bakımından sakmcalı olabilir. Bu nedenle, rehinli alacaklılara sürece iştirak etme ve görüşlerini ileri sürme i ınknı verilmiştir;
ayrıca rehinli alacaklılar erteleme süresince işleyip mevcut rehinle karşılanamayan faiz alacaklar ının teminat altına alınmasını isteyebileceklerdir;
öte yandan, rehinli alacakl ılar hakimden, her zaman, "ertelemeyi gerektiren nedenlerin mevcut olmad ığını veya artık ortadan kalktığmı, örneğin
borçlunun faaliyetinin rehinli ta şınınazın kullanımımn bu faaliyetin devamı
için vazgeçilmez olmaktan çıkacak ölçüde azald ığın
ı veya değiştiğini, gerçeğe yakın bir şekilde isbat ederek, ertelemenin iptalini" isteyebileceklerdir.
Bu şekilde, borçlu ile rehinli alacaklar ın menfaati arası
nda bir denge
kurulması amaçlanmıştır.
XIII.Kanun'un 300. maddesinin birinci fıkrasımn birinci cü ınlesinde
yapılan değişiklikle;
- Kanun'un 300. maddesinin birinci f ıkrasında "Hüküm kesinleşince... ilan edilir." denilmi ş ise de buradaki "hüküm" deyimini hem "konkordatonun tasdilci kararını " ve hem de "konkordatonun reddi kararını"
kapsayacak şekilde anlamak gerekir. Nitekim, kaynak İsviçre Kanununda,
icra ve iflas Kanunumuzun 300. maddesinin kar şılığmı teşkil eden 308.
maddenin başliğı, bizde olduğu gibi "Tasdikin ilan
ı" şeklinde değil, sadece
"ilan" şeklindedir ve İsviçre uygulaması "tasdikin reddi karannın da
kesinleşince ilan edilece ği" yolundadır.
- Ayr
ı ca, maddeyle "konkordatonun tasdikirıin kabulü veya reddi
kararırmı kesinleşmesinin, mühlet kararının yayımlandığı gazetede ilan
edileceğ
i" esası getirilmiştir.
XIV.Kanun'un 301. maddesinin birinci fıkrasmda yapılan değişiklikle;
"Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kald ırılırsa, iflasa tabi
olsun veya olmasm her borçlunun alacakl ılardan birinin 300. maddeye
göre yapılacak ilandan itibaren on gün içinde vuku bulacak talebi üzerine
derhal iflasına karar verileceğ
i" düzenlenmi ştir. Böylece hukukumuzda
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na bakilmaksızm bütün borçlulara uygulaiflas kurumu, tacir olup olmad ığı
nabilen bir tasfiye biçimi haline gelmektedir. Bunun nedeni; "tacit olmamakla beraber konkordato talebinde bulunan ve fakat konkordatoya lay ık
nın da belli bir disiplin içinde ve
olmadığı sabit olan borçlunun borçlar ı
alacaklılar arasında eşitliği sağlayacak tarzda öden-mesinin gerekli
olduğu" düşüncesidir.
XV.Kanun'un 302. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yapılan değişiklikle ve maddenin sonuna eklenen cümle ile;
- Maddenin birinci fıkrasının, birinci cümlesindeki yedi günlük süre
on güne çıkarılmıştır.
- Maddenin sonuna eklenen cümle ile "icra takibi sonucunda kesinleşiniş alacaklar" ile "ilama ba ğlı alacaklar"m saklı tutulduğu vurgulanarak,
bu alacaklar için on gün içinde dava açılmamasmın, alacağı
n düşmesi sonucunu doğurmayacağı ifade edilmiştir.
XVI.Kanun'un 303. maddesinde yapılan değişiklikle;
- Tasdik edilen konkordatonun, alacaklan mühlet kararmdan önce
veya komiserin ona-yı olmaksızın konkordatonun tasdikine kadar
doğmuş bütün alacaklar için mecburi oldu ğu;
- Rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşı layan miktardaki
alacaklar
ı ile bu Kanun'un 206. maddesinin birinci fıkrasında sayılan devlet
alacaklarının bu kuraldan müstesna oldu ğ
u;
- Mühlet içinde komiserin onay ı ile akdedilmiş borçların malvarliğmın terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflasta masa borcu
sayılacağı;
- Konkordatonun tasdiki karar ı
nda alacakl ılarm hangi ölçüde alacaklarından vazgeçti ği, borçlunun borçlarını nasıl ödeyeceği ve gerekirse
sağlanacak teminatların belirtilmesi gerektiğ
i ve kararda komiser veya
uzman bir kişinin tasdik elden konkordatonun yerine getirilmesini sa ğlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevlendirilebilece ği, öngörülmüştür...
Böylece "konkordato şartları
na hangi alacalcların tabi olduğ
u" konusundaki tartışmalara yeni düzenlemenin gerekleri de gözönüne alı
narak
son verilmek istenmiştir. "Mühlet içinde komiserin onay ıyla akdedilmiş
borçların, malvarh ğmın terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir
iflasta masa borcu sayılacağı" yolundki kural ise üçüncü kişileri borçlu
ile mali ve ticari ilişkiye girmek konusunda te şvik etmek amac ıyla sevk
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edilmiştir. Aynca, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini denetlemekle görevlendirilen ki şiye, iki ayda bir tasdik kararını veren mahkemeye rapor tevdi etme yükümlülüğü getirilmiş ve söz konusu bil raporu
alacaklılann incelemesi olanağı sağlannuştır.
XVII. Kanun'un 309. maddesinin başlığı ve üst başlığı ile üçüncü fıkrasmda yapılan değişiklikle;
- Başlamış olan iflas tasfiyesi çerçevesinde paraya çevirmenin, "ticaret
mahkemesinin tasdik hakk ı
nda bir karar verinceye kadar erteleneceği"
esası getirilmiştir.
- Aynca maddeden önce gelmek üzere, üst ba şlık olarak, "Il. İflastan
sonra konkordato" ibaresi eklenmi ş; buna bağlı olarak madde ba şliğı
"Şartlar
ı ve Hükümleri" olarak değiştirilmiştir.
XVIH. Kanun'un 309. maddesinden sonra, gelmek üzere, 309 a-309 1
maddeleri eklenerek;
icra ve iflas Kanununa 309. maddesinden sonra gelmek üzere "II!.
Malvarhğınm Terki Suretiyle Konkordato" üst başlığı altında 309/ a-309/
1 maddeleri eklenmiştir.
Malvarlığınm terki suretiyle konkordato, hukukumuzda ayn bir konkordato çeşidi olarak düzenlenmiş değildir. Keza kaynak İsviçre'de de
1949 yılı
na kadar, malvarl ığmın terki suretiyle konkordato kanunla düzenlenmiş değildi; ancak, doktrin ve içtihatlar, "konkordato ve iflas hakk ındaki kanun hükümlerini k ıyasen uygulayarak, malvarlığının terki suretiyle
konkordatonun caiz oldu ğu" sonucuna varmıştır. Nihayet, 28.09.1949
tarihli kanunla İsviçre icra ve iflas Kanununa bu konuda açık hükümler
konulmuş; bu hükümler 01.01.1997 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla
kısmen tadil edilerek geliştirilmiştir.
Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, borçlu, konkordato talebiyle, "alacaklılanna muayyen bir miktar para ödemeyi" teklif efrnez;
bilakis "malvarl ığını alacaklılarma terk ederek bu malvarl ığının alacaklılar
tarafından tasfiye edilmesini" teklif eder. Konkordato teklifi alacaklılarca
kabul edilip, konkordato mahkemece tasdik edilince, borçlunun malvarl ığı
üzerindeki tasarruf hakk ı sona erer. Bundan sonra, borçlunun malvarl ığı
üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi alacakl ılara geçer. Alacaklılar, bu
tasarruf yetkisini seçecekleri tasfiye memurlar ı vasıtasıyla kullanırlar.
Tasfiye memurlan, borçlunun mallann ı [Bas tasfiyesine benzer bir şekilde
tasfiye eder ve elde edilen paray ı alacaklılara dağıtırlar. Malvarlığının
terki suretiyle konkordatonun bir di ğer şekli de "borçlunun malvarlığı
nın
180 Dergisi, Say ı 49, 2003

207

TaIibI.JYAR

dosya

tamamın
ı veya bir kısmını, alacaklı lara genellikle belli bir vadeye yay ılan
taksitler halinde ödeme yap ılması mukabilinde bir üçüncü ki şiye devretmesi"dir. Fakat, malvarl ığını n alacaklılara terki ile üçüncü kiş iye devri
arasmda, durumun özelliklerine göre yürürlüğe sokulabilecek çe şitli seçenekler mevcuttur; örneğin borçlunun malvarlığmı n kurulacak bir şirkete
devredilerek, alacaklılara bu şirketin hisselerinin verilmesi gibi:
iflası
n ağır iş leyen prosedüründen alacaklilan kurtard ığı için, malvarlığmın terki suretiyle konkordato, alacaklı larm lehinedir. Bu tasfiye yöntemi, borçluyu iflas etmekten ve dolay ısıyla müflis olmaktan kurtardığı
için, borçlunun da lehinedir. Ancak, gerek tetkik merciini ve gerekse ticaret
mahkemesinin, borçlunun gerçekten himayeye layı k olup olmadığım esash
bir ş ekilde inceleyerek, bu tasfiye yönteminin her borçlu için iflas ı örıleyici
bir araç haline gelmemesine dikkat etmeleri gerekmektedir. Malvarl ığının
terki suretiyle konkordato, borçlu, özellikle, tasfiyesi uzun zaman isteyen
ve paraya çevrilmesi zor olan mallara sahip ise, tercih edilecek bir tasfiye
şeklidir. Malvarlığını n terki suretiyle konkordatoda; tasfiye tamamen
alacaklılara ve onların seçeceği ehil konkordato tasfiye memurlanna birakılnıış olacağından, alacaklılar borçlunun mevcudunu en uygun şartlarla
paraya çevirip alacaklarını mümkün olduğu kadar yüksek bir oranda tahsil
n tasfiedebilmek için gayret göstereceklerdir. Oysa, bilindi ği üzere, iflas ı
yesinde, iflas alacakl ıları tasfiyeye yabancılaşmakta, onun için müflisin
malları çok kere düşük fiyatla satılınakta ve bundan hem alacakl ılar hem
de müflis zarar görmektedir. İşte bu nedenlerle ve İsviçre'de genellikle
olumlu sonuçlar verdiği düşünülen uygulaması da göz önüne alınarak,
mevcudun terki suretiyle konkordatonun icra ve iflas Kanununa al ınması
kabul edilmiştir. Buna ili şkin hükümler esas itibariyle tasfiyeyle ilgili
hüküınler olup, iflastaki hükümlerle paralellik arzetmektedir. Konkordato
talebinden, konkordatonun tasdikine kadarki safhada, kural olarak ve
malvarlığının terki suretiyle konkordatoya ili şkin hülcümlerle ve bu kurunmun temelindeki dü şünce ile çeli şmediği ölçüde, adi konkordato hakkı
nın
daki hükümler uygulanacakt ır. Fakat, belirtmek gerekir ki, malvarl ığı
terk suretiyle konkordato, ismine ra ğmen, adi konkordatodan ziyade
masa yakla şmaktadır. Çünkü kurumun temelindeki dü şünce, borçlunun
mali durumunu düzeltmek değil, onun mevcudunu en avantajlı şekilde
nı sağlamaktır. Böyparaya çevirerek alacaklılarm alacaklanna kavu şmaları
le olmakla birlikte, malvarlığının terki suretiyle konkordato ile adi konkordatonun bir araya gelmesi de mümkündür. Özellikle borçlunun belli
n bir
bir asgari ödeme yapmay ı teklif edip aym zamanda malvarl ığını
kısmını alacaklilarına terk etmesinde durum böyledir. Malvarl ığın terki
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suretiyle konkordato bazı bakı mlardan iflasa benzemekle birlikte, iki
n terki suretiyle
temel noktada ondan ayrılmaktadır. Bir kere, malvarlığını
i
özel
ve
akdi
unsur
nedeniyle,
iflas prosekonkordato prosedürü, içerdiğ
dürüne göre daha esnektir. Sonra, mevcudunu alacakl ılarına terk eden
borçlu, mevcudu iflas prosedürü çerçevesinde tasfiye edilen borçlunun
aksine, kural olarak borçlarmdan kurtulmaktad ır.
Madde 309 a: Maddeyle, malvarlığının terki suretiyle korıkordatonun
hangi içerik dahilinde gerçekleştirilebileceğ i düzenlenmiştir. Konkordato
talebinin tabi olduğu ş artlar kural olarak adi konkordatoda (mad. 285)
olduğu gibidir. Borçlunun konkordato teklifinde, malvarl ığmm terki suretiyle konkordato teklif etti ğini açıkça bildirmesi gerekir. Borçlu konkordato teklifinde kural olarak, haczi caiz olmayan mallar ı da dahil olmak
üzere bütün malvarlığını terk etmeyi teklif etmelidir. Mamafih borçlunun
konkordato teklifinde bir kısı m haczi caiz olmayan mallar ını teklif dışı
tutabilmesi de mümkündür; bu takdirde, borçlunun "haczi caiz olmayan
mallanndan hangisini konkordato teklifine dahil edip etmedi ğini" açıkça
belirtmesi lazımdır.
n ı konkordato tasfiye memur- İkinci fıkrada, "alacaklı larm hakları
lan ve alacaklı lar kurulu aracılığı yla kullanacağı, bunları n ise alacaklılar
tarafındn seçileceği" hükme ba ğlanmıştır. Komiser de konkordato tasfiye
memuru olarak seçilebilir. Ancak, her halükarda, konkordato tasfiye
memuru, tetkik mercii seçime ili şkin kararı onayladıktan sonra göreve
başlayabilecektir. Alacakl ı lar kurulu ve konkordato tasfiye memurlar ı,
malvarlığının terki suretiyle konkordatonun temel iki organ ın teşkil etmektedir.
Madde 309 b: Maddede, malvarl ığının terki suretiyle konkordatoda
"asgari hangi hususlar hakk ında düzenleme yap ılması gerektiği" bentler
halinde belirtilmi ş tir. Bu çerçeve içinde kalmak kayd ıyla borçlu ile
alacaklılar diledikleri şekilde anlaşabilirler. Bu hususlar ı içermeyen bir
konkordato tasdik edilmez; ancak, mahkeme yetersiz bir düzenlemeyi
re'sen tamamlayabilir.
Alacaklıların, "borçlunun malvarl ığmın tasfiyesi veya üçüncü ki şiye
devri sonucunda ödenemeyen alacak kesimini ileride istemekten feragat
etmemiş olmaları " halinde, konkordatoda, bu alacak kesimi hakk ında
saklı tutulan haklann kapsam ve niteli ğinin açık bir şekilde gösterilmi ş
olması gerekir.
n terki suretiyle konkordatoyu tasdik eden
Madde 309 c: Malvarl ığını
ticaret mahkemesi kararmın kesinleş mesi ile borçlunun malvarlığı üzerinTBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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deki tasarruf yetkisi sona erer. Bundan sonra, borçlunun malvarl ığı üzerindeki tasarruf yetkisi alacaklılara geçer ve alacaklılar da bu yetkiy:i konkordato tasfiye memurları vasıtasıyla kullanırlar. Konkordatonun tasdiki ile,
alacaklılara borçlunun malvarlığının mülkiyeti geçmemektedir; konkordatonun tasdiki, sadece bu konkcwdatonun türüne göre borçlunun malvarl ığı
üzerindeki tasarruf yetkisinin alacakl ılara geçmesine veya her mal ın niteliğine uygun işlemin yapılmasından sonra, borçlunun mallarmın tamamının
veya bir kısmının mülkiyetinin üçüncü ki şiye (devralana) intikal etmesine
yol açmaktadır. Malvarliğmin terki suretiyle konkordato sürecine giren
bir borçlunun mevcut malvarlığı ve bunun akıbeti yönünde durumu müflisin durumuna çok benzedi ğinden, onunla işlem yapacak üçüncü ki şileri
korumak için borçlunun ticaret ünvan
ına "konkordato tasfiyesi halinde"
ibaresinin konulması şart kılınmıştır.
Madde 309 ç: Maddede, konkordato tasfiye memurlar ının hukuki
durumu düzenlenmiş tir. Konkordato tasfiye memurlar ın
ın durumu, büyük ölçüde iflas idaresinin durumuna benzemektedir. Konkordato tasfiye
memurları, masan
ın yasal temsilcisi olup, masaya dahil mal ve haklarm
muhafazası ve konkordato şartları dairesinde paraya çevrilerek elde edilen paranın alacaklılara dağıtılması için gerekli bütün iş lemleri yaparlar.
Alacaklıların, masaya giren mallar üzerinde haiz olduklar ı tasarruf yetkisi,
onlar adına konkordato tasfiye memurlan vasıtası yla kullanılır.
Konkordato tasfiye memurlan, alacakl ı lar kurulunun nezaret ve denetimi altı nda görev yaparlar. Konkordato tasfiye memurlar ının masa mevcudunım paraya çevrilmesine (ve paralarm payla ştırılmasma) ilişkin işlemlerine karşı, işlemin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde alacaklılar
kurulu nezdinde itirazda bulunulabilir. Alacakl ılar kurulunun itiraz hakkındaki kararı
na karşı da tetkik mercii nezdinde şikAyet yoluna başvurulabilir.
Konkordato tasfiye memurları
nın haiz olduklan yetkiler nazara alı
nmak suretiyle, "iş lemlerinde icra ve mas Kanunu'nun 8., 9., 10., 11., 21.
ve 359. maddelerinin uygulanaca ğı" ayrıca hükme bağlanmıştır.
Madde 309 d: Maddede, tasfiye sonunda elde edilen has ılatm dağıtımına katılma hakkı olan alacaklıları n, konkordato tasfiye memurları tarafı
ndan düzenlenen sıra cetvelinde belirtilece ği hususuna yer verilmiştir.
Konkordato tasfiye memurlan s ı
ra cetveline borçlunun ticari defterlerine
ve konkordato prosedürünün ba şlangıcında alacakl ılara alacaklar ını
bildirmek için yap ı lan davet üzerine tevdi edilen belgelere dayanarak
düzenlerler; alacaklılara baş ka davet yapı lmaz. Medeni Kanun'un 230.210 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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maddelerine yollama yap ılmak suretiyle sıra cetveli, itiraz davasma
ve şilcayete tabi k ılmmış olmaktadır.
Madde 309 e: Maddede, konkordato masas ını oluşturan malvarl ığının
ne şekilde paraya çevrileceğine iliş kin hüktimlere yer verilmi ştir.
236.

Borçlunun malvarlığı , konkordato tasfiye memurları tarafından paraya çevrilir. Paraya çevirme bakımından büyük bir esneklik kabul edilmi ştir. Organlar, kendilerine en uygun görünen paraya çevirme usulünü kabul
etmekte serbesttirler. Burada, paraya çevirme iflastaki gibi s ıkı kurallara
tabi tutulmamıştır. Alacaklılar bakımından, malvarlığının terki suretiyle
n tasfiyesine nazaran üstünlü ğü özellikle bu bakımkonkordatonun iflas ı
dandır.
Madde 309 f: Maddede, rehinli taşınmazların hangi hallerde pazarlık
suretiyle, hangi hallerde aç ık arttırma yoluyla paraya çevrilebileceği dünın,
zenlenmiştir. Bu ba ğlamda, "rehinli taşmmazm pazarlık suretiyle satışı
ıtahsil
edemeyecek
olan
rehinli
alacakl
ancak satış bedelinden alacaklar ını
ların muvafakatıyla gerçekleştirilebileceği" kabul edilmiş ve böylece, sıra
itibariyle sonra gelen rehinli alacakhlarm zararma olabilecek sat ışlara engel
olunması amaçlanmıştır.
Madde 309 g: Maddede, rehinli ta şmırların "bizzat rehinli alacaklılar
tarafı ndan, rebnin paraya çevrilmesi yoluyla" veya "rehin sözle şmesinde
hüküm bulundu ğu takdirde pazarlı k suretiyle" paraya çevrilebilmesine
n menfaatine ise konkordato tasfiye
imkan verilmiş tir. Mamafih masanı
memurlan rehirili alacakl ı ya paraya çevirmeyi gerçekleştirmesi için altı
aylık bir süre verebilecektir. Rehinli alacakl ı, bu süre içinde paraya çevirme
işlemini gerçekleş tirmez ve rehinli malı konkordato tasfiye memurlarma
teslim etmezse, belli şartların yerine gelmesi halinde 336/ a maddesinde
öngörülen cezai yaptınma maruz kalaca ğı gibi, rüçhan hakkmdan da mahrum olacaktır; ayr ı ca konkordato tasfiye memurlan rehinli ta şiniri teslim
etmeyen rehinli alacaklıya karşı genel mahkemelerde teslim davası açabilirler.
Madde 309 ğ: Maddede, "alacakl ı lar kurulunun, konkordato tasfiye
memurlarmı n teklifi üzerine ihtilafl ı veya tahsili güç bir alacaktan veya
bir iptal davas ından ya da borçlunun organlar ına veya çalışanlarına karşı
sorumluluk davasmdan vazgeçmesi halinde, alacakl ıları bundan haberdar
etmesi ve 245. maddeye uygun olarak bu iddialarm takibi hakk ını onlara
devretmeyi teklif etmesi" düzenlenmi ştir.
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Madde 309 h: Maddede, "borçlunun malvarl ığ mm tasfiyesi sonunda
nda paylaştır
ı lması" düzenlenmi ştir.
elde edilen paranm alacakl ılar arası
Borçlunun bütün malvarh ğınm paraya çevrilmesi uzunca bir zaman sürebilir. Bu sebeple, paraların paylaştırılması için, tasfiyenin sonuna kadar
beklemek doğru olmayacaktır. Onun için, konkordato tasfiye memurlanna
masa malları tasfiye edildikçe geçici da ğıtımlarda bulunma yetkisi tanınmıştır. Bütün masa malları tasfiye edilince de kesin da ğıtım yapılır. Konkordato tasfiye memurlar
ı her geçici dağıtımdan önce geçici bir pay cetveli
düzenlemek, bunu alacaklılara bildirmek ve alacaklılarm görmesi için on
gün müddetle iflas dairesinde incelemeye hazır bulundurmakla yükümlüdürler. Bu on günlük müddet içinde, alacakl ılar pay cetveline karşı tetkik
merciine şikayette bulunabilirler. Payla ştırma için pay cetvelinin kesinleş
mesi gerekir.
Madde 309 ı: Geçici pay cetvelinin iflas dairesine tevdii s ırasında
rehinleri paraya çevrilmiş bulunan rehinli alacaklılar, alacaklarının rehinle
karşılanamayan kısmı için geçici dağıtıma iştirak ederler. Alacağın rehirıle
karşılanamayan kısmı, konkordato tasfiye memur-lar ı tarafı
ndan tespit
ve tayin olunur; buna karşı şikayet yoluna gidilebilir. Geçici pay cetvelinin
iflas dairesine verilmesi an
ında rehin henüz paraya çevrilmemi ş ise, rehin
alacaklısı konkordato komiseri tarafmdan tahmin edilmi ş olan rehin açığı
nisbetinde (mad. 297) geçici pay cetveline dahil edilir. Rehin alacakl ısı
rehnin satılmasından elde edilen paran ın tahmin edilenden. daha az
olduğunu isbat ederse, açık kalan kısım bakımından dağıtımda nazara
alınır. Rehin alacaklisı, rehnin satış bedelinden ve dağıtımlardan aldığı
para, alacağından fazla ise, bu fazlayı masaya iade etmek zorundadı
r.
Madde 309 i: Maddede, "pay cetvelinin kesinleşmesinden sonra
konkordato tasfiye memurlarının paraları ne şekilde paylaştıracakları"
düzenlenmiştir. Bunu teminen konkordato tasfiye memurlar
ı alacaklılara
muayyen bir süre verirler ve bu süre içinde paran ın tahsil edilmesini
bildirirler. Bu süre içinde alınmayan paralar dokuzuncu maddeye göre
bankaya yatırılır. Bu tarihten itibaren beş sene içinde alacakl ısı tarafından
alınmak üzere müracaat olunmayan paralar serbest kalır. iflas dairesi, bu
şekilde serbest kalan paylar ı, 255. maddeye göre, alaca ğını eksik alan
diğer alacaklılar arası
nda dağıtır.
Madde 309 j: Maddeye göre, tasfiyenin sona ermesiyle birlikte konkordatotasfiye. memurlan nihai rapor düzenler ve bunu alacakl ılar kurulunun onayma sunarlar. Alacaklılar kurulu onaylad ığı nihai raporu
tasdik makamma gönderir ve tasdik makam ı da raporu alacaklıların
incelemesine hazır tutar.
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- Maddenin ikinci fıkrasında, "tasfiyenin bir yıldan fazla, sürmesi
halinde, konkordato tasfiye memurlannca düzenlenmesi gereken belgelere" yer verilmi ştir. Bu belgeler esas itibariyle alacakl ılann bilgilerıdirilmelerine ve icabmda yapıları işlemlere karşı itiraz haklarını kullanabilmelerine yöneliktir.
Madde 309 k: Maddede, malvarl ığının terki suretiyle konkordatoda,
borçlu tarafmdan konkordatonun tasdikinden önce yapılmış hukuki işlemlerin 277 vd. maddelerde öngörülen hükümlere göre iptal edilebilmesine
imldn verilmiştir.
- Konkordato mühletinin verilmesi veya bu Kanun'un 179., 179 a,
179 b, maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 324. maddesine göre meydana gelen iflası
n ertelenmesi tarihleri, iptal davas ı açma sürelerinin hesaplanmasında, "haczin veya iflasm açılması"nm yerini tutacaktır.
- Maddenin son fıkrasında belirtilen hallerde, "konkordato tasfiye
memurlarının deLi yoluyla iptal talebinde bulunma yetkisini haiz oldukları" belirtilmiştir.
Madde 3091: Maddede, adi konkordatoya ilişkin hükümlerin, özellikle
malvarhğmın terki suretiyle konkordato talebinin yapılmasından tasdikine
kadar ve bu tasfiye şeklinin niteliğine aykırı düşmediği ölçüde, malvarlığımn terki suretiyle konlcordatoda da uygulanaca ğı öngörülmüştür.
M. "Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil" ba şlığını taşıyan ve Kanun'un 317-330. maddelerinin yer aldığı bölüm'de değişiklik yapılan maddeler:
1. Kanun'un 318. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen yeni hükümle;
318. maddeye bir fıkra eklenmek suretiyle, "fevkalade mühlet talebinde bulunulmasından sonra, icra ve iflas Kanunu'nun 326. maddesinde
gösterilen alacaklar hariç olmak üzere, borçlu aleyhine başlatılmış bulunan
takiplerin tedbir yoluyla tetkik mercii hakimince durdurulmas ı" olanağı
getirilmiştir. Böylece fevkalade mühlet talebi bir karara ba ğlanıncaya
kadar, borçlularm icra ve iflas takiplerinin yaratt ığı baskıdan geçici bir
süre için kurtularak, yeniden yapılanmak ve ekonomik varl ıklanm devam
ettirebilmek amacıyla gerekli teşebbüslerde bulunma imldnını elde etmeleri istenmiştir. Ancak bu durumda alacaklılann mümkün veya muhtemel
hak kayıpları
nı önlemek amacıyla, tetkik mercii hakimine, "tedbir süresinin
fevkalade mühletten indirilip indirilemeyece ği ve indirilecekse ne ölçüde
indirileceği" konusunda takdir yetkisi tanırtrmştır.
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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H. Kanun'un 323. maddesinde yapılan değişiklikle;

- Maddenin birinci fıkrasmda, "fevkalade müblet hallerinde borçluya
karşı yapılacak takip işlem ve usullerine ilişkin düzenlemeler"e yer
verilmiştir. Eski düzenlemenin aksine, yeni düzenleme, mühlet içinde
borçluya kar şı takip yapılabilmesine imkan vermektedir. Ancak bu
takiplere haciz veya depo emrine kadar devam edilebilecektir. Benzer
düzenleme bizim 323. maddemizin İsviçre icra ve İflas Kanunu'nda
karşılığını teşkile eden 317 g maddesinde de yer almaktad ır. Orada da;
verilen fevkalade mühlet içinde borçluya karşı takip yapılabilmekte ancak
bu takipte, eğer icra takibi yapılıyorsa haciz, eğer iflas takibi yapılıyorsa
iflasihtarı aşaması
na kadar devam edilebilmektedir (Yılmaz, E., "Olağanüstü Durumlarda Borçlulara Süre Verilmesi ve icra Takiplerinin Durması", BATİDER, 1977, C. D(, S. 1, s. 167). Böylece, hem borçlunun ticari
faaliyetini sürdürecek araçlardan yoksun kalmaması sağlanmakta, hem
de alacaklılara mühlet nedeniyle maruz kald ıkları zaman kaybını, takip
işleı±ılerini belli bir a şamaya kadar yürüterek belli ölçüler dahilinde telafi
etmeleri imkanı getirilmektedir.
- Maddenin ikinci fıkrası nda ise; satış talebine, paraya çevirmeye,
iflas talebine, imtiyazl ı alacaklılara, ivazsız tasarruflarm butlanına ve acizden dolayı butlana iliş kin sürelerin, "mühlet süresince uzat ılacağı" hükme
bağlannııştır.
111. Kanun'un 326. maddesinin birinci fıkrasmda yapılan değişiklikle;
- Fevkalade mühlete tabi olmayan alacaklar, di ğer maddelerde
yapılan değişiklikler de gözönüne almarak yeniden düzenlenmi ştir.
- Ayrıca günümüzün ekonomik ko şulları ve paranın satı
n alma gücü
dikkate almarak, maddedeki parasal s ınır yükseltilmiştir.
IV. Kanun'un 329. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen yeni
329 a maddesi ile;
- Kanun'un 179. maddesinde yap ılan değişiklikle sermaye şirketi
ve kooperatiflere şartların gerçekleşmesi halinde iflasın ertelenmesini
talep etme hakkı tanınmıştır.
- Kanuna eklenen 179/b maddesiyle erteleme süresi "azami bir y ıl"
olarak öngörülmü ştür. Alacakl ı ve borçlu aras ındaki hak ve menfaat
dengesinin bozulmamas ı amacı yla "fevkalade mühletten yararlan ılması
halinde iflası
n ertelenmesinden yararlamlamayaca ğı" hükme bağlanmıştır.
Aynca "iflası n ertelenmesi halinde, ertelemenin bitiminden itibaren bir
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yıllık süre içinde fevkalade mühlet verilemeyece ği" belirtilerek borçlu
ve alacaklı arasmdaki dengenin korunması amaçlanınıştır.
N. "Cezai Hükümler" ba şlığıru taşıyan ve Kanun'un 331-354. maddelerinin yer aldığı bölüm'de değişiklik yapılan maddeler;
1. Kanun'un 331. maddesinde yapılan değişiklikle;
- Maddeyle; "alacakl ısını zarara sokmak kasd ıyla mevcudunu
eksiltme" suçunun düzenlendi ği 331. maddedeki cezalarm cayd ırıcılığını
sağlamak amacıyla, cezalar arttırılnııştır.
- Maddenin ikinci fıkrasıyla, "birinci fıkrada yazılı suçlann iflas takibinden veya iflas talebinden önce i şlenmesi" suç haline getirilmi ş, böylece
külli icra takibinde borçlu tarafı
ndan alacakhlann alacaklarma kavuşmasını
engelleyici, alacakların tahsilini geciktirici fiiller madde kapsam ına
almıruştır. Bu suçun işlenmiş sayılabilmesi için birinci fıkrada yazılı
unsurların gerçekleşmesi aranacaktır.
- Maddenin üçüncü fıkrası kapsamına "iflasın ertelenmesi talebinden
önceki ve iflasm ertelenmesi süresinden sonraki" filler ile "konkordato
mühleti talebinden sonraki" filler de dahil edilmek suretiyle, konkordan cezai hükümlerle teminat altına alınması
toda; alacaklılarm haklarını
amaçlanmıştır.
Il. Kanun'un 333. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen yeni 333
a maddesi ile;
"Ticari işletmede yöneticinin sorumlulu ğu" düzenlenmi ştir.
- Burada, "bir ticari i şletmede hukuken veya fiilen yönetim yetkisine
sahip bulunan kişilerin alacaklıları kasten zarara sokmalan" suç haline
getirilmektedir. "Alacaklılan zarara sokmak"tan maksat, "ticari işletmenin
borçlarını kısmen veya tamamen ödememek"tir.
- Filin cezalandırılabilmesi için; faalin kasd ırun buna yönelik olması
şarttır. Hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip bulunmayanların bu
suçu işlemeleri olanaks ızdır. "Bir ticari işletmede kimlerin hukuken yönetim yetkisine sahip olaca ğı" ticaret hukuku mevzuatında gösterilmiştir.
Ancak, zaman zaman bazı kişilerin bu yetkiyi fiilen kullanabildikleri dun
rumlar vardır. Bazen bu, hukuken yönetim yetkisine sahip bulunanlar ı
rızasıyla olabilmesine karşın, bazı durumlarda zor kullanılarak da olabilna yaptıkları işlem veya eylemmektedir. İşte, bu kişilerin ticari işletme adı
lerle alacaklıları kasden zarara sokmaları suç haline getirilerek, alacakların
haklarına önemli bir koruma getirilmi ştir.
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- Ticari ceza hukukunun en temel prensiplerinden biri, ekonomik
n uygulanmasıdır. Hürriyeti bağlayıcı ceza,
suça ekonomik yaptırımları
istisnai bir yaptırı m olarak uygulanabilir. Burada bu prensibe riayet edilmiş, hürriyeti ba ğlayıcı ceza sımrli tutulmuştur.
- Suçun taksirle, yani tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta
acemilik, nizamnamelere, emirlere ve talimata aykırılık yapılarak işlenmesi
mümkündür. Bu durumda faile sadece para cezas ı öngörülmüştür.
- Burada düzenlenen suçlar ın takibi, suçtan zarar görenin şikayetine
bağlanmış, böylece mağdurun mağduriyetinin ortadan kaldırılmasma olanak tanınmıştır. Bilindiği gibi, şilcayetten vazgeçme veya şikayetin geri
alınması, ahlaka aykırı olmamak kaydıyla şarta bağlanabilir. Vazgeçme
veya geri almanın, mağduriyetin giderilmesi şartma bağlanması ahlaka
aykırı sayılmamaktadır...
111. Kanun'un 334. maddesinde yap ılan değişiklikle;
- Maddeye "konkordato projesine uymamak suretiyle" ibaresi eldenı uman alacaklılar,
mekle, bu projeye uyulmas ı halinde yarar sağlayacağın
kötü niyetli borçlulara kar şı korunmuştur.
- Bu suç ancak kasden i şlenebilen bir suç olduğundan, ancak alacaklının tetkik mercii-ne yapaca ğı başvuru üzerine, yani şikayet oldu ğunda
takip edilecektir...
IV. Kanun'un 334. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen yeni
334 a maddesi ile;
- Konkordato komiserleri önemli bir i şleve sahiptir; görevi ihmal
nı işlemeleri mümveya görevi kötüye kullanma gibi tipik memur suçlar ı
kündür. Bu nedenle "konkordato komiserlerinin Türk Ceza Kanunu
anlamında 'memur' sayıldıkları" yolunda bir hüküm eklenmiştir.
n her eyleminin ayrı bir düzenlemeye tabi tutulması,
- Ayrıca bunları
hem kargaşaya yol açacağı hem de kanun yapma tekniğine aykın olacağından, madde bu şekilde düzenlenmi ştir.
V. Kanun'un 336. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen yeni 336
a maddesi ile;
Mevcut uygulamada, yedierninlik görevini kötüye kullanma suçundan
dolayı -asliye ceza malılcemelerince- verilen cezaların tecil edildiği ve/
n caydırıcılığını
veya paraya çevrildi ği görülmektedir. Bu durum cezanı
ortadan kaldirmakta ve yedieminlik görevini kötüye kullanma fillerinin
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na yol açmaktadır (Bu konuda aynca bkz. Uyar, T., "Türk Hukuartması
kunda Yedieminlik ve Sorunları", Hukuk Kurultayı, 2000, Ankara, C. 111,
s. 25 vd.). Yapılan değişiklikle, bu gibi suçlan iş leyenlerin tektik merciinde
yargılanacaklan kabul edilmi ş, "anılan fiillerden dolay ı verilecek hürriyeti
bağlayıcı cezamn, -kanunun, tasarıyla değiştirilen 352/ b maddesi gereğince- tecil edilmemesi, para cezasma ve tedbirlere çevrilememesi" sa ğlanmıştır... Bu suretle, uygulay ıcı lar tarafmdan "bu sucun icra ve iflas Kanunu'nda düzenlenen suçlar gibi, bu yasan ın öngördüğü ceza ve usul hükümnın daha isabetli olaca ğı" şeklindeki temermi (Yılmaz,
lerine tabi olması
H., "Mahcuz Mallar Üzerinde i şlenen Güvenilir Kişilik Görevini Kötüye
Kullanma Suçu", Yarg. D., 1999/1-2, s. 46) gerçekleşmiştir.
VI. Kanun'un 337. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle;
n haczedilmesi halinde,
"Borcu karşılayacak yeterli miktarda malı
borçluya mal beyanında bulunmamaktan dolayı ceza verilmemesi" ilkesi
benimsenmiştir.
Vİİ . Kanun'un 338. maddesinin birinci fıkrasmda yapılan değişiklikle;
Yeni kanun ile icra suçlarmda ceza kararnamesi düzenlenmesi olana ğı
getirildiğinden, icra ceza mahkemelerinin bu olanaktan yararlanmalar ı
ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla, maddede geçen cezanın
nırında yer alan ceza miktar ı
alt sınırında değişiklik yapılmayarak, üst sı
azaltılmıştır.
VİİJ. Kanun'un 341. maddesinde yapılan değişiklikle;
"Çocuk teslimine ili şkin ilama veya ara kararına uyulmaması" cezai
müeyyideye ba ğlanmıştır.
İX. Kanun'un 344. maddesinin ba şlığmda yapılan değişiklikle ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen yeni fıkra ile;
icra ve iflas Kanunu'nun 344. maddesinin başlığı yeni düzenlemeye
paralel olarak değiştirilmiş, aynca 344. maddeye yeni bir fıkra eklenerek,
"mahkemeler tarafından ara kararı ile kararlaştırılan nafakayı ödemeyen
borçlular hakkında da bu maddenin birinci fı krasmdaki hükmün uygulanması" sağlanmıştır.
icra ve mas Kanunu'nun 344. maddesinin değişiklikten önceki şeklinde; ancak (kesinleşmiş) nafaka ilamında yazılı olan nafakayı ödemeyen
ndan cezalandırılborçlu, alacaklının şikayeti üzerine, tetkik mercii tarafı
maktaydı. Yargıtay, madde metnindeki ilam terimini dar yorumlad ığı
nda, tedbir olarak
için, uygulamada, nafaka veya bo şanma davası sırası
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mahkemelerce ara kararı ile takdir olunan nafaka kararlar ı müeyyidesiz
kalmaktaydı. Aslında, muhtaç durumda olduğu için hemen alacaldısının
eline geçmesi düşüncesiyle takdir edilmiş bulunan tedbir nafakaları'nın
da bu maddedeki himayeden yararland ırılması için maddede bu doğrultuda değişiklik yapılmıştır.
X. Kanun'un 345 b maddesinin birinci fıkrasmda yapılan değişiklikle;
Yeni kanun ile; icra suçlannda ceza kararnamesi düzenlenmesi olana ğı
getirildiğinden, icra ceza mahkemelerinin bu olanaktan yararlanmas ı ve
mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla maddedeki "hapis" cezas ı
"hafif hapis" cezasına dönüştürülmüştür.
XI. Kanun'un 352. maddesinde yap ılan değişiklikle;
ŞiMyetten vazgeçme veya şikayetin geri alınması ahlaka aykırı olmamak kaydıyla şarta bağ lanabilir. Vazgeçme veya geri alman ın, mağduriyetin giderilmesi şartma bağlanması , XXI. yüzyılda ceza hukukunun en
önemli konuları
ndan biri olan "ma ğdurun korunması"na hizmet eder.
Bu nedenle maddeye "takibi şilcAyete bağlı suçlarda dava ve cezanı
n 354.
maddede yazılı sebeplerle düşeceği kararda belirtilir" şeklinde bir hüküm
eklenerek, söz konusu olana ğm -Yargıtay kararları doğrultusunda (bkz.
8. CD, 21.01.1992 T. E: 12930, K: 271; 07.11.1991 T. E: 9350, K: 10639,
Uyar, T., Gerekçeli-İçtihatli icra ve iflas Kanunu, C. Vi, s. 9332) ilgiliye hat ırlatılması anıaçlanmıştır.
XII. Kanun'un 352. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen yeni
352 a maddesi ile (mevcut 352 a maddesinin numaras ı 352 b olarak değiştirilerek);
Yeni kanun ile; "cezanı n üst sınırı altı aya kadar hafif hapis veya
yalnızca hafif veya a ğır para cezas ı veya bunlardan biri veya ikisi olan yani; İ lK mad. 332, 336, 336 a, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345 a ve
345 b'de düzenlenmiş olan- suçları n failleri hakk ında duruşma yapılmaksızın ceza kararnamesi ile karar verilebilmesi" olana ğı getirilmiştir.
Böylelikle icra suçlar ı nda ceza kararnamesi esas ı getirilmek suretiyle yargılamanın hızlandınlması amaçlanmıştır. Ancak, icra suçlannı n özelliğiyle
tetkik mercilerinin statüsü gözönüne al ınarak, "hafif hapis cezası nm alt
sınırı ve sadece para cezas ı
na mahkumiyet içeren ceza kararnamesine
itiraz makamı " bakımı ndan genel düzenlemeden aynlmmıştır.
Bu bölümdeki de ğişikliklerle ilgili olarak ş u hususu da belirtelim ki;
- icra ve iflas Kanunu'nun 337. maddesinin birinci f ıkrasmın;
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ndan büyük işçiler
"... alacaklının, sanayi sektöründe çal ışan onaltı yaşı
için ş ikayet tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin bir ayl ık brüt
tutarını yarısı miktarında olan alacağı için borçlunun malvarlığını bildiği
kabul edilir."
şeklinde değiş tirilmesi Komisyon tarafı ndan önerilmi şse de, bu öneri
Bakanlık tarafından kabul edilmeyerek Tasan'ya dahil edilmemi ştir.
0. "Temyiz ve Son Maddeler" ba şlığın taşıyan Kanun'un 363.-370.
maddelerinin yer aldığı bölümde de ğişiklik yapı lan maddeler;
I. Kanun'un 363. maddesinin ikinci f ıkrasında yapılan değişiklikle;
Günümüz ekonomik ko şulları ve paranın safin alma gücü gözönüne
alınarak, maddedeki parasal s ınır yükseltilmiştir.
Il. Kanuna eklenen (Ek madde 1 ile);
- icra ve Mas Kanununa eklenen ek birinci maddeyle, ayn ı Kanun'un
n, paran
ın satın
119., 226., 326. ve 363. maddelerindeki parasal s ınırları
alma gücü ve ekonomik ko şullarda meydana gelen de ğişime uyum sağlanması için, "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinde
ndan itibaren
yer alan yeniden de ğerleme oranmda, her takvim y ılı başı
geçerli olmak üzere arttırılması ve bu şekilde belirlenen sınırların 10 milnmaması " öngörülmüştür.
yon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alı
- Aynca yapılan değiş iklikle, "363. madde bak ımından her takvim
n yürüryılı başından itibaren geçerli olacak parasal s ınır artışlarmın, artışı
lüğe girdiği tarihten önce tetkik merdlinde nihai olarak karara ba ğlarırmş
davalar ile Yargıtay'm bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemede
yeniden bakılan davalarda uygulanmayacağı " düzenlenmi ştir.
111. Kanun'un 62. maddesinin dördüncü f ıkrası, 67. maddesinin dördüncü fıkrası, 128. maddesinin ikinci f ıkrasını n son cümlesi 134. maddesinin son fıkrası , 280. maddesinin ikinci fıkrası, 285. maddesinin son
fıkrası , 354. maddesinin ikinci f ıkrası ve 363. maddesinin 12 numaral ı
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
- icra ve Mas Kanunu'nun 62. maddesinde; "itiraz ın süresi ve şekli"
nda düzenleme
63. madde-sinde ise; "itiraz sebepleri" kenar ba şlığı altı
yapılmasına rağmen, 62. maddenin dördüncü fıkrası nda; itiraz sebeplerinin istisnası düzenlendi ğinden, bu fıkranı n yürürlükten kaldırılarak,
daha uygun ve ilgili bulundu ğu 63. maddeye naldedilmesi,
- icra ve iflas Kanunu'nun 67. maddesinin dördüncü f ıkrasmda yer
alan hüküm, ilgisi nedeniyle ayni Kanun'un 68 ve 68/a maddelerinin birinci
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fıkrasma nakledildi ğirıden, bu hükmün madde metninden ç ıkartılması,
- icra ve iflas Kanunu'nun 128. maddesinden sonra gelmek üzere
eklenen 128/a maddesinin ikinci fıkrasında "kesinleşen kıymet takdirinin
yapıldığı tarihten itibaren bir y ıl geçmedikçe yeniden k ıymet takdiri
istenemez" hükmüne yer verildi ğinden, bu hükümle konusuz kalan 128.
maddenin ikinci fıkrasırun son cümlesinin madde metninden çıkarılması,
- Kötü niyetli ve muvazaalı olarak ihalenin feshi istenildikten sonra,
nda ihale bedellerinin ödenmek istenmesi
banka teminat mektubu kar şılığı
ve ihalenin kesinleşmesinden sonra da ihale tarihindeki bedelin ödenerek
haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmek için, icra ve iflas Kanunu'nun
134. maddesinin son fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması,
- icra ve iflas Kanunu'nun 280. maddesinin ikinci f ıkrasında yer
alan "borçlunun birinci fıkradaki tasarrufu, alacakhlan ızrar kastıyla yapması ve kasta üçüncü şahsı
n vukufu halinde, tasarruf tarihi ne olursa
olsun batıl sayıl ı
r" hükmünün -bu maddenin yeniden düzenlenen birinci
fıkrasının yeni içeriği nedeniyle- yürürlükten kaldırılması,
- icra ve iflas Kanunu'nun 285. maddesinin son f ıkrasında yer alan
"mevcut mallan ve alacaklan borçlar ının en az % 50'sini ödemeye yeti şmeyen borçlu konkordato isteyemez" hükmü yürürlükten kald ı
r ılarak,
borçlularm konkordato hükümlerinden daha kolay yararlanmalarm ın sağlanması; bunun, konkordato talebinde bulunan borçlunun aktif-pasif dengesinin hiç önem taşımadığı anlamına gelmediği; ancak bu dengenin konkordatoya olan etkisini esas itibariyle di ğer verileri de gözönüne alarak
hakimin takdir etmesi,
- icra ve iflas Kanunu'nun 354. maddesinin ikinci f ıkrası yürürlükten
kal4 ırılarak; icra ceza mahkemelerince verilen hükümlülülc kararlar ının
serbestçe temyiz edilebilmelerine olanak tan ınması,
uygun bulunmuştur.
- Ayrıca, icra ve Mas Kanunu'nun 287. maddesine göre, "icra tetkik
merciince konkordato mühleti verilmesine dair istemin reddine" ili şkin
kararlar:ile 288. madde uyannca tetkik merciince verilmi ş "mühletin kald ınlmasma" ili şkin kararların, 287. ve 288. maddelerde yap ılan değişikliklere
paralel olarak, konkordato sürecinin hizland ınlması amacıyla temyiz edilmemesi için, (12) numaralı bent 363. madde metninden ç ıkarılmıştı
r.
- Maddeyle icra ve Mas Kanunu'na üç geçici madde eklenmi ştir.
Geçici üçüncü maddeyle, 2004 say ılı icra ve iflas Kanunu'nda geçen "icra
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reisi", "icra hakim yard ımcısı" ve "icra hakimli ği" ibareleri kald ın!dığmdarı, bunların yerine "icra tetkik mercii hakimi" ibaresi getirilmiştir.
Ayrıca maddeyle 22.11.2001 tarihli ve 4721 say ılı Türk Medeni Kanunu'nda yer alan terimlerle uyum sağlamması için; "ikametgah", "menkul"
ve "gayrimenkul" terimleri s ırasıyla, "yenleşinıyeri", "taşınır" ve "taşı
nmaz" olarak değiştirilmiştir.
- Geçici dördüncü maddeyle, Adalet Bakanl ığı veya Adalet Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı'nca mahcuz malların muhafazası için depo ve
garajlar açılincaya kadar, özel depo ve garajlar bakımı
ndan, Adalet Bakanlığı'nca çıkarılan "Mahcuz Malları
n Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı
Depo ve Garajlarm Çalıştırılmasma İlişkin Yönetmelik" hükümleri ile
"Adalet Bakanlığı'na Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz
Mallar Için Ücret Tarifesi" hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır.
- Geçici beşinci maddeyle, uygulamada do ğabilecek tereddütlere
engel olunması amacıyla, "Kanun'un muhtelif maddelerinin uygulama
zamamna ilişkin düzenlemeler"e yer verilmiştir.
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Av. Oya CÜNEND İ*

Biraz kendinizden bahseder
misiniz? Hangi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldunuz, kaç yılında?
Çocukluğumda, ilkokulda bir
iki sene Fransız okuluna gittim.
Fransızca'yı bu kadar biliyorum.
Daha sonra Fransa'ya gittim tabi...
Daha sonra ilkokulu bir Türk okulunda okudum. Ortaokulu askeri

meslekte, Deniz Harp Okulu'nda
okudum. Sonrasında tam mezun
olmaya kısa bir süre kala ayr ılmak
durumunda kaldım. 38 olayları
falan filan... Hukuk Fakültesi'ne
1939 y ılında girdim; fakülteden
1943'te mezun oldum. Bütün hocalar genellikle Almanya'dan gelmi şti. Çok iyi bir düzeyde hukuk tahsili yapılabiliyordu; şimdiyi bilmiyorum. Sonra yurt d ışına gittim,

* Ankara Barosu avukatlarından.
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deniz hukuku ihtisas ı için uğraştım.
Çok ilginç bir şey söyleyeceğim
size. Şimdiki Türkiye'de her şeyin
paraya döndüğü bir dönemde belki tuhaf kaçar ama, mezun olduktan sonra tam ayrılırken, kaleme,
benim için kaç para sarfettiler diye
sordum. "Siz bilmiyor musunuz"
dediler. "Dört sene, beşer liradan
yirmi lira." dediler. Bu benim akl ıma takıldı. Dedim ki, bu ülkede
ben yabancı öğretim üyelerinden
çok üst düzeyde bir hukuk ihtisas ı
yaptım. Sonradan düşünüyorum
bunu... Benim bu devlete borcum
var dedim. Bu benim aklıma girdi.
Fransa'ya gittim, deniz hukuk ihtisası yapmaya çalıştım, doktora
kurlarına devam ettim. Fakat hiç
aklımdan ç ıkmıyordu. Nihayet
bitirdik geldik Istanbul'a. Dil biliyorum, yabancı şirketler var; avukat oldum. Birden aklıma bu geldi,
ben bunu ödeyece ğim, dedim. Geldim hemen; evvela Devlet Deniz
Yollan'na, ondan sonra Hazine'ye
dilekçe vererek ba şvurdum. İkisi
birden kabul etti. Yalmz, Hazine'
nin galiba personel ihtiyac ı varnuş;
Muhakemat Müdürü de çok efendi
bir adamdı, benim de dil mil bilen
bir adam olduğumu görünce herhalde kaçırmak istemedi. Dedi ki
Evladım burası üniversite gibidir,
her türlü dava var burada; yaln
ız
boşanma davası yok, çünkü Hazine evli değ
il." Belki bugün boşanmaya da ihtiyaç vardır... Çok da
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sempatik davrandı; "Tek bir şey
var. Onu da söyleyece ğim. En
yüksek derecede devlet memurunun aldığı maaşı ve emeklilik
maaşını alabilirsin."dedi "Ailenle
beraber, hastanelerde bedava bak ın devlet tarafından
lırsın, ilaçları
verilir ve en yüksek derecede devrlet memurunun aldığı maaşı alı
sın." diye devam etti. Zaten benim
gözüm parada da de ğildi. Neyse
ildi, on sene böyle gitti.
fena değ
On sene geçince başladı ... Silahı
dayayan maaşını artırdı; sözü geçen kendi ekibinin parasını artırdı
artırdı artırdı ... Biz hep kald ık.
Yani şimdi Hazine avukatlar ı o
kadar müşkül durumdad ırlar ki...
Bir kere, en yüksek derecede devlet memurunun maaşını almıyorlar,
yani bir müsteşann ya da yüksek
derecede bir subay ın falan aldığı
parayı almıyorlar maalesef. Ben
bir üst çavu ş maaşı alıyorum. Hakimler, savcılar aynı işi görüyorlar
Hazine avukatlarıyla. Çünkü biz
haftada kırk elli davaya
giriyorduk, keşifler vardı; koş oraya koş buraya, zor işti yani. Peki
kardeşim neden ben bir müdde-i
umumi yani savcı kadar para almayayım; neden onun çok altında...
Neden bir hakim kadar almayalım? Tabi Türkiye Barolar Birli ği
Yönetim Kurulu'nda oldu ğum zamanlarda henüz bu derecede aşağıda değildi. Biz aynidıktan sonra
oldu. Şimdi bu vesileyle Türkiye
Barolar Birliği Başkanı'na ricada
bulunuyorum: Bu husustaki den-

söyleş i
gesizliği düzeltmek bak ımmdan
ban yapılacak iş ler olabilir, talep
ediyorum dolaylı sesle...
Neden hukuk okudunuz?
Hukuk okumak bilinçli bir tercih
miydi?
Hayır; arkadaşları m, mimarlık
iyidir, hukuk iyidir dediler. Dört
arkadaş girdik; onlar b ıraktı, ben
bitirdim. Fakat hiç can ım sıkılmı yor; çünkü hukuk hayat ın ta kendisi. Yani ya ş amanm ta kendisi; insanları bütün halleriyle ölçmek,
biçmek durumunda kal ıyorsunuz
ve insanları tanı mak, davalar ını
halletmek için birincil derecede gereklidir. Bu, ya şayan bir ortamın
içerisinde ya ş amaya çal ışmak
demektir. Bu, benim için hayatta
çok iyi bir ş ey oldu. Nitekim, kendi
mesleğim içerisinde Hazine avukatı olmama rağmen -yani çok i şimiz
vardı - genel kurullarda oylar ını
verdiler; Türkiye Barolar Birli ği'
nde çal ışma olanağı buldum. 0 zamanın ş artlan içindeki toplumsal
savaşıma da katkıda bulunduğurnu
zannediyorum; olabildi ğince tabi.
Fincana bırakmıyorlar ba ştan aşağı . Fakat memnunum, bu benim
mesleki çalışma yöntemim. Ama,
bunun yanında, ben hep iki i şi beraber yaptı m. Ders verdim; evvela
Beyoğlu Ticaret Lisesi'nde ticaret
hukuku dersi verdim. Daha sonra
Galatasaray Lisesi Ticaret Bölümü'nde ticaret hukuku dersi verdim. Tatbilci Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda uygarlık tarihi dersi
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verdim. Epey sene, be şer sene oldu bunların hepsi. Oradan, Güzel
Sanatlar Fakültesi'ne devredildik.
Yalnız, 12 Eylül dolayısı yla ismimiz
silinmiş. İşimizi istediğimiz gibi
devam ettirme olanağını bize vernca Çağdaş
mediler. Oradan da çıkı
Yaşamı Destekleme Derne ği'nde,
burslu çocuklara cumartesi, pazar
günleri ders verdim; bu benim için
çok önemli.
Bu kadar yoğunluğun arasında heykel ile nası l tanıştınız?
Bu aynlık baş ka bir şeyi yapmaya sevketti. Hiç durmadan bir
ş ey yapmak... 0 okulda oldu ğuma
göre, etrafı ma baktım, benim için
en uygun olan ş ey heykeldi. Ondan sonra üç dört tane sergi açt ım
ve böylece kaynaştı m. Bugün, ben
1919 do ğumlu olduğum için, artık
bihakkm iş i yavaşlatabilirim, diye
düş ündüm ve neticede öyle yap ıyorum.
Peki hukuk ile heykelt ıraşlık
arasında bir bağ kurdunuz mu?
Biraz önce söylediniz ya, hukuk
ölçmek biçmek, insan tanımaktır
diye... Biraz yakı n buldum da...
Sen o kadar güzel söyledin ki
sayın meslektaşım... Çünkü heykel
de -benim yaptığı m türde, ben
insanları yapıyorum- üç bu ğutlu
baic abilmek demektir. Örne ğin
karşımdaki insanı n görmediğim
kulağının arkasını biliyorum ben.
Çünkü üç bu ğutlu bakmak olas ılığını buluyorum. İnsanın dışma baTBB Dergisi, Say ı 49, 2003 225
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karken içini de buluyorsunuz. Ve
heykel ola ğanüstü bir şeydir.
Onunla çok sevişiyorum şimdi.
Peki okulda, Hukuk Fakültesi'nde okurken...
Hayır, hiç böyle bir şey yoktu.
Bu yaratıcılı k... Hiç yaratma
sancısı duydunuz mu o zamanlar?
Şiir yazı yordum, eskiden şiir
yazıyordum.
Öyle mi? Ben kurcalad ıkça çıkıyor meziyetleriniz...
Lisedeyken yaz ıyordum, Ses
Dergisi'nde ç ıkıyordu. İşte, yani
insan tükenmiyor, kestirmesi bu.
Ben tahmin ediyorum ki, kendinizi
zorlamadan, bir parça, yapabilir
miyim, bir denesem diye bakt ığımz
zaman muhakkak yap ıyorsunuz.
Daha aç ıkça bir şey söyleyeyim:
Ben Fransızca biliyorum; Fransa'da
olsam ve işsiz kalsam, bu halimle
bir lokantada garson olsam, biliyorum ki bir ay sonra şef garson olurum, iki ay sonra da orada yönetici
falan olurum. Yani insan buna
güvenmeli; onun için s ırtı hiçbir
zaman yere gelmez.
Avukatlığı bıraktınız m ı?
Avukatı m hala.
Öyle mi?
Hayı r avukatlığı bıraktım, yalnı zca Baro'da kayıtlı avukatım.
Fakat -baş ka türlü anlaşılmasmı istemediğ im için söylemek istemiyorum- art ık mahkemelerde, bu
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söyleşi
kargaşalık içerisinde dava takip etmek istemiyorum. Yoruldun mu,
diyeceksiniz... Yorgunluk de ğil;
istediğim hukukun oluşmadığını
gördüm.
Peki önceki zamanlarda nas ıldı; yani avukatlığı icra ettiğiniz
zamanlarda nasıldı mesleğin durumu?
Önceki zamanlarda, aksak ama
yürür vaziyetteydi. Şimdi gördüğüm kadarıyla, aksak bile değildir
demek gerekiyor. Fazla bir şey
söylemeyeyim. Artık, belki de yorgunum, bıraktım.
Bırakmayaca ğı m tek bir şey
var. inandığım, haktan yana, sömürünün karşı smda, el ele, sevgiyle beraber ya şamaktan yana yapacağım savaşı , her yerde her an
yapmaya hazırım ve yapmaktayım.
Peki, bu açı dan baktığınızda,
dünyada Türkiye'nin durumunu
nası l görüyorsunuz?
Şimdi bana politika yapt ırıyorsun. Yasak değ il politika yapmak...
Korkum yok ama yalnız şöyle bir
şey söyleyeyim: Yabancı ülkelerin,
Amerika'nın vs.'nin yapış muamelesi, bugün bana, benim şahsıma
yapılmış olsa ağzım burnunu kırarım. Şunu demek istiyorum: Türkiye'nin gururunu k ırıcı birtakım
olaylar gözümüzün önünde cereyan ediyor; Türkiye'ye af dilemek,
falan filan tekliflerinde bulunuluyor. Buna katiyen tahammül edemem. Yani, bir kenara çekilip de

söyleşi.
ben emekli oldum, diyemem.
Elimden geldiğ ince, imzayla, yazıyla, her türlü sava şımla buna karşı koyarım.
Hakl ı s ınız; bulundu ğumuz
zamanda, politika konusu, iç aç ıcı
konuş malara izin vermiyor. 0
halde tekrar heykele dönelim. En
çok hangi materyalle çal ışmayı seviyorsunuz?
Ben toprakla
çalışıyorum. Yani
çamurla çal ışıyorum.
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zamanda ve hiç de yorulmamacasma bunu devam ettirdim.
Ne zamana kadar?
Bundan iki yı l öncesine kadar.
Yani hareket yaptım... Fakat şimdi
artı k buna devam etmeme adaleler
müsaade etmiyor. Şöyle bir şey;
süratle söyleyeyim. 1935 y ılında
Güneş Genç Takımı'nda, Istanbul'
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.4.' £..-k-1 n'rn..

dım. İki sene üst
üste, 1935 y ılında,
İstanbul şampiyonu olduk. Taksim Stadyumu'nda
kutlamayı yaptık.
Askeri mektebe
girdim; subay ım
dedi ki: "Spor yapanlar bir ad ım
ileri." Ben hemen
göğsümü kaldırarak ileri ç ıktı m.
Futbol oynamışım
çünkü; Türkiye'de
futbol çok önemli
bir şey. Adam:
"N'aptın sen?" dedi. "Futbol oynadım efendim." dedim. "Hem şerim
burada futbol geçmez!" dedi.
Bizim futbol kariyeri bitti. Ondan
sonra bizi dörder be şer s ıraya
koydu, ko şturdu. Birinci ve ikinci
gelenleri, ayırdı, ayırdı... Altı yedi
kişiyi ayırdı ; "Siz atletizm yapacaksınız." dedi. Ben meğer sprintermiş im, yüz metreciymişim. Nereden bileceğim, futbolda koşarken

Hukuk hayatın ta
kendisi. Yani ya şaman ın
ta kendisi; insanlar ı
bütün halleriyle
Neden?
ölçmek, biçmek
Çünkü elimde,
durumunda
istediklerim çok
daha iyi bir şekilkal ıyorsunuz ve
de ortaya çıkabiliinsanları tan ımak,
yor. Yani, sert bir
davaların ı halletmek
cismi yontarak
için birincil derecede
çahşırken, ben bu
kadar hAkim degereklidir. Bu, ya şayan
ğilim. Parmaklabir ortamı n içerisinde
nın hAkim oluyor,
yaşamaya çal ışmak
onun için böyle
demektir.
çalışmayı daha
çok seviyorum.
Ben, meziyetlerinizin bu kadarla kalmadığını biliyorum. Bir
de sporcu yan ı mz var sizin. Biraz
bahseder misiniz?
Bu konuşmalarımı z, hukukla ilgili, hayatla ilgili bir noktaya kadar
geldi. Ş unu söylemek istiyorum:
Hep hayatta iki iş yaptığımi söyledim ama hep de spor yaptım aynı
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topa çabuk yeti şiyordum ama...
Askeri mektepler takımına girdik.
istanbul takımına girdik. 100, 200,
400 m. koş uyorduk. Ondan sonra,
sırasıyla, nasıl söyleyeyim, on iki
yaşmda tenis oynamaya başlamıştım spor olarak. Ama bunlar mUsabaka sporu olarak. Ondan sonra
yelken yanşlanna katıldmı bir iki
sene... Denizaltı balık avcısıyım.
Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün
vasıtasıyla kayak yapma imlĞnı
buldum. Bir kayak ö ğretim kursundan belgem var.
Eskrimde ödülleriniz var...
İnternet'te hemen ç ıluyorsunuz.
Evet, sonra uzun vadeli atletizmi falan bırakı
nca eskrime vurdum
işi. 1940 senesinde eskrime ba şladı m. 1941 senesinde Türkiye Tecrübesizler Kılıç Şampiyonu oldum.
1942 senesinde Milli Takım'a girdim. 1959 senesine kadar Milli Takım'da kaldım. Beş dünya birinciliginin yanında, bir de olimpiyata
iş tirak ettim.
Şimdi bunları şey için söylemiyorum; bunlar olmayacak şeyler
değil. Normal insanın gücü bunları n hepsine yeter ve yorulmadan
da iş in altmdan kalkar. Söylemek
istediğim buydu.
Yani, istemeyi bilmek önemli...
Yalnı z, tabi vücudunu buna
hazır bulundurmak lazım. İnsan ne
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söyleş i
kadar spor yaparsa, o kadar atik
ve çevik olur, bana göre.
Şimdi yaşland ık. YÜrümem
zorlaşıyordu. Yürürken nefesimin
kesilece ğini gördüm, anlad ım;
Çünkü seksen dört ya şınday ım.
Yeni bir yol buldum. Arka balkona
bir kondüsyon bisikleti aldı
m. Her
gün kondüsyon bisikletiyle dokuz
dakika çahşıyorum. Şimdi daha iyiyim.
"Sağlam kafa, sağlam vücutta
bulunur." sözünün en büyük delillerinden birisiniz diyebiliriz...
Onu bilmiyorum, sağlam kafa
olup olmadığını bilmiyorum ama
normaldir. Artık bundan sonrası
genç kuşaklarm. Yanlar ındayım,
önlerindeyim, arkalar ınday ım.
Fakat yeter ki, benim söyledi ğim
gibi, bir insanm insan tarafından
sömürülmesi ve alaşağı edilmesi
söz konusu olmasm. Buna, başkasının sırtı
na basarak yukarı çıkma
gibi bir olaya, katiyen karşıyım.
Haktan, hukuktan bahsediyoruz. Belki de Hukuk Fakültesi'
nden mezun olduğum için böyle oldum, bilmiyorum; zannetmem.
Burada, bu savaşı ma devam ediyorum; askere bile alsalar giderim.
Bu, işin şakasıydı. Teşekkür ederim.
Türkiye Barolar Birli ği adına
ben çok teşekkür ederim.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞi DERGiSİ,
48. sayısındayayımladığı DOSYAya devam edb'or.

BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKİTLERİ YÖNÜNDEN,
4857 SAYILI YASAYA ELE ŞTİREL B İ R BAKIŞ
Barış DUMAN*
GENEL OLARAK
Her geçen gün, teknolojik gelişmelere paralel olarak, yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç gösteren iş ilişkilerine karşı
n, ülkemizde otuz iki yıl gibi
uzun bir aradan sonra, bu konuda yasal bir düzenleme yap ılma başansı
gösterilmiştir. 01.09.1971 tarihinde yürürlüğe giren 1475 sayılı İş Kanunu,
yerini 10.06.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlüğe giren
4857 sayılı İş Kanunu'na bırakmıştır. Yeni yasa ile uygulamada görüiei ı
birtakım çalışma biçimleri ve özel istihdam bürolar ı yasal çerçeve kazanış, "işçi", "işveren", "işyeri" tanımlarında değişikliğe gidilmiş, alt işvem
renlik ilişkisi, işverenin bildirim yükümlülü ğü, deneme süreli iş akitleri,
işçilere eşit davranma borcu, y ıllık ücretli izin süreleri, işyeri hekimli ği
ve teknik personel, fazla çal ışma, günlük çahşma süreleri ve idari para
cezalarının uygulanması başta olmak üzere, birtak ım yenilenmiş ya da
değiş tirilmiş hüküm, iş hayatının çehresirıi çizmek üzere uygulamaya sokulmuştur. Söz konusu yasal düzenlemelerin işçi ve işverenin dileklerine
cevap vermesi, yargısal süreci hızlandırıp, hem yargıya hem vatandaşa
yarar sağlaması, -kısaca yerindeli ği ve yeterliliği- zaman içerisinde somut
iş ilişkilerine uygulanarak anlaşılacaktır. Makalemizde, geniş bir çerçeve
oluşturan İş Kanunu'ndaki de ğişiklikler ve yenilikler içinden, sadece "Belirli Süreli İş Akitleri"ne ilişkin olarak aşağıda değinilecektir.
YASAL DÜZENLEMELER
A. 1475 SAYILI YASA'DAKİ DÜZENLEME
1475 sayılı Yasa'da, özel olarak belirli süreli i ş akitleri ile kurulan
çalışma ilişkilerine ilişkin tanımsal bir hükme yer verilmemiştir. "Hizmet
Akitleri" başlığı ile düzenlenen ikinci bölümde, belirli süreli sözleşmeler,
Burdur Cumhuriyet Savcısı .
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iş ilişkilerine ilişkin uygulamalar çerçevesinde zikredilmiştir. 1475 sayılı
nda genel hüküm mahiyetinde bulunan Borçlar KanuYasa uygulaması
nu'ndaki bu konuya ili şkin hükümlerden faydalanılmıştır. BK'nin 338.
maddesinde, "Hizmet akdi, muayyen bir müddet için yap ılmış, yahut
böyle bir müddet işin maksut gayesinden anlaşılmakta bulunmuş ise, hi]Sfı
mukavele edilmiş bulunmadıkça feshi ihbara hacet olmaks ızın, bu müddebn müruriyle, akit nihayet bulur." Hükmü, çal ışma hayatında da karşılıklı
borç doğuran iş sözleşmelerinde uygulama yeri bulmu ştur.
B. 4857 SAYILI YASA'DAKİ DÜZENLEME
Yeni yasa, belirli süreli i ş akitlerine ilişkin olarak iki ayn maddede
düzenleme yapmıştır:
"Madde 11: İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde,
sözleşme belirsiz süreli say ılır. Belirli süreli i şlerde veya belli bir işin
tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya ç ıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasmda yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi
belirli süreli iş sözleşmesidir.
Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla
üst üste (zincirleme) yap ılamaz. Aksi halde, iş sözleşmesi başlangıçtan
itibaren belirsiz süreli kabul edilir.
Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma
özelliğini korurlar."
"Madde 12: Belirli süreli i ş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırmu haklı
kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı
belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme
tabi tutulamaz.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt
alı
narak ödenecek ücret ve paraya ili şkin bölünebilir menfaatler, işçinin
çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çal ışma şartından yararlanmak için ayn
ı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında,
belirli süreli iş sözleşmesine göre çal ışan işçi için farklı kıdem uygulamasın!
Haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan
nda esas al ınan kıdem uygulanır.
emsal işçi hakkı
Emsal işçi, işyerinde aym veya benzeri i şte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştı
rılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde,
o işkolunda şartlara uygun bir i şyerinde çalışan aynı veya benzer işi
üstlenen belirsiz süreli i ş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır."
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KAVRAM
Belirli süreli iş sözleşmesi, adından anlaşılacağı üzere, tarafların böyle
bir akitle bağıtlanırken, söz konusu ili şkinin getirdiği hak ve borçlardan
ne kadar süre ile bağlı olduklarmı bildikleri ya da öngörebildikleri, yap ılan
işin mahiyetinden söz konusu sürenin ne kadar olaca ğmın açık olarak
anlaşıldığı bir sözleşmedir. Tarafların bağıtlandıkları sözle şmenin ne
kadar süre ile devam edece ği konusunda bir belirsizlik, öngörememe
varsa, bu halde belirli süreli i ş sözleşmesinin değil, süresi belirsiz olan i ş
sözleşmesinin varlığından bahsetmek gerekir.
1475 sayılı Yasa döneminde, Borçlar Kanunu'nun 338-339. ile 343.
maddelerindeki düzenlemeye göre, belirli süreli i ş sözleşmesi yapılması
na
ilişkin hükümlerden çalışma ilişkilerinde yararlanılmakta idi. Yeni yasa
ile belirli süreli sözleşmeleri bireysel i ş hukukunun çerçevesini çizen bir
kaynakta tanım olarak yerini almış bulunmaktadır. Ancak, belirli süreli
iş sözleşmesinin tarunu, koşullu olarak, "belirli süreli iş", "belli bir işin
tamamlanması" veya "belirli bir olgunun ortaya çıkması" hallerinde örnekleyici ve özgüleyici olarak belirtilerek objektif bir durumun varlığı halinde
yapılabileceği, yasada belirtilmiştir. Belirtmek gerekir ki, işçi kesiminin
lehine uygulamalar yönünden, klasik i ş hayatında belirsiz süreli iş sözleşmesi basit, belirli süreli iş sözleşmesi istisnai mahiyet arz eder. Bundan dolayı, belirli süreli iş sözleşmelerinin çerçevesini çizmek yerinde
kabul edilse de teknolojik geli şmelere paralel olarak, değişiklik ve çeşitlilik
arz eden neo çalışma ilişkilerinde belirli süreli i ş akitleri ile bağıtlanmak
istenilen tarafları
n yaygmlık kazanmaya başlaması ve taraf iradelerine
öncelik verilmesi prensibi kar şısmda, bu konudaki objektif olarak nitelenen kıstas ya da kıstasların ömekleyici olmaktan öte sınırlayıcı ve dar
bir çerçevede düzenlemeye kavuşması daha yerinde olacaktır.
Süresi, zaman veya tarih olarak belli olan ve taraflar ın bağıtlandıklan
sözleşmedeki iş görme borcunun maliiyetinden, süresinin belirli oldu ğunun açıkça anlaşılan sözleşmelerin bu mahiyette sayılacağı yönünde hüküm
kurulması, çalışma ilişkisinin, özellikle fesih ve devam ında hak talebi ile
yargı önüne intikal eden sorunların giderilmesinde yargilamanm seyrini
kolaylaştırıcı bir tutum olarak de ğerlendirilebilecektir. Ancak, yine de
yasal düzenlemede, sözleşmenin ilk defa bile olsa objektif bir de ğerlendirme gözetilerek niteli ğinin ortaya konulması, işçi ve işveren kesimleri
için sözleşmenin kötüye kullarulmasının önüne geçecek ve sağlıklı biryapılanma getirecektir.
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SÖZLE ŞMENİN ŞEKLİ
Belirli süreli sözleşmenin 4857 sayılı Yasa'da 11. madde ile tanımı
yapılırken, "yazılı şekilde" yapılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin niteli ğine ilişkin olarak, öncelikle yasanın 8. maddesine bakmak
gerekir: "İş sözleşmesi, kanunda aksi belirtilmedilcçe, özel bir şekle tabi
değildir. Süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde
yapılması zorunludur... Yazdı sözleşme yapılmayan hallerde, işveren,
işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çal ışma koşullarını, günlük ya da
haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini ücret ödeme
dönemini; süresi belirli ise sözle şmenin süresini, fesih halinde tarafların
uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazdı bir belge vermek
zorundadır. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu
fıkra uygulanmaz."
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, yasanın 8. ve 11. maddeleri, birbiri
ile çelişik bir düzenleme getirmiştir. 11. madde ile süre sınırlaması yapılmadan, türü itibariyle belirli süreli oldu ğu objektif kıstaslara göre belirlenen her sözleşmenin yazılı şekilde yapılacağı "özel" olarak düzenlenmiştir, Bu düzenleme, tarafları
n çıkarlarına hizmet eden bir şekil prensibidir. Oysa 8. madde ile bir yıl ve üstü sözleşmeler için yazdı şekil koşulu
getirilmiş; bir yılın altında veya bir ayı
n üzerinde akdedilen belirli süreli
iş akitleri açısından, işverenin işçiye çalışma ilişkisine ilişkin çalışma belgesi verme yükümlülü ğünden söz edilmiştir. Bu halde, yasanın çelişik 8.
ve 11. maddeleri bir arada değerlendirildiğinde; bir ayı geçmeyen belirli
süreli iş sözleşmeleri için herhangi bir şekilde tarafları
n yazdı akit ya da
belge verme zorunlulu ğu yok; bir ay-bir yıl arasında kalan sürelerde ise
akdedilen belirli süreli iş akiflerinde, işverenin aksi tutumunun yasa ile
idari para cezası yükümlülüğü getirdiği çalışma belgesi verme zorunlulu ğu
bulunmakta ve her durumda bir yıl ve daha üstü sürelerde yap ılan belirli
süreli iş sözleşmeleri için akdin yazılı yapılması yönünde eski yasadaki
gibi yasal zorunluluk getirilmi ştir.
işçi lehine yorum prensibi, çal ışma hukukunun esas ını teşkil ettiğinden, söz konusu şekil şartın geçerlilik koşulu olarak de ğerlendirmek
doğru olmaz. Bu şekil şartı, ispat koşulu olarak getirilmiştir. Bundan dolayı
da herhangi bir şekilce bu yöndeki sorumlulu ğa aykın davranış, yasal
düzenlemede müeyyideye ba ğlanmanuştır.
Çalışma hayatında getirilen düzenlemelerin süresi, belirli olmayan
sözleşmeler yönünden, daha fazla i şçi lehine hükümler getiriyor olması
karşısmc!a; ba ğıtlanılan sözleşmenin belirli süreli oldu ğunu iddia eden
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tarafın, bu durumu ispat külfeti bulunmaktad ır. Bu da özellikle yapılan
sözleşmenin yaz ılı olarak yapılması , ya da sözleş me süresine göre verilecek
ını gösteren belgenin varl ığı ile gerçekleşir.
çalışma koşullar
SÖZLE ŞMENİ N SÜRESİ
4857 sayılı Yasa ile "esasl ı bir neden" olmadı kça, birden fazla üst
ndan
üste sözle şmenin yap ılamayacağı ; aksi halde yapılan sözleşmenin ba şı
alınmıştır.
,
hüküm
altına
beri süresi belirsiz sözle şme özelliği taşıyacağı
Uygulamada, birden fazla üst üste ba ğıtlanan iş sözleş melerine zincirleme
olarak yap ılan iş sözleş meleri denilmektedir. Belirsiz süreli i ş sözleşmesi
nda daha fazla güvence
ile ba ğıtlanan iş çi, yasal düzenlemeler kar şısı
hukukunun
temel
prensibi
olan
i şçi lehine yapılanma
ve
iş
altında olması
melerin
süresine ilişkin
ş
karşı smda, yeni yasada da belirli süreli sözle
nır konulmak istenilmi ştir.
olarak bir s ı
1475 sayılı Yasa döneminde de gerek ö ğretide gerekse Yargı tay uygulaması nda, yasal olarak belirli süreli i ş sözleş mesi yapmanın önünde herhangi bir engel olmad ığı için,bağı tlanma konusunda bir s ınırlama getirilmemiştir. Diğer bir ifadeyle, yap ılan her belirli sözleş me, belirsiz sözleşme
olarak kabul edilemez. Ancak, özellikle kötü niyetli işverenlerin, işçi haklarının bir kısmını ertelemek için yasadaki bo ş luktan yararlanarak -dolanmak suretiyle- kötü niyetli tutum izlemelerinden ötürü, hakl ı bir gerekçe
olmadan birden fazla tekrarlanan zincirleme belirli süreli i ş sözleşmesi
n önüne geçilerek, yap ılan sözleş menin resen belirsiz süreli
yapılması
nı
sözleş me olarak kabul edilece ği benimsenmiş tir. Bu noktada haklı gerekçe,
yasalardan -örne ğin, 625 sayılı Yasa- ya da yapılan işin mahiyetinden
veya geçici özellik arz etmesinden kaynaklanabiir.
4857 sayılı Yasa'da, zincirleme akit hüküm alt ına alınırken, yine de
belirsiz süreli sözleş melere öncelik verilmesinin anla şılacağı şekilde düzenleme yap ılmıştır. Taraflar, belirli süreli bir sözle şme ile ba ğıtlandıldannda,
sürenin sonunda yeni bir belirli süreli sözle ş meye imza attıldanna bakılnda, objektif
ması gerekir. Söz konusu sözle ş menin belirli süreli yap ılması
olarak iş in mahiyetinden kaynaklanan bir zorunluluk var mıdır? Ancak,
n yazılımından, e ğer esasli-haklı bir gerekçe varsa, birden fazla
yasanı
şekilde, hatta s ınırı olmayacak şekilde belirli süreli sözle şme ile taraflarm
bağıtlanabileceği anlarm ç ıkmaktadır ki, bu durum, iş güvencesi anlamında
işçi aleyhine bir durum do ğurur. Bu nedenle, belirli süreli sözle şmeye
rlı ve dar bir ş ekilde yasal çerçevesinin çizililişkin objektif kıstaslann sını
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mesi gerektiği hususu gibi esaslı nedenin de bir fiba ile kötü niyetli dolanmılann önüne geçecek ş ekilde tarifinin yasada yer alması faydalı olacaktır.
Belirli süreli sözleşmenin yap ılması nda aranan objektif koşullar ile
birden fazla ba ğı tlamlan belirli süreli sözleş meler için aranan esasli bir
neden kavramları ayn
ı mahiyeti ta şımakta olup; gerek ilk sefer, gerekse
ikinci, üçüncü ya da daha fazla akdedilen her sözle ş mede belirli süreli
sözleş me akdetmenin istisnai özelli ği nazara alınarak objektif ve esasl ıhaklı bir gerekçenin bulunmas ı koş ulu aranacaktır.
BELİRLİ VE BELIRSIZ SÜRELI İŞ SÖZLEŞMESİ
AYRİ MININ SINIRLARI
4857 sayılı Yasa'nın 12. maddesi ile, i şverenlerin, kendisine karşı iş
görme borcuyla bağlı olan işçilerine eş it davranma yükümlülu ğünün bir
parçası olarak, belirsiz süreli çal ışan iş çi ile, belirli süreli çal ışan işçi arasmda haklı bir sebep olmad ıkça farklı bir iş lemin olamayacağı, hüküm
altına alınmıştır. E şit değerdeki bir çalışma ilişkisinde, işçiler arasında
belirli süreli-belirsiz süreli i ş sözleşmesi ile bağlı olmaya göre, farklı bir
uygulama yap ılamayacaktır.
Bölünebilir mahiyet arz eden menfaatlerde, belirli süreli i ş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçiler, çal ıştıklan süre ile orantıli olarak, bu menfaatlerden yararlanabilecektir. Öte yandan, belirli çal ışma ko şuluna bağlı
haktan yararlanmak için ayn ı işyeri veya işletme çatısı altı
nda belli bir
kı dem aranıyorsa, s ırf belirli süreli i ş akdi ile ba ğıflanıldığından, söz konusu haklardan istifadenin önüne geçilemeyecek; belirsiz süreli i ş sözleşmesi ile çalış an emsal işçinin kı demi esas alınacaktır. De ğerlendirmeye
esas alınacak emsal iş çi, öncelikle, ayn
ı işyeri ya da işletme çatısı altında
çalişan belirsiz süreli i ş akdi ile bağıtlı işçiler arası ndan aranacak, bulunmadığı takdirde, aynı iş kolunda benzer faaliyet gösteren i şyeri-işletmelerde
aynı ya da benzer mahiyette i ş görme borcu altına girmiş işçiler içinden
tespit edilecektir.
12. maddede düzenlenmi ş olan aynma ilişkin sınır, yasanı
n 5. maddesinde yer alan, "eş it davranma ilkesi"nin özel olarak düzenlenmi ş halidir. Uygulamada görülen kötü niyetli tutumlar nedeniyle, i şçi yararı
gözetilerek belirli süreli-belirsiz süreli i ş sözleşmesi aynmınm s ı
nırların
ın
aynca bir madde ile düzenlenmesi isabetli olmu ştur.
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Dünyada geliş en teknolojik geliş melere paralel olarak ortaya ç ıkan
ıleri ve ko şullan karşı smda yürürlü ğe konulan 4857 say ılı
yeni çalışma biçin
Yasa ile getirilen düzenlemelerden biri olan belirli süreli i ş akitlerine ilişkin
hükümkr, çalış ma hayatında duyulan ihtiyaca göre yap ılmaya çalışılsa
ndan dolanımma açıktır. Düzenleda yasanın kötü niyetli işverenler tarafı
n ve zincirleme olarak ba ğıtlanmada esasl ı
mede geçen, objektif ko şulları
nedenin istismara yol açmayacak şekilde açı k olarak düzenlenmesi, iş
güvencesinden yoksun çal ışan belirli süreli iş sözleşmesi tarafı işçiler için
daha faydalı olacaktır. Aynı ya da benzer mahiyette i ş görme edimini
yerine getiren, fakat süresi belirli ya da belirsiz olan i ş sözleşmelerine
bağlı olarak çalışan işçilere karşı işverenin eşit davranma yükümlülü ğünün
ayrıca düzenlenmesi, bu hususta yap ılan aynmda emsal işçilerin haklarının,
özellikle kıdem açısı ndan esas almınası yararlı olacaktır. Yapılan düzenlemenin, belirli süreli iş sözleşmesi yapma hakkını kısıtladığı yönünde ya
da tersi yönünde, işçi yararına eksik bir düzenleme oldu ğu şeklinde eleştiriler getirilse de çalış ma hukukuna ilişkin bir kaynakta yazılı bir düzenlemenin olması yerindedir. Zaman içinde, ihtiyaçlara göre yasada yap ılacak
değiş ildiklerle, eksiklikler ve aksakl ıklar giderilecektir.
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ESNEKLİĞE HUKUKSAL KILIF:
YENİ İŞ KANUNU
Oğuz TÖPRAK*

Yaklaşık iki yıldı r kamuoyunun gündeminde yer alan bir konu olan
Yeni İş Kanunu, 22 Mayı s'ta TBMM tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanı 'na gönderildi. Özellikle, meclis gündemindeki görü şmeler esnasmda yasa tasarısma dair AKP'nin takındığı tutum eleştirilmekte ve bu
yasanın çalışma ilişkilerini ve'işçi haklarını geri bir konuma ittiği belirtilmektedir. Öte yandan, Türkiye'deki i şveren çevreleri ise, yasan ı
n hM
kendi taleplerini kar şılamakta yetersiz oldu ğunu iddia etmektedir. Bütün
bu tartışmaları
n üzerinde hemfikir oldu ğu konu ise, Türkiye'de çalışma
yaşamında kapsamlı bir dönüşümün yaşanmakta olduğu gerçeğidir. Yeni
İş Kanunu, bu dönü ş ümün somut ifadelerinden birini olu şturmakta ve
buna ilişkin yaklaşımlar, çok değiş ik perspektifler ortaya koymaktadır.
Perspektiflerin çe şitliliği, bir bakıma dönüşümün de dikkate alınması gereken birçok boyutunun oldu ğunu ve dolayısıyla sadece hukuksal bir konu
olmadığın
ı da göstermektedir. Sadece çal ışma yaşamında bireysel iş ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik hukuki bir normiar bütünü olman ın ötesine geçen bu yeni yasa, günümüzde ya ş anan ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüş ümün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle, yeni iş
kanunu bir kanun olman
ın ötesinde, bu dönü şümü tasvir eden önemli
bir simgedir. Aşağı da Yeni iş Kanunu'na yönelik de ğerlendirmemiz de
bu açıdan olacaktır. Bu nedenle, hukuksal olarak I ş Kanunu analiz etme
yerine, bu kanunun oturdu ğu ekonomik ve siyasal alan ile olan ba ğlarını
tartışmaya çalışacağız.
Yeni İş Kanunu'na genel anlamda bakt ığımızda, özünde üç dönüşümü
simgelediğini ifade edebiliriz: Birincisi, emek sürecini esnekle ştirmeye
yönelik politik yakla şım; ikincisi, üretim sürecinin ve bu sürecin kurumsal
Sendikası Uzmanı
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bağlarının yeniden yapılandırılması; üçüncüsü de devletin üretim ilişkilerindeki kurumsal rolünün yeniden şekillendirilmesidir. Her üç ö ğeyi birlikte ele alırsak, yeni iş kanununun, aslında sadece hukuki bir değişikliğin
değil, toplumsal ve siyasal bir dönüşümün ifadesi de olduğu sonucuna
ulaşınz.
Yeni İş Kanunu, Türkiye kapitalizminin günümüzdeki dönü şüm dmamiklerinin ortaya ç ıkardığı yansımalardan biridir. Özellikle Fordizmin
krizi olarak tanımlayabileceğimiz sürecin sonucunda ortaya çıkmaya başlayan yeni birilcim rejimi kurgusu içerisinde merkezi öneme sahip olan bu
tarz bir düzenleme, uzun dönemdir sermaye birikimi ile siyasal ve sosyal
alan arasındaki varolan çatışma ve ayrışmaları gidermeyi amaçlayan bir
konum ihtiva etmektedir. Bu nedenle, öncelikle bu kriz sürecini tahlil
etmemiz gerekmektedir.
Üretim sürecinde yoğunlaş ma ve sermaye birikim sürecinde kitlesel
üretim ve kitlesel tüketim denldemi üzerine kurulu Fordist birikim stratejisinin 1970'li yıllarda baş layan krizi ve bunun sonrasmda ya şanan kriz
süreci, bir yandan uluslararası iş bölümünü derinden etkilerken, di ğer
n çözülüşünü de beraberinde getirmekteydi
yandan da siyasal istikrarı
(Jessop, 1991). Özellikle Fordizm'deki verimliik art ışlarma dayalı yüksek
reel ücret politikaları yoluyla kitlesel tüketimi art ırmak ve bu amaçla ulusal
düzeyde merkezileşmiş bir temsil sistemine dayanan korporatist temsili
geliştirme ve kurumsal aç ıdan destekleme, Keynesyen makro ekonomik
politikalar aracılığıyla pazara müdahale; kitlesel üretim ve sermaye yo ğunlaşmasma bağlı altyapı ve hammadde, yarı -mamul üretimi ve toplumsal
denetim ve bütünleşmeyi kurumsal düzeyde olu şturan kapsamlı bir refah
devleti oluş turma süreci, Bali kapitalizmlerinde çat ırdamaya başlıyordu.
na ulaşması ve emek
Özellikle, uluslararası pazarların doygunluk noktas ı
verimliliğindeki artışı n teknolojik düzeyin verili s ınırına dayanarak
durağanlaşması karşısında, ulusal düzeyde merkezileşmiş ve temsil sürecinde makro düzeyde bir konum elde etmi ş sendikal hareket sayesinde
reel ücret düzeylerinin yükselmeye devam etmesi, sermayenin, krizin
ı sının temenedeni olarak gördü ğü Fordist kurumlara yönelik kar şı saldır
emek
piyasası"
lini oluşturmaktaydı (Jessop, 1995; Schmitter, 1979). "Katı
söylemi ve bunun do ğrultusunda yoğun sermaye birikim rejimi yerine
yaygm bir rejime geçilmesi ve esnek birikim stratejilerinin, krizin çözümü
için alternatifsiz olduğu vurgusu dünya genelinde yeni birikim stratejisinin
hegemonyasını kurmaya dönük yakla şımlann habercisi niteliğindeydi.
ı yı da beraNitekim Fordizm'in kurumsal düzenlemelerine kar şı saldır
berinde getiren yeni birikim stratejisi, bir yandan Keynesyen makro ekoBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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nomik politikalardan monetarist politikalar demetine geçiş i ve devletin
pazar için doğrudan hammadde ve yarı -mamul üretim alanlanndan çekilmesini öngörmekteydi. Korporatizmin yeniden tanımlanarak temsilin yeni
ın temsil hakkmm
biçiminin devreye sokulmas ı ve merkezi sendikal yapılar
meşruiyetinin smırlandırılması da bu stratejinin parças ıydı (SchmitteiGrotte, 1998). Bu süreç içerisinde Fordizm sonrası dönemin emek rejimi
giderek daha vahşi bir hale gelirken yalm üretim biçimleri, ya da bir
başka deyişle, Japon otokratik üretim süreci giderek kendisini hegemonik
hale getirmeye ba şlıyordu. Bu noktada, yeni birikim stratejisi yo ğun kitlesel üretimden, yaygm çe şitlendirilmiş üretime yönlenirken, katılık nedeni
na atmaya
olarak nitelendirilen sendikal örgütlenmeyi üretim sürecinin d ışı
dönük olarak yeniden yap ılandıran emek rejimi de birçok sektörde giderek yaygınlaşmaktaydı.
Kısaca, kriz sürecinin sonrasında ortaya çıkan yeni birikim stratejisi,
fonksiyonel ve sayısal esnekleştirme politikalan yoluyla bir bütün olarak
işyerini sermaye birikiminin artırılması için yeniden dönü ştürürken, bir
yandan da işgücüne yönelik olarak bir parçalanma sürecini hayata geçiriyordu. Bunun sonucunda ta şeronlaştırma, sendikasızlaştırma, ati1ik istihdam biçimlerinin yaygınlaşmasının yanısıra, kadın ve çocuk emeğinin kullanımı da artmaktaydı. Özellikle Fordizm sonras ı dönemde, para, mal ve
hizmet piyasaları
ndaki teknolojik dönüşümün de etkisiyle sermayenin
dolaşım hızı
nın ciddi bir sıçrayış yaşaması da sermaye aç ısmdan yukarıdaki politikalan hayata geçirmede ciddi bir avantaj olarak devreye girmektedir.
Öte yandan, sürecin başka bir parçasın
ı oluşturan devletin yeniden
yapılandırılması da giderek dünya genelinde tektiple şerek hayata geçiyordu. Özelleştirme ve piyasalaştırma süreci kamusal üretim ve kamu hizmetlerinde de neo-liberal bir yakla şımın izdüşümü olarak karşımıza çıkarken,
birikim için kurulan korporatist yapı
nın yıkılışına tan
ık olunmaktaydı.
Artık uygulamaya konulan model bir yandan küresel rekabetle uyumlu
bir refah reformu, "işgücü piyasalarının katılıklan"nın ortadan kald ırılması
ve örgütlü emeğin gücünün kınlması; diğer yandan da yapısal uyum sürecinde yapısal uyumun yol açacağı toplumsal eşitsizliklerin (World Bank,
2001) birikimin istikrarmı etkilememesi ve işgücü piyasalannın ihtiyacı
nı
karşılamak için işsizlerin eğitiminin sağlanması; yapısal uyum politikaları
sonucunda artan yoksulluğun ve artan gelir eşitsizliklerin sürdürülebilir
hale getirilmesine dönük projelerin hayata geçirilmesine dayanmaktadır.
Dünyanın hemen her yerinde sermaye, Fordist devlete çeşitli açılardan
saldırıyor ve Fordist birikimin temelinde yatan efektif talebi yaratabilecek
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bir gelir düzeyinin ve ücretlilik ilişkisinin kesişme parametrelerinden biri
olan iktisadi ve sosyal politikaları uygulayan Keynesyen refah devletinin,
gerek işgücü piyasalan, kurumlar ı; gerekse refah kurumlan arac ılığıyla
ortaya çıkan "katılıklan" ortadan kaldırılmak isteniyordu. Bu dönem,
sermayenin krizden çıkış ve yeni bir birikim rejimi için Fordist devletin
kurumlarını ortadan kaldırmak ya da etkinlik alanlarını daraltmaya dönük
olarak neo-liberal devlet modelini ve ayg ıtlarını devreye sokmak için
çaba göstermesine ve krizden ç ıkış koşulu olarak devletin yeniden yap ılanmasmı bir koşul olarak öne sürmesine sahne olmu ştur (World Bank, 1997).
Ancak, bu tür politikaların pratiği de krizi aşmada çok başarılı olamamıştır. Bu programlar ve politikalar, yeni sağm politika uygulayıcısı uluslararası kurumlar aracılığıyla dünya genelinde arz yönlü iktisat politikalanna dönüşümün temel unsuru olan yapısal uyum programlarının önemli
bir ayağını oluşturmakta ya da Türkiye gibi borç krizi içerisinde yeniden
yapılanma sürecinde tam ba ğımlı halde bulunan ülkelere dayatılmaktadır
(Coates, 2000). Nitekim, esnek işgücü piyasası modeli adı altında hayata
geçirilmeye çalışılan Dünya Bankas ı modeli, yukanda kısaca özetlemeye
çalışılan modelin bir anlamda somutla ştırılmış ve projelenerek hayata
geçirilmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır (World Bank, 1995).
Esnek işgücü piyasası oluşturma yaklaşımının en temel öğelerinden
biri de esnek çal ışmanı
n başat hale getirilerek hukuksal ve kurumsal ba ğlarmın yaratılmasıdır. Esnek çalışma gibi düzenlemeler, refah devletinin
yeniden yapılandırılması sürecinde neo-liberal politikalarca devreye sokulurken, konuınlan gereği bir önceki dönemin siyasal ve sosyal aktörlerir ıe
karşı bir tepkiyi de dile getirmektedir. Nitekim, di ğer alanlarda da olduğu
ı
gibi, Fordizm'de güçlü olan örgütlü eme ğin konumuna dönük bir saldır
olarak nitelendirilebilecek olan bu yeniden yapılanma süreci, sermayenin
kriz koşullannda ücret gibi bir etkeni kontrol altına almaya ve yönetmeye
imkan verecek şekilde dönüşmüştür.
11
Yeni İş Kanunu bağlanıında ele aldığımız esnek işgücü piyasası modeli
olarak da bilinen bu yakla şım, neo-liberal politikalar nedeniyle pazar ı
n
ve sermayenin talepleri doğrultusunda bu modelin Türkiye'de ya şama
geçişini de ifade etmektedir. Bu aç ıdan bakılınca, Türkiye'de yaşanan
süreç, salt bir esnekleştirme süreci olmaktan çıkmaktadır. Muhafazakar
bir siyasal ideolojiyle eklemlenen bir esnek pazar hegemonyasm ın yaratilmasıdır.
tBB Dergisi, Suyu 49, 2003
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ndan itibaren, i şgücü piyasalannın
Özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısı
birikim sürecine dönük olarak
yaygın
esnekleştirilmesi ve varolan pazar ın
yeniden yapılandırılması , devletin kurumsal dönü şümü ve pazar-devlet
iliş kisinin somut biçimi olan iktisadi müdahale biçimlerinin yeniden tasarlanması süreci -özellikle 1998 sonunda- somut politikalarla hayata geçirilmeye ba şlaıulmıştır. Bir yandan toplumsal eme ğin yeniden üretiminde,
Türkiye açısından önemli bir unsur olan sosyal koruma ve özelde sosyal
güvenlik sisteminde ciddi bir piyasala ştırma ve kamusal hizmetin metalaş tırılması süreci başlatılmış ve özel sigorta şirketleri devreye sokulmu ştur
(Topak, 2001). Bu düzenleme, bir anlamda birilcim süreci ile düzenleme
biçimi arası
nda ilişkileri yeniden yapılandı rma stratejisinin ilk ad ımını
da ifade etmekteydi. Nitekim, 21 Ocak 2000 tarihinde Çal ışma Bakanlığı,
n görüşsosyal taraflara yeni bir yasa tasans ı demeti göndererek, tarafları
lerini istemişti. Bu yasal düzenlemeler, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu,
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası, Türkiye İş Kurumu Yasası, Özel
istihdam Kurumlar
ı Yasası ve Sosyal Sigortalar Kanunu'dur. Çalışma yaşaı oluşturan bu yasa paketi, Türmının yeniden düzenlenmesinin parçaların
kiye açıından sermayenin yeniden yapılanma çağrılarına bir yanıt anlamını
na 2000 yılının Ocak ayı
nda
taşımaktadır. Aynı şekilde, altyapı çalışmaları
başlanılan Norm Kadro uygulaması ve bunun son aşaması olarak tanımlanabilecek Kamu Personel Rejimi Yasas ı, Kamu Yönetimi Reformu Yasası
ve Yerel Yönetimler Yasas ı da sürecin diğer kurumsal dönü şümlerini içermektedir.
Bu açıdan bakıldığında, İş Kanunu özelinde ve gerçekle ştirilmeye çalı şılan işgücü piyasasına ilişkin diğer yasa tasarılarıyla (Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasas ı, Türkiye İş Kurumu Yasası, Özel
istihdam Bürolan), bu sürecin bir bölümüne ili şkin bazı adınılann atıldığı
ı için
görülmektedir. Öte yandan, devletin iktisadi olarak pazarın istikrar
düzenleyici ve istikrar sağlayıcı ekonomik faaliyetlerinin ve müdahaleci
ın
kurumlannın da özelleştirme ve piyasalaştırma gibi politikalarla pazar
kendi dinami ğine terk edildiği görülmektedir. Ancak, asıl hedef olan
esnek bir işgücü piyasası
na ilişkin taleplerin, Yeni İş Kanunu bünyesinde
görülmektedir.
toplandığı
3 Haziran 2002 tarihinde, Çahş ma ve sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar
Okuyan imzalı bir yazı, işçi sendikaları konfederasyonlanna gönderilerek
daha önce imzalanan protokol gere ği oluşturulan Bilim Kurulu'nun'
hazırladığı 1475 sayıl ı İş Kanunu'nda köklü değişiklilder öngören Kanun
Tasarısı Taslağı, Kıdem Tazminatı Fon Kanunu Tasarısı Taslağı ve 24.
madde ile ilgili alternatif taslak (K ıdem Tazminat) İşçi Konfederasyonla240 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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rının bilgisine sunulmu ş ve konu hakk ında 06 Haziran 2002 tarihinde
Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak toplantı ya, Konfederasyon temsilcilerinin
katılmu istenmiştir. Mektupta ayr ı ca, Bilim Kurulu'nun, bu Tasar ı Taslağı'nı oybirliği ile hazırlamış olduğunun altı çizilerek, bu tasar ının bir mutabakata dayandığı da ifade edilmektedir. Mektubun ekinde bulunan Bilim
Kurulu'nun 31.05.2002 tarihli Bakan'a yazd ığı yazı da ise, Kurul'un İş Kanunu'nu kökten de ğiş tiren Kanun Tasarısı Taslağı hazırlama gerekçeleri
belirtilmektedir. Kurul'un mektubunda yeni bir İş Kanunu'nun haz ırlamş
gerekçesi olarak, teknolojik geli ş meler nedeniyle ortaya ç ıkan duruma
uyum, ILO Sözle ş meleri ve AB normlan gösterilmektedir. Öte ,andan,
ı
söz konusu mektupta göze çarpan bir di ğ er unsur da Kurul'un bu tasar
n
temsilı
taslağını oybirliği ile haz ırlamış olmasıdır. Akademik dünyan
ta şıyıcısı
ıkarlarının
cilerinin, sözde bilimsellik kisvesiyle, sermayenin ç
z
akademik
dünya
mitinin
olmaları, gerçekten Türkiye'de özgür ve ba ğımsı
ne derece su götürür oldu ğunu bir kez daha göstermektedir. Gramsci'nin
deyiş iyle, "sermayenin organik ayd ınları " (Gramsci, 1971) görevlerini
yerine getirmi şlerdir.
6 Haziran 2002 tarihinde yap ı lan toplantı ile Tasarı Taslağı, Konfederasyonların bilgisine sunulmuş ve Konfederasyonlardan gelen tepkiler üzerine, 21 Haziran tarihinde Abant'ta i şçi ve iş veren konfederasyonlan tekrar
ı üzerinde tam bir görü ş birliğine varmadan
bir araya gelmi şler ve Tasar
ına devam
toplantı sona ermiş tir. Bundan sonra, akademisyenler çal ışmalar
etmiş ler ve sonunda taslaklann ı Çalışma Bakanlığı'na sunmuşlardır.
Yeni iş Kanunu, özellikle 12 Eylül 1980 Darbesi'nin hemen öncesinde,
24 Ocak Kararlan'yla ba ş layan ve 1980-1990'lı yıllara damgasını vuran bir
sürecin son a şamalarından birini olu şturmaktadır. Özellikle, 1970'li y ıllarda
baş layan kriz sürecinden çıkış için, sermaye yo ğun birikim riminden yaygın
birilcim rejimine geçi şi bir reçete olarak gündeme getirirken; üretim sürecini
ve emek rejimini esnek birikim modeline göre uyarlama hedefini de önüne
koymaktadır. 1980'li yı llar, bütün dünya esnekleş tirme politilcalannın hayata
ıa sahne olurken, Türkiye'de de buna dönük talepler
geçirilme çabalar n
gündeme geliyordu. Bugün gündeme getirilen i ş yasası taslağı da bu
taleplerin hukuki biçimde ifade edii şi olarak karşmuza ç ıkmaktadır.
n genel gerekçesinde de belirtilNitekim, Kurul'un haz ırladığı taslağı
diği üzere, bu yasa tasar ısı, do ğrudan üretim sürecinin esnekle ştirilmesine
1

Bilim Kurulu Üyeleri: Bakanlık Ad ına Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Toker Dereli,
Prof. Dr. Savaş Taşkent; Türk-iş Adına Prof. Dr. Sarper Sürek; DISK Ad ına Prof. Dr.
Devrim Ulucaıt Hak-İş Adına Öner Eyrenci; TISK Ad ına Prof. Dr. Münir Ekonomi,
Prof. Dr. Teoman Akünal, Prof. Dr. Algun Çifter.
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yönelik politik bir tavrın ürünüdür. Ancak, taslakta bu politik tav ır apolitikleştirilmekte ve esnekleş tirmenin objektif gerekliliklerin do ğal bir sonucu olarak hayata geçirilmesi gerekliliği üzerinde durulmaktad ır. Teknolojik dönüşüm ve bu dönüşümün üretim sürecinde yaratt ığı değişiklikler,
esnekleştirmenin"gerçek" nedeni olarak vurgulanmaktad ır. Kurul, daha
sonra, bu teknolojik dönüşümün yeni çalışma biçimleri yarattığın
ı ve bunun
da iş in düzenlenmesine dair yeni modeller yarattığın
ı öne sürmektedir.
Genel gerekçenin devam eden bölümlerinde de yeni teknolojik dönüşüm nedeniyle ortaya ç ıkan çahşma biçimlerine ilişkin yeni hukuksal düzenlemelerin olmaması nedeniyle, Türkiye'de çalışma ilişkileri sisteminin bozulduğu ifade edilerek, uygulamada yasal düzenlemelerin etkiiz kald ığı
ifade edilmektedir. öte yandan, Türkiye'deki sermaye birilcim sürecinin
krizine bir yanıt olarak da bu ıjuvazinin esnek birikime yönelik emek rejimini devreye soktuğ u da belirtilmektedir. Bir di ğer deyişle, devletin kurumsal egemenliğinin altyapıda yansımasinı bulamadığı ifade edilmektedir.
Yeni İş Kanunu'nun, genel anlamda bir de ğerlendirmesini yapacak
olursak, öncelikle, yasanm genel anlamda Türkiye'de sermayenin y ıllardır
dile getirdiğ
i esneklik çağrılarmın hukuki anlamda cevapland ırılmış biçimi
olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yan ında, işgücü piyasalarının yeniden
yapılandırma sürecinde, devlet-pazar ilişkisinde bazı yeni ve yaygı
n birikim rejimi için gerekli kurumsal düzenlemeleri içerdi ği de görülmektedir.
MaddelĞrde yap ılan değ
i şikliklere bakılacak olursa, bu durumda kar şımıza
üç çeş it yeni düzenleme çıkmaktadı r: Bunlardan birincisi, halihazırdaki
1475 sayılı Kanun'da yapılan revizyon niteli ğindeki de ğişikliklerdir ki,
bu tür değ
i şiklikler esaslı bir dönüşümü değil, sadece uygulamada ortaya
çıkan aksaklıklara veya yetersizliklere dönük olarak yap ılan yasal düzenlemelerdir. İkincisi, Avrupa Birli ği'ne giriş sürecinde, Benchmarking
olarak da bilinen, adil rekabet ko şullarının yarat
ılması için yapılmasından
yükümlü olunan düzenlemelerdir. Üçüncüsü ise, yayg ı
n sermaye birikim
rejiminin gerekleri doğrultusunda esnek üretim ve bu üretim sürecinin
kurumsal düzenlemelerinin hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemelerdir.
Yeni İş Kanunu'nda, genel e ğ
ilim olarak tanımlayabileceğimiz esneklik
olgusunun bütün biçimlerinin yerald ığı görülmektedir: Ücrette esneklik,
ücret dışı iş gücü maliyetlerinde esneklik, istihdam düzeyinde esneklik,
fonksiyonel esneklik ve çal ışma sürelerinde esneklik gibi (AtkinsonMeager, 1986; Felstead-Jewson, 1999). Haz ırlanan yasanın esnekliğe ilişkin
köklü değişiklikler içerdiğini görmekteyiz.
242 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

dosya

OğUİ TOPRAI<

özellikle, atipik istihdam biçimlerinden eve i ş verme, evde çalışma
gibi istihdam formiarmı da kapsamına alan bu tür bir tan ımlamanın devamında, iş in niteliksel olarak tan ımının yapıldığı 1. maddede, kar şımıza
ımı gelmekte ve işyeri kavramım meknsal açıdan
işyerinin yeni bir tan
bulanıklaştırmaktadır. öte yandan, yasanın 6. maddesinde yine önemli
bir değiş iklik gözlenmektedir. Bu madde ile i şyerinin devri düzenlenmektedir. Bu husus, yeni birikim stratejisi olarak tanımlanabilecek yal ın
üretim ve esnek organizasyon tan ımı çerçevesinde ortaya ç ıkan bir olgudur. Emek üzerinde despotik kontrolün en aç ı k biçimi, kanunun 7. maddesinde ortaya ç ıkmaktadır: "Geçici İş ilişkisi" başlıklı maddeye göre,
zaten kiralanınış olan emek gücünün, belli bir süre ile ba şka bir sermayedara kiralanması düzenlenmi ştir. Yasanın ikinci bölümü, iş sözleşmesinin
kuruluş unu, biçimlerini ve sona ermesini dü zenlemektedir. Bir anlamda
çalış ma hayatının temeli olan çal ışma ilişkisinin başlaması ve sona ermesini
düzenleyen bu bölümde, esneklik ile ilgili en önemli düzenleme bulunmaktadır: Kısmi süreli çalış ma (part-time work) ve ça ğn üzerine çalışma
(casual work)... Madde gerekçelerine bak ıldığmda da her iki tip çalışma
biçiminin yasal aç ı dan düzenlenmesinin nedeni olarak, ülkemizde giderek
yaygınlaş ma ve AB direktifi gösterilmi ştir. Bir başka deyişle, ülkemizdeki
sermayenin yıllardır özlemini duydu ğu "iş gücü piyasasının katılıkları",
işgücü maliyetlerinin yüksekli ği ve sosyal ücretin dü şürülmesine çare
olarak gösterilen esnekleş me, hukuki biçimini almaktad ır.
öte yandan, çağn üzerine çalış maya dair düzenleme ise daha da köklü
bir dönüş ümü simgelemektedir. ILO taraf ından 1998 Dünya Çal ışma
Raporu'nda önlenmesi için etkili önlemlerin alınınası istenen bu tip çalışma,
işçiyi korunmasız bırakı rken, normal istihdanu da derinden etkilemektedir. Genellikle, eme ğin daha çok sarfedildi ği sektörlerde yo ğunlaşan
bu tip çal ışmalarda, çalış ma sürelerinin azanıi sınırının konulmaması, baş tan sömürü düzeyini arttırdığı gibi angaryaya da olanak tan ımaktadır.
öte yandan, bu tip çalış ma formel iş gücü piyasalarını derinden etkilemekte
ve enformelleşme e ğilimini de art ırmaktadır. Doğası gereği, bir defa veya
belirli zaman aralıklarmda ortaya ç ıkan bu tip çalış ma, genelde mevsimlik
ve kampanya işi gibi çok kı sa zaman aralıklannda meydana gelen işlere
u
yöneliktir. Ülkemiz gibi, tar ımın üretim içerisindeki paymın yüksek olduğ
bir ülkede, özellikle tanmsal istihdam ın ve tarım işçilerinin birço ğunun
korumasız hale geleceği de a şikrc1ır. öte yandan, yeni yasadaki başka
bir esneklik hükmü de izin kar şılığı fazla çalış ma yaptırılmasıdır. Teorik
olarak, işçinin bir günde verimli olarak çal ışabileceği sürehin yaklaşık
olarak 7-8 saat olduğu ve bu nedenle de günlük 8 saatlik çalışma süresinin
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tanımlandığı bilinmektedir. Fazla çal ışma ücreti ise, üretim süreci esnasında olağan üretim halinin d ışı
nda, olağandışı durunılarda iş yeri gerekliliklerinden dolayı üretim artışı ihtiyaç duyulduğu zaman, fazla çalışma
yapması istenilen iş çiye, fazladan yıpranması karşılığında, bunu telafisi
için bir tazminat olarak ortaya ç ıkmıştır. Oysa, yeni yasa bu ola ğandışı
çalış ma ile bunun yükümlülüğü arasındaki ili şkiyi keserek, ola ğandışı çalışmayı normal bir çalış ma biçimine çevirmektedir.
Yeni yasadaki bir diğer değiş iklik de hafta tatiline ili şkin düzenlemedir.
Yine bir esneklik örneği olan bu düzenlemeye göre, Mevcut Hafta Tatili
Kanunu'nun 1., 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, hafta tatilinin hafta
içerisinde ba ş ka bir gün verilebilmesini düzenleyen istisna hükümleri kaldırılmış ve normal çalış ma yapılan her yer için aynı esneklik tanınmıştır.
Çalışmanın düzenlenmesine iliş kin bölüme bakıldığı
nda da yeni iş yasasının çalışma sürelerine iliş kin olarak genel bir esnekle ştirme içerdiğini
söyleyebiliriz. özellikle, yukar ı da belirttiğinılz ortalama haftalı k çalışma
süresinin' yan
ısıra, telafi çalışması olarak nitelendirilen bir düzenleme
söz konusudur. Yeni yasan ın 65. maddesinde belirtilen k ısa çalışma ve
kısa çalışma ödeneği ile birlikte ele alınınca, düzenlemenin asil amac ı ortaya çıkmaktadır. Nitekim, kı sa çalışma başlığı altında tan ımlanan durumda, genel ekonomik kriz ve zorlay ıcı sebepler ortaya ç ıktığı hallerde
de işverene, işyerindeki çal ışma saatlerini önemli ölçüde azaltma, i şyerinde faaliyeti tamamen veya k ı smen geçici olarak durdurma hakk ı
tanımaktadır. Durum, İş Kur'a ve işyerinde örgütlü sendikaya bildirirse,
iş çiler yasal bir şekilde geçici olarak işten ç ıkartılabilmektedir.
Yasanın 67. maddesi de esnekli ğe yönelik ciddi de ğiş iklik bir içeren
maddedir. 3 Esnek çalış ma modellerine yasal zemin oluş turan bu hükmün
sonucu, üretim sürecinin ba şlangıç ve bitiş sürecini parçalamak ve emek
sürecine katılanlan ayrıştırarak yabancılaşmayı artırmaktır. Emeğin nesnesi
ile emek arasındaki iliş kinin parçalanarak, bilginin da ğıtılması
n ın olası
sonuçlarından biri de yabanc ılaşma olduğu kadar, bu düzenleme ayn ı
zamanda emek üzerindeki denetim ve kontrolün de despotikle şmesine
Madde 65/2-3: Taraflarm anla şması ile haftalık normal çalış ma süresi, işyerlerinde
haftanı n çalışı lan günlerine, günde 11 saati a şmamak koşulu ile farklı şekilde
dağıtı labilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çali şma süresi,
normal haftalı k çalışma süresini a şamaz. Denkleştinne süresi toplu i ş sözleşmeleri
ile dört aya kadar artı nlabilir. Ortalama çalış ma süresi, fazla çal ışmalar da dahil
olmak üzere, haftada 48 saati a şamaz.
Madde 67/2: "işin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri iş çiler için farkl ı
şekilde düzenlenebilir."
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yol açıcı bir etkendir. Sömürüyü artırıcı etkisinin yanısıra, emeği tamamıyla
üretim sürecine bağımlı kılarak emeğin yeniden üretimi için gerekli zamaın da üretime ba ğımlı kılmması demektir. Üretim ve hizmet dışmdaki
n
ı bağımlılığı getiren bu uygulama
sosyal yaşamdan uzaklaştırılma ve işe aşır
sonucunda, sermayedar, hem üretim sürecini yirmi dört saatlik zaman
dilimi içerisinde süreklile ştirebilmekte, hem de eme ği kendine bağımlılaştırabilmektedir. Bu sayede, haftal ık çalişma sürelerini ve fazla çalışma
gibi olağan süreleri istediğ
i gibi ayarlayarak, işgücü maliyetini asgari düzeye indirirken, verimlilik artışmı maksimize edebilmektedir. Bunun karşılığmda ortaya çıkacak artık artı değeri de doğrudan kendisi gaspetmektedir.
Çalışma süreleri ile ilgili düzenlemelere devam edildi ğinde, ara dinlenmesi ile ilgili düzenleme de yasanın ruhunu yansıtmaktadır. Bu düzenlemenin gerekçesine bakıldığı
nda, mevcut 1475 say ılı Kanun'un 64. maddesinin aynen muhafaza edildiği belirtilmektedir. Ancak, yasanın üçüncü
fıkrasına bakıldığında, ciddi bir değ
işiklikle karşılaşılmaktadır. Bu da
yukarıdaki 67. maddede düzenlenen çal ışma saatlerinin esnekleştirilmesine istinaden yapılan değişikliktir. Bu düzenleme, sermayedarm, istediğ
i zamanlarda istedi ğ
i sayıda işçiye dönük farklı dinlenme saatleri oluşturabilmesine olanak sa ğlamaktadı
r.
Yeni yasan
ın esneklik ile ilgili maddelerirıden biri de Fazla Çal ışma
Ücreti'ni belirleyen 43. maddedir. Yasan ın içeriğine bakıldığı
nda, yasanın
fazla çalışmaya ilişkin tanımı değiştirdiğini görmekteyiz. Yeni bir çalışma
süresi tanımı yapılan 65. maddeyle ilişki kurularak, ortalama bir haftalık
çalışma süresi tanınılanmaktadır. Günlük fazla çal ışma süresinin üst sınırı
olan üç saat kaldırılmış ve ortalama haftalı
k çalışma süresinin normal
haftalık çalişma süresini aşmaması kaydıyla, haftada 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak de ğerlendirilmemiştir. Buradaki en önemli husus,
ortalama haftalık çalışma süresidir. 65. maddede tanımı yapılan bu yeni
düzenlemeye bakıldığında4 işçi sınıfının uzun ve kanlı mücadeleler sonucu
elde ettiği günlük 8 saatlik çalışma süresi hakkının fiili olarak yok edildi ğ
i
ı ldığı ve
görülmektedir. Öte yandan, haftal ık çalışma süresinin de artır
Madde 65- a) Genel bak ımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir.
Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde
bölünerek uygulanır. Taraflar ın anlaşması ile haftal ık normal çalışma süresi,
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati a şmamak koşulu ile farklı
şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki ayl ık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma
süresi, normal haftal ık çalışma süresini aşamaz. Denkle ştirme süresi toplu i ş
sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.
Ortalama çalışma süresi, fazla çalışmalar da dahil olmak üzere, haftada 48 saati a şamaz.
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düzensizleştirildiği görülmektedir. Buna paralel olarak, fazla çal ışma ücretinin de uygulamada etkisiz hale getirildi ği görülmektedir. Ayrıca, yine
fazla çalışmaya ilişkin olarak, günümüzde sıkça rastlanılan dava türlerinden biri olan ve toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş akitleri yoluyla
haftalık çalışma süresinin 45 saatin altına indiği durumlarda, fazla çalışma
yaptırıldığı zaman, sadece 45 saati a şan kısım için fazla çalışma ücreti
na ilişkin Yargıtay Kararı'm eleştiren içtihatlara rağmen, aynı
alı
nması
yönlü bir düzenleme yap ılarak, 45 saati aşan ve aşmayan haller olarak
ikili bir fazla çalışma ücreti belirlenmesi de sermayedara esneklik tan ıyan
bir düzenlemedir. Burada ilginç olan, "Bilimsel Kurul"un ele ştirdiği bir
hükme ilişkin görüşlerini değil de çok farklı bir görüş belirtmeleridir.
Yasa'nın en önemli bölümlerinden birini de Kıdem Tazminatı'na ilişkin
düzenleme oluşturmaktadır. Yasasının Geçici 6. maddesinde ifadesini bulan bu düzenleme de patronlarm talepleri do ğrultusunda hayata geçirilen
bir düzenlemedir. İşgücü maliyetlerinin dü şürülmesi talebinin a ğırlıklı
bir unsurunu oluşturan bu yeni düzenlemede en önemli unsur, bugüne
kadar tekil sermayedarın yükümlülüğünde olan ve ücretin bir parçası
olarak . değerlendirilen tazminatm kurumsal olarak sosyaile ştirilmesidir.
Devlet nezdinde oluşturulmaya çal ışılan bu kurumsal düzenleme, bir anlamda bu ücret kategorisini tekil sermayenin yükümlülü ğünden kurtarırken, oluşturulan fonun işleyiş kuralları da bize bu düzenlemenin sermaye
birikim sürecine aktarılacağın
ı göstermektedir. Zorunlu Tasarruf Fonu,
Konut Edindirme Yardımı Fonu, Bireysel Emeklilik Yasas ı gibi uygulamalar, bu yeni düzenlemenin de uzun vadede hedeflenen tasarruf hadlerini
gerçekleştiremeyeceğini ve amaçlanan riske karşı koruyucu işlevlerini yerine getiremeyeceğini göstermektedir. Bir ba şka deyişle, işçi, fiili olarak
aldığı kıdem tazminatından vazgeçirilmekte ve yedek sanayi ordusuna
dahil olduğu dönemlerde karşılaşacağı risklere karşı savunmasız bırakılmaktadır. Pazarm kendi dinamiklerine karşı yainızlaşan ve koruyucu gelirden mahrum kalan i şçinin emeğini pazara sunarken seçici olabilece ğini
düşünmek anlamsızdır. işçi, yaşamak için kendisine sunulan bütün şartları
kabul edecektir. Öte yandan, bu tür bir kurumsal düzenlemenin hayata
geçirilmesi esnasında sermayeye tanınan serbestlilc de i şgücü piyasalarmda
çok ciddi dalgalanmalann ya şanması
na neden olacaktır. Bir yandan formel
alandaki sözleşmeler sona erdirilecek, bununla birlikte yeni yapılacak
akitlerin çeşitleri farklılaşacaktır.
Feshe ilişkin olarak da 4773 sayılı yasa ile getirilen de ğişiklikler, yasaya
adapte edilmiştir. 15 Ağustos 2002 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren
4773 sayılı Kanun, bu eksikliği bir nebze olsun doldurabilecek bir nitelik
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nda,
arz etmekteydi. Ancak, iş yasasına ilişkin TBMM görüşmeleri esnası
yasanın kapsamının asgari otuz kişi çalıştıran işyerlerine çekilmesi,
uygulamada bu.yasanm feshe karşı koruma işlevini fiilen yok etmektedir.
Bir başka deyişle, iş güvencesi, sadece dar bir kesim için varolacakt ır.
Dolayısıyla, korumaya ilişkin 4773 sayıl ı Yasa, hadım edilmiştir.
4773 sayılı Yasa ile feshin geçerli sebebe dayand ırılması öngörülmekte
ve usul açısmdan da işverene geçerli nedeni yaz ılı olarak belirtme yükümlülüğü getirilmektedir. Yasa, feshe karşı itiraza da olanak tanıyarak, mahkemeye başvurma ve işe iade olanağı sağlamaktadır. Feshin geçerli olmayan bir nedene dayandırılması konusunda da işe iade garantisi yoktur.
Öte yandan, 4773 sayılı Yasa'nın çıkmasının ardından, sermayenin gözlerinndan biri olan yatınmsızlılc tehditleri
den akan yaşlar ve en güçlü silahları
ın hazırlanmasmdaki en önemli gerekçelerden birini olu şyeni iş yasasın
turmuştur. Bu noktadan bakılınca, bu kapsamd ışına ç ıkarma uygur: Bir yandan i ş
lamasıyla, sermaye bir taşla iki kuş vurmuş durumdadı
güvencesinden fiilen kurtulmak, di ğer yandan ise emek sömürüsünü
artıracak esnek bir kanuni güvenceye sahip olmak...
na yöneliktir.
İş Yasası'ndaki bir diğer olumsuz düzenleme de kad ı
n emeği kullanılmasını
Yasanın 73. maddesinde, sanayiye ait işlerde kadı
yasaklayan hüküm kaldırılmıştır. Özellikle ILO'nun gece çalışmasına
yönelik 175 sayılı Sözleşme'si ve konu ile ilgili AB Sosyal Şartı'na göre,
kadmlarm gece çahştııılması yasaktır. Bu çalıştırma yasağının gerekçesi
ise şöyle ifade edilmektedir: Sanayi i şleri, doğası gereği ağır ve tMikeli
işler kapsamındadır. Özellikle, gece çalışmasının kendisi de vücut dengesini bozmas ı nedeniyle riskli ve tehlikeli bir çalışma türüdür. Bu nen işgücünün sanayi işlerinde gece çalışmaması, ulusdenlerden dolayı, kadı
alanda
kabul
edilmiş ve artık oturmuş bir uygulamadır. Çünkü
lararası
ILO'nun ilk dönem sözle şmelerinden biridir ve bunun as ıl gerekçesi de
nın arkadı
n işgücünü korumaktır. Öte yandan, bu tür çalıştırma yasağı
ki,
bu
da
kapitalizmin
ilk
dönemır
dmda başka bir gerekçe daha vard
n madenlerde ve fabrikalarda düşük
n ve çocukları
lerinde görülen kad ı
ücretle ve uzun saatler boyunca çalıştırılması gerçeğidir. Özellikle İngiltere
ve Fransa'da yaşanılan ölümlerden dolayı, sermaye, birikim sürecinin
in azalması ve yeniden üretiminde ortaya
istikran için gerekli olan eme ğ
çıkan, sorunlar, sermayenin kısa vadeli çıkarlannın sistemin sürekliliği
için gözden geçirilmesi ve emeğin toplumsal yeniden üretiminin ko şullarının yaratılmasını zorunlu kılmıştı. İşte ILO Sözleşmeleri'nin ardındaki
gerçek de buydu. Şimdi getirilen yasa ile sermayenin k ısa vadeli rekabet
güdüsünü tatmin için bu yasak kald ırılmaktadır.
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

247

Oğuz TOPRAK

dosya

Yeni İş Yasası'nın çalışma yaşamına getirdiği yeni bir düzenleme de
işçi sağlığı ve güvenliği kavramlarındaki değişikliktir: Korunmanı
n konusu değişmiş ve "işçi"den "iş"e dönülmüştür. Bu kavramsal değişikliğin
anlamına bakıldığı
nda da zaten sermayenin sürekli olarak kulland ığı
sloganm gerçekle ştirilmeye çalışıldığı görülmektedir: " İşveren yoksa iş
de yok; iş yoksa iş güvencesi de yoktur" (MESS, 2003). İş mevzuatında
köklü bir dönüşümü ifade eden bu ifadenin arkasında, gerçekten de sen
maye mantığı yatmaktadır. Enformelleşmenin meşrulaştırılması ve yaygın
birikim gereğince emeğin yeniden üretimi için korunmas ı ilkesinden yazgeçilerek, üretimin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu açıdan
bakıldığında, asıl değer kaynağı olan emek gücünün somutla şıüası esnasmda ortaya çıkan risklerin giderilmesi ve eme ğin tehlikelere karşı korunması yerine, üretim sürecinin bütününe dair maddi ve maddi olmayan
üretimin kendisi korunmaya aimmıştır.
Bu mantığın doğal sonuçlarmdan biri de kendisini yasanı
n 77. maddesinde göstermektedir. Mevcut hukukumuza göre, -ki bu mevzuat ıta
k
Avrupası uygulamalanndan alı
nmıştır- işveren, tehlike sorumluluğu nedeniyle işyerinde gerekli bütün önlemleri almış dahi olsa meydana gelebilecek bir iş kazası ya da ortaya çıkan meslek hastal ığından dolayı' sorumlu
tutulmaktadır. Oysa yeni İş Yasası'nda yapılan değ
i şiklik ile işverenin
kusursuz sorumluluğu kaldırılmaktadır. Nitekim, Bilim Kumlu tarafmdan
hazı
rlanan taslakta buna ilişkin olan "bu konuda bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izlemek" ibaresi, Meclis gündemine gelirken kald ırılmıştır.
Artık, işveren olayda kendi kusuru bulunmadığını kanıtladığı anda vuku
bulmuş iş kazası ya da meslek hastalığından sorumlu tutulamayacaktır.
Yine sağlı
k ve güvenliğe ilişkin olarak elliden az i şçi çalıştıran yerler,
işçi sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğundan muaf tutulmuştur. Bu hükmün anlamı, Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan Çalışma
İstatistikleri'ne bakıldığı zaman daha iyi anlaşılabilir. 2002 istatistik Yılhğı'na göre, Türkiye'deki toplam işyeri sayısı 382.932 dir. 1-49 işçi çalıştıran
işyeri sayısı ise 368.414'dür. Bir diğer deyişle, elliden az işçi çalıştıran
işyerleri, toplam işyerlerinin yüzde 96.2'sini oluştururken, buralarda çalı;
şan kayıtlı işçi sayısı ise 2.242.087'dir. Bu da toplam i şçi sayısı olan
4.565.164 kişinin yüzde 49,1'ine tekabül etmektedir (ÇSGB, 2001). Dolay ısıyla, işyerlerinin % 96'sı ve işçilerin % 49'u için işçi sağlığı ve güvenliği
kurulu oluşturulması zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. Yeni yasanı
n
daha sonraki iki maddesi, bu madde birlikte ele al ınırsa, durum daha da
netleşmektedir. Gerçekten de Türkiye'deki işgücü piyasasın
ın en sorunlu
alanlarından biri olan KOBİ'lerin işçi sağlığı ve güvenliğinde zorunlu olan
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kuru!, doktor ve mühendis gibi aslinda uygulamada çok etkili olan koniyuculuğun kapsam dışı bırakilmasıyla karşı karşıyız.
Yeni iş yasasmdaki kurumsal yeniliklerden birine de Bilim Kurulu tarafından önerilen 92. ve 93. maddelerde rastlamaktay ız. Esnek işgücü piyasalarma iliş kin en önemli ayaklardan biri olan özel istihdam bürolan da
iş ve iş çi bulma faaliyetinde yetkili kurum olarak tan ımlamrken, daha
sonraki maddede bu bürolarm ödünç i ş iliş kisi kurabilmesinin yöntemi
ve kuralları tanımlanmıştı r. öncelikle, ILO'nun 181 sayılı özel istihdam
Büroları
na iliş kin Sözleş mesi'nin 1. maddesine aykırı biçimde mesleki
faaliyet güdebilmelerine olanak sa ğlanan bu kurumlar, bir anlamda esnek
ş gücü piyasasının hayata geçirilmesinde etkili bir rol oynayabilecek olan
i
işçi simsarliğı mekanizmasını n kurumsallaşmış biçimlerine dönü ştürülürken; düş ük ücretli ve hiçbir hukuksal bağ ve yükümlülük altma girmeden işçi çalıştırabilme ve üretimi devam ettirebilme olana ğı getirilmektedir. Ancak, sermayeye dikensiz gül bahçesi sunan kurumsal düzenlemenin
ikinci ayağı, sendikalardan gelen muhalefet nedeniyle geri çekilmi ştir.
özel istihdam bürolarına ilişkin .ayrı bir yasal düzenlemenin mecliste beknın
letildiği hatırlanacak olursa, bu durumda, düzenlemenin ikinci aya ğı
muhtemelen baş ka bir yasal düzenleme ile tekrar uygulamaya konulacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.
Bilim Kurulu tarafından haz ırlanan taslakta yer alan son bölümde ise,
idari para cezalan yer almaktad ır. Çalış ma hayatım düzenleyen 1475 sayılı
Kanun hususunda üzerinde en çok mutabakat sa ğ lanan konulardan biri,
idari para cezalarının enflasyonist ekonomik ortam nedeniyle önleyici
özelliğini kaybetmesi olgusudur. Bilim Kurulu, bu idari para cezalar ını
günümüz koş ullanna uyarlarken, içtihatlardaki enflasyonist ortam nedeniyle yine aynı sorunun yaşanmaması için eleş tirileri de göz önüne alarak
yeni bir madde düzenlemi ştir. Bu madde ile idari para cezalar ı, amme
alacaklannda uygulanan yeniden de ğerleme oranı ile ilişkilendirilmiştir.
Ancak, Konıisyon'dan geçen yasada bu hüküm, ne hikmetse, yine unutuln miktarları
muştur. öte yandan, ç ıkan yasada ise bu idari para cezalar ını
da yarı ya indirilmiştir.
11!
Yukarıda eleş tirel bir analizini yapmaya çal ıştığımız Yeni İş Kanunu'nun
özüne bakıldığında, üç ana eğilimin olduğu görülür. Birincisi, esnek bir
işgücü piyasası ve bunun gereği olarak pazarın uluslararası rekabet ortanuna uyumudur. İkinci eğilim ise, devletin pazara müdahale biçiminin
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yeniden yapılandırılmasıdır. Fordist dönemin müdahale biçimi olarak
tanı mlanan endüstriyel iliş kiler sistemindeki koruyucu devlet mitinin
(Jerome, 1999) yeniden düzenlenmesi ile pazar ın kendi dinamiklerinin
öne çıktığı ikili bir yapı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bir yandan birikiniin istikrarı için emeğin toplumsal yeniden üretimi yoluyla tüketimin
istikrarını sağlayacak bir modelin ana çatısını oluşturan istihdamın istikrarmda devletin düzenleyici ve toplumsalla ştırıcı rolü yeniden biçimlendirilerek pazar-devlet ili şkisi yeniden tan ımlanmaktadır. öte yandan,
üçüncü ve son olarak bınkımın..krarını sağlayan emeğin yeniden üretimi
ve tüketiniin istikrarının sağlanmasına yönelik formel ve koruyucu bir
işgücü piyasası politikası da terkedilmekte ve düzensiz ve enformel bir
pazar fenomeni öne ç ıkarılmaktadır. Bir yandan istihdamı n atipikleştirilmesi yoluyla pazara eme ğini sunan işgücü korunmasız ve güvencesiz
bı
rakılarak eş itsiz bir rekabet ortamı yoluyla genel ücret düzeyi dü şürülürken, diğer yandan çalış ma ortamını
n kendisinin düzensizle ştirilmesi ve
enformelleştirilmesi yoluyla i şçinin göreli olarak düzenli ve rutin olan
kültürüne yönelik de bir dönü şüm süreci ba şlatılmaktadır. Öte yandan,
enformel sektörde istihdam olana ğı bulan işçi açı smdan da ciddi bir yedek
sanayi ordusu bask
ısı nedeniyle despotik kontrolün art ınlması yoluyla
emeğin sermayeye bağmılılığı yeniden tanımlarımaktadır.
Bir baş ka deyişle, yaygı n birikim rejimi için neo-liberal temelde
hazırlanan bir düzenleme biçimiyle kar şı karşıya bulunınaktayı z. Bu yeni
politikanın ana noktası m ise, esnekleş tirme ve buna uygun kurumlar
oluşturmaktadır. Yeni birikim rejiminin temel noktas ını oluşturan esnek
firma modeli giderek yaygmla şmalctadır. Sermaye, Fordizm döneminde
sosyal ücretin parçalar ı olarak de ğerlendirilebilecek ödünlerini tekrar
almak istemektedir. Nitekim, yukar ı daki kurumsal düzenlemelere bak ıldığında, sosyal güvenlik sistemiyle ba ğ kurulursa, bir yandan atipik istihdam yoluyla prim oranlarında ve primlerde bir dönü ş ümün olacağı ve
güvencesiz bir i şgücü piyasas ı yaratılacağı çok rahat söylenebilir. öte
yandan, emeğin korunmasına iliş kin düzenlemelerin de dönü ştürüldüğü
ve buna iliş kin kurumsal koruma mekanizmalannı n kaldı
r ıldığı ya da
işlevsizleştirildiği de belirtilebilir. Yeni yap ılanma, kendi yans ımasını ulusal
tüketim talebinin bir kayna ğı olarak betimlenen ücret düzenlemesinin
Keynesyen inşasının tam aksi şekilde uluslararası üretim maliyeti olarak
tanımlanınasında bulmaktadır. Ücrete dönük maliyet vurgusu, hem ücretin
sabit bir maliyet olarak görüldü ğü yenilik ve sürekli yeniden-kalifiicasyon
(Japon ve Alman ekonomileri gibi yüksek katma de ğerli ekonomiler),
hem de değiş ken bir maliyet olarak görüldü ğü kısa dönem ve emek esnekligi (İngiltere ve ABD gibi neo-liberal ekonorniler) ile ii şkilidir.
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Bu esnekleş tirme sürecinin önemli bir halkas ını da devletin kendi içindeki emek rejimi olu şturmaktadı r. Devletin kendi içindeki emek rejimi,
bir yandan üretilenin massedilebilmesine yönelik talebi düzenleyici bir
işlev görürken, diğer yandan birikim rejiminin egemen tarzm ı da yansıtarak pazarın yönlenmesinde ve istikrarmda etkili bir rol oynar. Fordizmde
özellikle kamu istihdanu ıun yüksek düzeylerde tutulmas ı, kamusal hizmet
ve üretime yönelik faaliyetlerin özellikle pazan düzenleyici ve yönlendirici
ndan önemli bir etken idi. Fordizm'in krizinden itibaişlevi, Pordizm açısı
ren, devletin içsel emek rejimi de dönü şmeye başlanuş hr. Özellikle, istihdam seviyeleri dü ş ürülürken, hizmet ve üretim faaliyetleri bir yandan
özelleştirme, di ğer yandan da piyasala ştırma ve metalaştı rma politikaları
yoluyla talep aç ısından kontrol edici i şlevinden uzaklaştırılmakta; öte
yandan ise kalite kontrol çemberleri, norm kadro uygulamalan gibi modeller aracılığıyla da Fordizm'in kariyer, tecrübe ve bürokrasisine dayanan
personel rejimi dönüştürülmektedir.
Yeni bir birikim rejiminin ortaya ç ıkış süreci olarak tanmıladığımız bu
dönemde, devletin yeniden yap ılanmasında ana noktayı , devlet ve firma
söylemi olu şturmaktadır. Fordist dönemin unsurları olan planlama ve
verimliliğin yerini, esneklik ve giri şimcilik almıştır. Aynı şekilde, para
biçimi terimlerindeki dönü şümlere baktığımızda, geçi ş süreci sonrasrnda
ulusal paranın ve mali özerkliğin göreli olarak etkisizleş mesi, ulusal ekonomilerin giderek artan oranda s ınır ötesi akışkanlık kazanmış sermaye
larını
akımlarının etkisiyle yön bulmas ı, kitlesel ve değişken sermaye akını
görmekteyiz. Yeni devlet biçimi, küresel rekabet, yenilikler ve ölçek ekonomileri çarkıyla bütünleş en arz-yönlü makro-ekonomik politikalara do ğru yapısal bir yönelimle kendisini uyarlamaktad ır (Boyer k Dache, 1996).
Nitekim, Türkiye örneğinde de görüldüğü üzere, Keynesyen refah
n
devletindeki bu dönü şümün arka planındaki smıfsal dinamikler de yayg ı
birer
birikim rejimi için yeni bir hegemonik stratejinin ana unsurlar ının
birer ortaya ç ıkanlması olarak değerlendirilebilir. Bu aç ıdan bakılınca,
ısıra, Forn neo-liberal stratejiyle yeniden yap ılandınlmasının yan
pazarı
dist-Keynesyen refah devletinin oynad ığı toplumsal bütünle ştirme rolü
ve temsil biçiminin de dönü ştüğü görülmektedir. Fordizm'e özgü olan
makro ve mikro korporatizmin terk edilerek, bir yandan eme ğin merkezi
örgütlerinin temsil i şlevleri sınırlandırılmakta, di ğer yandan da refah devletinin toplumsal yeniden üretimde pazar d ışı alanda oynadığı rolde aktif
işgücü piyasası politikaları yoluyla sermayenin miyopik konjonktürel yakndaki bağmtımn
laşımına terk edilmektedir. Planlama ve istihdam aras ı
in
yeniden
üretiminde
devletin oynayoluyla,
emeğ
ortadan kaldırılması
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dığı rol pazarın ajanlarına terk edilirken, bunun politik yans ımaları yoluyla
Fordizm'in geleneksel siyasal uzla şma zemini ortadan kaldırilmakSdır.
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ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU
AÇISINDAN,
59. HÜKÜMET' İN UYGULAMALARI
Av. Noyan ÖZKAN*

1. GİRİŞ
na,
1972 Stockholm-insan ve Çevre Konferans ı'nda, ilk defa kaikmı
gelişme ve çevre koruma kavramları birlikte ele alınmış ve dünyanın geleceği bu açıdan tartışılmaya başlannııştır. Konferans'tan sonra, 1972 y ılmda
UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü) kurulmu ştur. Türkiye, 1982 Anan katkılarıyla, anayasanın genel
yasası'na, o dönem Türkiye Çevre Vakf ı'nı
antidemokratik yapısmdan farklı olarak 56. madde (sa ğlıklı ve dengeli
bir çevrede yaşama hakkı) konulmuştur.
1983 yılında, 2872 No'lu Çevre Kanunu ve 09.08.1991 tarihinde, Çevre
nda 443 No'lu Kanun Hükmünde
Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkı
Kararname yürürlüğe girmiştir. 01.05.2003 gündü ve 4856 No'lu Çevre ve
n Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile; 443 No'lu
Orman Bakanlığı'nı
KHIC yunırlükten kaldırılmıştır. Ancak, bütçeden alman paym %o 2 civannda olması ve kötü politikacı lar nedeniyle, çevre koruma uygulamalan
maalesef geriye gitmektedir. Nehirler, göller kurutulmakta; ormanlar,
sulak alanlar, biyolojik rezervler ac ımasızca katledilmekte; kültür ve tabiat
varlıklarma parasal kaynak olarak bakılmaktadır.
Özellikle, Dışişleri Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı bürokratlannın değerli katkılan ve sivil toplum örgütlerinin baskılanyla, uluslaraiası çevre
koruma sözleşmelerinin birçoğuna imza atılmıştır. Ancak, geçmiş hükün 90. maddesi uyannca, kanun hükmünde olan bu
metlerin, anayasanı
sözleşmeleri genel olarak gözardı ettikleri, acı bir gerçektir. Bu yazımızda,
anılan sözleşmelerden önemli gördüklerimizi ve 59. Hükümet'in bu sözleş melerle çeliş en politikalarını mercek altma alacağız.
*Avukat; İzmir Barosu Önceki ba şkanlarından.
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II. BIRLEŞMİŞ MİLLETLER HUKUKU
1972 Paris-Dünya Kültürel ve Do ğal Mirasının
Korunmasına Dair Sözleşme
(14.04.1982 günlü ve 2658 No'lu Kanun'la kat ılmamız uygun bulunan
bu sözleşme, 23.05.1982 günlü, 8/4788 No'lu Bakanlar Kurulu karanyla
onaylanmış ve 04.02.1983 günlü ve 17959 No'lu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
Başlangıç ilkelerine göre, kültürel ve doğal mirasın parçalannın istisnai
bir öneme sahip olduğu ve bu nedenle tüm insanl ığm dünya mirasının
bir parçası olarak muhafazasının gerektiği, belirtilmiştir.
Sözleşmenin 4. maddesine göre; taraf devletler, 1. ve 2. maddelerde
sözü edilen ve toprakları
nda bulunan kültürel ve do ğal mirasın saptanması, korunmas ı, muhafazası, teşhiri ve gelecek kuşaklara iletilmesinin
sağlanması görevinin öncelikle kendisine ait oldu ğunu kabul eder.
Bu amaçla, sözleş menin 8. maddesi ile, UNESCO'ya ba ğlı "Dünya
Mirası Komitesi" kurulmuştur. UNESCO'ya bağlı ICOMOS (Uluslararası
Anıtlar ve Sitler Konseyi), anılan Komite'nin toplantıları
na dan
ışman olarak katılmaktadır. Bu komite, taraf devletlerin önerilerini dikkate alarak,
bir Dünya Kültür Mirası Listesi hazırlayıp, yayımlamaktadır. Ayrıca, "Tehlike Altındaki Dünya Kültür Miras ı Listesi" yayıınlanmaktadır. Komite,
bu listelere dahil olan veya dahil edilmesi muhtemel bulunan yerlere ait
uluslararası yardım isteklerini değerlendirir. Sözleşmenin 15. maddesi
ile kurulan "Dünya Mirası Fonu", anılan amaçlar için kullanılır.
27. madde uyarı
nca, taraf devletler, kendi halklar ının, sözleşmenin
1. ve 2. maddelerinde tanımlanan kültürel ve do ğal mirasa kar şı bağlılık
ve saygı hislerini güçlendirmek için, bütün uygun araçlarla ve özellikle
eğitim ve tanıtma programlarıyla çaba göstereceklerdir.
1992 Çevre ve Kalkı nma Üzerine Rio Zirvesi Sonuç Deklarasyonu
16 Haziran 1972'de Stockholm'de kabul edilen Birle şmiş Milletler insan ve Çevresi Konferans ı Deklarasyonu teyit edilmi ş ve 14 Haziran
1992'de bu deklarasyon yayımlanınıştır.
- İnsanlar, doğ a ile uyum içinde sağlıklı ve verimli bir hayata layıktır
(mad. 1).
- Sürekli ve dengeli kalkınmanı
n gerçekleşebilmesi için, çevre koruma, kalkı
nma sürecinin entegre, bir parças ın
ı oluşturacaktır; ayn olarak
düşünülemez (mad. 4).
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ın katıÇevre konulan en iyi şekilde, ancak ilgili bütün vatandaşlar
lımı ile yönetilir. Devletler, geniş çapta çevre bilgilendirmesi yaparak,
kamuoyunun aydınlatılmasını ve katılımını gerçekleştirecek ve teşvik
edecektir (mad. 10).
-

1992 Rio-Gündem 21 Sözle şmesi
- Hükümetler, iş çevreleri ve kalkınma kuruluşları, kalkınma projelerinin biyolojik çeşitlilik üzerine etkisinin nas ıl değerlendirileceğini ve
bu çeşitliliği kaybetmenin maliyetinin nasıl hesaplanaca ğım öğrenmelidir.
n geniş ölçüde katılmasıyla
Önemli etkileri olabilecek projelerde, halkı
çevresel etki de ğerlendirmesi yapılmalıdır.
- Hükümetler, zararl ı, atık riski yüksek üretim sistemlerinin yavaş
yavaş kaldırılmasını teşvik etmelidir.
- Kişiler, gruplar ve kuruluş lar, özellikle kendi toplumlannı etkileyebilecek çevre ve kalkı nma kararlarını bilmeli ve bunlara katılmalıdır.
Insanlara kararlar hakkında bilgi vermek için, ulusal hükümetler, ki şilerin
ı sağlamanma konulanyla ilgili bütün bilgilere ula şmasın
çevre vé kalkı
lıdı r. Bu bilgi, çevre üzerine öPemli etkisi olan veya olabilecek üretim ve
faaliyetleri ve çevre koruma önlemlerini içermelidir.
- Hükümetler, yerli insanlara ait toprakların, çevreye uyum sağlamayan ve kişilerin sosyal ve kültürel aç ıdan uygun bulmadığı faaliyetlerden
korunması gerektiğini anlamalıdır.
1992 Rio-Biyolojik Çe şitlilik Sözleşmesi
(BKK, 96/8857, RG: 30/6/1996-22860; 4177 No'lu Kanun'la onayland ı.)
- Aınaç, biyosferdeki yaş am sürdürme sistemlerinin idame ettirilmesi ve biyolojik çe şitliliğin korunmas ıdır. Taraf devletler, ulusal stratejiler,.
planlar ve programlar geli ştirecek ve uygulayacaktır. Sözleşme Sekreteryası'na her yıl, uygulamaları içeren raporlar sunulacaktır.
- Akit taraflardan her biri, mümkün olduğu ölçüde ve uygun biçimde; koruma alanlarından veya biyolojik çeşitliliğin korunması için özel
tedbirler alınması gereken alanlardan olu ş an bir sistem oluşturacaktır
nı ve yaşaya(8/a). Ekosistemlerin ve doğal yaş am ortamlarının korunması
bilir tür popülasyonlarmın doğal ortamında tutulmasını teşvik edecektir
(8/d).
i koruman
ın öneminin ve bunun
- Akit taraflar, biyolojik çeşitliliğ
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için gerekli tedbirlerin anla şılmasını, medya aracılığı ile yaym1nmasmı
ve bu konuları
n eğitim programlar
ına dahil edilmesini kolaylaştıracak
ve teşvik edecektir (13/a).
- Madde 14/1 (a): Sözle şen devletler, biyolojik çe şitlilik için önemli
olumsuz etkiler doğurabilecek mevcut proje önerilerinin, bu olumsuz etkileri engellemeye veya en aza indirgemeye yönelik bir çevresel etki de ğerlendirmesine tabi tutulmas ını öngören uygun işleyiş leri yürürlüğe koyacak
ve elverdiğince halkı
n da bu işleyişlere katılmasını sağlayacaktir.
111. AVRUPA KONSEY! HUKUKU
1979 Bern -Avrupa Konseyi- Avrupa'nın Yaban Hayali ve
Yaşama Ortamlarını Konma Sözleş mesi (KG: 20/2/1994-18318)
- Madde 3: Her akit taraf, yabani fiora ve fauna ile, do ğal yaşama
ortamların
ın, bilhassa nesli tehlikeye dü şmüş ve düş ebilecek türlerin,
özellilde endemik olanlarmı n ve tehlikeye düşmüş yaşama ortamlarının,
bu sözleş me hükümlerine uygun olarak muhafazas ı amacıyla ulusal politikalarmı geliş tirecektir. Her akit taraf, planlama ve kalk ınma politikalannı
saptarken ve kirlenme ile ilgili mücadele önlemlerini al ırken, yabani fiora
ve faunarun muhafazasma özen göstermeyi taahhüt eder.
- 13. madde ile, Sözle ş me Daimi Komitesi oluşturulmuş tur. Daimi
Komite, bu sözleş menin uygulanmasını izlemekle yükümlüdür. Sözleşmenin ekinde, koruma altı na alman fiora ve fauna türlerini içeren listeler
ile yasaklanan av metot ve araçlar
ı yer almaktadır.
1985 Granada-Avrupa Mimari Miras ının Korunması Sözleşmesi
(KG: 22/7/1989-20229)
Taraf devletler, mimari mirasm korunmas ı için yasal önlemler almay ı,
bu önlemler çerçevesinde ve her ülkeye ve bölgeye has yöntemlere göre
anıtların, bina gruplarının ve ören yerlerinin korunmas ı
nı taahhüt eder
(mad. 3).
Taraf devletler, mimari mirasm korunmas ı
nı, kırsal yörelerle şehirlerin düzenlenmesinde ba şlica hedeflerin arası
na dahil etmek ve bu gereksinmenin hem düzenleme planları
n ın hazırlanması , hem de uygulanması
aşamaları
nda dikkate alınmasın
ı sağ lamakla, yükümlüdür (mad. 10).
20. madde uyarı nca, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafı
ndan
kurulan "Uzmanhk Komitesi", bu sözle şmenin uygulanmasını takip edecek
ve devletler haklunda haz ırlayacağı raporları AK Bakanlar Komitesi'ne
sunacaktır.
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1992 Valette-Arkeolojik Miras ın Korunmasına İlişkin
Avrupa Sözle ş mesi (KG: 13/11/1999-23845)
Sözleşmenin ba şlangı ç ilkelerine göre, arkeolojik miras ı koruma sorumluluğu, yalnızca doğrudan ilgili devlete ait de ğildir. Bozulma tehlikesinin azaltılması ve uzman deneyim de ğişimi suretiyle, korumanın gerçekleştirilmesi bak ı mmdan sorumluluk, Avrupa ülkelerinin tümüne aittir.
Taraf devletler, arkeolojik miras ı n bir envanterinin yapılması ve anıtların veya korunan bölgelerin s ınıflandırılmasım; maddi izlerin gelecek
kuşaklar tarafından incelenmek üzere korunmas ı için, toprak üstünde ya
da su alt ında görünür bir kal ıntı olmasa bile, arkeolojik rezerv alanlar ı
oluşturmayı öngören bir yasal rejim olu şturmayı taahhüt etmi ştir.
13. madde uyarınca, sözleş menin uygulanmasını izlemek ve denetlemek üzere Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi taraf ından bir "Uzmanlar
Komitesi" kurulmuştur.
nı.

AVRUPA BİKLİĞİ HUKUKU

Helsinki'de toplanan AB Konseyi'nin 11 Aral ı k 1999 tarihli, Başkanlık
Sonuç Bildirgesi'nin 12. maddesi uyar ı nca, Türkiye, diğer aday devletlere
ı kriterler temelinde Avrupa Birli ği'ne katılmaya yöuygulananlar ile ayn
nelmiş bir aday devlettir. Bu bak ımdan, adayl ık sürecinde, AB üyelerinin
taraf olduğu sözleş me ve direktiflere uygun bir mevzuata sahip olmakla
ve uygulamada bunlan dikkate almakla yükümlüdür.
AB Komisyonu taraf ından 1998 yılı nda uygulamaya konulan, Toplunca, Çevresel Eylem Planlar ı uygulanmakluk Biyoçeş itlilik Stratejisi uyarı
tadır. Ayrı ca, AB 2000 Natura Network, uluslar ve kurumlar aras ında,
iletişim ve bilgi erişimi sağlamaktadı r. öte yandan Türkiye, Avrupa Çevre
Ajansı üyesidir.
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Biri
Komisyonu
ve Avrupa Adalet Divan ı , çevre koruma konusuna kenliğ
dine özgü mevzuat, organizasyon ve kararlarla özel ve ciddi bir önem
vermektedir.
02.10.1997 tarihinde imzalanan Amsterdam Antla şması, yüksek düzeyli
çevre koruma ve çevre kalitesinin iyile ştirilmesini sa ğlamayı amaçlamaktadır. (Geniş bilgi için bkz. Doç. Dr. Sevim Budak, Avrupa Birliği ve Türk
nları.)
Çevre Politikas ı ve Türkiye'nin Uyum Sorunu, Aralık 2000, Büke Yayı
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AB, 92/43/EEC HABİTAT'lar Direktifi
Vahş i fiora ve fauna türleri ile ya ş ama ortamdan ve sitlerin korunmas ı,
taahhüt edilmiş tir. Özellikle, BM Biyolojik Çe şitliliğin Korunmasına ilişkin
Sözleşme'ye atıfta bulunulmak suretiyle, üye devletlerin ve aday devletlerin
bu sözleş me ilkeleri çerçevesinde direktife uygun önlemler almakla yükümlü
oldukları belirtilmiş tir. içlerinde Türkiye'nin de bulundu ğu aday ülkeler,
her iki yılda bir, AB Komisyonu'na bir genel durum raporu sunacakt ır.
AB, 85/337/EEC ÇED Direktifi

AB ülkelerinde gerçekle ş tirilecek her türlü projenin, teknik planlama
ve karar almasürecinin ba şlangı cmda, projenin çevresel etkileri dikkate
alınmalıdır.
V. HÜKÜMETIN ÇEL İŞKİ Lİ: POLİTİKALARI
Öncelikle, Ülkemizde çevre koruma mevzuat ınm yeterli .olduğunu
tespit etmekle ba şlayalım. AnSk, ülkemizin doğal kaynakları
nın ve çevresinin son yirmi y ılda çok süratli bir şekilde tahrip oldu ğu ve bu sorunun
siyasi ve bürokratik uygulamalardan kaynakland ığı da acı bir gerçektir.
Elbette bundan önceki hükümetlerin, "çevre koruma politikas ı"nı yatırı mlar önünde engel gören, adeta 5 Haziran'da sokaklarda çöp toplamakla, Dünya Orman Günü'nde fidan dikmekle e şdeğer bulan duyarsız
uygulamalarını unutmadık. Örneğin, Gökova-Yatağan Termik Santralleri
ve Bergama Altın Madeni ile ilgili mahkeme kararlar ı
na karşm, muhtelif
hükümetler tarafı
ndan çıkar
ılan gizli Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile
anayasa ihlal edilmek suretiyle, bu tesislerin i şletilmesine devam edilmektedir. Elbette, mahkeme kararlar ını n gizli Bakanlar Kurulu kararlar ıyla
ortadan kald ırıldığı bir devletin, yalnzca AB Uyum Reform Paketleri
çıkarmakla hukuk devleti olamayaca ğı bellidir.
59. Hükümet, geçmi ş te bu alanda derin izler bı rakan Özal hükümetlerinin "çevre zararlısı politikaları"ru planlı bir biçimde ve pervas ızca icra
etmeye başlamıştır.
Maden Kanunu Tasar ısı, anayasanı
n 169. ve 170. maddeleri, 2B Tasansı , Hazine Arazilerinin Üçüncü Şahıslara Satılması Hakkındaki Kanun,
Orman Kanunu'nda De ğiş iklik Kanunu, ÇED de ğerlendirme • sürecinin
otuz güne indirilmesi gibi aylard ı r kamuoyunu meş gul eden mevzuat
giriş imlerinde ortak noktalar a şağıya ç ıkarılmıştır.
1. Hükümet, AB'ye uyum sürecinde ç ıkardığı 6. ve 7. Uyum Paketleri
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ile olumlu adımlar atmıştır. Demokratikleşme sürecinde, önemli hukuk
reformları yapılmıştır. Ancak, uygulama kapasitesi ve performansı, düşük
ve yetersizdir. TOBB ve TÜSİAD dışındaki sivil toplum kurumlar ının
görüşlerine itibar edilmemektedir.
ndan ve standartlarmdan habersiz
2.Hükümeti AB'nin çevre politikası
görünmektedir. örneğin, bir yasa tasarısı içinde yukarıda sayılan sözleşmelerin hemen hepsini ihlal eden, "do ğal sit alanlannda % 3 oranmd
yapılaşmayı öngören" bir hüküm konulmuş ve son anda TBMM Genel
Kurulu'nda geri çekilebilmiştir. Avrupa Birli ği, yukarıda belirtilen BM
ve Avrupa Konseyi Çevre, Kültür ve Tabiat Varl ıklan Koruma Sözleşmeleri'nin hemen hepsine imza koymu ştur. Ancak, hükümet ve özellikle
n ciddiyeÇevre ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanl ığı, olayı
görünmemektedir.
tini kavramış
3. 2B, bir başka deyişle, orman niteliğini yitirmiş arazilerin satışı hakkındaki anayasa de ğişikliği girişimi, çarpıcı bir örnektir. 12 Eylül Askeri
Cuntası'nın mirası olan bu anayasanın bırakmız değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi gerektiği konusunda önemli bir kamuoyu oluşmuştur. Hükümet ise, on aydır, aralarında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'm da bulunduğu orman işgalcilerine rant sa ğlayacak ve ondan ödüllendirecek bir
anayasa değişikliği için canla başla propaganda yapmaktad ır.
Asli görevi ormanlar
ı ve çevreyi korumak olan Çevre ve Orman Ban ve TV'de, "2B arazilerinin satışı" amacıyla propkanı, sürekli olarak, bası
aganda yapmaktadır. 2B orman arazilerinin, orman köylüleri dışında kalan
n ı önleyen Anayasa Mahkemesi Kararlan ile;
üçüncü şahıslara satılması
aralarında baroların, sendikalann, kooperatiflerin ve sivil toplum kurumlarmın da bulundu ğu altmış civarmdaki sivil toplum örgütünün tepkileri
yok sayılınaktadı r. (Bu konuda geni ş bilgi için bkz. Onnancılık Hukuku,
Türkiye Çevre Vakfı Yayın, Ankara 1999.)
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Genel Müdürü Claude Martin,
Çevre ve Orman Bakan ı Osman Pepe'den, TBMM'ye bir kez daha
getirilecek orman vasfını yitirmiş arazilerin satışına ili şkin anayasa
değişikliğ i teklifinin yeniden gözden geçirilmesini istemi ştir. WWF
tarafından Çevre ve Orman Bakanl ığı'na gönderilen mektupta,
"Türkiye'nin, '4. Avrupa Orman Bakanları Konferansı Viyana
Deklarasyonu'nda, orman alanlar ının korunması yönünde taahhütte
bulundüğu" anımsatılmıştır (bkz. Milliyet, 01.10.2003).
nda temel
4.Uluslararası Çevre Koruma Mevzuatı'nda ve uygulamas ı
"çevreye
zararı
olabilecek
projeve
şeffaflık",
alınacak, "yönetime katılım
ler hakkında yurttaşların bilgilendirilmesi", "kültür ve tabiat varl ıklarının
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envanterinin yapılması, kesin koruma altına alı
nması ve gelecek ku şaklara
iletilmesi" ilkeleri, raflarda küflenmeye terk edilnıiştir.
Örneğin, "Bilgiye Erişim Kanunu", raflarda beklemektedir. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu çerçevesinde haz ırlanan, "1998 Aarhus-Çevre Konularmda Bilgiye Erişim, Karar Vermeye
Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi" imzaya açılmış olup,
30.10.2001'de yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin 3/9. maddesine . göre, "Sözleşmeye taraf olan bir devletin ülkesindeki herkes, çevreyle ilgili bilgiye
ulaşabilecek, bu alanlarda almacak kararlarda söz sahibi olabilecek ve
çevreyle ilgili konularda dava açabilecektir"
Türkiye, Aarhus Sözleşmesi'ni onaylamaktan kaçmmaktadır. Ancak,
er veya geç, onaylamak zorunda kalacakt ır.
5. Hükümet ve ilgili bakanlıklann, çevre korumaya yönelik bir plan,
program ve uygulamasının olmadığı anlaşılmıştır.
TBMM Genel Kurulu'nun 27.06.2000 gündü, 119. Birle şimi'nde alman,
"Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Be ş Yıllık Kalkınma Planı"nın onaylanması hakkındaki kararının XIII. bölümünde, çevre sorunlar ını çözmek
için Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Plan ı'nın (UÇEP) hazırlandığı belirtilmiştir. Amlan karar uyarı
nca, "Insan sağlığını, ekolojik dengeyi, kültürel,
tarihi ve estetik değerleri korumak suretiyle, ekonomik ve sosyal geli şmeyi sağlamak esastır."
Uygulamada ise ne UÇEP'ten, ne de çevre koruma ilkelerinden
bahseden bir kamu görevlisine rastlama olana ğı yoktur.
Dikkat edilirse, Çevre ve Orman Bakanlıklan ile Kültür ve Turizm
Bakanlıkları birleştirildikten sonra, çevre, kültür ve tabiat varl ıkların
ın
korunması platformunda kamu yönetiminin sesi kesilmiştir. Oysa, Avrupa
Konseyi ülkelerinin büyük bir ço ğurıluğunda, Çevre Bakanlığı müstakildir.
Çevre Bakanlığı, adeta 2B arazilerinin satış kampanyası direktörlüğüne
dönüşmüş tür. Bu durum son derece üzücü ve dü şündürücüdür.
VI. SONUÇ
59. Hükümet'in neo liberal ideoloji kaynakl ı, "Bırakınız yapsınlar,
bırakmız geçsinler." politikas ı ile, ülkemiz do ğal kaynakları büyük bir
tehdit altı
na girmiştir. Üniversitelerin, sivil toplum kurumlar ının, siyasi
partilerin, sendikaların ve Anayasa'nın 56. maddesi uyar ınca, "sağlıldı
ve dengeli bir çevrede ya şama hakkı"na sahip olan yurtta şları
n, bu kötü
gidişe dur demesi için organize olmalar ı ve alternatif içeren tepkilerde
bulunmalan gerekmektedir.
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AVRUPA B İ RLİĞİ SÜRECİ,
SADECE BE ĞENDİKLERİM İZİ ALIP
UYGULAMAKTAN MI İBARET?
Gökmen YALÇIN

Avrupa Birli ği'ne girmenin tek bir anahtarı var: Hukuk!
Ortak politikalar ın yansıtıldığı hukuki altyap ı mn geliştirilmesi...
Gerçekte, Avrupa Birliği doğrultusunda yazı lan ve ilerleme kaydedilen
pek çok konu var. Ancak bir tanesi, bu süreçte kararl ılığmiiza gölge düşürebilecek ve gerçek güdülerimizi istemeden de olsa ortaya koyabilecek
n korunması.
nitelikte: Çevrenin ve do ğanı
Eğer siz de çevre konusunu popüler ama içi bo ş, özellikle de gelişmesi
gereken bir ülke için gereksiz bir engel olarak görüyorsan ı z, makaleyi
burada terk edebilirsiniz. Ancak, çevre ve do ğa korumasının, ekonomik
gelişmenin gerçek bir parçası olduğu ve uzun vadeli tutumlarm geçerli
n korunmasının,
olması gerektiği görüşüne sahipseniz, çevrenin ve do ğanı
Avrupa Birliği'nin gündeminde neden bu ölçüde yer tuttu ğunu ve bu
değerli deneyimden yararlanmanın gerekliliğini cevaplamak zor olmayacaktır.
Gelecek yüzyılda ülkemiz, sağlıklı , zengin ve kendine güvenen bir
ülke mi olacak? Yoksa, ya şanümiza do ğamızdan, canlılaruTuzdan, kendi
müreffeh ya şantmuz ve sağlığmuzdan bir çırpı da edirıdiklerimiz u ğruna
vazgeçerek mi devam edece ğiz?
Avrupa'nın üye ülkeleri, bu konuda ciddi bir tecrübe edindiler. Küçücük bir deltayı korumak için her yıl milyonlarca dolar ak ıtmakla ü bilimsel
çalışmalara yatınm yapmakla, kaybettikleri do ğayı geri kazanmaya çabalıyorlar. Bu süreç, do ğanın taraf kabul edildiği, onun sürekliliğini garanti
n ve hukuk alanının gelişmesine sebep oldu: Avaltına alan bir politikanı
rupa Birliği'nin, kuş , HABITAT-Çevresel Etki De ğerlendirme, Özel ÇED
vb... direktiflerinden oluş an çevre rnevzuatı.
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Avrupa Birli ği'ne başvuruda bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin, kabul
edilmeden önce karşılaması gereken Kopenhag Kriterleri; siyasi, ekonomik
ve topluluk mevzuatı nm benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplan ır.
Mevzuatın benimsenmesi icriteri gere ğince, Türkiye'nin, tarım, ulaşım,
enerji, taşımacılık politikalan yanında; çevre alanlardaki her türlü düzenlemesine uyum sağlaması öngörülmektedir. Buna ek olarak, Kat ılım Ortakligi Belgesi de Türkiye'nin kı sa vadede tamamlamas ı veya somut olarak
ileriye doğru adımlar atması beklenilen öncelikli konular aras ı
nda, uluslararası çevre sözleşmeleri yan
ında -yukarıda sözünü ettiğimiz- doğa
koruma, su kalitesi, entegre kirlilik önleme ve at ık madde yönetimiyle
ilgili yasal düzenlemelerin mevzuata aktarııru ve uygulanmasına başlanılması ve Çevre Etki De ğerlendirmesi direktifinin uygulamaya konulmas ıru
vurgulamaktadır.
Avrupa Birliği konusunda, hükümet, geçtiğimiz yasama döneminde
yoğun bir çalışmayı geride bırakmıştı r. Ancak, çevre konusunda gerekli
ilerlemeyi kaydetmek yerine, söz konusu çevre mevzuatma ayk ın politika
ve tasanlara öncelik vermi ş , hatta ilgili uygulamalar gündeme gelmeden
önce doğal alanları paraya çevirme politikasmı yasama dönemine yansınuştır.
Hükümet, doğal alanların paraya çevrilmesi amac ıyla üç farklı yasa
tasarısı üzerinde çalişmıştır. Bunlardan ilki, onaylamp yürürlü ğe giren,
"Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanl ığı'nın Teş kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De ğişilclilc Yapılması Kanunu"dur.
Başlangıçta, Doğal Sit Alanlan'nın irnara açılışı hükümlerini de bar ındıran
bu kanun, süreci salt hazine arazilerinin satışmı olanaklı hale getiren maddelerin varlığıyla onaylanmıştır. Bir diğeri, Maden Yasa Tasarığı , Meclis
Başkanı 'nca iletilen ilgili komisyonda onaylanmış olmasına rağmen, başta
madencilik yatırımlarmı Çevresel Etki Değerlendirmesi dışı
nda bırakma
girişimi sebebiyle ortaya ç ıkan büyük tartış malar sonucu Komisyon'a geri
gönderilmiştir. Üçüncü ve en meş hur olan
ı, orman satışı
nı olanalclı kılma
amacıyla hazırlanan ve kimsenin reddetmek istemeyece ği, milletvekili
seçilme yaşı
nın düşürüldüğü madde ile birlikte önerilen anayasa de ğişikliğidir. Bu değişiklik, Sayı
n Cumhurba şkanı'mızca reddedilmi ştir ve referandum tartışmaların gündeme getirmi ştir.
Bu süreçte, Sayı
n Cumhurbaşkanı'mızı
n öne sürdüğ
ü gerekçelerde,
hayati önem taşıyan ifadeler bulunmaktad ır. Gerekçelerde işaret edildiği
gibi, ödün ve afların, ormanlarıınızm üzerindeki baskıyı ortadan kaldı
rmak yerine, geçmi şte olduğ u gibi yok olmasını teşvik edeceği açıktı
r.
262 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

çevre

Gökmen YALÇIN?

nı imar ıslah planları ya da imar
Gerçekte, bu yaklaşımın olası sonuçları
afları politikasının getirdiklerine bakarak de ğerlendirmek yanlış olmaz.
istanbul, nasıl yasadışı yollarla büyümesine göz yumulan ve i ştahlı
giriş imciler için bir cennet haline getirilmi şse; gerçekte bu güncel yasal
değiş ildikleriyle gündeme getirilen bu tutumun, tüm Türkiye'ye yay ılmasıdır. Ormanlarmuz, fundahklar ımız, meralarınuz ve kıyılarınuz için beklenen scinuç, belki de İstanbul'dan daha vahim olacaktır. Gerekçeler arasmdaki diğer dikkat çekici nokta, orman i şgal eden girişimlerin affıyla,
n kazançlı olduğunun vurgulanması ve kamu
yasal değil yasadışı yolları
n
ılmasıdır. iş galci tutumlarla zengin olmanı
bir
nevi
hiçe
say
yararının
körüldenmesidir
ğinin
devletçe destek görmesi, bir nevi gelir dengesizli
ve bu, devletin asil sorumluluğu ile doğrudan çatışmaktadır.
Bu tasarılar ve temelde bu tasarıların teşvik ettiği tutun-dar, kendi
anayasamız baş ta olmak üzere, AB'nin Çevre Mevzuat hükümlerine de
ı satma,
aykırıdır. Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı , hükümetin ormanlar
doğal sit alanlarını imara açma ya da resmi statüye sahip alanlarda dahi
maden arama gibi faaliyetlerini engelleyecek hükümler ta şır.
Örneğin, AB HABITAT Direktifi'ne göre, Avrupa'n ın önemli koruma
alanlarından oluş an ekolojik ağı, Natura 2000 ad ı altında kurulacaktır.
ndan 79/409/EEC No'lu
Madde 3.1, Natura 2000 ağının, üye ülkeler tarafı
Direktif e uygun olarak s ınıflandırılan özel koruma alanlar ını içereceğini
işaret eder. Bu nitelikleri sa ğlayan alanlar -ki say ısız bilimsel çalışmalar
aracılığı yla bu alanlar bilinmektedir- üye ülkelerce önemli koruma alanlar ı
ilan edilecektir. Di ğ er bir maddede, özel koruma alanlar ında, türlerin
rahatsız edilmesini ve do ğal HABITAT'larm ve türlerin ya şam ortamlarıı
nın bozulmasmı engellemek için gerekli basamaklan yerine getirme şart
bulunmaktad ır. Öte yandan, alan üzerinde belirgin bir etki b ırakması
ın yönetimi için gerekli herhangi bir plan ya
olası alanla ilgili ya da alan
nda gerçekleştirilmiş uygulamada projenin, alan koruma hedefleri ışığı
vurgulanmaktadır.
ğı
tabi
tutulaca
ğerlendirmesine
ları
n de
AB Kuş Direktifi, bunlara ek olarak, HABITAT ve biyotoplar ın korunması, iyi halde tutulması ve tekrar oluşturulması çalışmaları;
nın oluşturulması,
a. Koruma alanları
nda kalan habitatların ekolojik
b. Koruma bölgeleri içinde ya da d ışı
ihtiyaçlara göre yönetilmesi ve iyileştirilmesi,
c. Yok edilmiş biyotoplarm yeniden olu şturulması,
d. Biyotoplarm oluşturulması önlemlerini içereceğine işaret eder.
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Ülkeler, Türkiye sınırları dahilinde de bilinen HABITAT'larm kirlenmesi ve yok olmasına karşı ya da kuşlara zarar verecek tüm etkinliklere
karşı uygun önlemleri alacak ve bunlar ı uygulamak için gerekli tüm düzenlemeleri yapmakla sorumludur.
Peki, Türkiye bu sürece haz ırlıklı mıdır? Bir ölçüde evet. Türkiye'de
korunması gerekli alanlarla ilgili ciddi veriler bulunmakta (önemli Ku ş
Alanlan, önemli Bitki Alanlan vs.) ve devlet organlarmca yürütülen do ğa
koruma yönetmelikleri ile ilgili çal ışmalar devam etmektedir. Bunlara ek
olarak, Türkiye'nin, Avrupa Birli ği sürecinden referans alarak sürdürülmekte olan ve neredeyse tamamlanmış "Doğ a Koruma Yasa .Tasla ğı"
bulunmaktadı r. Ancak eksik olan, bu giri ş imleri uygulamaya koyacak
görüş, politika ve zaman plan ıdır. Bu öylesine bir eksikliktir ki, tüm çal ışmalan devre dışı bırakmaktadır.
Doğal alanlan paraya çevirmek, di ğer bir değiş le mevcut varlığuruzı
satarak kaynak üretmek, ilk bak ışta çaresiz, doğru bir tercih gibi görünebilir. Ancak, do ğal kaynakları satmak, organ satmak gibidir; organlan
eksilen bir beden nası l sakat sayılı yorsa, ormanlannı , doğal alanlarmı
satan bir ülke de bir ölçüde sakat b ı
rakılm
ış sayılır.
AB süreci işlesin ya da işlemesin, do ğ a yok farz edilemez. Hepimizin
hayalini kurduğu daimi bir zenginlik ve refaha, do ğal değerleri tüketerek
varabileceğiniizi düş ünmenin, gerçek bir yanılgı olduğunu söylemek yanlış
olmaz.
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Kastamonu Barosu'nun Bildirisi
ORMANLARIMIZI KORUYAUM I ÖNCE HÜKÜMETTENI
Karnuoyıı nda 218 düzenlemesi olarak bilinen Anayasam ızda 3 maddelik değiş iklik içeren 4841 sayıl ı yasa. Sayı n
bit
Cumhuıba şkan ı nca 18.042003 tarihinde daha görüş ülmek üzereTüıkiye Büyük Millet Medisüıe geri gönderilmiştir. Bu
iade karanndan sonra hükümet kanad ından kesin kararl ıl ı k göstergeleri gelmiş ve 'gerekirse referanduma dahi haz ı r
olduklann ı' başla say ı n Baş bakan ve sayı n Çevre ve Orman Bakanı olmak üzere hükümetin birçok üyesi defalarca dile
getinnişlerdir.( ... )
dikkat çekti ği yerlerden birçoğ u (hemen hepsi) bilim ve fen yönünden orman niteli ğ ini 31.12.1981 tarihinden
sonra yitlmı iş yerlerdir. Tasarı yasala ş m ış olsa dahi şehlrleşmiş orman alanlar ı n ı n orman köylüsü d ışı ndaki
vatandaşlara sat ılması hukuken mümkün de ğ ildir. Aynca 25 milyar dolar (yakla şı k 35 katrilyon TL )gelir beklentisi de
gerçekçi değildir. ( ... )
Bizce 4841 sayı lı yasa tasans ı ile ulaşı lmak istenen as ı l amaç 'orman vasfını kaybetmiş aıaziledn orman köylüsü
d> şındaki üçüncü şahıslaıa satışında 169 ve Ilo. maddelerin engel teşkil etmesi sonucunda (1111 sorunu çözüme getirecek
yasal zemin hazırlamak' değ il . en önemli yerüsbj zenginliğimiz olan onnanlanm ızı , doymak bilmez küresel semiayenin
ernpeıyalistve talana zihniyetinin hizmetine sunmakt ı r.
Anayasanın 169. maddesinde yap ılmak istenen değiş iklikle orrnanlanmız üzerinde devletin tekelinde olan
hükümranlrk hakkı, özel setöde payla şılmak istenmektedir. ( ... )
Sadece devletin hüküm ve tasarrufu alt ı nda olan ormanlann işletilmesi devlet tarafı ndan ve orman köylüsü eliyle
yap ılmaktad ır. Ananejman ve di ğ er tüm üretim planlar ı devlet tarafından, bilimsel esaslar uyar ınca hazırtanmaktad ır. lJretim
ğlanmakta ve ormanlar ı n sürekliliğini sürdürmesi, kendini
planlamas ıyla orman köylüsü için önemli bir kazanç kayna ğı se
yerüemesi ve gerektiği kadarın ı n endüstriye kazand ı nlniası , kar amacı güfleksizin, kamu yaran gözelilerek, bilknselesaslar
çerçevesinde yap ı lmaktad ı r. Orman lşJetmeleri hiçbir zaman ciddi zararlar ebr ıemekte, hazineye ek yük getirmernektedir.
Hatta katkı sağlamaktad ır. Oysa yap ı lmak istenen düzenleme orman köylüsünü zora sokacak ve orman i şlebnelerini zarara
uğralacak niteliktedir.
Anayasan ın 169. maddesine 'iş lettirilir kelimesi eklenmek suretiyle yap ı lmak istenen değişiklikte kamusal yarar
gömiüyoruı.
Anayasan ın ITO. maddesinde yapılmak istenen değ işiklik, topluma yansıtıld ığın ı n aksine orman köytüsünü koruma
amaçi ı değildir. ( ... )
Ayrıca oıman köyü sın ırtan içinde kalan yerlerin sat ışı nda orman köylüsüne önceliktan ınacağı yönündekideğişiklic de
düşündün)a ıdür. Yeterli paras ı olmayan orman köylüsü Köy s ı nı rlar ı içindeki toprak için arazi mafyası ıle muhatap olmak
zorunda kalacak ve sindirtlecektir. Bu tür alanlann orman köylüsüne ücretsiz olarak verilmes! Sosyal Devlet olman ı n bir
gereğidir. (meğer Id orman lahribal ı n ı bizzat köylü yapmam ış olsun) Orman köylüsü d ışındakilere satmak tasav'nır dahi
edilmemerriir.
Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte ülke ınlan pek çok yerinde orman yang ınlan artmış, birçok turistik
yörede arazi işgalleri baş lamıştır. Henüz yasa dahi ç ıkmadan herkesin bilgisinde olan bu yakma ve açma eylemlerinin
önünün al ınması başka türlü mümkün de ğildir. Nitekim yann birçok yerde tan ık ve mahalli birııldşi beyanlanyla 1981 öncesi
mevajtdurumun ortaya çı ktığı gündeme gelecektir.

Mevcut sŞ'asa/ »dar, devletin ormanlar üzerindeki hu'kümranl ık hakkını, özel hukuktaki mülkiyel hakk ı ile eşdeğer
haAtadıc Özel veya NM kişi ve kurumlara orman arazisini tahsis ebnek, kiıa!amak, srnrdr'ni hak kz ımıek ve hatta satmak
ve devretmek konu!annda s ınırsız bir yetkisi olduğu zannındadır. ( ... )
Mevcut Hükümet (Siyasal iktidar) sadece belirli bit süre kullan ı c ıs ı olduğ u" Devletin hükümranl ık (iç egemenlik)
hakk ı n ın" s ınırlamn ı fazla zorlamaktadrr. Konu, bir lerdin baş ka birine arazi satmas ı kadar basile indirgenmek
istenmektedir, ( ... )
Kastamenu Barosu olarak böyle hayati birkonuda yap ılacakhnayasa değ iş ikliği için toplumsal biruziaşma (cansensus)
gerektiği gönJşündeyt Partamentodaki sandalye say ı sı na göre ihtimal hesaptan yap ılmasında topturosalyarargöımüyOnL.
Uzun vadede yabancılamn ormanlanmız üzerinde sözsahibi olmas ına imkan verecek ve egemenli ğ imizeyönelik ciddi
tehlikeler içeren 4841 say ıl ı yasa tasans ı n ın artık rafa kalkması gerektiğ i görü ş ündeylz. Gerek iktidar partisine,

gerekse muhalefet partilerine mensup tüm mllletvekille ıiml7J konuyu büyük önder Atatürk'ün ileri görü şlülüğü ile
değerlendirmeye ve parasal değ il ulusal çrkarlanmrz lehine sa ğduyıılu bir şekilde hareket etmeye davet adiyo ıuL
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YARGITAY KARARLARI

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
T. 02.07.2003
E. 2003/12-442
K. 2003/445

* Takibin iptali
ı
* Re'sen direnme karar
* Vekil yerine asile tebligat
* Usulsüz tebligat
(1136 sayılı Av. K. mad. 41, mad. 171;
1086 sayılı HUMK mad. 62, 68;
7201 sayılı TebI. K. mad. 11, 32.)

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme karar ının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağı tlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:
Dava, takibin usulsüz tebligat nedeniyle iptali istemine ili şkindir.
Öncelikle; her iki tarafm da bozmaya uyulmas ını istemeleri karşısında
davanın ve uyuşmazhğın niteliğine göre mahkemece re'sen direnme karar ı
verilip verilemeyece ği hususünun çözümü gerekmektedir.
Davacı borçlu yanca iptali istenen takip, ilama dayal ı olup, nafaka alacağına ilişkindir. Nafakaya ilişkin hükünüer aile hukuku kapsam ında olup,
kamusal niteliklidir. Diğer taraftan, tebligatın usulüne uygunluğu hakimin
re'sen göz önüı* alması gereken kamu düzeni yanı ağır basan hususlardancin. Her iki yönüyle de tarafların uyma istemelerine karşın mahkemece
re' sen direnme kararı verilmesi yasal olarak mümkün görülmekle ön sorun
aşılarak uyuşmazhğm diğer yönünün incelenmesine geçilmi ştir.
BB Dergisi, Say ı 49, 2003
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Davac ı /borçlu vekili 18.10.2002 tarihli dava dilekçesinde özetle;
müvekkili aleyhine Akşehir 1. İcra Müdürlüğü'nün 2002/1283 sayd ı dosyası
ile icra takibine girişilip icra emri çıkarıldığını , ancak takibin nafaka
alacağına ilişkin olduğunu, borçlu vekili olarak tarafına çıkarılması
gerektiğini, vekil ile takip edilen davalarda icra takibine geçilmesi halinde
icra emri tebli ğinin vekile yapılması mn zorunlu olduğunu, ancak icra
dosyasında borçlu anılı rken takip talebinde ve icra emrinde borçlu
vekiinin ismi geçmeyip, tebligatm borçlu asile yap ıldığım, bu nedenle
takibin iptalini istemi ştir.
Davalı/alacaklı asil usulüne uygun tebliğ e karşı n duruşmaya
geimemiş, delil de bildirmemiştir.
Tetkik Merci; "Icra dosyasmın tetkikinde Faruk Konuk (davacı ) vekili
olarak Av. Nimet Yaş a'nm vekaletnamesinin bulunmad ığı görülnıüştür.
Vekaletname olmadan (borçlu) davac ı Faruk Konak vekili oldu ğunun icra
müdürlüğünce bilinmesi mümkün de ğildir. Bu nedenle davacı (borçlu)
talebinin reddine, takibin kald ığı yerden devamı na karar vermek
gerekmiştir." gerekçesiyle davac ı (borçlu) tarafı n icra takibinin iptali
yolundaki talebin reddine, icra takibinin kald ığı yerden devanıına karar
vermiş tir. Hüküm özel Daire'ce ba şlıkta açıklanan nedenle bozulmu ş,
Tetkik Merci'nin önceki kararda direnmeye ili şkin kararı davacı vekilince
temyize getirilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyu şmazlı k; ilamda vekil olduğu
belli olan ancak ilama dayal ı takipte icra dosyasmda aynca vekaletnamesi
bulunmayan borçlu vekili yerine borçlu asile icra emri tebli ğinin uulüne
uygun olup olmadığı noktasmdadır.
11km, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin irdelenmesinde yarar vard ır.
1136 sayıh Avukatlık Kanunu'nun 171. maddesinde "Avukat, üzerine
aldığı işi kanun hükümleri ve yazılı sözleşme şartlarına göre sonuna kadar
takip eder." Hükmü yer almaktad ı r. Nitekim takip dayana ğı Akşehir
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11.06.2002 gün ve 2002/10-496 say ılı
boş anma ve nafaka konulu ilamda da davac ı/borçlunun kendisini vekille
temsil ettirdiği görülmektedir.
Diğer taraftan, 1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun
62. maddesi; "Kanunen salahiyeti mahsusa itasma mütevakk ıf hususlar
müstesna olmak üzere vekalet, hüküm katiyet kesp edinceye kadar d şvanın
takibi için icap eden bilümum muameleleri ifaya ve hükmün icrasma ve
masarifi muhakemenin tahsiliyle bundan dolay ı makbuz itasma ve kendisi
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aleyhinde de iş bu muamelatın kaffesinin ifa edilebilmesine mezuniyeti
mutazammındır.... Işbu mezuniyeti takyit edecek bütün kay ıtlar diğer taraf
indinde gayri muteber addolunur." hükmünü amir olup, ay ı n Kanun'un
68. maddesinde ise; "Müvekkili nam ına muamele yapmış olan vekil nefsini
azlettiğini veya müvekkili tarafından azlolurıduğunu dava zaptma kayıt
veya tebliğ ettirilmek suretiyle di ğer tarafa bildirmedilcçe, istifa ve azlin o
taraf hakkında hükmü yoktur." denilmektedir.
Konuyla ilgili 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 11. maddesinde ise;
"vekil vasıtası yla takip edilen iş lerde tebligat vekile yap ılır." hükmü
bulunmakta, 1136 say ıli Avukatlık Yasası'nın 41. maddesinde de "Avukat ın
vekaleten çekilmesi" ba şlığı altında aç ıkça "Belli bir iş i takipten veya
savunmadan iste ği ile çekilen avukat ın o iş e ait vekalet görevi, durumu
müvekkiline tebli ğinden itibaren on beş gün süre ile devam eder... Şu
ndan tayin
kadar ki, adli müzaheret bürosu yahut baro ba şkanı tarafı
kça, görevi
bir
özürü
olmadı
ı
lmaz
bir
sebep
veya
hakl
edilen avukat, kaçını
özrün
takdiri
lmaz
sebebin
veya
haklı
yerine getirmekten çekinemez. Kaç ını
avukatı tayin eden makama aittir." ifadesine yer verilmektedir.
Somut olaya gelince; nafaka alaca ğına iliş kin ilama dayalı takipte icra
emri borçlunun kendisini vekille temsil ettirdi ği ilam kapsamından açıkça
n vekil yerine asile gönderilmi ştir.
belli olmasına karşı
Yukarıda açı klanan tüm yasa hükümleri kar şısında icra emrinin
"vekile" ç ıkarılması gerektiğinde kuş ku bulunmamaktad ır. Bu açı k yasal
düzenlemeler varken takip dayana ğı ilam kapsamında davacı/borçlunun
kendisini vekille temsil ettirdi ği belirginken, vekil yerine asile yap ılan
tebligat .usulsüzdür. icra dosyasmda borçlu vekilinin vekaletnamesinir ı
bulunup bulunmaması da sonuca etkili görülmemi ştir.
Bunun yan ında, vekile çıkarılmış ve usule ayk ırı bir tebligat da
bulunmadığı
na , eş söyleyişle vekile hiç tebligat yap ılmadığı na göre
"usulsüz tebliğ" ile ilgili 7201 sayılı Tebligat Yasas ı'nın 32. maddesinin
de somut olayda uygulama yeri yoktur.
Ş u durumda, sonuç olarak icra Müdürü'nün icra emrinin asile
çıkanlması suretiyle, anılan yasa hükümlerine aykın işleminin varlığı açık
ve vekil yerine asile yap ılan bu tebligat ta usulsüzdür.
Merci'ce; Hukuk Genel Kurulu'nca da usul ve yasaya uygun bulunan
bozmaya uyularak usulsüz yap ılan icra emrinin tebli ğ işleminin iptaline
karar vermek gerekirken aksi dü ş üncelerle önceki kararda direnilmesi
usul ve yasaya aykı n olup, bozmayı gerektirir.
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kararlar
• itiraz
• Kredi kartı sözleşmesi
• Akdi Faiz
• Temerriit faizi (direnim)
• Hesap kesilmesi tarihinden
takip tarihine kadar faiz iste ği
(2004 sayılı İlK mad. 67;
818 sayı lı 8K mad. 19, 20)

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresirıde
temyiz edildiği anlaşıldı ktan ve dosyadaki ka ğıtlar okunduktan sonra
gereğ
i görüşüldü:
Davacı banka vekili, müvekkili ile davah arası
nda kredi kartı üyelik
sözleş mesi imzaland ığını , borcun ödenmemesi üzerine hesab ın kat
edildikten sonra daval ı ya ihtar gönderilerek takibe geçildi ğini, davalmın
haksız itirazı nedeniyle takibin durdu ğunu, bu haksız itirazı
n iptali ile
takibin devanuna ve icra inkar tazminat ına hükmedilmesini istemi ştir.
Dayalı duruş maya gelmemiş , delil ve cevap da bildirınemiştir.
Mahkemece; "Davacı banka ile dayalı arası
nda kredi kartı sözleşmesi
mevcut olup, daval ının davacı bankaya borçlu oldu ğu, mahkemece
benimsenen bilirki şi raporu ile davacı banka talebinin 304.300.852 TL
olmasına karşı
n davahnın bankaya olan borcunun hesap ekstra tarihi olan
27.4.1998 tarihinde 263.809.983 TL oldu ğ
u belirlenmiş ise de davacı banka
tarafından gönderilen ihtarnamenin da yalı borçluya tebli ğ edilmediği
dolayısıyla icra takip tarihine kadar davac ı bankanın davandan temerrüt
faizi ve bu faizin gider vergisini talep edemeyece ği" gerekçesiyle davanm
kısmen kabulü ile 223.683.569 TL miktar üzerinden davan ın kabulüne
davalının itirazınin bu nıiktar üzerinden iptali ile takibin devamına, takip
tarihinden itibaren %240 temerrüt faizi uygulanmas ına davacı yararı
na
89.473.428 TL.icra inkar tazminat ına hükmedilmesine, fazlaya ili şkin
istemin reddine, karar verilmiş , hüküm davacı banka vekilince temyiz
edilmiştir.
Özel Daire; "Davacı banka 22.5.1998 tarihinde kredi hesab ın kat ederek dayalı borçluya ihtarname keş ide etmiş ise de tebliğ edilememiştir.Bu
durumda davacı bankanın kat tarihinden takip tarihine kadar akdi faiz
talep edebileceği gözetilmeden bu döneme ili ş kin faiz talebinin reddinde
isabet görülmemiş tir." Gerekçesiyle hükmün bozulmasma karar vermi ştir.
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Mahkemece "Davacmm talebinin akdi faiz de ğil direnim faizi oldu ğu,
oysa icra takip tarihi itibarıyla hak kazandığı asil alacağı ile ilgili olarak,
dayalı borçluyu icra takibinden önce direnime dü şürmediği ve bu sebeple
takip tarihine kadar birikmi ş direnim faizine ve faizin gider vergisine
hak kazanmadığı, ancak icra takip tarihinden ba şlayarak direnim faizine
ve de gider vergisine hak kazanabilece ği" Gerekçesiyle önceki kararda
direnilmiştir. Hükmü davacı vekili reddedilen kısım yönünden temyiz
etmektedir.
Dava, İİK'nin 67.maddesine dayalı itirazm iptali isteğine iişkindir.
öncelikle ifade etmek gerekir ki, da yalı borçlunun borcunu ödemendan kat edildiği ve dayalı borçluya
n alacaklı banka tarafı
diği, hesabı
davacı alacaklı tarafından gönderilen ihtarnamenin usulüne uygun tebli ğ
nda uyuşmazlik
edilmediği konulannda yerel mahkeme ve özel daire aras ı
bulunmamaktadır.
Uyuşmazlık; kat ihtarının borçluya tebliğ edilmemesi durumunda
n kat tarihinden takip tarihine kadar faiz talep
alacakh bankanın hesabı
edip edemeyece ği, bunun hangi faiz turu olmas ı gerektiği noktasındadır.
Gerçekten de, davac ı dayalı banka ile araları nda düzenlenen
24.06.1997 tarihli kredi kartı Üyelik sözleşmesi gereği kullanarak borçlanndan hesap
dığı miktarı alacaklı bankaya ödememi ş ve banka tarafı
22.05.1998 tarihinde kat edilmiştir. Davacı alacaklı tarafından Gebze 6.
Noterliği'nden 22.05.1998 gün ve 21538 yevmiye say ılı davalıya muhatap
ihtarnamesinde kredi kart ı hesabını n 22.05.1998 tarihi itibariyle
katedilerek sözleş menin feshedildiği, bu tarihteki borcun 247.198.114 TL
olduğu, vs. bildirilmiş , bu ihtarname ekinde hesap özeti de gönderilmi ş,
muhatap adresten ayrıldığından muhatabına tebliğ edilememiştir.
Ş u durumda ihtarnarne usulünce tebliğ edilnıediğinden direriim faizi
uygulanmasına olanak bulunmad ığı açıktır. Bu konu yerel mahkemenin
ndaki kredi ilişkide kabulündedir. Ne var ki bu dönem için taraflar aras ı
na olanak
akdi
faizin
uygulanması
dolayısıyla
ığı,
sinin ayakta olup olmad
bulunup bulunmadığı mahkemece irdelenmemi ştir.
ndan normian önceden
Belirtmekte yarar vardı r ki, bankalar tarafı
hazırlanıp kredi taleplisinin kabulü sonucu birlikte i ınzalannıak suretiyle
akdedilen kredi sözleş melerindeki hükümler kanunun tayin etti ği sınırlar
içinde olnıak koşulu ile tarafları bağlayıcı kabul edilir. özel hukuk ilişkilerindeki sözleş me özgürlüğü kuralı, Borçlar Kanununun 19. ve 20. maddelerinde ifadesini bulan iki ayn ko şulla sınırlandırılmıştır. Bu açı dan bakılTBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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dığında borçlunun itirazı taraflar aras ındaki sözleşmenin hukuksal
niteliğine yönelik olmayıp, salt sözle şme nedeniyle hesaplanması gereken
borcun miktarınadır. Taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin hukuken
geçersizliği yönünde bir savunma getirihnemiştir. 0 halde uyuşmazlıkta
sözleşme hükümlerinin uygulanacağında kuşku bulunmamaktadır.
Bu bağlamda; temerrüt faizi ve akdi faiz üzerinde durulmasmda da
yarar vardır. Temerrüt faizi en basit tan ımlamasıyla para borcunu ödemede geciken borçlunun gecikme müddeti için alacakl ıya ödemesi gereken
faizi ifade eder. En önemli unsuru temerrtit olgusunun varl ığıdır. Akdi
faiz ise borcun kaynağına göre yapılan aynm içerisinde yer al ır ve genel
ifadeyle taraflar arası
nda miktan kararlaştırılan ve borcun do ğduğu tarihten itibaren işlemeye başlayan faizdir. Bu faiz türünün kayna ğı akit diğer
söyleyişle sözleşme olup, hakkın kötüye kullanilmaması kaydıyla serbestçe
kararlaştırılabilir. Taraflar arası
ndaki sözleşmenin 9. maddesinde de buna
ilişkin düzenleme getirilmiş, 15. maddesinde ise sözle şmenin feshi durumundaki işlemler açıklanmıştır.
Diğer taraftan, yanlar arasındaki kredi sözleşmesine bağlı olarak
hesabı
n katI, sözleşmenin feshi anlamindadır. Ne var ki kat ihtarının borçluya usulane uygun olarak tebli ğ edilmediği dosya kapsamı ile sabit olduğuna göre taraflar arasındaki sözleş menin takip tarihine kadar ayakta
olduğ unun kabulü gerekir. Bunun sonucu olarak da alacakl ı bankanı
n
hesabı
n kat tarihinden takip tarihine kadarki dönem için akdi faiz talep
etme olanağı bulunmaktadı r. Yine takip talebinde istenen faizin direnim
(temerrüt) faizi olarak adland ınlması tek başına kat ihtarmın tebliğ edilmemesi nedeniyle kat iş leminden ancak takip ile haberdar olan borçludan
aradaki dönem için akdi faiz istenmesine engel te şkil etmemelidir.
Daha açık bir ifadeyle; Bankanın hesabı
n kat edildiğine ve asıl alacağı
n
o zamana kadar işlemiş akdi faiziyle birlikte hesapland ığı miktarın
ödenmesi gerektiğine ilişkin ihtarnamesi borçluya tebli ğ edilemediğine,
sözleş mede temerrüt için ihtann aranmad ığına ilişkin özel bir hüküm de
bulunmadığı
na göre borçlu temerrüde dü şmüş kabul edilemeyeceğinden
alacaklı
nı
n isteyebileceği faiz elbette temerrüt faizi de ğildir. Kat tarihinden
takip tarihine kadar ayakta olan sözle şmede tarafların kararlaştırdığı
faizin uygulanacağmda kuş ku bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel
Daire bozma kararı na uyulmak gerekirken,önceki kararda direnilmesi
usul ve yasaya olup direnme karar ı bozulmalıdır.
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* itirazın iptali
• Likit alacak
• inkar tazminatı
(2004 sayılı İlK mad. 67;
1475 sayılı İş K. mad. 17/I1.)

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar ımn süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarma, dosyadaki tutanak ve
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk
Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma karar ına uyulmak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk ırıdır. Bu
nedenle direnme karan bozulmalıdır.
Karşı Oy Yazısı
n iptali iste ğ
ine ilişkindir.
Dava, İİK'rıirı 67. maddesine dayah itiraz ı
Davacı alacaklı işçi; ihbar tazminatı, alacağının tahsili için borçludayalı işveren aleyhine icra takibine giri şerek, ilamsız takip talebinde
bulunmuştur. Borçlu işveren ihbar tazminatı alacağından kaynaklanan
borca karşı çıkarak itiraz etmiş, takip durmuştur.
n iptali ve icra inkar tazmiEldeki dava, alacakl ı işçi tarafından itirazı
natmın tahsili istemiyle açılmıştır.
Dayalı işveren, iş aktinin 1475 saydı yasa'nın 17/ 111. maddesi gereğince hakl ı olarak feshedildi ğini, davacının isteminin haksız olduğunu, icra
inkar tazminatı istenemeyeceğini beyanla davanın reddini savunmu ştur.
Mahkemece, alacak likit ve itirazın haksız olması nedeniyle itiraz ın
iptaline, % 40 icra inkar tazminatını n tahsiline karar verilmiştir.
Dayal
ı-borçlunun temyizi üzerine alaca ğm likit olmad ığı, hesaplamayı
gerektirdi ği gerekçesiyle icra inkar tazminat ı noktasından karar Özel
Daire'ce bozulmuş , mahkemece önceki kararda direnilmi ştir.
Yerel mahkemenin direnme karannın, Hukuk Genel Kurulu'nca Özel
Daire bozma karar
ı aynen benimsenerek oyçokluğu ile bozulmasına karar
verilmiştir.
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Uyuşmazlık; alacak miktarlarmı n tespitinin yargılamayı gerektirip
n likit sayıhp sayılamayacağı, borçgerektirmediği, takibe konu alaca ğı
lunun bir kısım alacaklara yaptığı itirazmda hakh olup olmad ığı noktasmda
toplanmaktadır.
icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için 2004 say ılı icra İflas
Kanunu'nun 67. maddesinin 2. fıkrası uyarınca borçlunun ilamsız takipte
nı
n
kendisine tebliğ olunan ödeme emrine itiraz etmiş olması ve alacaklı
mahkemede
şvurmadan
için
icra
tetkik
mercine
ba
kaldınlması
da itirazın
itirazı n iptalini dava etmesi, bu davadan da haklı çıkması yasal şartının
gerçekleşmesi gerekir. Bu tazminatın kanuna konulmasmm ve daha sonra
yapılan değişiklikle de arthnlmas ının amacı borçlunun borcun niiktarmı
bilebilecek veya bu miktan tayin edebilecek durumda iken icrada ödeme
emrindeki borcunu inkar etmesini önlemektir.
Kanunun lafzı (sözü) ve ruhu birlikte gözönüne almd ığmda, icra inkar
tazminatına hükmedilmesi için takip konusu alacağm mutlaka bir senede
veya yazılı bir belgeye dayanmasında da zorunluluk bulunmamaktadır.
n haksızlığını ileri süren
Böylece, mahkemeye başvuran ve itirazı
alacaklının bu talebinde haklı olduğuna, itirazın haksizliğına mahkemece
karar verilmiş olması yeterli bir şarttır. itiraz eden veli, vasi veya mirasçı
ise ayrıca kötü niyeti aranacaktır. Takip konusu alaca ğın belirli, sabit
olması , borçlu tarafmdan bilinmesi veya bilinebilir olmas ı, hakimin takdirine bağlı olmaması da diğer bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır.
Borçlunun böyle bir alaca ğa itirazı haksız sayılır. Alacağın niiktan ancak
mahkemece takdir edilebilecek ise itiraz eden borçluya icra inkar tazminat ı
yüklenemez.
Bu ilkeler, Hukuk Genel Kurulu'nun 13/12/1967 gün, 1966/4-1344
Esas, 1967/615 Karar say ılı ve 20/6/1980 gün, 1979/9-82 Esas, 1980/2073
Karar sayılı , 17.10.2001 gün E.2001/10-915, K.2001/739, 7.11.2001 gün ve
2001/19-1028 E. 766 say ılı kararlarında da açı kça vurgulanmıştır.
ndığı
nda; davacı alacaklı
nda somut olay ele al ı
Tüm açıklamalar ışığı
nda borçlunun bu
olduğ
ı
u
,
olgusu
karşısı
alacak
isteminde
hakl
işçinin
u mahkemenin dairece de kabul edilen
yöndeki itirazında haksız olduğ
kararı ile kesinleşmiştir.
Bu durumda borçlu i şverenin akdin haklı feshedildiği yönündeki
itirazını kabule de olanak bulunmamaktadır. Zira, bu konu yoruma ve
hakimin takdirine açı
k olmadığı gibi, hakimin takdiri ile belirlenebilecek
ndan bilindiği
bir husus ta değildir. Takibe konu alacaklann borçlu tarafı
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ve belirlenebilir olduğunda da ku şku bulunmamaktadır.
n belirlenebilir bir alacak
Sonuç olarak takibe ve itiraza konu alacağı
olup, borçlu itirazmda haksız olduğundan buna dayanarak davacı işçi
yararına bu alacak yönünden icra inkar tazminat ına hükmeden yerel
mahkemenin direnme karan yerinde olup onanması gerekir. Aksi düşünce
ile bozma yönünde oluşan çoğunluk görüşüne katılaımyoruz.
Karşı Oy Yazısı
itirazı
n iptali davasmın dayanağım teşkil eden ve icra takibinde yer
alan talep ihbar tazminatı, alacağından oluşmaktadır.
Dayalı işverenin davacının kendi iş yerindeki hizmet süresini dikkate
alarak davacırunne miktar alacak talep edebilece ğini bilmesi veya 13.2.1967
gün ve 4-1344-615 sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Karannda açıldandığı
gibi kendisi tarafından tayin ve tahkik edilebilmesi mümkün bulunduğundan, likid (liquide) alacak niteliğinde bulunan bu alacak için borçlunun
haksız çıktığı miktar bakımından davacı işçi yararına IIK'nin 67/2.maddesi
uyarınca icra inkar tazminatına hükme ölmesi gerektiği düşüncesiyle bunun
n çoğunluğun görüşüne katılamıyoruz.
aksine oluşan sayı

T. 26.06.2002
E. 200m9-559

K. 2002/551

itirazın iptali
* Türk Telekomünikasyon A Ş
* Mecburi tahkim
*

(2004 sayılı ilK mad. 67;
3533 sayılı K.mad. 1, 5;
406 sayı lı Telgraf ve Telefon K.
mad. 1, 2-c, 3-a; 4000 say ılı K.;
2813 sayıli Telsiz K.)

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar ı
n ın süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:
Dava, İİK'nin 67. maddesine dayah itiraz ın iptali istemine iişkindir.
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Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyu şmazlık;
Tarafların sıfatma göre uyuşmazlığın genel mahkeme sıfatıyla mı, yoksa
3533 Sayılı Yasa hükümleri gere ğince mecburi tahkim prosedürü
çerçevesinde yüksek dereceli hakim sıfatıyla mı bakılıp sonuçland ırılması
gerektiği noktasmdadır.
Öncelikle; Asliye Hukuk Hakiniinin Sulh Hukuk Mahkemesince hakem
sıfatıyla görülmek üzere kendisine görevsizlikle gönderilen dava
dosyasmı, başta hakem sı
fat
ıyla yürütüp daha sonra verdi ği ara kararıyla
genel mahkeme s ıfatıyla sonuçland ırması şeklen usule uygun
bulunmamışsa da 3533 sayılı yasanın 5. maddesinde yer alan "Bu kanunun
şümuliine giren i şlerin tetkik edilebilmesi, taraflardan birinin vaki olacak
yazılı müracaatına bağlıdır. Hakem, tetkikatın ve tahkikatın şeklini ve
müddetlerini tayin eder ve hakimin haiz oldu ğu bütün salahiyetleri
kullanabilir. Lüzum gördü ğü takdirde tarafları da dinleyebilir."
Hükmüyle hakeme tanınan takdir hakkı, usul ekonomisi ve uyu şmazlığın
göreve ilişkin olması hususları gözetilerek bu şekli noksanlık sonuca etkili
görülmemiş, göreve ilişkin uyuşmazlığı n incelenmesine geçilmiştir.
Uyuşmazlığın temelinde davac ı Türk Telekomünikasyon A. Ş'nin
hukuksal durumunun çözümü yatmakta olup, ilkin bu hususun ayrmt ısıyla
irdelenmesinde, varılacak sonuca göre de 3533 sayılı yasada öngörülen
prosedüre tabi olup olmadığmm değerlendirilmesinde yarar vardır.
Türk Telekomünikasyon A Ş'nin statüsü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon
Kanununun 1. maddesinde belirtilmi ştir.
Bu maddenin 10.06.1994 gün ve 4000 say ılı kanunun 1. maddesi ile
değişik ilk halinde; "Posta ve telgraf tesis ve i şletmesine ilişkin hizmetler
TC Posta işletmesi Genel Müdürlü ğünce (PL), Telekomünikasyon
hizmetleri ise Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Şirket) tarafmdan
yürütülür.
Şirket,ana sözleşmesi Ulaştırma Bakan
ı tarafı
ndan onayland ıktan
sonra faaliyete geçer.
Şirket,bu Kanun ile 233 say ılı Kanun Hükmünde Karamame/Türk
Ticaret Kanunu (kurulu ş ve tescile ilişkin hükümleri hariç) ve özel hukuk
hükümlerine tabi olup,merkezi Ankara' dad ır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece askeri amaçlara yönelik olarak kendi
imkanlan ile kurduğu ve kuracağı her çeşit haberleşme sistemleri bu Kanun
kapsamı dışı
ndadır.
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2813 sayılı Telsiz Kanunu ile radyo ve televizyona ili şkin Kanun
hükümleri saklıdır." Hükmü yer almaktadır.
Davaya dayanaic te şkil eden haksı z eylemin gerçekleştiği 09.09.1998
ve davanın açıldığı 26.04.1999 tarihlerinde de yürürlükte bulunan bu
hükümle kurumun yap ısı değiştirilmiş, telekomünikasyon hizmetlerinin
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Şirket) tarafından yürütüleceği
açıkça ifade olunmuştur.
Anılan maddede önce 29.01.2000 gün ve 23948 say ıl ı resmi gazetede
yayımlanan 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı yasanın 1. maddesiyle de ğişiklik
yapılarak üçüncü ve dördüncü fıkralar ilga edilmiş ve ayrıca ek fıkralar
getirilmiş , daha sonra da yine bu kanunda de ğişiklik yapan 23.05.2001
gün ve 24410 say ılı resmi gazetede yay ımlanan 12.05.2001 gün ve 4673
sayılı kanunun 1. maddesi ile getirilen hükünılerle maddenin iki ve
dokuzuncu fıkralan değiştirilmiş, bu kanunun 2. maddesiyle de 406 say ılı
kanunun 2. maddesinde de de ğ
i şiklikler yapılmıştır.
Son haliyle 406 say ılı Kanunun 1. maddesi; "Posta ve telgraf tesis ve
işletmesine iliş kin hizmetler TC Posta İşletmesi Genel Müdürlüğonce (P.İ.),
telekomünikasyon hizmetleri ise Türk Telekornanikasyon Anonim Şirketi
(Şirket) tarafı
ndan yürütühir.
Şirkette kamu payı % 50'rıin altına düş ünceye kadar ana sözleşmede
yapılacak de ğişikliklerde Ulaştırma Bakanının görüşü alınır.
2813 sayılı Telsiz Kanunu ile radyo ve televizyona ili şkin kanun
hükümleri saklıdı r. Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve
telekomünikasyon altyapısı tesisi ve iş letilmesi bu Kanuna tabidir.
Türk Telekom, bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon
hizmetlerini yürütmeye ve telekomünikasyon altyap ısı işletmeye
yetkilidir.
Türk Telekom'un söz konusu yetkiye ili ş kin hak ve yükümlülükleri
Bakanlı k ile imzalanacak görev sözle şmesi ve/veya görev sözle şmeleri
ile belirlenir. Türk Telekom, görev sözle şmelerinde belirlenen asgari
hizmetleri sunmakla yükümlüdür.
Diğer taraftan, 406 sayıli Kanunun 2. maddesinin (c) bendi ise; "Türk
Telekom; telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve
uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini, 31.12.2003
tarihine kadar bu Kanun ve görev sözle ş mesi çerçevesinde tekel olarak
yürütür.
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Kişisel telekomünikasyon tesisleri ile telekomünikasyon hizmetlerine
ilişkin imtiyaz sözleşmeleri veya telekomünikasyon ruhsatlan veya genel
izinlerinde ilgili i şletmeci tarafından kurulması öngörülen telekomünikasyon altyapısı hariç olmak üzere, tüm telekomünikasyon altyap ısının
kurulması ve işletilmesi de tekel kapsamına dahildir.
Ancak, Türk Telekom'daki kamu payı % 50'nin altma düştüğünde,
Türk Telekom'un tüm tekel haklan 31.12.2003 tarihinden önce de olsa
ortadan kalkmış olur." hükmünü taşımaktadır.
406 sayılı Kanunun 3. maddesinin (a) bendinde de; katma değerli
ndaki mobil
telekomünikasyon hizmetleri ile Ek 18. madde kapsam ı
telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı şebeke, kablo TV, ankesörlü
telefon, uydu sistemleri, rehber bas ım ve bĞnzeri katma değerli hizmetler
ve yukanda sözü edilen 2. maddenin (c) fıkrasmda belirtilen, tekel süresinin sonu olan 31.12.2003 tarihinden itibaren olmak üzere tekel kapsamı
ndaki telekomünikasyon hizmetleri de dahil tüm telekomünikasyon
hizmetlerinin, ilgili hizmetin türüne göre ancak bir görev sözle şmesi,
imtiyaz sözle şmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin kapsamında
yürütülmesi, öngörülmü ştür.
Söz konusu hüküm, Türk Telekomünikasyon A Ş dışmda, 3. maddede
sayılan telekomanikasyon hizmetlerinden herhangi birinin görev sözle şmesi, imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon rul ısatı veya genel izin yoluyla bir sermaye şirketi tarafından yürütülebilmesi düzenlenmekte, bu
hakkın tanınması ise Telekomünikasyon Kurumunun yetkisinde bulunmaktadır.
Türk Telekomünikasyon AŞ, her türlü telekomünikasyon hizmetlerini
yürütmeye, telekomünikasyon alt yapısını işletmeye yetkili kılmmış,
telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararas ı
ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini yürütmesi ve baz ı istisnalar
dışı
nda tüm telekomünikasyon alt yap ısının kurulması ve işletilmesi 31/
12/2003 tarihine kadar Türk Telekomünikasyon A Ş'nin tekelinde
bırakılmış ve Türk Telekomünikasyon AŞ'nin, söz konusu hak ve yükümlülüklerinin Telekomünikasyon Kurumu ile imzalayaca ğı "Görev Sözleşmesi" ve/veya "Görev Sözle şmelerinde" belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Türk Telekomünikasyon AŞ'nin tekeline bırakılan iş ve hizmetlerin
dışındaki, telekomünikasyon i ş ve hizmetlerinin, Telekomünikasyon
Kurumunca belirlenecek esaslara göre imtiyaz, ruhsat ve genel izin yoluyla
özel kesime de yaptırılması imkanı sağlanmıştır.
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Türk Telekom'un ticari rekabet ortamında gereği gibi faaliyette
bulunabilmesi için teşkilatı, personel statüsü ve özlük haklan da yeniden
düzenlenerek, asli ve sürekli görevlerde çalışacak yönetici kadrosunun
unvan, derece ve say ılan Yönetim Kurulunun önerisi ve Ula ştırma Bakanhğımn teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun 31.3. 2000 tarih ve 2000/
331 sayılı kararnamesi ile belirlenmi ş ve 4.4.2000 tarih, 24010 mükerrer
sayılı resmi gazetede yay ımlanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer personelin
iş mevzuatına göre istihdam edilece ği kabul edilmiştir.
Halen kadrolu olarak istihdam edilenler ile sözleşmeli pozisyonlarda
çalışanların mevcut statü ve özlük haklarıyla çalıştınlmalarına devam
olunmaktadır. Bu personelden isteyenlerin iş mevzuatına tabi olarak
çalıştırılmaları ve isteyenlerin de sosyal güvenlik yönünden Emekli
Sandığı ile irtibatlarının devamı sağlanmaktad ır. Halen çalışan personelin,
ndaki
ı dışı
tamamen isteklerine bağlı olmak şartıyla özelleştirme kapsam
Kurumlara nakli imkanı da getirilmektedir.
Kendi istekleri ile i ş mevzuatma tabi personel statüsüne geçenler ile
emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle bo şalan kadro ve pozisyonlar
hiçbir işleme gerek kalmaks ızm iptal edilmiş sayılmakta, Türk Telekom'da
çalışan asli ve sürekli görevlerde çal ışan personel ile 399 sayılı KHK'ye
tabi kadrolu ve sözleşmeli personel ile kapsam dışı personelin başka kamu
kurum ve kuruluşlarına nakli öngörülmektedir.
Yönetim Kurulunun temsil ve ilzam konusunda yapaca ğı düzenlemeler saklı kalmak üzere, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü şahıslara
karşı Türk Telekom'u temsile Genel Müdür yetkili k ılmmıştır. Genel
inde bu temsil yetkisini devredebilecektir.
Müdür gerekti ğ
Yukanda açıklandığı gibi 10.6.1994 gün ve 4000 say ılı "Telgraf ve
Telefon Kanunu'nun Bir Maddesinin De ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun" hükümleri gere ğince "Türk
Telekomünilasyon Anonim Şirketi" kurulmu ş 'e şirket Ana sözleşmesinin
3. maddesinde, şirketin amacının, Ulusal ekonominin hedeflerine uygun
olarak kArl ılık ve verimlilik ilkeleri do ğrultusunda telekomünikasyon
alanında çalışmak, sermaye birikimine yardım etmek, daha fazla yatırım
kaynağı yaratmak, telekomünikasyon sektöründe yatırım, tesis ve
işletmeciliği yapmak, mal ve hizmet pazarlamas ı, ithalat ve ihracatını
yürütmek olduğu belirtilmiş ve aynı maddede bu amacın gerçekleşmesi
için faaliyetlerinin ne olduğu belirtilmiştir.
Şirket Ana sözleşmesinde, şirketin amacın gerçekleştirebilmesi için
hisse senedi tahvil finansman bonosu, kat ılma intifa senedi, borç senedi,
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kar ve zarar ortaklığı belgesi ve sermaye piyasas ı kurulu tarafından kabul
edilecek her türlü menkul kıymet çıkarabileceği belirtilmiştir.
Yine şirketin faaliyet alanı içine patent, ihtiva Berat ı, Knöw-how,
lisans, imtiyaz ve alameti farikay ı tescil ettirmek, devir ve fera ğ
verebilmek, kiralayabilmek veya intifa ve irtifak hakk ı kurabilmek, sigorta
acenteliği yapmak, sigorta şirketine ortak olmak velhasıl amaç ve faaliyet
konularını n tahakkuku için gereken her türlü ticari muamelelerde
bulunmak üzere şirketin faaliyette bulunabileceği kabul edilmiştir.
Bilindiği gibi Anoıılm Ortaklı k, (TK. m. 269474) bir unvana sahip,
esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve bu payları temsilen
kıymetli evrak niteliğinde hisse senetleri çıkaran ve borçiarından dolayı
yalnız mameleki ile mesul bulunan şirkettir.Anonim ortaklıklar kr amacı
gütttiklerinden kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve
konular için kurulabilirler (TK. m. 271).
Diğer taraftan TK. 18/1 hülcmüne göre tüm ticaret şirketlerinin tacir
olduğu açıklanmıştır. 406 sayılı Yasanı
n 4673/1 sayılı yasa ile değ
i şik 1/
10 maddesine göre Türk Telekom'un, özel hukuk hükümlerine tabi bir
anorıim şirket olduğu, kamu iktisadi te şebbüsleri de dahil, sermayesinin
yarısmdan fazlas ı kamuya ait olan kamu kurum, kurulu ş ve ortaklıklarına
uygulanan mevzuatı n Türk Telekom'a uygulanamayaca ğı açıklanmıştır.Bu
durumda Türk Telekomünikasyon A Ş Tüzel kişiliğ
i haiz hususi hukuk
hükümlerine tabi ve sermayesinin de tamam ı devlete ait olmayan bir
anonim şirket statüsünde bulunduğu açıktır.
Yeri gelmişken; 3533 sayılı Umumi Mülhak Ve Hususi Bütçelerle İdare
Edilen Daireler Ve Belediyelerle Serrnayesinin Tamam ı Devlete Wya Belediye Veya Hususi Idarelere Ait Daire Ve Müesseseler Aras ındaki Ihtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkında Kanun hükümlerinin incelenmesi
ve davacı Türk Telekomünikasyon AŞ'nin tüm hukuksal yap ısını ortaya
koyan bu açıklamalar karşısı
nda bu kanun hükümlerine tabi olup olmayacağmın çözümü gerekmektedir.
3533 sayılı yasanı n 1. maddesinde; "Umumi, mülhak ve hususi
bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamam ı
Devlete veya belediye veya hususi idarelere ait olan daire ve müesseseler
arasında çıkan ihtilaflardan adliye mahkemelerinin vazifesi dahilinde bulunanlar bu kanunda yaz ılı tahkim usulüne göre halledilirler." denilmektedir.
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Bu açı k hüküm karşısmda, davac ı Türk Telekomünikasyon A Ş'nin
hangi yönüyle bakılırsa balcı lsm bu kanun hükümlerine tabi olmad ığı
anlaşılmaktadır. Eş söyleyişle davac ının anonim şirket statüsünde
bulunduğu daire veya müessese olmadığı, diğ er yandan şirketin açıkça
özel hukuk hükümlerine tabi k ılınınası, sermayesinin tamamının devlete
ait bulunmaması, göz önüne almdığmda ne dava ve olay tarihinde ne de
yargılamanın sürdürüldüğü aş amada 3533 sayıli yasa hükümlerinin davaya
konu olayda uygulanma olana ğı yoktur. Bu nedenle davaya genel
mahkeme sıfatıyla bakılı p sonuçlandırılması usul ve yasaya uygun olup,
mahkemenin buna ili şkin direnmesi de yerindedir.
Ne var ki iş in esası na yönelik temyiz itirazlar ı özel dairece
incelenmediğinden dosyanın taraf vekillerinin temyiz itirazlar ı incelenmek
üzere özel daireye gönderilmesi gerekir.

T. 01.05.2002
E. 2002/13-376
K. 2002/352

* itirazın iptali
* icra inkar tazminatı
* Yabancılar
ın teminat gösterme
zorunluluğu
• Muafiyet
ı
• Direnme karar
• Yeni hüküm
(2675 sayı lı Milletlerarası Özel
Hukuk Usul hukuk Hk. K. mad. 32;
1086 sayılı HUMK ınad. 99, 18740;
1574 sayı lı K. mad. 17.)

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldı ktan ve dosyadaki kağı tlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:
ılması ve icra inkür
Dava, icra takibine kar şı yapılan itirazın kaldır
tazminatına hükmedilmesi isteğine ilişkindir.
Hollanda vatandaşı olup, Kuveyt'te çalış an, Hollanda'da ikamet eden
davacı alacaklı, dayalı borçlu ile Türkiye'de tamştığını, Antalya'da kendisi
için ev alması amacıyla, çe ş itli tarihlerde 69000 DM gönderdi ğini;
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davalmın ev almaması nedeniyle icra takibine geçti ğini, davalinın borca
itiraz ettiğini,itirazını n kaldırılmasını,icra inkar tazminatına mahküm
edilmesini talep ve dava etmi ştir.
Davah, borçlu olmadığmı,davacı ya verdiği ödüncün karşılığı olarak
davaya konu parayı ald ığını savunmuş ;yerel mahkemece, davan ın
kabulüne karar verilmiştir.
Türk Mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde
bulunan yabancı gerçek ve tüzel ki şiler, yargılama ve takip giderleriyle
karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği
teminatı göstermek zorundad ırlar. (2675 sayılı Yasa m.32/1) Teminat
hakkındaki itirazların ilk itirazlardan olduğu hususunda Hukuk Usulü
Muhakenteleri Kanununun 187/10 maddesinin getirdi ği kurala yukarda
belirtilen 2675 say ıh Yasanın 32. maddesi aynk bir hüküm getirmi ştir.
Meğer ki davacı karşılıklılı k esasına göre, yabancılık unsuru bulunan
davalarda teminat gösterme yükümlülü ğü diğer tarafça ileri sürülmemiş
olsa bile yargılama s ırasında mahkemelerce ve temyiz incelemesi s ırası
nda
da Yargıtay'ca re'sen nazara al ı
nması gerekmektedir.
Yabancı davacı , istenilen teminatı göstermez ise duru şmada hazır
bulunmamış sayılır. (HUMK. m. 99 kı yasen) Yani duru şmaya (davac ı
olarak) kabul edilmez.
Yabancı davacmın teminat göstermesi yükümlülü ğünün istisnalan/
Türkiye ile yabancı devlet arası
nda anlaşma bulunması ve adli yardımdır.
Türkiye'de ikametgah ı olmayan davacının ikametgabınm bulunduğu
yabancı devlet ile Türkiye arası
nda ikametgah bakımından teminattan
muafiyet hakkı
nda bir anlaş ma (sözleşme) varsa, o yabanc ı devlet sınırlan
içinde ikametgahı bulunan (Türkiye'de ikametgah ı olmayan) davac ı,
Türkiye'de dava açarken teminat göstermekle yükümlü de ğildir.Yani
teminattan muaftır.
Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözle şmesi'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin
katılması 14.3.1972 gün ve 1574 say ılı Kanunla uygun görülmü ş ve bu
sözleş me Türkiye için 13.5.1973 tarihinden itibaren yürürlü ğe girmiştir.
Anılan sözleş menin 17.maddesi hükmüne göre, Akid devletlerden birisinde
ikamet eden ve diğ er bir devlet mahkemesi huzurunda davac ı olarak
bulunan akid bir devletin vatanda şları ndan yabanc ı olmaları veya o
memlekette ikametgah veya meskenleri bulunmamas ı sebebiyle ne isim
altında olursa olsun herhangi bir teminat istenemez ve ayn
ı kaide mahkeme masraflarını karşılamak için davac ı dan istenen tediyata da tatbik
olunacaktır.
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Somut olayda Türkiye ile Hollanda'n ın taraf olduğu Lahey Sözle şmesi'nin 17. maddesi uyannca teminat muafiyeti bulundu ğundan, bu
noktaya ilişkin direnme yerinde olup, i şin esasının incelenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.
Karşı Oy Yaz ısı
Davaanın yabancı uyruklu olmas ı nedeniyle teminat yat ırılması gereğine de ğinilerek da yalı yanın yaptığı itiraz konusunda mahkemece olumlu
ın esastan kabulüne karar verilveya olumsuz bir karar verilmeden davan
miştir.
Yüksek Özel Daire, mahkemece da yalı yanın ilk itirazma ilişkin herhangi bir inceleme ve de ğerlendirme yap ılması nedeniyle hükmü bozmu ş,
bu kez yerel mahkeme Türkiye ve davacm ın uyduğu olduğu tilkcnin taraf
olduğu iki ve çok taraflı uluslararası sözleşmeler gere ğince, davacıı an
teminat gösterme yükümlülü ğü bulunmadığı gerekçesiyle direnme karar ı
verilmiştir.Mahkemece, ilk yarg ı lama sonucunda da yalı tarafın itirazı değerlendirilip sonucunda bir karar verilmedi ği halde bozmadan sonra ilk
kez bu konuda bir de ğerlendirme yap ıldığından ortada usulüne göre
verilmiş bir direnme karar ı değil, yeni bir hüküm vard ır.Yerel mahkemece
ilk yargılama sırasında ve sonucunda bu konuda olumlu olumsuz bir karar
verihnemiş olduğundan, bozma karar ına karşı direnme de ğil, daha önce
karara bağlanmayan bir konunun ilk kez de ğerlendirilmesi ve yeni bir
n ço ğunluğun yerel mahhüküm verilmesi söz konusu oldu ğundan say ı
u
yolundaki
görü şüne katılmıyorum.
ğ
kemenin direnmesinin uygun oldu
Dosya, mahkemece verilen yeni hükme yönelik temyiz incelemesi için
Özel Daireye gönderilmelidir.

TBB Dercis, Scy $9, 2003
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T. 12.06.2002
E. 2002/18-474
K. 200Z'514

kararlar

* itirazın iptali
* Ortak yönetim gideri ile ana
taşınmaz onarı m gideri
* Gecikme tazminat ı
* Resmi ıttıla
* Belgelendirilmi ş bilgi edinme
(634 sayılı Kat Mülkiyeti K. mad. 12,
10, 14, 20, 22, 28, 37;
7201 sayılı Tebligat K. 'na
ek 3220 sayılı K.;
743 sayılı MK mail. 928;
4721 sayı lı MK mad. 1020.)

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar ını n süresinde
temyiz edildiği anlaşıldı ktan ve dosyadaki ka ğı tlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:
Dava, ortak yönetim gideri (aidat) ile ana ta şınmazın onarı m giderinden dü ş en paym ödenmemesi nedeniyle yürütülen icra takibine vaki
itirazın iptali ile icranm devamma ve as ıl alacak yan ında gecikme tazminatına ve icra inkar tazminatma karar verilmesi istemine ili şkindir.
Davanın kısmen kabulane dair mahkeme karar ı
nda, gecikme tazminatına yer verilmeyip fazla istek reddedilmii ş , karar, davacı vekilinirı temyizi
üzerine Özel Dairesince yukar ı da belirtilen gerekçe ile bozulmu ştur.
Bozma üzerine yerel mahkemece, usulüne uygun tebligat ın yokluğu
nedeniyle temerrüdün gerçekle şmediğ
i gerekçe gösterilerek, "ilk hükümde direnilmesine" ve "gecikme tazminat ı isteminin reddine" karar
verilmiş tir. Görüldüğü üzere yerel mahkeme ile Özel Daire aras ındaki
uyuş mazlik, gecikme tazminat ına hükmedilmesinin ko şullarının olu şup
oluşmadığı noktası
nda toplanmaktadır.
Kat Mülkiyeti Yasas ı'n
ın konuya iliş kin 20. maddesi, kat mülkiyetine
tabi ana ta şınmazın bakımı ve onarımı ile ortak yerlerinin çal ıştırılması
için gerekli giderlerin ve bu giderleri kar şılayacakavansların kat malikleri
tarafı ndan ödeneceğ ini hükme ba ğlamış , 22. maddesi de ba ğımsız
bölümierde kira akdine ya da ba ş ka bir sebebe dayanarak devaml ı olarak
ondan faydalanan kiş ileri de belli ko ş ullarla bu gider ve avanstan sorumlu
tutmuş tur. Yasanın 20. maddesinin de ğişik ikinci f ıkrası ise, gider ve avans
borcunun tamamını n zamanı nda ödenmemesi halinde ödeme tarihine
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kadar geçen günler için aylık %10 hesabı yla gecikme tazminatı ödenmesini
öngörmüştür. Yasanın bu yalm ve buyurucu hükmü karşısında, eğ er gider
ve avans payı yönünden koşullar oluşmuş ve ödenmesi gerekiyorsa, bu
ödemenin gecikmesi durumunda gecikme tazminatmm da ödenmesi
gerekir. 0 halde, gider ve avanstan sorumlu olan ki şinin gecikme tazminatı
ödeyip ödemeyece ği de ğ il, hangi tarihten itibaren ödeece ğinin
belirlenmesi sorunu önemlidir. Nas ıl ki ödenmeyen bir borç ya da tazminat
için faiz ödenmesi söz konusu ise, ödenmeyen gider ve avans borcu için
de yasada öngörüldü ğü üzere gecikme tazminatı ödenecektir. Faizin hangi
tarihten geçerli olarak ödenece ği ise alacağın türüne, muaccel olduğu tarihe
veya temerrüt tarihine göre belirlenir.
Kural olarak, Kat Mülkiyeti Yasas ı'nda ödenmesi öngörülen gecikme
tazminatı, bağlı bulunduğu ve ayr ıntısı olduğu asıl gider ve avans ın
ödenmesi gerektiği tarihten itibaren hesaplanmand ır. Ancak, Kat Mülkiyeti
Yasası, kat malikleri veya kat sakinleri taraf ından ödenmesi gereken gider
ve avansın belirlenmesini bir yönteme ba ğlamıştır. Yasanın 37. maddesi,
ana taş mmazm yönetim ve, di ğer giderlerini karşılamak üzere bir işletme
projesinin haz ırlanmasını ve bu projeyle gider ve avanslarm miktar ve
ödeme zamanlarının belirlenmesini, projenin ilgililere tebli ğ edilmesini
ndan düzenlenmiş ve kat malikleri
öngörmüştür. Bu suretle, yönetici tarafı
kurulunca onaylanmış bir proje bulunmadığı takdirde bu hususları içeren
kat malikleri kurulu kararı da aynı iş leve ve geçerliliğe sahiptir. Görülın belirlenmesi ve ödenebilir hale gelmesi
düğü üzere, gider ve avans pay ın
için bu proje veya karann varl ığı gerekli olduğu gibi, gider ve avansın
ödenmesinden sorumlu olan kat maliki ya da sakininin bundan haberdar
ını bilmesi lazımdır.
olması, miktarını ve ödeme zaman
İş letme projesinin veya bu konudaki kat malilcleri kurulu kararının
nın
ilgililere tebliğ edilmiş olması ya da ilgilinin kat malikleri kurulu karar ı
almdığı toplantıda hazı r olması durumunda gider ve avansm miktar ı ile
ödeme zamanı bakımından bir sorun olmad ığı için, gecikme tazminat ının
başlangı ç tarihinde de sorun bulunmamaktadır. Zira bu tarihin, avans ve
u açıktır.
giderin ödenmesi gerekti ği tarih olduğ
Kendisine işletme projesi tebliğ edilmeyen ya da bu husustaki kat malikleri kurulu toplantısına katılmadığı gibi toplantı da alman kararlarm kendisine tebliğ edilmeyen kat malilci veya sorumlu sakinin ise, i şletme projesi
veya toplantıda alman kararları aşağıda belirtilen şekillerde öğrendiği
tarihten itibaren ortak gider ve avansm ödemnesinden ve dolay ısıyla
gecikme tazminatından sorumlu tutulmas ı gerektiği kabul edilmelidir.
IBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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Bu konuda önce şu hususu belirtmekte yarar görülmü ştür. Bağımsız
bölümün mtilkiyetini, başlangıçta veya sonradan kazanan ki şi, Kat
Mülkiyeti Kanununun 28.maddesi hükmü uyar ınca tüm kat maliklerini
ve onların külli ve cüz'i haleflerini ba ğlayan sözleşme niteliğinde olan
yönetim plan ında malik için öngörülen bütün sorumluluk ve
yükümlülükleri üstlenmi ş olur. Bunlarm ayrıca tebliğine gerek yoktur.
Böylece, yönetim planında bir ödeme tarihi belirlenmiş ise artık herhangi
bir tebligat veya duyuru yapılmamış olsa bile her kat maliki gider ve
avans borcunu sorup ö ğrenerek, bu miktarı yöneticiye veya yönetim
planında belirtilen yere ödemek zorundad ır. Avans ve ortak gider
alacağının yönetim planı (sözleşme) hükmü uyarınca muacceliyet kesbettiği
tarihte temerrüt de gerçekle şmiş olur.
Bundan ayn, ana taşınmazm, kat malikleriııin vereceği gider karşılığı
avansla ısıtma, temizlik, bakım, onar
ım, kapıcı ücreti gibi harcamalarını
karşılayıp ayakta duracağı ve kat maliklerinin herhangi bir kişi veya zümre
adına kar veya başka bir biçimde yararlanma amac ı güden ticari i şletme
değil, bir dayan
ışma ve komşuluk topluluğu niteliğinde olduğu gerçeğ
i
karşısı
nda formalite ve biçime gerekti ğinden fazla önem verilmeyerek
ilgili kişinin bu sorumluluğunu öğrenmiş olmasının yeterli olduğunun
kabulü gerekir. Diğer bir deyimle, ilgili sorumluya işletme projesi tebliğ
edilmemiş, kendisi bu konudaki kat malikleri kuruluna kahlmam ış olsa
bile, her kat malikinin ana ta şınmazın yönetimi ve bakım
ı için bir aidat
ödenmesi gerektiğine dair teamülün idrakinde bulundu ğu gerçeği de
gözetilerek, bu gider ve avans kar şılığın aydan aya öderken, bunlar
ı
ödememesi için haklı ve yasal neden olmad ığı halde bu ödemeden kaçmması, her şeyden önce her hukuki ili şkide varhğı vazgeçilmez bir unsur
olan iyi niyet kurallan ile ba ğdaşmayacağından, ilgilinin kendisine işletme
projesi tebliğ edilmiş veya bu konudaki kat malilcleri kuruluna kat ılmış
gibi avans ve giderin ödenmesinin gerekti ğ
i tarihten itibaren gecikme
taznıinatmdan sorumlu tutulmas ı gerekir.
Yukar
ıda sözü edilen haller dışı
nda da, kat mülkiyeti rejiminin, kat
malikleri arasında öngördüğü ilişkinin niteliği, sorumluları
n iyi niyetinin
asıl olduğu ve ana taşınmazın yönetimine yasayla yüklenen görev ve
sorumluluklar ile hakkaniyet gerekleri gözetildi ğinde, bu başlangıcın
mutlaka bir "resmi ıttıla", "belgelendirilmiş bir bilgi edinme" olmas ı
gerekmediği dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, bir kat maliki ya da
sorumlu sakin, ödeme için kendisine ya da Tebligat Kanununa 3220 Say ılı
Yasa ile eklenen ek madde uyar
ınca bağımsız bölümlerinde oturanlara
taahhütlü bir mektup veya imzalarmı içeren dahili bir tebligatla duyuru
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yapılmış olması halinde bu duyuru tarihinden; bu da yoksa haldanndaki
icra takibi nedeniyle icra veya ödeme emrinin tebli ği tarihinden, doğrudan
dava açılmış ise dava tarihinden; kendiliğinden asil gider ve avansm bir
bölümünü ödediği takdirde ödenmeyen bölüm için bu ödeme tarihinden
itibaren gecikme tazminatından sorumlu tutulmalıdır.
Daha önce de belirtildi ği gibi ödenmesinde temerrüde dü şülen
herhangi bir borç söz konusu oldu ğunda nasıl faiz ödenmesi gerekiyorsa,
ıdaki esaslara göre temerrüde
gider ve avans borcunun ödenmesinde yukar
düşen kat maliki az önce açıklanan koş ullarla belli bir tarihten itibaren
gecikme tazminatı ödemek durumunda olup, mücerret işletme projesi ya
i gerekçesi ile
da kat malikleri kurulu kararı kendisine tebliğ edilmediğ
bunu ödemekten kaçmamaz.
Somut olayda, 10.02.1974 tarihinde bütün maliklerin oybirli ğiyle
düzenlenmiş bulunan dava konusu ana taşırımaza ait yönetim planının
14.maddesi, "apartman ortak giderleri yakacak ve di ğer masraflar için
lüzumlu avanslar her ayı n en geç 5'ine kadar kat malikleri tarafından
makbuz mukabilinde yöneticiye veya bankada aç ılacak hesaba yatırılacak
n 28.
veya verilecektir." hükmünü içermektedir. Kat Mülkiyeti Yasas ı'nı
maddesi uyarınca bütün kat maliklerinin yanı sıra onlann külli ve cüz'i
haleflerini de bağlayan, sözleşme niteliğinde olan yönetim planının 14.
nda imzası
maddesinin yukanda aç ıklanan hükmünü, ilk düzenleni şi sırası
bulunmayıp da sonradan ba ğımsız bölüm satın alarak malik olanlar da
bilmek ve uymak zorundad ırlar.
Bu bakı mdan her kat maliki, yönetimle ileti şim kurarak ödemesi
gereken meblağı öğrenip yönetim planında öngörülen tarihi geçirmeden
tediyede bulunmalıdı r. Aksi halde, temerrüde, dü şeceğinden gecikme
tazminatı ile sorumlu olacaktır. Bağımsız bölümü sonradan edinen kat
malikinin kendisi yönünden bağlayıcı olan yönetim planını devir anında
i anda ulaşması ve
öğrendiğinin kabulü esas olmakla birlikte buna istediğ
hükümlerini kolaylıkla öğrenmesi de her zaman için mümkündür.
ı tapu kaydının dayanak belgelerindendir. Kat Mülkiyeti
Yönetim plan
Yasası'nın 10. maddesinde, kat müliciyeti ve kat irtifakının resmi sene•tle
ı Yasan
ın 12. maddesinde de kat
ve tapu siciline tescille doğacağı , ayn
mülkiyetini kuran malik veya malikler taraf ından imzalanmış bir yönetim
planının tapu idaresine verilmesi gerekti ği belirtilmiş tir. Eski Türk Medeni
ın ise 1020. maddelerine göre tapu kay ıtlan
Yasası'nın 928., Yeni Yasan
n
herkese açıktı r. ilgililer her zaman tapu kay ıtlarını ve bu kayıtları
olan
belgeleri
inceleyebilirler.
Dayanak
belgelerden
olan
yönetim
dayanağı
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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planı da her ilgili tarafından istendiğinde incelenebilir. Arzu etti ği takdirde
tapu kütüğündeki ilgili sayfanm ve belgelerin tapu memuru önünde
kendisine gösterilmesini veya buniann örneklerinin verilmesini isteyebilir.
Bu nedenlerle yönetim plan ı hülcmtlnün bilinmedi ği yolundaki bir iddia
kat malikini sorumluluktan kurtarmaz.
Davaya konu teş kil eden ana taşı
nmaz, 1974 yılı
ndan beri kat mülkiyetine tabi bir binadır. Davalmın, bu taşınmazda bağımsı z bölüm satı
n
alıp malik sıfatı
nı kazanmakla yönetim planının hükümlerini öğrenmiş
olduğunun kabulü gerekir. Ortak gider ve avans borcu, yönetim plan ında
belirlemniş olan tarihte ödenmemiş ise borç muacceliyet kesbetmiş ve
bununla birlikte temerrüt de gerçekle şmiştir. Dayalı kat malilcine bu konuda ihtarname çıkartılmış olması durumu de ğiştirmez.
Bu bakımdan yukarıda açıklandığı üzere her ayı
n 5'i itibariyle avans
'.e gider alacağırun vadesi gelmiş ve dayalı mütemerrit duruma dü şmüş
olduğundan taleple bağlı kalınarak gecikme tazminatına hükmedilmesi
gerekirken yerel mahkemece yerinde olmayan gerekçelerle gecikme tazminatı isteminin reddine karar verilmesi do ğru değildir.
Bu itibarla mahkeme kararının, özel Daire bozma karar ının gerekçesi
de ğiş tirilmek suretiyle yukar ıda aç ı klanan gerekçelerle bozulmas ı
gerekmiştir.

T. 19.02.2003
E. 2003/12-90

K. 2003/92

*

Şikayet
* tiama aykırı icra emri
* Hükmün tavzihi
(1086 sayılı HLIMK ınad. 455.)

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme küar ının süresinde
temyiz edildi ğ i anlaşıldı ktan ve dosyadaki ka ğı tlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:
Dava, icra emrinin takip dayana ğı ilama ayk
ırı düzenlendiği iddiasıyla
icra memurunun işlemini'l ş ikayet yolu ile iptali istemine ili şkindir.
Borçlu Ray Sigorta A Ş vekili Alacakimın borçlu ş irket aleyhine ilamlı
icra takibine giri ştiğ ini, takip' müstenidi Ankara Asliye 15. Hukuk
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Mahkemesi'nin 2000/551 Esas, 2001/691 Karar say ılı ilamına göre
alacaklının 10 milyar TL. talep ettiği ve araç maliki aleyhine açtığı ana
davada sigorta şirketinin taraf olmadığım birleştirilen ve 8 milyar TL.
ı ve mahkemece
talep edilen ek davanın sigorta şirketi aleyhine açıldığın
birleşen davanın 5.041.996.225 TL. üzerinden kısmen kabulüne karar
verilmesi nedeniyle" sigorta şirketinin 5.041.996.225 TL/den sorumlu
na karş m, icra emrinin poliçe limiti 8.000.000.000 TL. üzerinden
olması
ı olduğunu ileri sürerek icra emrinin iptaline
düzenlenmesinin ilama aykır
karar verilmesini istemi ştir.
Alacaklı vekili, birleştirilen ek davada sigorta şirketi'nden poliçe limiti
olan 8 milyar TL.nin talep edilmiş olup, mahkemece sigorta şirketi aleyhine
nırlı tutulmasma
n kabulü ile sorumluluğun poliçe limiti ile sı
açılan davanı
karar verildiğinden sigorta şirketinin 8 milyar TL. dahilinde soruinlu
olduğunun açık ve borçlunun kötü niyetli oldu ğunu ileri sürerek, haksız
ş ikayet nedeniyle %40 kötü niyet tazminatm" hükmedilmesini istemi ştir.
Tetkik Merci'nin; "Takip dayanağı ilam hükmüntin tavzihü e ilişkin
14.02.2002 tarihli kararda sigortanı n poliçe limiti 8.000.000.000 TL.den
sorumlu olacağınm belirtildiği" gerekçesiyle davanın reddine dair verdiği
karar, özel Dairece yukarıda açıklanan nedenle bozulmuş; Tetkik Mercince
önceki kararda direnilmiştir.
Uyuşmazlık; Takip dayanağı ilama göre borçlu sigorta şirketinin
sorumluluğunun poliçe limiti 8.000.000.000TL. dahilinde mi, yoksa birle şen
davada kısmen kabul edilen 5.041.996.225TL üzerinden mi kabul edilmesi
i; Bu bağlamda poliçe limiti 8.000.000.000 TL. üzerinden düzengerektiğ
ında top lanmaktadır.
lenen icra emrinin ilama aykırı olup olmadığı noktalar
Bilindiği üzere, açı klama (tavzih), bir hükmün anla şılamayacak
biçimde (müphem) bulunmas ı veya açıldıkla anlaşılmaz (gayri vazıh) ve
çelişik (mütenakız) fıkraları taşıması durumunda, hükümdeki gerçek
n meydana ç ıkanlması amacıyla başvurulan yasal bir yoldur.
anlamı
Açıklama (tavzih) yoluyla, verilen hüküm s ınırlandırılamaz, genişletilemez
ve değiş tirilemez (HUMK. m. 455).
icra takibine konu Ankara Asliye 15.Hukuk Mahkemesinin 13.11.2001
ın incelemesinde; Davacı Hasan Karabulut
gün, 2000/551-691 sayıh kararın
nda 10.000.000.000
araç maliki Recep İpek aleyhine açtığı tazminat davas ı
n
15.041.996,225
TL. tespiti
,
bilirkişi
raporunda
zararı
TL. talep etmiş
ek
dava
ile
8.000.000.000
Üzerine davacı, birleştirilen 2001/561 Esas sayıl ı
TL. tazminatın davalılar sigorta şirketi ve araç malikinden mü ştereken
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

289

kararlar

YARGITAYKARARLARI

ve müteselsilen alı
nmasını istemiş tir. Mahkemece 10.000.000.000 TL. talep
edilen ana davamn kabulü ile araç malikinden tahsiline; 8.000.000.000
TL. talep edilen birle şen davarun kı smen kabulü ile 5.041.996.225 TL.
tazn-ıinatı n davalılar sigorta şirketi ve araç malikinden müştereken ve
müteselsilen alınmasma karar verilmiştir.
Görüldüğü üzere borçlu sigorta şirketi, 10.000.000.000 TL. tazminata
hükmedilen ana davada taraf olmay ıp, tarafı olduğu ek davada
sorumluluğunun 5.041.996.225 TL. üzerinden kabul edildi ği hükmün açık
ifadesinden anla şılmaktadır. Hükümde bu konuda tereddütü mucip kapal ı
bir husus mevcut de ğildir.
Hal böyle olunca, hükümde sigortanın poliçe limiti dahilinde sorumlu
olacağına dair ibare esas alı narak, sigorta şirketinin sorumlulu ğunu,
hükmedilen miktarı
n üzerinde bir miktara çıkaran ve geniş leten tavzih
kararına itibar edilemez.
Bu itibarla Tetkik Merci; Mahkemeden sad ır olan hüküm fıkrası ile
bağlı olduğuna göre, sigorta ş irketinin hükmedilen 5.041.996.225 TL. ile
sorumlu tutulması gerekirken poliçe limiti olan 8.000.000.000 TL. dahilinde
sorumlu olduğ unun kabulü usul ve yasaya uygun de ğildir. Tetkik
Mercince itirazı n kabulüne karar verilmesi ve buna ili şen Daire bozma
kararına uyulması gerekirken, takip dayana ğı ilamın mahkemece tavzihen
yorumlanarak düzeltildi ğinden bahisle davanın reddi yönündeki önceki
kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk ındır, bozulması gerekir.

T. 04.06.2003
E. 2003/ 12-385
K. 200 3/399

* İhalenin feshi
* Vekille takip edilen dava
* Borçlu asıllara tebligat
(Av. K. niad. 41;
1086 saydı HLIMK mad. 62-68;
7201 sayılı TeN. K. mad. 11, 12, 13;
TeN. Tüzüğ ü rnad. 18.)

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme karar ını
n süresinde
temyiz edildi ğ
i anlaşıldı ktan ve dosyadaki kağı tlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:
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Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarma, dosyadaki tutanak ve
kan
ı tlara, mahkeme kararında açildanan gerektirici nedenlere ve özellikle
satış kararma itiraz edilmemesi neticesinde kesinle şmesine burada asil
icra müdürlü ğünün borçlu ası llara da tebligat ç ıkartılması gerektiği
yolundaki kararma uyulmas ının zorunlu bulunmas ına ve borçlu asıllara
usuliine uygun biçimde yeniden tebligat ç ıkartilmasının gerekmesine (Ayru
yönde Yargı tay Hukuk Genel Kurulu'nun 11.5.1983 gün ve 1981/12465
E ve 1983/506 K sayılı ilamı)göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme
kararının onanması gerekir.
Karşı Oy Yazısı
Dava, ihalenin feshi için aç ılmış, Merci Hakimliğince ihalenin feshine
karar verilmiştir.
Karar daval ılar T.İş Bankası, Ziraat Bankas ı ve Vakı flar Bankası
vekillerince temyiz edilmi ştir.
Merci Hakimli ğince ihalenin feshi olarak gösterilen neden, borçlu
ın 12,13 ve Tebligat
ış ilam tebliğinin ilgili Yasan
şirkete ç ıkartılan sat
tüzüğünün 18.maddesine uygun olmad ığıdır.
Davacı tarafından baş ka nedenlerle de ihalenin feshi gerekti ği
hakkında bir temyiz sebebi ileri sürülmemi ş tir. Bu durum karşısnda fesih
nda bir inceleme
nedeni olarak belirtilen tebligat noksa ııı hususu dışı
yapılması yasalara aykındır.
Tebligatla ilgili fesih nederıine gelince; bilindiği üzere vekille takip
olunan iş lerde her türlü tebligatın kural olarak vekile yapılması lazım
gelir. ihalenin feshi davalarmda Yüksek 12.Hukuk Dairesi, "e ğer icra
Müdürlüğü borçlularm kendisine tebligat yap ılmasını lüzumhı görmüşse,"
borçluların adlanna da tebligat çikart ılması gerektiği yolunda kararlar
almaktadı r. Bu durumda borçlulara tebligat yap ılmamış olması bir
noksanlık olarak görülmekte ise de tebligat hukukundaki yerle şik kurala
göre, tebligat yapılan kimse kendisine usulen tebliğ yapılmamış olsa bile
tebliğ edilecek konudan haberdar olmu ş ise tebligatm geçersizli ğini ileri
süremez. İşin baş mdan sonuna kadar ihaleyi ve satış hazırliklarmı vekille
takip eden ve ihalede haz ı r bulunan borçlularm kendilerine tebligat
yapılmadığını ileri stirmeleri hayat ın olağan akışıyla ve iyi niyet
kurallarıyla ba ğdaşmamaktadır. Bu nedenle tebligatm geçersiz oldu ğu
yolunda oluş an görüşte isabet yoktur.
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Öte yandan; ihale haz ırlıklarının yetersiz olduğu satış ilarunin gerekli
bilgileri ihtiva etmediği gibi görüş ler de ileri sürülmüş tür. Oysa, satışa
çıkartı lan, basit bir eş ya, mal vs. olmayıp, Türkiye çap ında üne sahip
turistik bir oteldir. Böyle bir otelin ihalesine i ştirak edecek olan ki şilerin
de, en az 20 trilyon lira üzerinde bir bedel ödenmesi gerçe ği karşısı
nda
çok fazla olamayacağı bellidir. Böyle bir ihaleye girmeyi göze alan ki şi
yada şirketlerin, ihaleye girme karar ı verirken Icra Müdürlü ğünün
ilanlarıyla yetinmeyip, satış a konu otelin kıymetini etkileyecek her türlü
vasıflarmı, gelirlerini, müş teri kapasitesini, değerini artıran ya da azaltan
diğer hususlarmı, otelin arsasının hazineye ait oldu ğunu intifa hakkının
süresini çok detaylı bir şekilde araştıracakları da ortadadır. Esasen otelin
satışını etkileyecek vasıfları da satış ilanında yeterince açıklanmış , 49 yıllık
tahsisin hangi tarihte ba şladığı dahi belirtilmi ş tir. 1999 yılından beri bir
türlü satılamayan otelin ihalesinin esas ı etkilemeyen sebeplerle bozulmas ı,
alacaldann en azmdan iki üç sene gibi bir müddet daha ödenmemesine
sebep olacaktır.
Ortada ihalenin feshini gerektiren ve borçlular ın aleyhine olan bir
tebligat noksanı yoktur. Yukarıda de ğinildiği gibi, başka bir fesih sebebine
de dayamlmanıış, borçlular taraf ından temyize getirilmemi ştir. Yasa,
temyiz sebeplerine göre inceleme yap ılması
n ı öngörmektedir. Yüksek
12.Hukuk Dairesinin bozma karar ı yerindedir. Direnme karar
ını onayan
Yüksek Hukuk Genel Kumlu karar ı
na katılamıyoruz.
Karşı Oy Yazısı
Genel Kurul Gündeminde belirtildi ği gibi, yüksek özel daire ile mahalli
mahkeme arasındaki uyu ş mazhk, "vekille takip edilen bir dosyada, ihale
satış ilanı vekile tebli ğ edildiğine göre Mercice bu ilanın ayrıca borçlu
asillara da usulüne uygun olarak tebli ğ edilmesi gerekip gerekmedi ği,
vekile tebli ğ edilip asile tebli ğ edilmemesi durumunda ihalenin feshine
karar verilmesinin dogru olup olmad ığı noktası
nda" toplanmaktadır.
Onikinci Hukuk Dairesinin istikrar bulan sürekli uygulamas ı
nda, "Satış
ilanının kendisini vekille temsil eden borçlu (yada alacakl ı) asile tebliğinin
HUMK'njn 62-68, Avukatl ı k Yasası'nın 41m. ve Tebligat Yasas ı'n
ın
11.maddelerine ayk ırı" olduğ u 12.HD, 2.3.2001 T., E.3037-K.3961;
3.10.2000 T., E.15627-K.16080; 26.4.1999 T., E.5119 - K.5305 say ılı örnek
kararlannda belirtilmi ştir.
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Icamricı r

Yine Dairemizin istikrar bulan sürekli uygulamalar ında "kıymet
takdirine itiraz vekil vas ıtasıyla yap ıldığından bu tarihten sonraki
yapIlacak tebligatlar ı
n artık vekile yap ılması gerekirken asile tebli ğ
edilmesi usulsüzdür" (12.HD, 29.12.1998 T., E. 14712 - K. 15209), Yine
"kıymet takdirine itiraz vekil vasıtasıyla yapılmışsa satış ilanının borçlu
asile tebliği usulsüzdür" (12.HD, 3.4.2000 T., E.4410-K.5067; 12.HD,
26.4.1999 T., E.5191-K.5305) denerek vekil varken asile tebligat
yapilmasmın usulsüzlüğü kesin olarak vurgulanımştır.
Antalya 7. İcra Müdürlüğünce kı ymet takdir raporu 24.11.1999
tarihinde borçlu "Orsa Turizm i şletmeleri AŞ vekili Saime Dalyan'a" tebli ğ
olunmu ş ve rapora itiraz sonucu mercice 29.2.2000 tarihinde
34.500.000.000.000.-TL. muhammen bedel üzerinden ihaleye ç ıkarılmasına
karar verilmi ştir.
Gayrimenkul satış ilanları 30.10.2000 tarihinde Borçlu Orsa Turizm
İşletmeleri AŞ vekili Avukat Saime Dalyan'a tebli ğ edilmiş olup, 23.3.2001
günü saat 15.00'de yap ılan ikinci ihalede, borçlu şirket vekili Avukat
Durhan Ceylan' ın haz ır bulunmasıyla alacakl ı Vakıfbank'a
24.279.000.000.000.-TL.'ye ihale edilmi ştir.
Yükanda belirtildi ği gibi ihale ile ilgili i şlemle borçlu şirket vekillerince
ihalenin her safhasında takip edilmi ş olup, iletişim teknolojisinin son
derece ilerlediği günümüzde borçlu Asil Orsa Turizm İşletmeleri AŞ
temsilcilerinin ihalede vekilleri vas ıtasıyla yapılan işlemlerden haberdar
olmamaları düşünülemez.
Ayrı ca Hukuk Genel Kurulunda ileri sürülen satışa konu 49 yıllığına
tahsis olunan irtifak hakkmı n gerçek değerini bulmadığı na yönelik itiraz,
davacı borçlu Orsa Turizm işletmeleri AŞ vekillerince ihalenin feshi
nedenleri arasmda şikayet sebebi olarak gösterilmedi ğinden, istek dışı
olan bu hususun Genel Kurul görü şmelerinde ihalenin feshine neden
olarak tartışılması da son derece hukuka aykırı olmuştur.
Sonuç olarak ihalenin tüm unsurları gerçekleşmiş olduğundan, feshini
nda ısrar
gerektirecek nedenler bulunmad ığından Merci'nin önceki kararı
etmesi usulsüz olup, Daireniizin bozma karan do ğrultusunda direnme
karannın BOZULMASI gerekir.
***
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T. 15.01.2002
E. 2001/9379
K. 200W358

• itirazın iptali
• Memurun tabiyeti
• Kamu gücü, kamu hizmeti
ölçütli
• idari işlem
• Görev
(2577 sayılı K. mad. 2.)

Dava, itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir.
Dayalı belediyede memur olarak çalışan davacının, ödenmeyen 2000
Yıh 7 ila 12. aylar maaşlarının tahsii istemiyle icra yoluna başvurulmuş
ve itiraz üzerine de takip durdurulmuş tur. Davacı, itirazın iptali ve icra
inkar tazminatı isteminde bulunmu ştur.
Mahkemece Ası l alacak yönünden dava kabul edilmi ş, icra inkar
tazminatı ve ticari faiz istemi yönünden ise davan ın reddine karar
verilmiştir.
Karar, taraf vekilerince temyiz edilmi ştir.
Öncelikle uyuşmazlığı n hangi yargı yerinde çözümlenmesi gerekti ği
üzerinde durulmak gerekir. Davac ının,davalı belediyede memur
kadrosunda çalıştığı çekişmesizdir.Aralarındaki ili şkinin başlangıcı,
kapsamı ve sınırı ise yasa ile belirlenmiş tir.Bu anlamda, bir hizmet ili şkisinin dışı nda ve ötesinde bağımlılık (tabiyet) söz konusudur. Maa şların
ödenmesi davac ı bakımı ndan bir hak olduğu gibi; dayalı belediye
açısmdah ise bir borçtan öte görev, niteli ğindedir. Di ğer yandan, dayalı
belediye bir kamu kurumu olup; i ş lemlerinin, kural olarak kamu hizmeti
niteliğini taşıdığı da, tartışma dışıdır. Çalışanlarının maaşlarını
n ödenmesi
görevi bir kamusal işlem olduğu gibi, ödenmemesi de hizmete ili şkin bir
yükümlülü ğ ünün yerine getirilip-getirilmemesi ile ilgilidir.Bu
anlamda,dava dilekçesinde dile getirilen: "...Belediyeye her ay iller
Bankası'ndan düzenli bir şekilde ödenek gelmesine ra ğmen belediyede
kadrolu memur olarak çal ış an personele ödenmeyip, lüzumsuz giderlere
harcandığı..." sayı dahi, dayalı idarenin takdirine ili şkindir. Yargı yolu
ayr
ım ı bakımı ndan: Kamu gücü ve kamu hizmeti ölçütü göz önünde
tutulduğunda, salt idari bir işlemin yargılama konusu edildiğ
i anlaşılmaktadır. Bu tür uyuşmazlıkları
n ise idari Yargı yerinde çözümleneceği
2577 sayılı Yasamn 2. maddesinde düzenleme alt ına al ınmıştır.Yerel mahkemece; idari yargı yolu bakınundan görevsizlik kararı verilmesi yerine,
işin esasının incelenmesi, bozmayı gerektirmiştir.
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T. 24.12.2002
E. 2002/26310
K. 2002f27450

• itiraz
• Faizin anapara alacağına
dönüşmesi
(878 sayılı BK mad. 1041son.)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde
temyizen tetkikinin borçlu vekilince istenmesi üzerine bu i şle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ği görüşülüp
düşünüldü.
icra takibinin dayanağı olan Kücükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 21.5.2002 tarih ve 2000/903 E., 2002/799 K/Say ılı ilamında
hükmedilen 1.750.000.000.-TL.'nin faiz alacağından ibaret oldu ğu
görülmektedir. BK'nin 104.maddesi gere ğince faize faiz yürütülmesi
olanakli de ğil ise de; somut olayda, takip konusu yap ılan faiz, bir ana
para (kapital) alaca ğına dönüşmüş tür. Bu durumda yerleşik targıtay
na göre takip konusu alaca ğ a faiz uygulanması BK'nin 104/son
kararları
maddesine aykırılık teş kil etmez. 0 halde, Mercice; istemin reddi kural
olarak yerinde ise de; faizin karar tarihinden itibaren yürütülüp
yürütülmedi ğ i, yasal orana göre fazla miktarda talepte bulunulupbulunulmadığı hususlarına ili ş kin ve miktara yönelik bu itirazlar ın
yöntemince ara ştırılı p irdelenmeden eksik inceleme ile yaz ılı şekilde
hüküm tesisi isabetsizdir.
***
T. 30.09.2002
E. 2007792
K. 2009079

* itiraz
* Kainulaştırma bedellerinde
faiz
(4709 sayılı K. rnad. 18;
Anayasa mad. 461son.)

nın müddeti içinde
Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararı
temyizen tetkiki Alacakh vekili tarafmdan istenmesi üzerine bu i şle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ği
görüşülüp dü şünüldü:
03.10.2001 tarihli 4709 say ılı Yasanın 18. maddesi ile değiştirilen
ı maddenin 2.fıkrasmda
Anayasa'nın 46. maddesinin son fıkrasında "ayn
188 Dergisi, Say ı 49, 2003
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öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemi ş
kamulaştırma bedelinden kamu alacaklar
ı için öngörülen en yüksek faiz
oranının uygulanaca ğı " öngörülmüştür. An
ılan maddeye de ğişiklikle
eklenen son fı kra içeriği karşısı
nda sadece taksitlendirilmiş khmulaştırma
bedelinin ödenmemesi halinde de ğil hehangi bir sebeple ödenmemi ş
kamulaştı rma bedellerinde de en yüksek faiz oran ını n uygulanması
gerekir. idarenin takdir etti ği kamulaştırma bedelinin yerinde olmad ığı
mahkeme ilan ı ile tespit edildiğine göre, kamulaştırma bedelinin sözü
edilen ilamda belirlenen miktar olarak esas al ınması icap eder. Amlan
Anayasa hükmünün dar yorumlanarak sadece idarece takdir edilmiş ve
taksitlendirilmiş kamulaştı rma bedellerinde uygulanacağını n kabulü
Yasanın amacma aykırıdı r. Dairemizin süreklilik arz eden kararları bu
doğrultudadı r. Bu durumda, Mercice, Maliye Bakanl ığından 17.10.2001
tarihinden itibaren kamu alacaklar ı için uygulanan en yüksek faiz oranlan
sorulup takip talebinde 17.10.2001 tarihinden itibaren talep edilen faiz
oranlarının bildirilecek faiz oranlarına uygunluğu denetlendikten sonra
oluş acak sonuca göre karar verilmesi gerekirken aksine görü şle yasal
faiz uygulanacağmdan bahisle yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

T. 30.09.2002
E. 2009538
K. 200Z'19129

* itiraz
• Kefiller hakkında icra takibi
* Rehnin paraya çevrilmesi
* Genel haciz yolu
(492 sayılı 8K mad. 487.)

Yukar
ı da tarih ve numarası yanlı merci kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki Alacakh vekili taraf ından istenmesi üzerine bu i şle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmalda okundu ve gereğ
i görüşülüp düşünüldü:
Borçlar Kanunun 487. maddesine göre, alacakli asil borçluya müracaat
etmeden ve rehinleri nakde tahvil ettirmeden kefiller hakkında icra takibi
yapabileceğ i gibi, asıl kredi borçlusu hakk ında da tahsilde tekerrür
olmamak üzere rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ba şlattığı takip yanında
genel haciz yoluyla icra takibi de yapabilir. (HGK.nin 18.4.2001 tarih ve
2001/12.354 E. 2001/367 E.2001/367 K.say ılı kararı) somut olayda, sözü
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edilen kurala uygun şekilde kefiller ve asil kredi borçlusu hakkında icra
takibi yapıldığı ndan usulsüzlük bulunmamaktadı r. 0 halde, Mercice
ş ikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yaz ıl ı şekilde takibin iptali
yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

T. 01.10.2002
E. 2002/19589

* itiraz
* Kredi sözleşmesi

K. 200219296

(2004 sayılı İlK mad. 681son.)

Yukarıda tarih Ve numarası yazıh merci kararının müddeti içinde
temyizen tetkilcinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu iş le ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp
düşünüldiL
Alacaklı banka ile borçlular arasmda yap ılan ve mevcudiyeti çeki şme
konusu olmayan (ve belli bir limiti içeren) Tar ımsal Krediler Genel
Sözleşmesi nedeniyle borçlulara şözleşmedeki özel sütununda yaz ılı
miktar kadar kredinin likit olarak ödendiği ve icra dairesine verilen itiraz
dilekçelerinde bu hususa kar şı çıkılmadığı anlaşılmaktadır.
Sözü edilen kredi sözle şmesindeki imza inkar edilmedi ğine göre,
taraflar
ın sözleşme içeriğine uygun olarak talepte bulunmalar ı mümkün
olup, dar yetkili mercide sözleş me hükümlerinin genel hukuk kurallarına
aykır
ı olduğu yönünde ve yorum yoluyla aksine bir sonuca ulaşılamaz.
Mercice yapılacak iş , talep edilen alacağın, sözleşme hükmüne göre
kapitalize edilerek istenmesi nedeniyle, faiz oranlar ını n sözleşme ve
n
genelgelere uygun biçimde alaca ğa yansıtılıp yansıtilmadığının tarafları
delilleri de toplanarak gerekti ğinde bilirki ş i incelemesi ile
denetlenmesinden ve olu ş acak sonuca göre bir karar verilmesinden
ibarettir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olduğu
gibi kabule göre de; IIK'nin 68/son maddesinde öngörülmeyen gerekçeyle
alacakhnın tazminat isteminin reddi de Yasaya uygun görülmemi ştir.
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T. 01.10.2002
E. 2007/18414
K. 2007/19466

* itiraz
* İhtiyati tedbir
* icra takibinin durdurulmas ı
* İtirazdan feragat
(4389 sayılı Bankalar K. tnad. 172,
1415-b, k.)

Yukanda tarih ve numaras ı yazılı merci kararmın müddeti içinde
temyizen tetkiki Alacakh vekili tarafından istenmesi üzerine bu i şle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gere ği
görüşülüp düşünüldü:
örnek 49 no'lu ödeme emri ile yap ılan takibe borçlu itiraz etmi ş
alacaklı ise Icra Tetkik Mercinde itiraz ı
n kaldırılması ve takibin devamına
karar verilmesini istemi ş olup, icra Tetkik Merci ise; Ankara 3. Asliye
Ticaret Mahkemesinin 30.10.2001 ve Ankara 2. Asliye Ticaret
Mahkemesinin 16.5.2001 tarihli ihtiyati tedbir kararlar ı uyarınca borçlu
şirket aleyhine icra takibine gidilmesi mümkün olmad ığı
ndan takibin
durdurulmasına karar verilmiştir.
Her ne kadar borçlu şirket hakkı nda Ankara 3. Asliye Ticaret
Mahkemesince 30.10.2000, 14.3.2001, 22.3.2001 tarihli ihtiyati tedbir
kararları ile icra takiplerinin durdurulması na karar verilmi ş ise de;
16.5.2001 tarihinde Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi daha önce verilen
ihtiyati tedbir kararları
nı kaldırarak yerine denetime alman bankan ın
hissedarları olan şirketlerin (borçlu şirket Ceylan inşaat İth. İhr. ve Ltd
Şirketinin de) ekonomik değer ifade eden bilcümle mal varliklar ı üzerine
3. şahı slara devir ve temlik edilmemek üzere ihtiyati tedbir karar ı
vermiştir.(43 89 sayılı Bankalar Kanunun 17/2 madde delaletiyle 14/5-b,
be madde uyar ınca.)
Görüldü ğü üzere ihtiyati tedbir karar ının kapsamı daraltılarak
aleyhine ihtiyati tedbir karan verilen şirketin mal varlığmı kendi nzası
ile azaltmaya yönelik i şlem yapılması engellenmiş böylece tüm alacakhlarm
haklarının korunması yoluna gidilmiştir.
Bu durumda alacakl ıları n cebri icra yoluna gitmeleri engellenmediğinden takibin durdurulmasına karar verilmesi isabetsizdir.
Kaldı ki; icra Tetkik Mercine itirazm kald ır
ı lması davası açıldıktan
sonra borçlu ş irket vekili 23.11.2001 tarihli dilekçelerinde itirazdan feragat
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ettiklerini beyan etmi ştir.Mercice feragat beyanı dikkate alınarak esas
yönden karar oluşturulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması
bozmayı gerektirmiştir.

T. 07.04.2003
E. 2003/400 8
K. 2003fl430

* İhalenin feshi
* Kıymet takdirine itiraz
* İpotek alacakl ısımn
muvafakati
(2004 sayılı tIK mü. 129,2.)

Yukar
ıda tarih ve numarası yazılı merci kararınm müddeti içinde
temyizen tetkikinin alacakl ı ve alıcı vekillerince istenmesi üzerine bu işle
ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ği
görüşülüp düşüntildü.
Taraflarca kı ymet takdirine itiraz üzerine Üsküdar icra Tetkik Mercince 10.9.2002 tarihli kararlarla şikayetler sonuçlandınlınış ve bu kararlar
andan tarihte tarafların yüzüne karşı verilmiş olup, niteliği itibariyle
ndan Mercice de temyiz yolu kapal ı
temyizi kabil kararlardan olmadığı
ılan karalarda tespit edilen de ğerler
ve kesin olarak verilmiştir. Nitekim an
üzerinden de satışa çıktığı tartışmasızdır. Hal böyle olunca 19.9.2002
takdirinin kesinle şmediği şeklindeki
k
tarihinde yapılan ihalelerde ıymet
Merci gerekçesinde somut olaya uygunluk görülmemi ştir.
Diğer taraftan İİK'nin 129/2. maddesi gere ğince satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla bir bedelle ihalenin
gerçekleştirilmesi kural ise de, incelenen satış dosyası içerisinde satış isteyen
alacaklının alacağına rüçharu olan ipotek alacakhs ı Halk Bankası AŞ'nin
19.9.2002 tarihli dilekçesinde İİK'nin 129. maddesi hükmünün sat ışta dikkate
alınmamasına muvafakat ettikleri görülmü ştür. Bu nedenle Mercin yukarıda
açıklanan madde koşullanna göre, ihalenin yapılmadığından bahisle fesih
karan verilmesi de kabul karşısında doğru görülmemiştir.
nda ihalenin feshi talebinin reddi
Mercice tüm bu olgular karşısı
gerekirken yaz ılı gerekçelerle kabulü isabetsizdir.
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T. 31.01.2003
E. 004'27292
K. O03ftfl9

kdrarkı r
• ihalenin feshi
• Bankanın hisselerinin fonaintikali
* Fonun cezai sorumlulu ğu
(2004 sayılı ilK mad. 366;
1086 sayılı HIJMK mad. 438;
4389 sayılı Bankalar K. mad. 15-91B.)

Yukarı da tarih ve numarası yazılı merci kararınm müddeti içinde
temyizen tetkiki Şikayetçi ve Müdahil vekilleri taraf ı ndan istenmesi
üzerine bu i ş le ilgili dosya mahallinden daireye gönderilnii ş olmakla
okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
1.Müıneyyiz Faysal Finans Kiralama A Ş vekilinin vekaletnamesind eki
yetkiye binaen temyiz iste ğ inden 19.11.2002 havale tarihli dilekçe ile
vazgeçtiğinden vaki feragat nedeniyle temyiz isteminin REDD İNE;
2. İşin niteliğ i bakımından temyiz tetkikat ını n duruşmal ı olarak
yapılması
na HUMK'nin 438. ve İİ K'nin 366. maddeleri hükümleri müsait
bulunmadığından bu yoldaki iste ğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan
sonra iş in esası incelendi:
3. Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 4389 Sayılı Bankalar
Kanunun 15-9/8 maddesine göre fon taraf ından hisseleri kısmen veya
tamamen kendisine intikal eden bir bankan
ın borçlarının, taahhütlerinin
yüklenilmesi veya alacaldar ınm devralinması halinde, bu borç taahhüt
ve alacaklarla ilgili olarak, fonun taraf oldu ğ u icra takipleri ile icra
takiplerinden kaynaklanan her türlü hukuk davalar ının k ısmen veya
tamamen fon aleyhine neticelenrnesi halinde, 2004 Say ılı icra ve iflas
Kanununda yaz ılı tazminat ve cezalar fon hakk ı nda uygulanmaz.Bu
nedenle ihalenin feshi talebinin reddi nedeniyle davacmırı ihale bedelinin
%10 oranında para cezası ile mahkum edilmesine karar verilmesi isabetsiz
olup merci kararı
nın bu nedenle bozulmas ı gerekir ise de, yapı lan hatanın
düzeltilmesi yeniden yarg ılama yapılmasını gerektirmediğinden kararı
n
düzeltilerek onanması cihetine gidilmi ştir.
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T. 10.04.2003
E. 2003/4645
K. 2003/7837
-

* İhalenin feshi
* İhalenin teklifi
* ihalenin feshinin istenmesinde
hukuki yarar
* ihale bedeli
(2004 sayılı t/K mad. 133.)

nı mutaYukar
ıda tarih ve numarası yazılı, merci kararının bozulması
müddeti
içinde
daire
ilamının
ılı
06.02.2003
tarih,
2421/2305
say
zammın
tashihen tetkiki Alacaklı-Alıcı vekili tarafından istenmesi üzerine bu i şle
ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gereği
görüşülüp düşünüldü:
30.10.2001 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, müş teki Sedat Kulaklı
3.sırada pey süren ki şidir.Öncellikle belirtelim ki bir ihalenin İİK'nin
lan madde gereğince
133.maddesi nedeniyle fesih olunmas ı halinde anı
ihale 2. pey sürene (ko şullarm oluşması) halinde teklif edilir.Bu nedenle
bir ihalede 2. pey sürenden önce 3. derecede pey süren ki şinin bu ihalenin
feshini istemesinde IlK, hükümleri çerçevesinde hukuki yararı yoktur.Bu
nedenle kendisine İIK'nin 133. maddesi gere ğince gayrimenkul teklif
edilemeyecek mü ştekinin icra müdürlü ğüne ba şvurusu İİ K'nin
133.maddesi karşı snda hukuki dayanaktan yoksun bulundu ğundan icra
müdürlü ğünce müş teki isteminin 18.11.2002 tarihinde reddine karar
ıca hemen belirtelim ki, alaca ğına mahsuben
verilmesi yerindedir. Ayr
n ilahe konusu mahcuzu olmas ı halinde, mahcuz üzerinde
alacaklını
alacaklının alacağma tercihi olan başka hacizlerin bulunnıaınası halinde
alacaklının ihale bedelini dosyaya yatırması gerekmez. Tüm bu olgular
birlikte de ğerlendirildiğinde müştekinin şikayetini reddeden merci!
tararmın onanması gerekirken, müştekinin borçlu olarak alg ılanarak
Dairemizce merci kararının bozulması yanılgıya müstenit bulunduğundan
alacaklı vekili" karar düzeltme isteminin kabulü gerekmi ştir.
***
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T. 21.01.2003
E. 2003/1055
K. 2003/494

kararlar
• Haczin kald ırılması
• Banka hisselerinin fona
intikali
• Hak düşürücü süre
• Fon bakımından sürelerin
durması
(2004 sayılı tIK mad. 110;
4389 sayılı Bankalar K. ek 4672
sayılı K. ınad. 1519-c.)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararı
nın müddeti içinde
temyizen tetkiki Alacah vekili tarafmdan istenmesi üzerine bu i şle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gere ği
görüşülüp düşünüldü:
Borçlular vekili merciye başvurusunda; Borçlu şirketlere ait bir kısım
motorlu taşıtların trafik kayıtları üzerine alacaklı vekilinin talebi ile haciz
konulduğunu, haciz tarihinden itibaren 1 yı l geçmiş olduğ
undan İİK'nin
110 maddesi gereğince hacizlerin kaldırılması
nı icra müdürlüğüriden talep
ettilclerini, bu talebin reddedildiğini bildirerek sözü edilen işlemin iptaline
karar verilmesini istemi ştir.
Mercice, haciz tarihinden itibaren 1 y ıl içersinde satış istenmediğinden
hacizlerin kalkması gerektiği cihetle icra müdürlü ğünün kararının
kaldınlmasma evrak üzerinde karar verilmiştir.
Alacakh vekili ise temyiz dilekçesinde 4389 Say ılı Bankalar Yasas ına
eklenen 15/ 9-c maddesi uyar ınca hak düşürücü süreye 9 aylık ek sürenin
ilave edilmesi gerektiğini, buna göre hak düşürücü sürenin geçmedi ğini
iddia ederek kararın bozulmasım istemiştir.
4389 Sayılı Bankalar Yasası'nı n 29.05.2001 tarihinde 4672 Sayılı Yasa
ile eklenen 15/ 9-c maddesi 'hisseleri kısmen veya tamamen fona intikal
eden bir bankanm alacaklann ın fon tarafı
ndan devralınması halinde bu
alacaklarla ilgili olarak açılmış veya, açılacak dava ve icra takiplerinde
kanunlarda yazdı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü
süre alacağın temlik edildiği tarihten itibaren fon bakımı
ndan dokuz ay
süre ile durur" hükmünü getirmi ştir.
Somut olayda menkullerin üzerine 17.08.2001 tarihinde haciz
konulmuş olup fona devredilen alacakl ı Toprak Bankas ının alacağı
nı
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BDDK'ye 08.04.2002 tarihinde temlik etti ğini, temyiz dilekçesine ekli
belgeden anla şılmaktadır.Anılan yasa hükmü gere ğince 08.04.2002
tarihinden 08.01.2003 tarihine kadar satış isteme süresi duraca ğından ve
talep tarihi olan 21.11.2002 tarihi itibariyle BDDK yönünden sat ış isteme
süresi dolmadığından hacizlerin düşmemiş olması nedeni ile mercice
borçluların şikayetinin reddine karar vermek gerekirken Bankalar
Kanunundaki kamu düzeni ile ilgili bu emredici kural göz ard ı edilerek
şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

T. 25.02.2003
E. 2003/1114
K. 2003/3503

* ihalenin feshi
* K ıymet takdiri
(2004 sayı lı İlK mad. 366, 12812;
1086 sayı lı HLLMK mad. 438.)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde
temyi.zen tetkikinin borçlular vekilince istenmesi üzerine bu i şle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp
d üşünü Id ü
1-İ5in niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak
na HUMK'nin 438. ve İIK'nin 366.maddeleri hükümleri müsait
yapılması
bulunmadığından bu yoldaki iste ğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan
sonra işin esası incelendi;
2-Dava dilekçesinde 11.10.2002 tarihli ihalenin feshinin 1.kat 3 no'lu
daireye ilişkin olarak istendi ğinin anlaşılmasına göre, sair temyiz itirazları
yerinde değil ise de;
ince kesinleşen kıymet
İİ K'nin 128/2. maddesinin son cümlesi gere ğ
takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. HGK'nin
26.2.1992 giinlü ve 1992/70-130 sayılı kararında, (satışın kıymet takdirinin
na ihalenin
esas alındığı tarihten iki sene sonra yap ılmasının başlı başı
feshi sebebi sayılacağı
nı ) öngören 4. Hukuk Dairesinin 1.7.1991 günlü ve
ı benimsenmiştir. Somut olayda "satışa esas olan
6836/6553 sayılı karar
kıymettakdiri 15.9.2000 tarihinde yap ılmıştır. Yukarıda sözü edilen HG
Kurulu kararında ayrıca İİK'nin 128. maddesinde öngörülen iki y ıllık
sürenin başlangıcmın bilahare kesinleşmesi kaydı ile kıymet takdirinin
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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yapıldığı tarih olduğu açıkça vurgulandığına göre ve 11.10.2002 satış tarihi
itiban ile an
ılan iki yıllık süre geçtiği için ihalenin feshine karar vermek
gerekirken yazı" gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.
Öte yandan 15.2.2001 tarihli ihalede 8.000.000.000-TL. pay sürerek
ihale üzerinde kalan alacalcl ınm bu bedeli yatırmayarak 11.10.2002 tarihli
ihalede taşmmazı 7.150.000.000.-TL. gibi daha düşük bedelle satın alması
da ihalenin feshi nedenidir. Mercin aksine dü şüncelerle istemin reddine
karar vermesinde isabet yoktur.

T. 03.04.2003
E. 2003/4512
K. 2003/7134

* İhalenin feshi
* Kıymet takdirine itiraz
(2004 sayılı ilK mad. 363;
1086 syı1i HUMK mad. 409.)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki Borçlular vekili taraf ı
ndan istenmesi üzerine bu işle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gere ği
görü
şülüp düşünüldü:
Ihalenin gerçekleştirilmesi için hazırhk işlemlerinden olan mahcuzun
kıymet takdirine itiraz edilip esası incelenmeksizin itirazın reddedilmesi
halinde fesih davasmın incelenmesinde Yargıtay'ca kıymet takdirinin
esası
na yönelik denetim yap ılabilir.Bu nedenlerledir ki satışa esas alman
2.7.1999 tarihli bilirki şi raporu kadastro fen memuru tarafından düzenlenmiştir. Bir zemin iki normal katl ı ve mesken ile kargir avlulu apartmanın
kıymet takdirinin kadastro fen memuru, müllc sahibi, hukukçu bilirki şi
ve inşaat konusunda ehil inşaat mühendisi bilirki şi vasıtası ile yapılması
daha sağlıklı sonuç için gereklidir.Öte yandan tarla vasfmdaki ta şmmazlarında kadastro fen memuru vasıtası ile kıymetinin takdir edilmesi dosya
içinde bulunan bilirki şi raporu ve ekleri incelendiğinde yeterli görülmemiştir. Nitekim borçlu tarafça kıymet takdirine itiraz edilmi ş, borçlunun
duruşmaya gelmemesi üzerine alacakli tarafça "davayı biz takip edeceğiz"
denildikten sonra ıymet
k
takdirinin gerçe ğe uygun olup olmad ığım
denetlemek açısndan keşif v.s. masraflann alacaklılardan istenmek sureti
ile inceleme yapılıp oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken
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n son celse "biz davay ı takip etmiyoruz"
nı
bu aş amadan sonra alacakl ı
n
HUMK'nin
409.maddesi uyarı nca müracaata
demesi üzerine dosyanı
bırakılması doğru değildir. Kı ymet takdirine ili şkin kararlar İİK'nin
363.maddesi gereğince temyizi kabil değil ise de, ihalenin feshi davas ının
nda bu husustaki eksiklikler ve hatalar Dairemiz süregelen
denetimi sırası
içtihatlarmda da belirtildi ği gibi nazara almabilir. Tüm bu olgular kar şısınn özelliği itibarı ile yetersiz bilirki şi raporuna dayanılarak
da somut olayı
gerçekleş tirilen ihalenin feshi gerekirken şikayetin reddi isabetsizdir.

T. 24.06.2003
E. 2003/12426
K. 2003/15097

* ihalenin feshi
* ihale bedelini yatırmama
* İhalenin teklifi
* Husumetsizlik
(2004 sayıLı İlK mad. 1311.)

Yukarıda tarih ve numaras ı yazılı merci kararını n müddeti içinde
temyizen tetkiki borçlu taraf ından istenmesi üzerine bu i şle ilgili dosya
i görüşülüp
mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ğ
düşünüldü:
Taşınınazm önce Mikdat Erkan'a 09.12.2002 tarihinde ihale edildi ği,
ancak, onun süresinde ihale bedelini yat ırmaması nedeni ile İİK nün 133.
maddesi 1. fıkrasının vermiş bulundu ğu yetkiye dayanarak icra müdürlüğünce ihale alıcısı ndan sonra en çok pey süren Şehriban Turan'a teklifte
bulunulmuş, anılan kiş ice bu teklif kabul edilerek söz konusu ihale bedelini
yatırarak taşınmaz ona 17.01.2003 tarihinde ihale olundu ğu anlaşılmaktadır.
Borçlunun, takip alacakl ısı Şehriban Turan' ı hasım göstererek
09.12.2002 tarihinde yapı lan ihhlenin feshi için açt ığı davada kir usulsüzlük
yoktur. Mercice yapılacak iş ; dava açan borçluya süre verilerek 09.12.2002
tarihinde taşınrnazı n ihalesi üzerinde kalan Mikdat Erkan' ı da davaya
dahil ettirerek bu şekilde taraf teşkilini sa ğladıktan sonra borçlunun
iddialannın de ğerlendirilerek olu şacak sonuca göre bir karar vermekten
nca icra müdürlüğünce
ibarettir. İİK' nün 133/1. madde ve f ıkrası uyarı
teklif götürülen ve bu teklifi kabul eden 2. en çok pey süren takip
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alacaklısmın ilk ihalede ihale al ıcısı olmadığından bahisle, ona husumet
düşmediğinden dolayı husumetsizlik nedeni ile istemi reddetmesi do ğru
görülmemiş tir. Zira, ilK' niin 134. maddesine dayal ı olarak açı lan davayı
incelemesine aynı kanunun 133. maddesi uyarmca ta şınmazın başka bir
kiş iye ihale edilmesine engel te şkil etmez.

T. 21.05.2003
E. 2003/8631
K. 2003/11551

• İhalenin feshi
• İpoteğin paraya çevrilmesi
• Takip masraflarını talep
hakkı ndan feragat
• İhalenin feshiııi
istemekte hukuki yarar
(2004 sayılı İlK mad. 129, 13415, 138/2,
366; 1086 sayılı HUMK mad. 440, 442.)

Yukarı da tarih ve numaras ı yazılı merci kararını n onanmas ını
mutazammm 03.02.2003 tarih, 28715/2003-1872 say ılı daire ilamının
müddeti içinde tashihen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu
iş le ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve
gereği görüşülüp dü şünüldü:
1. Borçlu vekilinin karar düzeltme talebinin incelenmesind;
Düzeltilmesi istenen Yargı tay ilamı yla bunda atıf yapılan merci
kararmda yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler kar şısmda karar
düzeltme iste ği yerinde görülmediği gibi HUMK. nün 440. maddesinde
yazı h dört halden hiç birine de uymad ığından İİK'nin 366. ve HUMK'nin
442. maddeleri uyarınca (REDDİNE), kararm düzeltilmesini isteyenden
takdiren 80.000.000 lira para cezas ı ile 16.090.000 lira ilam harcı alınarak
hazineye gelir yazıhnasına,
2. Alacaldı vekilinin karar düzeltme talebinin incelenmesinde;
İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yap ılan takipte, ihalenin feshine
ilişkin, Kartal icra Hakimliği'niıı 22.10.2002 tarih, 2002/556-1256 say ılı
kararını n alacaklı vekilince temyizi üzerine Dairemiz; mercin, fesih
nedenlerini yerinde görmemi ş ancak, ikinci satış günü oluş an ihale
bedelinin, ta şınınazm tahmini kıymetinin %40' ını aşmış olmasına rağmen,
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aşan kısmın satış masraflarının tamamım karşılamadığından bahisle
sonucu bakımından doğru olan merci kararını onamıştw.
Onama kararmdan sonra, alacakl ı - alıcı vekili, asıl icra dosyasındaki
11.03.2003 tarihli beyan ında, ihalesi yap ılan taşınmazla ilgili olarak
ndan vazgeçtiknı talep hakları
taraflarınca yapılan tüm satış masrafları
lerini, bu hususım ihalenin feslıi davasının yürütüldüğü Kartal icra Tetkik
Merci Hakimliği'nin 2001/566 sayılı dosyasına da bildirmesini talep
etmiştir.
Asıl takibin yapıldığı İstanbul icra Müdürlüğü'nce, bu feragat, satışın
yapıldığı talimat icrası olan Kartal icra Müdürlüğüne de 11 .03.2003 tarihli
müzekkere ile bildirilmi ştir.
İİ K' nün 129. maddesinde öngörülen; satış bedelinin 2. ihalede munı da karşılaması kuralınırı
nda, satış masrafları
hammen bedelin %40 ı dışı
nda en az
paraya
çevirme
masraflan dışı
n
ın,
borçlunun
taşınmazı
amacı,
muhammen bedelin %40' ı oranında değerlendirilmesidir.
(Somut olayda, takip yapan alacalclınm alacağına rüçhanlı bir alacak
bulunmadığından rüçhanlı alacağı karşılama ilkesinin tartışılmasma gerek
bulunmamaktadır.)
Nitekim, ayn
ı esaslara İİK'nin 138. maddesinin ikinci fıkrasmda yer
verilmiştir. Bu fıkrada aynen şöyle denınektedir:
"Haciz, paraya çevirme ve payla ştırma gibi bütün alacaklılan alakadar
eden masraflar önce satış tutarından alınıp, artan para takip masrafları
ve işlemiş faizler dahil olduğu halde, alacaklan nispetinde paylaştırılır"
Bu madde hükmünden anlaşılacağı gibi paraya çevirme masraflarm ın,
öncelikle satış bedelinden alı narak bunlan yapan alacakl ıya (veya alacaklılara) ödenmesi gerekecektir.
Somut olayda, icra takibini yapan alacakl ı tek olup, paraya çevirme
giderlerini de satış dosyasında icra takibini yapan alacaklı yapm ıştır.
ndan vazgeçmiştir
Dosya alacaklısı yaptığı bu masrafları talep hakkı
(feragat etmiştir).
İİK' nün 134/5. maddesine göre, "ihalenin feshini şikayet yolu ile
talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel
olduğunu ispata mecburdur.
Alacakh .. alıcı vekilinin, yaptildan takip masraflar ı n talep hakkından
vazgeçmesi nedeniyle borçlunun ihalenin feshini istemekte (diğer fesih
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nedenleri de Dairemizce yerinde görülmediğinden) yararı kalmamıştır.
Kaldı ki; alacaklının ilk satış talebi üzerine yapılan fakat, daha sonra
alacaldırun satışm durdurulmasını icra müdürlüğünden istemesi üzerine
satışm yapılmaması nedeniyle fuzuli hale gelen ve alacakl ı üzerinde
bırakılması gereken 184.275.000 TL. ilan masrafı düşüldüğünde ihale
bedelinin taşınmazın muhammen bedelinin %40tım ve paraya çevirme
masraflarını karşıladığı görülmektedir ( İstanbul icra Müdürlüğü'nün
talimat icrası olan Kartal 5. icra Müdürlü ğü'ne yazdığı 20.05.2000 tarih
ve 1999/509 sayılı talimat yazısı).
o halde, ihalenin feshine dair merci karar ının bozulması gerektiğinden
karar düzeltme isteminin kabulü gerekmi ştir.
***
T. 11.03.2003
E. 2003/2456
K. 2003/4946

* Boşanmanın reddi karannın
kesinleşmesi
• Tedbir nafakası
* Müstaidlen verilen nafaka
(743 sayılı MK mad. 137, 1612;
4721 sayılı MK. ınad. 169;
1086 sayılı HLIMK mad. 112.)

Yukarıda tarih ve numaras ı yazılı merci kararını n bozulmas ını
mutazammın 10.12.2002 tarih, 25005-26051 say ılı daire ilamının müddeti
içinde tashihen tetkiki alacakl ı vekili tarafından istenmesi üzerine bu i şle
ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmalda okundu ve gereği
görüşülüp düşünüldü:
Borçlu Fikret Dalgı ç'm 9.3.2000 tarihinde alacakl ı Beyhan Dalgıç
aleyhine açtığı boşanma davası , Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin
16.11.2000 tarih 2000/251 Esas 2000/978 karar sayd ı ilamı ile reddedilmiş
olup adı geçen alacaklı ile yanında bulunan küçük Eren'e dava tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere tedbir nafakalar ına hükmedilmiştir. Söz
konusu ilan-un 2001 tarihinde kesinle şmesinden sonra alacakl ının 2.3.2001
tarihinde borçlu ile ayn yaşadılclarından bahisle nafaka davası açtığı, Bursa
2. Asliye Hukuk Mahkemesince 31.12.2001 tarih, 2001/292 esas 2001/1203
karar sayılı kararı ile yukar
ıda belirtilen Asliye Hukuk Mahkemesince
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hukmedilen tedbir nafakalannın dava tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere Beyhan için 40.000.000 TL,ye küçük Eren için ise 20.000.000 TL.ye
çıkartılmasına karar verildiği, bu kararı
n itiraza konu takibe dayanak
olduğu anlaşılmaktadır. Borçlu anılan ilaının 4.3.2002 de kesinle ştiğinden
ve bu tarihten sonra nafaka istenemeyeceğinden bahisle icra Müdürlü ğüne
yaptığı başvurunun reddine dair 5.6.2002 tarihli icra karar ım, mercide
şikayete konu yaprmştır.
Somut olayda borçlu kocanın açtığı boşanma davasının ret kararmdan
sonra alacaklı kadın 743 Sayılı Medeni Kanunun 162/2,4721 sayili Medeni
Kanunun 197/2.maddesi gere ğince nafaka davası açmış olup verilen
nafaka boşanmanın ret karannın kesinleşmesi ile sona erecek nitelikte
olmayıp müstekilen verilen ve önceki nafaka miktarma bu ikinci dava
tarihinden itibaren artıran bir karard ır. 743 Sayılı Medeni Kanunun 137,
Yeni Medeni Kanunun 169. maddesi gere ğince verilen bir tedbir nafakas ı
söz konusu olmadığmdan HIJMK'nin 112. maddesinin olayda uygulama
yeri yoktur.

T. 11.03.2003
E. 2003/1357
K. 2003/5029

* Kıdem tazminatı alacağı
* Faiz oranının tespiti
(1475 sayılı iş K. mad. 14;
4857 sayı lı İş K. mad. 120.)

Yukarıda tarih ve numaras ı yazılı merci kararının onanmasını
mutazammın 25.11.2002 tarih ve 23264-24931 say ılı daire ilamının müddeti
içinde tashihen tetkiki Borçlu vekilince ister ımesi üzerine bu işle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ği
görüşülüp düşünüldü:
Alacaklının takibine dayanak yaptığı iş mahkemesi ilamında, ilamda
belirtilen kıdem tazminatı alacağına, fesih tarihinden itibaren bankalarca
uygulanan en yüksek mevduat faiziyle birlikte tahsiline karar verilmi ştir.
Borçlu tarafça takipte istenen faiz oranına karşı çıkılmıştır.
Öncelikle belirtelim ki, Dairemizin süregelen içtihatlar ında da
vurgulandığı üzere, fesih tarihinden takip tarihine kadar, birer senelik
devreler halinde, devre tarihlerinin başlangıcında birer yıllık vadeli
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizinin tespiti gereklidir. Ancak,
Dairen-izin oluşturulan yeni içtihadı doğrultusunda bu hususta yap ılması
gereken incelemenin aşağıda açıklanacak kurallar doğrultusunda olması
zorunlu görülmüştür. Zira, Merkez Bankasmca bildirilen (dosya içinde
mevcut 30.9.2002 tarihli yazıdan da anlaşıldığı üzere) en yüksek mevduat
faiz oranlarını n fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi olmay ıp,
uygulanabilecek tavan oranı gösterdiği görülnıekle bu bilgi, somut olay ı
Yasanın amaçladığı biçimde çözümlemeye yeterli görülmemi ştir.
Mercice; yukarıda açıklandığı gibi fesih tarihinden itibaren takip
tarihine kadar birer yıllı k devreler halinde kamu bankalarından takip
konusu alacak belirtilerek, bir yıllık mevduata fiilen uygulanan en yüksek
faiz oranı sorulup, bu bankalardan gelecek cevaba göre takipte
istenebilecek faiz oranı ve dolayısıyla faiz miktan tespit edildikten sonra
oluş acak duruma göre bir karar vermek gerekirken, Mercice, Merkez
Bankası ndan gelen ve fiilen uygulanan en yüksek faiz oram de ğil,
uygulanabilecek en yüksek faiz oram (tavan) üzerinden yaptırılan bilirkişi
incelemesi sonucunda verilen rapora itibar edilerek sonuca gidilmesi
isabetsiz olup, eksik incelemeye dayal ı Merci kararını n bozulmas ı
gerekirken onand ığı anlaşı lmakla borçlu vekilinin karar düzeltme
isteminin kabulü gerekmi ştir.
***
T. 04.03.2003
E. 2003/1623
K. 2003/4158

* Haczedilemez mal veya hak
* Borçlunun haczedilmesi
mümkün olmayan mal ve
haklarla ilgili olarak feragah
(2004 sayı lı İlK mad. 83-al.)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararını n müddeti içinde
temyizen tetkiki Alacakh vekili taraf ı
ndan istenmesi üzerine bu i şle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ği
görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
• ı 11K83-a maddesi gereğince, borçlunun, hacizden önceki bir dönemde
haczi 'mümkün olmayan bir mal 'eya hakk ın haczedilebileceğine dair
3W
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alacaklıyla yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin
amacını açıklayan gerekçesinde de " ... borçlun ıı n, hacizden önce
sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle, bir mal veya maa ş yahut ücretin
haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayaca ğım bildirmesinin,
lehine olan yasa hükmünün uygulanmasmdan feragat etmesinin hükümsüz
sayılacağı, zira, bir malm ne derece haczedilmez oldu ğunun, borçlunun
ve ailesinin haciz an ındaki durumlarına göre saptanabilece ği" ifade
olunmuştur. Bu durumda haciz sırasmda yada haciz i şleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde borçlu haczedilmesi mümkün olmayan mal
ve haklarla ilgili olarak bu hakkından vazgeçebilir.
İhtiyati haciz sırasındaki kabul-, takibin kesinleşmesinden önce
olduğundan ve yukandaki gerekçeler karşısı nda bu muvafakat geçerli
değildir. Bu durumda mercin İİK'nin 83/1. maddesi gere ğince inceleme
yaparak sonucuna göre karar vermesi gerekirken eksik inceleme ile
sonuca gidilmesi do ğru olmad ığı gibi JA nispeti d ışındaki haczin
kaldırılmasına karar verilmesi de isabetsizdir.

T. 06.05.2003
E. 2003/7542
K. 2003/10260

* Haczedilemezlik iddias ı
* Meslek
* Teşebbüs
(2004 sayılı ilK mad. 8214, 12.)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde
temyizen tetkilci alacaklı vekili farafmdan istenmesi üzerine bu i şle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gereği
görüşülüp düşünüldü:
ince borçlunun (sanat ve mesleği için
İlK' nün 82/4. maddesi gere ğ
lüzumlu olan alet, edevatve kitaptan) haczedilemez. Ancak, bunun için
nda bir meslek veya sanatla u ğraşıyor olması ve
borçlunun haciz s ırası
kendisi ile ailesinin geçimini an ılan meslek ve sanatla sa ğlaması gerekir.
Yukarıda yer verilen madde gereğince haczedilemeyecek malların
kapsammı tayin edebilmek için sanat sözcüğü ile eş anlamda kullanılmış
olan meslek kavram ını teşebbüsten ayıracak kıstasların şçıklanı ası
gerekir. Çünkü borçlu bir meslek sahibi say ıldığı takdird, liı 'nsleği'
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ile ilgili alet, edevat ve kitapları haczedilemeyecek, aksine bir te şebbüs
sahibi sayıldığı zaman, bu teşebbüsün mallan sermaye a ğırlıklı olup haczedilebilecektir. Şikayet konusu incelenirken borçlunun yapt ığı işte sermaye
ile emeğin karşılıklı oranları tespite çalışılır ve emeğin değerinin, sermayenin değerinden daha fazla olduğu görülürse "bir mesleğin" varlığına,
aksi takdirde "bir teşebbüsün söz konusu oldu ğuna" hükmedilir. (Hukuk
Genel Kurulu'nun 02.12.1972 tarih 1972/572-974 sayılı kararı). Uygulama4a, bu şekilde incelemeye ekonomik kıstasın üstün tutulması adı verilmektedir.
Aynca, borçlunun mesleki eşya sayılarak haciz dışı bırakılan eşyasının
kıymetinin fazla olmas ı durumunda nas ıl bir sonuca varılacağı da önemlidir. Yani, bu durumda mahcuzun satılıp, bedelinden borçluya daha
ucuzunun alınması için para ayrılıp kalanının alacaklıya ödenmesi mi,
yoksa kıymeti fazla olan mesleki e şyanın aynen borçluya bırakılması mı
ön görülmelidir? Dairemizin, süregelen içtihatlarına göre yukarıdaki
açıklamaya ve önerilen çözüme özel olarak de ğinen IİK' nün 82/12. maddesi hükmünün burada kıyasen uygulanmas ı mümkün de ğildir. Yani, kıymeti fazla olsa dahi mesleki eşyanın haczedilemeyeceğine karar verilerek
borçluda bırakılması gerekmektedir. (Talih Uyar - Haciz - 1990 baskı,
sayfa 608 vd.) ( Prof. Dr. Baki Kuru icra ve iflas Hukuku 1. cilt -1988
Bask
ı sf. 797 vd)
Somut olayda borçlu, haczedilen mallardan Arçelik televizyon ve
buzdolabı dışındaki mahcuzlarla ilgili haczin kald ırılmasını istemiş ve
mercice bu istemin kabulü yukarıda açıklanan ilkelere uygun bulunmu ş
olmakla hüküm onanmalıdır.
***
T. 27.02.2003

* Haczin kald ınlması

E. 2003/1052
K. 2003/3713

* Finansal kiralama sözle şmesi
* Leasingli mallar
(3226 sayılı K. mad. 8, 19ı2.)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının onanınasım mutazammın 18.11.2002 tarih, 21210/22893 say ılı daire ilamının müddeti içinde
tashihen tetkiki 3.5ahıs vekili tarafı
ndan istenmesi üzerine bu i şle ilgili
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dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ği görüşülüp dü ştinüldü:
Üçüncü Ki ş i Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A Ş merciye ba şvuru
nedeni, Ankara l.İcra Müdürlüğünün 2001/6803 esas say ılı dosyasmda
yapı lan hacizde, dilekçesinde belirtilen mahcuzlar ın f ınansal kiralama
sözleş mesi nedeniyle leasingli mallar olup haczin kald ırılması talebinden
ibarettir.
Merci kararmda da belirtildi ği gibi 3226 Say ılı Yasanın 8. maddesi
koşulları
nda, ta şınır mala dair sözleş me, kiracmin ikametgah ı noterliğinde
ki özel side tescili zorunludur.Dayanak sözle ş me Beyoğlu Noterliğinde
düzenlenmiş ise de, mü şteki ş irketin ikametgahı Ankara olup, temyiz
dilekçesi ekinde de 14.06.2000 tarihli Ankara 38.Noterli ğince, 3226 Sayılı
Yasanı
n anılan maddesi gereğince de tescilin yapıldığı tespit olunmu ştur.
Hal böyle olunca mercice 3226 Say ılı Yasanı n 19/2.maddesi gere ğince
na karar vermesi
nda tutulması
ş ikayetin kabulü ile mahcuzlann takibin d ışı
i yerine
n
8
.maddesi
gereğ
Yasanı
ılı
gerekirken eksik inceleme ile 3226 Say
nın
getirilmediğinden bahisle ş ikayetin reddi isabetsiz olup, merci karar ı
bu nedenle bozulmas ı gerekirken onand ığı anlaşılmalda, mü şteki şirket
vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmi ştir.

T. 18.02.2003
E. 2003/427
K. 2003/2733

* Teminat mektubunu haciz ve
paraya çevirme talebi
* Menfi tespit davası
(2004 sayı lı İlK mad. 7214.)

Yukarı da tarih ve numaras ı yazılı merci karar ının müddeti içinde
ndan istenınesi üzerine bu iş le ilgili
temyizen tetkiki Alacakl ı vekili tarafı
dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve ger ği
görüşülüp dü şünüldü:
Teminat mektuplarının k ı ymetli evrak niteliği bulunmamaktad ır.
nda garanti sözleş mesi niteli ğinde olan teminat
Banka ile muhatap aras ı
ildir. Ba şka bir anlatı mla teminat
mektubunda lehtar akit durumda de ğ
ndan
mektubu ile lehtar lehine do ğmuş veya doğacak bir hak bulunmad ığı
n
haczedilmesine
yasal
imkan
lehdarın borcu için teminat mektuplar ını
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ı yönde olmakla beraber somut
olaya uygun bulunmamıştır..
Şikayete konu örnek 163 no'lu ödeme emri ile takipte borçlunun İzmir
5. Ticaret Mahkemesinin 2002/ 281 esas numaral ı dosyasında açtığı menfi
tespit davası sırasında teminat mektubu karşılığında takibin durdurulmasma daha sonra ihtiyati tedbirin kald ınlarak teminatın yahrana iadesine
karar verilmiştir.
Ancak icra Müdürlüğ ünün teminat mektupları üzerinde ihtiyati haciz
şerhi işlenmesine dair yaz ısı üzerine anılan Ticaret Mahkemesince haciz
şerhi iş lenerek 30 milyar bedelli teminat mektubu paraya çevrihnek amac ı
ile icra memurlu ğuna gönderilmiştir. İş Bankasmca teminat mektubunun
paraya çevrilme talebinin reddi ile icra memurlu ğunım da alacaklı vekilinin
talebini reddetmesi üzerine alacakh vekili İ zmir 3. icra Tetkik Mercinden
2002/944-962 karar say ılı teminat mektuplarını n paraya çevrilmesi
yönünde karar alıp icra dairesine ibraz etmi ştir. Anılan icra Müdürlü ğünce
29.11.2002 tarihinde karar almarak ş ikayete konu 2.12.2002 tarihli şikayetçi
İş Bankasına yazılan müzekkere ile gönderilen teminat mektubu kar şılığı
30 milyar TL.nin ödenmesi talep edilmi ştir.
özetle teminat mektubunun lehtarm borcundan dolay ı üçüncü kişi
tarafından haczi değil, takip alacakl ısının, o takip dolayısı ile takip borçlusu
tarafından aç ılan menfi tespit davasmda takibin durdurulmas ı için verilen
teminat mektubunu haciz ve paraya çevirme talebi ile bu yönde icra
Müdürlüğünce yazı lan müzekkereye kar şı teminat Mektubunu veren
bankanın şikayeti söz konusudur.
İİ K'nin 72/4 maddesine göre takibin durdurulmas ı konusunda ihtiyati
tedbir karan alı
nması suretiyle alacaklının alacağını geç almasından do ğan
zararmı karşılamak için alacaklı lehine inkar tazminatına hükmeder.IIK'nin
72/4 maddesinin ikinci cümlesinde,menfi tespit davasinm reddine ili şkin
hükmün kesinleşmesi halinde alacaklının mahkemenin lehine hükmetnıiş
olduğu tazminatı , borçlunun ihtiyati tedbir karar ım alırken göstermi ş
olduğu teminattan alacağı m düzenlemektedir. Olayımı zda menfi tespit
davası henüz derdesttir. 0 halde ş ikayete konu teminat mektubu takip
borcunun değil, menfi tespit davası sonunda hülcmedilecek inkar tazminatrnın teminatı olduğundan dosya borcu için haczedilemez ve paraya
çevrilemez.
Yukanda aç ıklanan gerekçe. ile ş ikayetin kabplüne karar verilmesi
gerekirken olaya uygun dü ş meyen gerekçe ile kabul kararı isabetsiz iise
de soncu doğru merci kararının onanması gerekmiştir.
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T. 25.03.2003
E. 2003/3812
K. 2003/6347
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* Hacir altına alınmış borçlunun
sorumluluğu
* Kambiyo taahhüdü altına girme
* Vesayet makamının izni
(4721 sayılı MK mad. 16, 406, 42615,
451, 46215.)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde
temyizen tetkikinin borçlu vekilirıce istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ği görüşülüp
düşünüldü.
Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16.1.2002 tarih ve 2001/1035
esas, 2002/6 karar say ılı ilamı ile borçlunun kronik alkol ba ğımlısı
olduğundan söz edilerek hacir altına alındığı ve kendisine Zübeyde Konya
(Mumcu)'n ı n MK'nin 406.maddesi gere ğince vasi tayin edildi ği
anlaşılmıştır. MK'nirı 451.maddesi gereğince vesayet altındaki kişi, vasinin
açık veya örtülü izni veya sonraki onamas ıyla yükünılülük altına girebilir.
Aynı Kanunun 462/5 maddesi gereğince de kambiyo taahhüdü alt ına
girme, ayrıca vesayet makamının iznini de gerektirmektedir.
n öngördüğü bu zorunluluklar yerine getirilSomut olayda, Yasanı
memiştir. Sulh Hukuk Mahkemesinin sözü edilen karar ı 21.2.2002 tarihinde kesinleşmiş ve takip dayanağı bono, bundan sonra 8.8.2002 tarihinde
düzenlenmiş tir. Bu durumda MK'nin 16., 406., 451. ve 426/5.maddeleri
de göz önünde tutularak ş ikayetin kabulü ile takibin iptaline karar
verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsizdir.

11
T. 08.04.2003
E. 2003/4849
K. 2003/7616

* Tebligat yapılamaması
* Takibe haricen muttali olunmas ı
(7201 sayılı Tebi. K.)

n ın müddeti içinde
Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararı
temyizen tetkilci borçlu ve alacaklı vekili tarafı ndan istenmesi üzerine bu
iş le ilgili dosya mahallinden daireye gönderiJmi ş olmakla okundu ve
gereği görüşül(p düş9nüİdÜ:
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1-Tarafların iddia ve savunmaları na, dosya içeri ğindeki bilgi ve
belgelere ve kararı
n gerekçesine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarmın
REDDİNE,
2-Borçlu vekilinin temyiz itirazlarmm incelenmesine;
Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlattığı takipte
borçluya çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade olunması üzerine takibe
haricen muttali oldu ğunu beyan eden borçlu yurtdışı
nda bulunduğunu
bu nedenle tebligatırı usulsüz olduğunu ve borçlu olmad ığından asliye
hukukta senedin iptaline ili şkin karar aldığını borcu bulunmadığı
nı ileri
sürmüştür. Gerçekten bu a ş amada borçluya yeniden ödeme emri tebli ğ
olunmamış ise de, alacakl ı takibini sürdüğüne göre ve mercideki yarg ılama
aşaması nda da bu iradesini devam ettirdi ğine göre mercice borçlunun
merciye başvurusunurı sürede olduğundan bahisle i şin esasını
n incelenmesi gerekirken eksik inceleme ile ödeme emri tebli ğ edilmediğinden
borçlu sıfatı doğmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmesi do ğru
görülmemiş tir. Nitekim Merci karar ından sonra da 2.1.2003 tarihinde
borçluya ödeme emri tebli ğ edilmiş olması da somut olay yönünden
yukarıda açı klanan ilkelerin kanıt
ı olmuştur.

T. 08.04.2003
E. 2003/4204
K. 2004/7647

* Kamu düzeni
* Yönetmelik iptalinin sirayeti
(6762 sayılı TTK mad. 688/2;
Su Kirliliği Kontrol Yön. mad. 251c)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde
temyizen tetkikinin borçlu vekilince ister ımesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gereği görüşülüp
düşünüldü.
Takip konusu bononun 4.5.1998 tarih ve 19919 say ılı Resmi Gazetede
yayı nlanan "Su kirlili ği kontrol yönetmeli ğinin 25/c maddesine
dayamlarak" büyük ve temel alt yap ı tesislerine iştirak payı için alacaldı
idare tarafından borçlucan almd ığı tartışmasızdır. Anılan Yönetmeliğin
İstanbul 1 no'lu Vergi Mahkemesince iptal edildi ği görülmektedir. Her
ne kadar borçlu Vergi Mahkemesindeki davada taraf de ğil ise de iptal
edilen yönetmelilc nedeniyle ortaya ç ı kan hukuki durum kamu düzeni ile
316 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

YARGIİ'AYKARARLMI

kararlar

ilgili bulunmas ı dikkate alınarak bu iptal kararmdan yararlanır. 0 halde
alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerelctirdiğinden istemin
kabulü yerine, Mercice borçlunun itirazlar ının yargılamayı gerektirdiğinden bahisle reddi yolunda hüküm tesisi isabetsizdir.
Muhalefet Şerhi
rrK'nin 688/2. maddesi gere ğince bononun kayıtsız şartsız muayyen
bir bedeli ödemek vaadini içermesi gerekir. Nitekim, takip konusu bononun incelenmesinde de bu ko şulun varlığı tespit edilmiştir. Genel yargılamada ileri sürülebilecek nedenlerle, borcun do ğuş sebeplerinin ortadan
kalktığı ndan bahisle, bononun irtibatland ırılarak alaca ğın tahsilinin
yargılamay ı gerektirir şeklindeki ço ğunluk görü şüne bu nedenle
katılmadığımdan, karar ın onanması gerekir düşüncesindeyim.

T. 27.01.2003
E. 2002/27614
K. 2003/1095

* Bono
* Geriye ciro
(JTK mad. 688)

Yukarı da tarih ve numaras ı yazılı merci kararını n onanmasını
mutazammm 5.7.2002 tarih, 13013-14640say ılı daire ilammın müddeti
içinde tashihen tetkiki Borçlu vekili taraf ından istenmesi üzerine bu i şle
i
ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gereğ
görüşülüp düşünüldü:
Takip dayanağı bonolar Hurş it Dündar lehine düzenlenmi ştir. Senet
arkasının incelenmesinde lehtann cirosu ile bononun Hüseyin Alta ş'a onun
cirosu ile de tekrar takip yapan alacakl ı lehtara geçti ği görülmüştür.
Yukanda açıklanan ciro silsilesine göre, borçluya kar şı müracaat sorumlusu
durumunda olan alacaklının bonoyu geriye ciro yolu ile almas ı ve başna ciro etmesi doğru olabiirse de bu şekilde ciro ile bonoyu ald ıktan
kaları
sonra kendisinin sorumlu oldu ğu kimselere müracaat borçlusu olarak
başvurması mümkün değildir. Başka bir anlatımda geriye ciro ile bonoyu
devralan ciranta(lehtar) bonoyu devretmeden önceki duruma döner ve
bu şekilde kimlere başvurma hakkı varsa, ancak onlara karşı takip yapma
hakkı nda sahiptir. Hal böyle olunca mercice borçlu Hüseyin Alta ş'ın
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itirazının kaldırılmasının reddine karar vermek gerekirken yaz ılı şekilde
alacaklı isteminin kabulürıe karar verilmesi isabetsiz olup, merci karar ının
bu nedenle bozulması gerekirken onand ığı görülmekle muteriz vekilinin
karar düzeltme talebinin kabulü gerekmi ştir.

T. 03.04.2003
E. 2003/3050
K. 2003/7229

* Bonoda ödeme yeri
* Senedin bono vasfını
kazanması
* Lehtar ile keşideci sıfatımn
birleşmesi
(6762 sayılı TTK mad. 585, 68814,
68913-4, 690.)

Yukarı da tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki Borçlu vekili taraf ından istenmesi üzerine bu i şle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ği
görüşülüp düşünüldiı:
Bonoda sorumlulu ğ u tespit eden borçlunun imzas ıdır.Httviyet
kısm ında bonoyu tanzim edenin ad ı
nın yanlış yazılması veya yazılmamış
olması bu sonucu değiştirmez.
Öte yandan bir senedin bono vasfmı kazanabilmesi için TTK'nin 688/
4 maddSi gereğ ince ödemeyen unsurunu da ta şıması gerekir.Ne var ki
bonoda ödeme yeri gösterilmemiş ise de, senedin tanzim edildi ği yer
ödeme yeri olara kabul edilir. (171< 689/3) Bir senette ödeme yeri, tanzim
yeri ve nede bonoyu tanzim edenin ismi yan ında bir yer iş aret olunmamış
ise, böyle bir senedin bono vasfı yoktur.Nitekim TTK'nin 689/3
maddesinde açıklandığı üzere "sarahat bulunmad ığı takdirde senedin
tanzim edildiği yer ödeme yeri ve ayn ı zamanda tanzim edenin ikametgah ı
sayılır" ve aynı maddenin 4. fıkrası nda ise "tanzim edildiğ i yer gösterilmeyen bir bono tanzim edenin ad ve soyad ı yanında yazıl ı olan yerde
tanzim edilmiş sayılır" hükmünü ta şımaktadır.
Somut olayı
n özelliği itibariyle incelenmesi gereken bir ba şka konuda
TTK'nin 585.maddesidir. TTK'nin 690. maddesi, 585. maddesine at ıf
yapmadığ mdan bir kimse poliçelerde oldu ğu gibi kendi emnrine bono
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tanzim edemez.Bir baş ka anlafimla bonoyu tanzim eden, kendisini lehtar
göstererek bono düzenleyemez.
Yukarıdan beri açı klanan nedenlerle kambiyo senetlerine mahsus yolla
yapılan takibe konu senedin incelenmesinde; TTK'nin 688/4 maddesinde
öngörülen bonoda ödeme emri yeri bulunmad ığı gibi senet ayn ı kanunun
689/3-4 maddesinde belirtilen unsurlar ı da taşımamaktadı r. Pul üzerinde
lehtar ile aynı ünvan taşıyan Assan Gıda San. Tic. AŞ yanlması ile iktifa
edilmesi senede bono niteliği kazandırmayacağı gibi; İİK'nin 690.maddesi,
585. maddesine at ıfta olmad ığı ndan lehtar ile ke şideci s ıfatı da
birleştiğinden bu belge ile kambiyo senetlerine özgü yol ile icra takibi
yapılamaz.
0 halde mercice takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yaz ılı
gerekçe ile itiraz ın reddi isabetsizdir.

T. 04.03.2003
E. 2003/1999
K. 2003/4190

* Tahliye
* Kira sözleşmesinin feshi
* Alacaklının rızası
(2004 saydı tIK mad. 26911-2, c.)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararını n müddeti içinde
temyizen tetkiki Alacakl ı vekili tarafından istenınesi üzerine bu işle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ği
görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazlan yerinde de ğildir.
ndan borçlular hakkında ödenmediği belirtilen
Alacaklı vekili tarafı
kira parası ve elektrik borcundan söz edilerek icra takibine gidildi ği ve
i görülmektedir.
borçlulara örnek 49 no'lu ödeme emri tebli ğ edildiğ
Takip talepnamesinde kira sözle şmesine dayanılmasından ba şka,
alacaklını n "tahliye" istemi bulunmadığı için, İİK'nin 269/1 maddesi
gereğince borçluya 51 örnek ihtarl ı ödeme emri gönderilmesi mümkün
değildir.Kira sözle şmesi yaz ılı olabilece ğ i gibi sözlü olarak da
yapılabilir.Borçlu, icra dairesine verdi ği itiraz dilekçesinde kirac ılık
ilişkisine ve talep edilen aylı k kira parasına karşı çıkmadığı için, İİK'nin
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269/2 maddesi gereğince taraflar arasmdaki kiracılık ilişkisi ve talep edilen
kira parası kesinleşmiştir.Borçlu, alacakl ının rızası ile akdin feshedildiğini
IİK'nin 269/e maddesi gere ğince yazılı bir belge ile kanıtlayabilir.Bu
konuda tanık dinlenemez.Bir ba şka deyişle akdin tek taraflı feshi olanaklı
değildir.O halde, mercice, tahsil edilip-edilmeyece ği yargılamayı
gerektiren elektrik borcu dışındaki kira alacağı yönünden borçlunun
itirazmın kaldırılmasma karar verilmesi gerekir iken, yazılı şekilde hüküm
tesisi isabetsizdir.

T. 04.03.2003

* Muacceliyet şartı
Sözleşmenin geçerliliği

E. 2003/1629

*

K. 2003/4156

(4531 sayı l ı K.)

Yukarıda tarih ve numaras ı yaz ılı merci kararının bozulmas ını
mutazammm 17.10.2002 tarih, 19480/21082 say ılı daire ilamırunmüddeti
içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle
ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gereğ
i
görüşülüp düşünüldü:
Takip talebine dayanak kira sözle şmesi 01.02.1998 başlangıç tarihli
ve bir yıl sürelidir. Alacaklı tahliye takibinde Şubat 2002 kiras ının
408.000.000 TL olduğu iddiası ile bu aydan eksik ödenen 108.000.000 TL
ile muacceliyet şartı gereğ
i yı l sonuna kadar muaccel olan kiralan talep
etmiştir. 4531 Sayılı Yasa 15.09.2001 de Anayasa Mahkemesi'nce iptal
edilmiş olup, bu tarihten sonra yenilenen kira sözle şmelerine yönelik kira
paras ı uyuşmazlıklarında taraflar aras ında düzenlenen sözle şme
hükümlerinin geçerli olacağı açıktır. 01.02.2001, 01.02.2002 dönemi
kirasımn aylık 240.000.000 TL olduğ
u taraflar arasında ihtilafsız olup,
sözleşmede müteakip y ıllar içinde geçerli olduğu anlaşılan %70 artış
oranına göre takip konusu 01.02.2002 dönemi için aylık kiranın 408.000.000
TL olarak ödenmesi gerekmektedir. Hal böyle olunca, 2002 y ılı Şubat ayı
için borçlunun süresinde 300.000.000 TL ödedi ği ve bakiye 108.000.000
TL kira bedeli ile y ıl sonuna kadar olan kiralar muaccel oldu ğ
undan
mercice itirazı
n kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesi doğrudur. Yasaya
uygun merci kararının yukanda açıklanan nedenlerle onanmasına karar
verilmesi gerekirken bozuldu ğu anlaşılmakla alacakl ı vekilinin karar
düzeltme isteminin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.
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• Kira sözleşmesi
• Hasılat kirası
• İşletme yükümlülüğü
• Muacceliyet şartı
* Tahliye
(818 sayı lı BK ınad. 248 vd., 270 vd.)

ı n müddeti içinde
Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararın
temyizen tetkikinin alacakli vekilince istenmesi üzerine bu i şle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp
düşünüldü.
Alacaklı vekilince 30.12.1998 ba şlangıç tarihli 2 adet sözleşmeye
dayarularak borçlu hakkında ödenmeyen kira paralarmın tahsili için icra
takibine geçilmiş ve adı geçene örnek 51 numaralı ihtarlı ödeme emri
tebliğ edilmiştir. Alacaklı taraf mdan sözleşmenin hasılat kirası niteliğinde
olduğu kabul edilerek borçluya gönderilen ödeme emrinde 60 günlük
ödeme süresi tanındığı görülmektedir. Has ılat kirasmı adi kiradan ayıran
husus, özellikle işletme yükümlülü ğüdür. Hasilat getiren bir şey adi kiraya
da verilebilir. Ancak, taşınmaz, teçhizat ve mefruşatı ile birlikte ve işletme
ruhsatı da devredilerek kiraya verilmiş, ayrıca efe kira bedeli kiralananın
semere ve hasılatının da bir kısmını oluşturmuş ise; sözü edilen unsurlan
taşıyan kira sözleşmesinin hasılat kirası olduğunun kabulü gerekir. Somut
i itiraz dilekçesinde akdin niteli ğine
olayda, borçlu icra dairesine verdi ğ
ve kiracılık ilişkisine karşı çıkmamış, ekonomik kriz nedeni ile kira
bedelinin uyarlanması yönünde görüşmelerin devam etti ğini beyan ederek
borca itiraz etmi ştir. Mercice kira sözleşmesinin yukarıdaki koşullar
araştırılarak, hasılat kirası olduğunun belirlenmesi halinde borçludan
ödeme belgesi isteyerek, adi kira oldu ğunun saptanması halinde ise 60
günlük süre tan ınması borçlu yararına olduğundan, yine aynı kuralı
uygulayarak sonuca ulaşılması gerekir. Mercice karar gerekçesinde yer
verilen sözleşme niteliğinin yukandaki kurallara ne suretle uygun bulunmadığı açıldanmadan ve boreun ödenmedi ği de dikkate almmaksızın eksik
inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
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T. 11.03.2003
E. 2003/2449
K. 2003/4970

kararlar
* Tahliye
* Ödeme emrinde yabancı paranın
TL karşılığını n gösterilmemesi
(2004 saydı ilK mad. 5813.)

Yukarı da tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki alacakli vekili taraf ından istenmesi üzerine bu i şle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gere ği görüşülüp düşünüldü:
Taraflar aras ında yapılmış ve imzası inkar edilmeyen 01.09.2000
başlangıç tarihli kira sözle şmesine göre aylı k kira 650 Amerikan Dolarıdır.
Alacakh takip talepnamesinde 2001 y ılı Ağustos ayma mahsuben bankaya
yatırı lan 450.000.000 TL'nin, dolar kar şılığı değerini mahsup ederek 391
Dolar kira farkını tahliye istemli olarak talep etmi ştir.
Borçlu 2001 Mart ay ından itibaren aylık kiranm 450.000.000 TL'ye
sabitlendiği yönünde sözlü antlaş ma yapıldığını iddia etmiş ise de, bu
itirazını kan
ı tlayacak kiralayanın imzasmı taşıyan yazılı bir belge ibraz
edememiştir.
öte yandan, Hukuk Genel Kurulu'nun 04.02.1998 tarih ve 1997/ 12844 esas 1998/58 karar say ılı karan ile de, açıldandığı üzere aylık kiranın
yabancı para olarak kararla ştırıldığı kira kontratı söz konusu ise kiranın
belli bir süre TL olarak ödenmesi kiran ı n TL'ye dönü ştüğünün teamül
haline geldiği anlamına gelmez. Aynca borçlunun mercide inceleme s ırasmda, ınecuru tahliye ettiği alacaklı vekilinin beyan
ı ile anlaşılmaktadır.
Meı'cice, İ stanbul 7. icra Müdürlü ğ ü'nün 2001/15501 esas say ılı
dosyasmdarı 2001/ Temmuz ay ı için yapılan takiple ilgili olarak İstanbul
8. icra Tetkik Mercinirı 2002/655 esas - 1091 karar ve 17.07.2002 tarihli ve
450.000.000 TL ödenmesi sonucu temerrüt olu şmadığından bahisle verdiği
itirazın kaldırılması talebinin reddi kararı
nın onarıdığı
ndan bahisle aynı
konuda ikinci kere karar verilemeyece ği nedeniyle itirazı
n kaldıı-ılması
talebinin reddine karar vermi ş tir. Oysa, 8. icra Tetkik Mercinin an
ılan
karan, örnek 51 numaral ı ödeme emrinde yabancı para alacağmın TL
karşılığı gösterilmediği için İİ K' nün 58/3. maddesine ayk ırı olarak
gönderilen ödeme emri ile borçlu temerrüde dü şürülemeyeceğ inden
bahisle, reddi gerekece ğ ini vurgulayıp sonucu do ğru merci kararı
Dairemizjrı 22.10.2002 tarih 2002/19826 esas 2002/21624 karar say ılı ilamı
ile onanmıştır. Görüleceğ
i üzere anılan onama ilan ı somut olaya ili şkin
olarak kesin delil olu şturmaz.
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Hal böyle olunca, yukanda açı klanan nedenlerle itirazın kaldırıln kaldırılması isteminirı reddine
masına karar verilmesi gerekirken itiraz ı
karar verilmesi isabetsizdir.

T. 02.06.2003
E. 2003/5547
K. 2003/12784

.

* Kira sözleşmesi
* Uyarlama davası nm sonucunun
beklenmesi
(2004 sayılı İlK mad. 72;
818 sayılı BK m.18;
6570 sayılı G.menkul Kiralan Hk. K.)

Yukarıda tarih ve numaras ı yazılı merci kararının onanmasını
mutazammın 3.2.2003 tarih ve 27477-1870 say ılı daire ilamının müddeti
içinde tashihen tetkiki Borçlu vekilirıce istenmesi üzerine bu i şle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmi ş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu itirazmda aylık kira parasının aralarmdaki anlaşmaya göre
nda da bu
12.100.000.000. TL. olduğunu iddia etmiş, yargılama aşaması
konuda uyarlama davası açıldığım, sonucunun beklenmesi gerektiğini
belirtmiş tir. Dosyaya ibraz edilen Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin
2002/26 esas, 2003/36 karar say ılı ve 29.1.2003 tarihli ilam ve eklerinin
ndan itibaren 12.100.000.000. TL.
incelenmesinde, kiralanan yerin 2001 y ılı
olarak uyarlanmasma karar verildi ği görülmektedir. Taraflar aras ındaki
1. 1.2000 başlangı ç tarihli ve 15 yıl süreli kira sözleşmesinin 1. maddesinde,
ilk kararlaştınlan kira parasının 5 yıl için geçerli olaca ğı, 5 yılın sonunda
kira artışı yapılacağı kararlaştırılmıştır. Bu durumda uyarlama davas ı sonucunda belirlenen aylık 12.100.000.000. TL. kira paras ının takip talepnamesinde talep edilen 2002 y ılının 1. ve 2. aylarmı da kapsadığı anlaşılna ilişkin kararın kesinleşip kemaktadır. Mercice anı lan uyarlama davas ı
sinleşmediği araştırıldıktan ve kesinleşmemiş ise sonucu beklendikten
sonra, alacaklının takip konusu dönem için kira fark ını istemekte haklı
nın belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile yaz ılı şekilde
olup olmadığı
sonuca .ranlmas ı isabetsiz olduğu gibi, alacak hesaplanırken borçlunun
ibraz ettiği Akbank Tandoğan Şubesinin 28.3.2003 tarihli dekontuyla yap ınmaması doğru değ
ildir.
lan 4.400.000.000. TL.'lik ödernenin de nazara al ı
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T. 26.03.2003
E. 2003/2167
K. 2003/2642

* Kefilin sorumlulu ğu
(818 sayılı BK mad. 11, 484.)

Davacı vekili, dayalı bankanm müvekkili aleyhine dava d ışı Mustafa
Karcı ile imzalanan kredi kartı sözleşmesinin müteselsil kefili oldu ğu
gerekçesiyle takip yapt ığını, ancak 8.10.1999 talihli kredi sözle şmesinde
müvekkilinin sorumlu oldu ğu miktarın belli olmad ığını bu nedenle geçerli
bir kefaletin bulunmad ığını belirterek müvekkilinin borçlu olmad ığının
tespitine; icra tehdidi altında ödenmek zorunda kal ı
nan 495.070.000.TL'nin
ödeme tarihlerinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte istirdadma karar verilmesini talep ve dava etmi ştir.
Dayalı vekili, davacumı yapı lan takibe itiraz etmediğini ve takibin
kesinleştiğini, davacının kredi sözle şmesinden kefil s ıfatı ile sorumlu
olduğunu,kefil olarak ödedi ği miktarı ası l borçludart talep edebileceğini
bildirerek davan ın reddine karar verilmesini istemi ştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve davacm ın takip dosyasına vermiş
olduğ
u dilekçesinde bankadan çekmi ş oldukları krediyi ödemediklerini,
borcun kendilerine ait oldu ğunu bildirmiş bulundu ğ u gerekçeleri ile
davanın reddine karar verilmiş , hüküm davac ı vekili taraf ından temyiz
edilmiştir.
Kefilin sorumluluğ
u kefalet akdinde ödeyece ği muayyen bir miktarm
gösterihniş bulunması ya da 12.4.1944 tarih ve 14-13 say ılı içtihadı Birleştirme Karar
ı uyarınca kefalet senedinden böyle muayyen bir miktarın
anlaşılması nm mümkün olmas ı koşuluna bağlıdır.
Borçlar Kanununun 484.maddesinde öngörülen ko şullar uyulmaması hali aynı yasamn 11. maddesi gereğince akdin geçersizliği sonucunu
doğurur.
Somut olayda kredi kaıt üyelik ve kredi sözle şmesinde kefilin ödemesi gereken belirlenebilir bir miktar ı n gösterilmemiş olduğu anlaşılmaktadır.
Bu yönler gözetilerek açı lan davanın kabulü gerekirken yaz ılı gerekçe
ile davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemi ştir.
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T. 04.02.2003
E. 2001/9816
K. 2003/1007

• Aval sıf atı
• Ava! şerhi
(6762 sayılı TTK mad. 61311.)

Davacı vekili, daval ımrı müvekkili şirket ile birlikte Recep örenli
aleyhine 15.3,2000 keş ide tarihli 30.10.2000 ve 30.11.2000 vade tarihli iki
ayrı bonoya dayanarak icra takibine giri ştiğini, usulüne uygun bir ciro
zinciri bulunmadığı içki bu bonolara dayanılarak müvekkili şirket aleyhine
takip yapılamayacağını ileri sürerek müvekkilinin borçlu olmad ığının
tespitine ve % 40 kötü niyet tazminatmın davalıdan tahsiline karar
verilmesini talep ve dava etmi ştir.
Dayalı vekili, asil borçlu Recep Örenli'nin kendi üzerine kay ıtlı mal
varlığı olmadığı için müvekkilinin talebi ile davacı şirketin yetkilisi Recep
na imzaladığım
Orenli'nin bonoların arka yüzünü aval sıfatı ile şirket adı
belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuş, davacının % tazminata
mahkum edilmesini istemiştir.
Mahkemece, davacı şirketin aval sıfatı ile Recep örenli ile birlikte
borçlu olduğu kanaatine vanlarak menfi tespit davas ının reddine, davacı
tarafından alacağm tahsilinin geciktirilmesi söz konusu olmad ığmdan
na karar verilmiş, hüküm
davalmın tazminat talebinin yerinde olmadığı
davacı vekilince temyiz edilmiştir.
rrK'nin 613/1.maddesi gereğince, aval şerhi, poliçe (bono) veya alonj
üzerine yanlır. Senedin arka yüzüne atılan herhangi bir kayıt taşımayan
imza aval olarak kabul edilemez. Mahkemece davac ı şirket temsilcisi
Recep Örenli'nin hiçbir kay ıt içermeden ve ciro zinciri oluşturulmadan
na bononun arka yüzünü imzalamas ı nedeniyle davacı şirketin
şirket adı
i kabul edilerek borçtan sorumlu tutulmas ı
keşideci lehine aval verdiğ
isabetsizdir.
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T. 23.01.2003
E 2001/9239
K. 2003/549

*Mjjflis
• Medeni haldardan faydalanma

• Kullanma ehliyeti
(2004 sayılı İlK mad. 184, 191;
6762 sayılı TTK mad. 315, 315ı2.)

Davacı şirketler vekili, müvekkili öz-Ce Ltd. Şirketinin dayal ı
bankadan aldığı kredilerin teminat ı olarak muhtelif miktarlarda tarihsiz
çeklerin daval ıya verildiğini, kredilerin ödenip, yeni krediler al ındığını,
sağlanan güven ortamı için de eski çeklerin da yalı bankada kald ığı, daha
sonra davalinın çeklerin tarih kısımlannı doldurup takibe geçtiğini, dava
konusu çekin ise, diğer müvekkil özkara Ltd. Şti. tarafından Öz-Ce Ltd.
Şirketine verilip ve bu şirket tarafından da dayalı bankaya teminat
amacıyla ciro edildiğini belirterek müvekkillerinin bu çek nedeniyle borçlu
olmadığı
nı
n tespitiyle % 40 tazminata hükmedilmesin! talep ve dava
etmiştir.
Dayalı vekili, davacı şirketler adı
na davayı açan şirket temsilcisi Asaf
özbelli'nin iflası na karar verildiği İİK'nin 191 ve devamı maddeleri
uyarı
nca adı geçen kişinin dava açmaya yetkisi olmad ığını, müvekkilinin
davacılardan alacakh olduğunu öne sürerek davanın reddini savunmu şt-ur.
Mahkemece, davac ı ş irketler müdürü Asaf özbelli'nin 10.9.1999
tarihinde iflasına karar verildiğ i, TTK.nün 315/2.maddesi uyar ı
nca bu
kişinin görevinin sona erdi ği, davacı vekilinin verilen süreye ra ğmen
tayin edilecek yeni bir temsilci tarafı
ndan verilen vekaletnameyi ibraz
edemediğ
i gerekçesiyle aktif husumet yönünden davan ın reddine karar
verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmi ştir.
iflas, müflisin medeni haklardan faydalanma ve onlan kullanma
ehliyetinin kaybı demek değildir. fl'K'nin 315. maddesine göre Anonim
Şirket yönetim kurulu üyeli ğine engel teş kil eden iflas hali Limited Şirket
Müdürlüğüne engel olmaz. iflasın neticeleriııi düzenleyen İİK'nin 184. ve
devamı maddelerinde iflas eden ki şinin bir işte çalışmayacağı ve bu arada
Limited Şirketlerde müdürlük yapamayaca ğı yer almadığı gibi 17K'nin
315/2. maddesinde de benzer düzenleme bulunmamaktad ır. Bu nedenle
mahkemece müflis bir kişinin Limited Şirket Müdürlüğü yapabileceği ve
şirketi temsil edebileceğ i gözden kaçırılarak yazılı şekilde hüküm
kurulmasında isabet görülmemiştir.
***
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* KÖtÜ niyet tazminatı
(2004 sayıli İlK mad. 7215.)

Davacı vekili, dava konusu senedin ciro yolu ile daval ıya geçtiğini,
senedin üzerinde "teminat kayd ımn bulunduğunu, teminat şartınin da
yerine getirildiğini bu nedenle borçlu bulunmad ıklannın tespiti ile %40
tazminata karar verilmesini talep ve dava etmi ştir.
Dayalı vekili, senet metninde "teminat" kaydm ın yazılı olmasmın
senedin kambiyo vasfmı etkilemeyece ğini, %40 inkar tazminatma hükmedilerek davan ın reddine karar verilmesini istemi ştir.
Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda, dava konusu senet üzerinde
"teminat" kayd ı yazılı olduğundan ve daval ının teminat şartının yerine
getirilmediğine ili şkin itirazda bulunmadığından senet metnindeki teminat
kaydmın davalıya da bağladığmdan ve davalinin icra takibi yapmakta
da kötü niyetli olduğundan davanın kabulü ile %40 kötü niyet tazminat ına
hükmetmiştir.
Karar da yalı vekilince temyiz edilmiştir.
1. Senet metninden kaynaklanan def iler herkese kar şı ileri sürülebilen
defi nitliğindedir. Bu durumda senette yaz ılı "teminat" kayd ının bu
konuda düzenlenen 27.8,1999 tarihli sözle şme ile birlikte de ğerlendirilerek
davacmın borçlu olmad ığını n tespitine iliş kin kurulan hükümde bir
isabetsizlik bulunmamaktad ır.
2. Dayalı aleyhine İİK'nin 72/5.maddesi uyar ınca kötü niyet
tazminatına hülcmedilmiş tir. Davali "teminat" kayd ını içeren senedi ciro
ndaki teminat
yoluyla kazanan hamil olup, senet ke şidecisi ile lehtar aras ı
şartının gerçekleştiğini bilerek ve kötü niyetli olarak icra takibine giri ştiği
belirlenmediği halde kötü niyet tazminat ından sorumlu tutulmas ı doğru
değildir.
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T. 03.02.2003
E. 2001/9434
K. 2003/945
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* Satıcı ile alicının aynı zamanda
ili yükümlüğü
* Çekin avans olarak verildiğinin
Kanıtlanması
(818 sayılı BK mad. 18212.)

Davacı vekili, davalıdan satın alı
nacak malları
n karşılığı olmak üzere,
avans olarak 608.000.000.-TL'lik çek verdiklerini, bir k ısım malların
kendilerine teslim olundu ğunu, teslim olunmayan 318.950.000.-TL'lik mal
bedeli yönünden çekler ile borçlu olmad ıklarınm tespitini talep ve dava
etmiştir.
Dayalı davaya cevap vermemi ştir.
Mahkemece çekin bir ödeme arac ı olduğu ve ticari hayatın normal
akışına göre mal teslim edilmeden para verilemeyece ğ i gerekçesiyle
davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
Davacı davasmda çeklerin avans olarak verildi ğini iddia etmi ştir.
BK'nin 182/2.maddesi hükmüne göre, hilafma adet veya mukavele mevcut
değil ise satıcı ile alıcı borçlan aynı zamanda ifa etmekte mükellef
olduğundan davacı , dayalı satıcının eksik mal teslim etti ğini kanıtlaması
gerekir. Kaldı ki, çek, bir ödeme vas ıtası olup kural olarak mevcut bir
borcun ifası amacı yla verildi ğinin kabulü gerekti ğinden, davacı bu
karinenin aksine olarak çeklerin avans olarak verildi ği, satın alman mal
eksik teslim edildiği için kısmen bedelsiz kald ığı yolundaki iddiasını
karutlamakla yükümlüdür. Davac ı bu iddiasını kantlayacak delil ibraz
edememiş tir. Mahkemece davanı n bu gerekçe ile reddi gerekirken, yaz ılı
gerekçe ile reddi sonucu itibariyle do ğrudur.

T. 03.02.2003

* Faizden mahsup

E. 2001/9284

(818 sayılı BK mad. 84.)

K. 2003/955
Davacı vekili müvekkilinin dayalı bankadan aldığı taşıt kredisini»
ödediğini, bu yüzden aleyhine giri şilen takibin yersiz oldu ğunu ileri sürerek
borçlu bu1unmadığıımı tespitine karar verilmesini talep ve dava etmi ştir.
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Dayalı banka, davacıya kullandırnuş olduğu kredinin ödenmemesi
üzerine, hesabı kat ettiğini ve yapı lan tahsilatların B.K.'nın 84. maddesine
göre öncelikle faizden mahsubu gerekti ğini belirterek davanın reddini
istenıiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmi ş, hüküm dayalı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Bankalar para satan ticari müesseseler olup, satt ıklan para karşılığında
yaptıkları tahsilatı öncelikle faizden mahsup etmeleri BK'nın 84. maddesi
gereğidir. Bu tahsilatlarda, ödemelerin faize mahsup edildi ğini bildirmelerine gerek yoktur. Bu durumda mahkemece davac ı tarafından yapılan
ödemeler öncelikle faize mahsup edilerek da yalı bankanın dava tarihi
itibariyle alaca ğı bulunup bulunmadığının belirlenmesi için konusunda
uzman bilirkişi ya da bilirkiş i kurulundan rapor alınıp varılacak uygun
sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yaz ılı
şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

T. 18.04.2003

* Hile

E. 200W6786

(1086 sayı lı HLIMK mad. 240, 2931.)

K. 2003/4108
Davacı vekili, müvekkilinin daval ıdan 62 dönüm tarlay ı 9.000.000.000
TL'ye satın aldığını, 6.000.000.000.-TL.yi pe şin ödeyip bakiye borç içinde
15.8.2000 vadeli 5.400 Dolarl ık bononun verildi ğini, aradan birkaç gün
geçtikten sonra davalının 15.8.2000 tarihli senette yanl ışlık yaptık diyerek
15.400 Dolarlı k senedi müvekkiline i ınzalattırdığmı , müvekkilinin miktar
kısmının bakmadan 5.400 Dolarl ık senettir diye imza att ığını, senedin
tahsil için bankaya verildi ğinde bundan haberdar olunduğunu belirterek
15.400 Dolarlı k bononun, 10.000 Dolarlık kısmı ile borçlu olmadığının
tespitine ve bononun bu bölümünün iptalir ıi talep ve dava etmi ştir.
Dayalı vekili, cevap süresini geçirdikten sonra verdi ği dilekçede
Ankara Mahkemelerinin yetkili oldu ğunu, Delice Mahkemesinin yetkisiz
nı
olduğunu belirterek yetki itiraz ında bulunmu ş ve davacmın bile iddiası
da kabul etmediklerini belirterek davan ın reddini savunnıuştur.
Mahkemece bononu hile sonucu düzenlendi ği gerekçesiyle 15.400
Dolarlık bononun, 10.000 Dolarl ık kısmırun iptaline karar verilmiş , hüküm
dayalı vekilince temyiz edilmiştir.
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1-Yetki itirazı ilk itirazlardan olup süresinde yap ılmayan yetki itirazının reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmad ığından, dayalı
vekilinin yetkiye yönelik temyiz itirazlar ının reddi gerekniiştir.
2-Davacının iddiası hile olgusuna dayal ıdır. Borçlar KanununAda
hilenin tanımı yapılmamıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 3.4.1963
tarih 7640 Sayılı kararı nda "hile bir kimsenin gerçek durumu bilmesi
halinde kabul etmeyecek olduğu bir şeyi kabul etmesine diğer bir kimse
tarafından yol açıhnış olmasıdır" şeklinde tammianmıştır. Daha önce 5.400
Dolarlık bonoyu imzalayıp verdiğini, kabul eden davacının imzaladığı
bu bonoyu geri almadan, bononun tarihinde yanl ışlı
k yapıldığı denilerek
15.400 Dolarl ı
k bonoyu inızalaması yukarıda tan
ımlanan "bile" niteliğinde
kabulü olana ğı yoktur. Ortada hile söz konusu olmad ığına göre
HUMK'nin 293/5. maddesi hükmü dayanak yap ılarak tanık dinletilmesi
de söz konusu olamaz. Kald ı ki mahkemenin tan ık beyanlar ının
değ erlendirmesi de HUMK'nin 240. maddesine uygun oldu ğu da
söylenemez. Davac ı iddiasını
n özünde çelişki ve mantıki gerekçeden
yoksun oldu ğu da gözetilerek tersi yazı h belge ile kan
ıtlanamayan davanı
n
reddine karar verilmesi gerekirken, yaz ılı biçimde hüküm kurulmas ı
doğru görülmemiştir.

T. 03.03.2003
E. 2002f4632
K. 2003/1661

* Bono
* İmza
* Hile-Hata
* Sın
ı rlı ehliyetlilik ve
sınırlı ehliyetsizlik
* Kesin delille ispat
(2004 sayılı IlK niad. 72;
1086 sayılı HLIMK;
818 sayılı BK niad. 28.)

Davacı vasisi, 1924 do ğumlu olan davacmın eşinin 1996 yılmda vefat
etmesi üzerine, davalının kızı Hacer Ada ile evlendi ğ ini, bu evliliğin
devamı sırasmda davac ı Halit Ziya Özkan'm vesayet alt ına ahndığım, e şi
Hacer Ada'run evlilik birli ğini sarsıcı davranış lan nedeniyle aleyhine
boşanma davası açıldığı m ve taraflann boşandıklarım, an ılan boşanma
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davası devam ederken, daval ının davacı aleyhine 2000/104 Esas sayılı
dosyası ile bonoya dayalı icra takibi yaptığı m, davalının bononun tanzim
tarihi itibariyle kendilerine bono bedeli kadar borç vermesinin ekonomik
durumu nedeniyle mümkün olmad ığını kaldı ki, ondan borç para almalanna dahi gerek bulunmadığını, davacmın demans hastası olması nedeniyle de bononun hukuken geçersiz oldu ğunu, aynca bonodaki imzanın
larak hile ile alınmış olabilesahte veya imzanın davacının hastalığı kullanı
ceğini iddia ederek, takip konusu senet ile borçlu olmad ıklarının tespitini
talep ve dava etmi ştir.
Dayalı, dava konusu bononun gerçek bir borç için davac ı tarafından
imzalanarak verildi ğini beyan ederek davanın reddi gerekti ğini savunmuştur.
ın davacı eli
Mahkemece, dava konusu bonodaki ke şideci imzasın
mahsulü olduğu 21.10.2000 tarihli Adli Tıp Kurumu 4. ihtisas Dairesinin
raporuna göre de davac ımn senedin taıızim tarihinde hukuki ehliyete
sahip bulunduğu gerekçesiyle davacı vasinin olaym geli ş imine yönelik
tanık dinletme isteği dikkate almmaksızm davanın reddine karar verilmiş,
hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.
Dosyadaki belge ve bilgilere göre varl ıldı bir ki şi olan davacı (72)
yaşmdayken ona nazaran yoksul durumdaki daval ının genç yaştaki kızıyla
evlenmiştir. Evlenen kız, dul maa şınm kendisine ait olaca ğım açıklayıcı
bir belgeyle miras haklarından vazgeçmiş; fakat sonraları , evlilik birliğiyle
ı dolayısıyla davacı tarafından bo şanma davası
bağdaşmayan davranışlar
ndayken ona
açılınca dayalı , davacının kendisine (davacı, yetmiş üç ya şı
nda
takibe
girişmiştir.
k
ödünç
senediyle
hakkı
Elli
milyar
Liralı
verdiği)
yla
vesayet
altına
ısı
nca demans dolay
Davacı, yetmiş beş yaşına ulaşı
nda ileri sürdüğü olayları
alınmıştır. Bu arada da davacı, boşanma davası
ızından
boşanmıştır.
k
kanıtlayarak davalının
nı gerektiren hastalığının bunama
Davacmın vesayet altına al ınması
ı bulunduğu bilinen gerçeklerbağl
u
ve
genellikle
de
yaşlanmaya
olduğ
n
aniden
etrafta
görülür biçimde ortaya
dendir. Bu gerçeklik, hastal ığı
u zaman tam ehliyetsizlik durumuyla ortaya
çılcmadığım da içerir. Çoğ
na alınmasını
n,
çıktığından yakınlarını harekete geçerek vesayet alt ı
n
gözlem
ve
deneyimlerinden
elde
sağladilclan da hukuk uygulay ıcılarmı
ettikleri verilerdendir.
Usul Yasalarının kesin delille ispat hükümleriyle maddi hukukun hile
n de ğerlendirilmesindeki ölçüler ve onlaoluşturduğu ileri sürülen olayları
ın yanında, yanılgı sayılabilecek durumlar ı belirleyen kurallar ehliyetli
r
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kişiler ve onların hukuksal i şlemlerinin belirlenmesine göredir. Ehliyetlilik
ve ehliyetsizlilc arası
nda sinirli ehliyetlilik ve s ınırlı ehliyetsizlik olarak
sezginlikle (temyiz kudretiyle) ilgili iki kademe daha vard ır. Bununla
kişinin, eylem ve i şlemlerinin anlam ve mahiyetini kavraması , bilincine
varması ve aynı zamanda da bu kavrayış ve bilinçle uyumlu olarak iradesini kullanabilme yetisi amaçlan ır. Kavrayış ve bilinçle uyumlu olarak
iradeyi kulları abilmenin her zaman seksen ya şlanna gelirken de sürdügünün kabulü, doğal süreçlerin dışı
na taşar. Sonradan bunadığı da resmen
saptanniiş olan bir kiş inin belirtilen iki kademeden de geçerek dalgalanma
göstermesi, güçlü olas ılık benimsemelerine girer. Ehliyetli bir ki şi için
aldatma say ılmayan bir oluşum, anı lan durumdakilerle eşdeğerli
olmayabilir. Yani ehliyetli bir ki ş i için hile ya da hata sayılmayan bir oluşum, bu aşamadakiler için onları kandırıcı sayılabilir. 0 nedenle iş in özü
irdelenmelidir. Öte yandan, bir neden yokken zenginin fakirden düzeyli
bir parayı ödünç alması , her zaman rastlan ılır olaylardan de ğildir. Bu
bakı mdan sorun, takdiri delillerin de sunulmasma olanak tamnarak
çözümlenrnelidiı . Böyle bir yolun izlenmesi usul yasalar ının belirlediği,
tam ehliyetli kiş ilerin hukuksal i şlemleriyle ilgili olan tanı k dinletme
yasağıyla çeliş mez; aksine o hükümlerle uygunluk gösterir. Hukuk
yargılama usulü, ispat edilemeyen davan ı n reddine olanak tanıyarak
hüküm kurulmas ını kabul eder; ama kuş kulu gerçeğin hükme temel
alınmasını sistemi dışı
nda bırakır. Oysa mahkemenin sunulmas ına izin
verdiğ
i kan
ıtlar, çözüm için kuşkuları gidermiş değildir. Öyleyse tarafları
n
tüm delilleri toplanarak varı lacak uygun sonuç çevresinde bir karar
verilmek üzere yerel mahkeme karar ı bozulmalıdır.
Karşı Oy Yazısı
Vasi vekili tarafından aç ılan menfi tespit davası
nda; dava konusu
bonodaki imzanı n vesayet altındaki keş ideci Halit Ziya Özkan'a ait
olmadığı, keşidecinin demans hastası olup senedin geçersiz oldu ğu, hile
ile alındığı ve bedelsiz oldu ğu iddia edilerek borçlu olmad ığmın tespiti
istenniiştir.
210.10.2000 tarihli Adli T ıp Kurumu 4. ihtisas Dairesinin raporuna
göre keşideci davalının senedin düzenlennı e tarihinde hukuki ehliyete
haiz olduğ
u ve imzanın da keşideciye ait oldu ğ
u belirlenmiştir.
Öte yandan hile iddias ına iliş kin olarak bildirilen olaylar hile
niteli ğinde say ılamayaca ğı gibi bedelsizlik iddias ı da yazılı delille
kamtlanamamiştır.
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n reddine karar
Yerel mahkemece bu hususlar gözetilerek davan ı
verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmad ığından hükmün
onanması gerektiği düşüncesiyle say ın çoğunluğ un bozmaya ili şkin
görüşüne katılamıyorum.

T. 28.04.2003

* Görev

E. 2003/2900

(6183 sayd ı Amme
Alacaklann ın Tahsil
Usulü ilk. K. ınad. 66, 6811.)

K. 2003/3908

Davacı, borçludan noter satış senedi ile satın aldığı aracın trafik
kaydına, borçlu hakkında takip yapan alacaklı vergi dairesince konulan
haczin kaldırılmasmı istemiştir.
Merci'ce, tetkik mercinin vergi dairelerince yap ılan işlemlere karşı
şikayetleri inceleme yetkisi olmad ığından, şikayetin reddine karar verilmiştir.
n mülkiyetinin kenDavacı, 6183 sayılı Yasa uyarınca haczedilen aracı
disine ait olduğ unu ileri sürerek aynı Yasa'nın 66. maddesine dayalı
istihkak davası açmıştır. 6183 sayılı Yasa'nın 68/1. maddesine göre "Bu
Yasa'dan kaynaklanan istihkak daval ılarma haczi yapan tahsil dairesirün
bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir." Buradaki mahkeme sözcü ğü
deyiminden dava de ğ erine göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk
Mahkemesi'ni anlamak gerekir.
Görev konusu kamu düze ııine iliş kin olup hakimin bu konuyu görevi
nedeniyle yarg ılamanın her aşaması nda kendili ğinden göz önünde
tutması gerekir.
Bu durumda, Merci'ce "dava dilekçesinin görev yönünden reddine,
istek halinde dava dosyasm ın görevli İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'ne
gönderilmesine" karar verilmesi gerekirken, dava şikayet olarak
nitelendirilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usül ve yasaya aykın olup
bozmayı gerektirir.
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T. 24.04.2003
E. 2003/2728
K. 2003/3830

* Menfi tespit davas ı
* Menfi tespit talebini
istirdada dönü ştürme
(2004 sayılı İlK mad. 72, 72/2;
1086 sayılı HIJMK mad. 73;
506 sayılı SSK mad. 84.)

Dava, Kurum'un prim alaca ğı nedeni ile yapm ış olduğu takip
sonrasmda davacuun borçlu olmadığmın tespiti ile yargılamalar sırasmda
ödenen milctarm istirdadırta ilişkindir.
Mahkemece davac ınm menfi tespit ödeme emrinin iptali davas ırun 1
günlük itiraz süresinde aç ılmadığı, ve HUMK'nin 73. maddesine göre
talebin istirdada dönü şemeyeceği gerekçesi ile davanı n reddine karar
verilmiş ise de bu sonuç usul ve yasaya uygun de ğildir.
Gerçekten, öğ retide ve uygulamada olu şan duruma göre ödeme
emrine itiraz edilmediği ve takibin kesinleş mesi giderek borcun ödenmesinden sonra borçlunun ödeme enıriıı e konu borç yönünden yargı yoluna
gidebilmesi baş ka bir anlatı mda bu yönde merıfi tespit davası açabilmesi
münıkündür. Bu yönüyle uyuşmazlığı n yasal dayanağı 506 saydı Yasa'mn
84. ve İİ JC'nin 72. maddeleridir. Yarg ı tay Hukuk Genel Kurulu'nun
19.11.1982, 1930/904 sayılı kararı ile Dairemizin ve Yarg ıtay 10. Hukuk
Dairesi'nin benzer nitelikte bulunan kararlar ı aynı yöndedir. Ayrıca
davacının yargılamalar sırası
nda talebini" istirdada" dönü ştürmesi de
İİK'nin 72/2. maddesinde düzenlennıiş olup aksine kabul HUMK'nin 73.
maddesine aykırılık oluşturmaz. Aç ıklanan bu nedenlerle mahkemenin 7
günlük süre de ödeme emrine itiraz edilmedi ği gerekçesi ile davanın
reddine iliş kin kararı usul ve yasaya aykırı olup bozmay ı gerektirir.
Mahkemece yapılacak iş ; yukanda belirtilen maddi ve hukuki olgular
göz önünde tutularak ve esasa girilerek menü tespit davas ı ve giderek
istirdat davası ile ilgili tüm deliller toplanarak sonucuna göre hüküm
vermekten ibarettir.
***
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* tstilıkak iddiasının
T. 22.04.2003
reddi davası
E. 2003/2855
K. 2003/3731 * Ticari i şletmenin devri
(2004 sayılı İlK mad. 44, 99;
818 sayılı BK mad. 179.)

Uyuş mazhk alacaklının İİK'nin 99. maddesine dayalı 3. kişinin istihkak
iddiasının reddi davasma ili şkindir.
ndan 28.8.2002 tarihinde davac ı 3. kiş iye devreHaciz, borçlu tarafı
dilen restoran i şyerinde yapılmıştı r. Borçlu ile davacı arasındaki ilişki
ticari iş letme devri niteli ğinde bulundu ğundan İİK'nin 44. ve BK'nin 179.
maddelerinin uygulanmas ı gerektiği açıkça ortadadır. Anılan maddelerde
öngörülen ko şulların yerine getirildiği iddia ve ispat edilmemiştir.
Gerçekten borçlunun devri kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirerek ilan
ettiği ve mal beyanı verdiğine ilişkin dosyada hiçbir kan ıt yoktur. Bu
nı etkilemeyeceği gibi, devralan davacı
durumda, devir alacakl ının hakları
ği
da BK'nin 179. maddesi gere işletmenin borçlar ı ndan sorumlu
bulunduğundan davanın reddi gerekirken kabulü usul ve yasaya ayk ırıdır.
T. 21.04.2003
E. 2003/ 2822
K. 2003/3648

* tstihkak davası
* Mülkiyet karinesi
(2004 sayılı İlK mad. 96 vd., 971a.)

Uyuşmazlık 3. kişinin İİ K'nin 96. ve onu izleyen maddelerine dayal ı
istihkak davasma ilişkindir. Borçlu davacının kocası olup haciz birlikte
oturdukları evde yapılmıştır. Bu durumda İİK'nin 97/a maddesinde
öngörülen mülkiyet karinesi borçlu dolay ısıyla alacaklı yararmadır. Ancak
bu yasal karinenin aksinin güçlü delillerle kan ıtlanması mümkündür.
nın kendisine ait
Davacı 27.11.2001 tarihinde haczedilen ev e şyaları
olduğunu ileri sürmüş bu eşyalara ilişkin faturalar ibraz etmi ştir. Merci'ce
yapılan araştırma ve tanık beyanlarma göre davac ının çalışması olup gelir
sahibi olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı tarafça ibraz
edilen faturanın gerçek olduğu ispatlandığı takdirde bu mahcuz yönünden
İİ K'nin 97/a maddesindeki karinenin aksinin kamtland ığı mn kabulü
gerekir. Bu nedenle fatura dip koçan ının faturayı düzenleyen şirketten
getirtilerek şirket yetkilisinin önlenmesi, gerekti ğinde bu şirketin ticari
defterlerin de faturanı n ve envanterinde mahcuzlar ın kayıtlı olup
olmadığı
nın bilirkişi aracılığıyla saptanması ve oluşacak sonuca göre karar
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verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yaz ılı şekilde hüküm kurulması
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

T. 14.04.2003
E. 2003/ 2492

K. 2003/3327

* İstihkak davas ı
* Miilkiyet karinesi
* Hayat deneyimleri
(2004 sayılı İlK mad. 96 vd., 971ü.)

Uyuşmazlık davacı 3. kişinin İİK'nin 96. ve devamı maddelerine dayah
olarak açılan istihkak davası
na iişkindir.
Dava konusu ev eşyalar
ı, 9.8.2001 tarihinde davac ı anne ile borçlu
oğlun birlikte oturduklar ı evde haczedilmi ştir. İİK'nin 97/a maddesinde
öngörülen mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararınadır. Ancak
bu karinenin aksinin ispatlanmas ı olanaklıdır.
Davacı 3. kişi anne bir kısım ev eşyaları için eski tarihli faturalar
ibraz etmiştir. Borçlu ise 20 yaşı
nda ve dava tarihinde askerde olup düzenli
bir gelire sahip olmad ığı dosya kapsanuyla sabittir. Bu halde, dava konusu
ev eşyalarının davacı 3. kişiye ait olduğunun kabulü; hayat deneyin ılerinin
gereğidir.
Bu maddi ve hukuki olgular kar şısı
nda davanı
n kabulü gerekirken,
yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk ırıdır.

T. 10.04.2003
E. 2003/2473

* İstihkak iddiasının reddi
* Yasal karine

K. 2003/3206

(2004 say ılı ilK mad. 971a, 99.)

1- Dosyadaki yazı lara, toplanan delillere, hükmün dayand ığı
gerektirici sebeplere göre davac ı alacaklının tüm, dayalı 3. kişinin aşağıdaki
bendin kapsamı dışı
nda kalan sair temyiz itirazlarmın reddine,
2-Uyuşmazlık İİK'nin 99. maddesine dayal ı olarak alacaklı tarafı
ndan
3. kişinin istihkak iddiası mn reddi istemiyle açılan istihkak davasına
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n ile borçlunun boşanmaya
iişkindir. Taşınır mal haczi, dayalı 3. kişi kadı
rağmen birlikte oturdukları evde gerçekleşmiştir. İiK'nin 97/ a maddesine
göre, borçlu ile 3. ki şilerin menkul malı birlikte ellerinde bulundurmalar ı
halinde dahi mal borçlunun elinde addolunuf. Birlikte oturulan yerlerdeki
mallardan mahiyetleri itibariyle kad ın, erkek ve çocuklara aidiyetleri
açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek veya me şgale icabı
olanlar bunlann farz olunur. Bu yasal karinenin aksinin kan ıtlanması iddia
eden kişiye düşer. Somut olayda 7.5.2002 tarihli haciz tutanağında yazılı
dikiş makinesi mahiyeti icabı kadma ait eşyalardan olmas ı nedeniyle bu
hacizli mal (dikiş makinesi) yönünden davanın reddi gerekirken, davanın
tümünün kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı
gerektirir.

T. 08.04.2003
E. 2003/1820
K. 2003/3130

• İstihkak davası
• Mahcuz mal ın paraya
çevrilmesi
• Sat
ış bedelinin
alacaklıya ödenmesi
(2004 sayı lı ilK m. 96 vd., 97110.)

Uyuşmazlık İİIC'nin 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı 3. kişinin
istihkak davası
na ilişkindir.
İLK'nin 97/10. maddesi hükmüne göre, istihkak davası sonuçlanmadan mahcuz mal paraya çevrilirse, merci hakimi sat ış bedelinin yargılamanm sonuna kadar alacakhya ödenmemesi veya tazminat karşılığı veya
teminatsız olarak ödenmesi konusunda karar vermek zorundad ır. Yasa'nın bu htikmünden, merci hakiminin paranın ödenmiş veya ödenmemiş
olması
na bakmaksızm istihkal<) davasma devam ederek sonuçlandırması
gerektiği anlamı çıkmaktadır. Yargıtay'ın yerleşmiş ve oturmuş içtihatları
da bu yoldadır. öyle ise istihkak davası sonuçlanmadan mahcuz mal ın
paraya çevrilmesi ve bedelin alacakl ıya ödenmesi istihkak davasımn
sonuçlandırılmasına engel değildir. Somut olayda mahcuz açık arttırma
ile dava dışı 3 kişiye 18.6.2002 tarihinde 300.000.000 TL.'ye satılıp bedeli
alacaklıya ödendi ğine göre davaya devam olunarak i şin esasının
incelenmesi, davacı haklı çıktığı takdirde satılan mal bedelinin alacaklıdan
geri alinmasına, aksi halde davanı
n reddine karar verilmesi gerekirken
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bu yön göz ardı edilerek, dava konusuz kaldığından esas hakkmda hüküm
kurmaya yer olmadığına dair hüküm kurulması usul ve yasaya ayk ır
ı
olup bozmayı gerektirir.

T. 08.04.2003
E. 2003/2017
K. 200/3060

• İstihkak davas ı
• Yasal karine
• Malın borçlu elinde sayılması
(2004 sayılı 11K mad. 96 vd., 971a.)

Uyuşmazlık takip hukukuna dayal ı 3. kişinin istihkak davas ına
iişkindir.
Haciz, borçlunun borç dayana ğı senette belirttiği, davacı şirket
adresinde gerçekleştirilmiştir. Bu durumda borçlu ve 3. kişi malı birlikte
ellerinde bulundurduklarından IIK'nin 97/a maddesi gere ğince mal borçlu
elinde sayılır. Bu yasal karinenin aksini kan ıt yükü davacıya ait olup,
davacı tarafından yeterli ve inand ırıcı kanıt sunulinamıştır. Davacı 3. kişi
ticaret şirketi olduğuna göre, haczedilen akaryakıt pompalarının usulüne
göre şirket envanterinde kayıtlı olup olmadığının bilirkişi aracılığıyla
saptanıp, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile
yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
***
T. 20.02.2003
E. 200W10935
K. 2003/1293

• Mülkiyet karinesi
• Hacizli mal ın iadesi
(2004 sayılı 111< mad. 96 vd., 971a.)

Uyuşmazlık 3. kişinin tİK'nin 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı
istihkak davasıdır.
Davacı 3. kişi borçlunun eşi olup haciz birlikte oturduklar ı evde
yapılmıştır. Bu durumda İİK'nin 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet
karinesi borçlu, dolayısıyla alacakl ı yarannadır. Ancak bu karinenin aksi
her türlü delile kanıtlariabilir.
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Somut olayda davac ı 3. kişi dayalı borçlu olan eşiyle ortak konutlannda 12.12.2001 tarihinde haczedilen ev eşyalarını, kocası aleyhine bir
nda, 8.10.1998 günlü açık artırmada
n yaptığı icra takibi sırası
başka şahsı
satın aldığını ileri sürerek haczin kaldınimasmı istemiştir. Haczedilen ev
nda davacı tarafından açık
eşyalarının daha önce yapılan icra takibi sırası
ndığı, dolayısıyla davacmın bu mallara malilc olduğu
artırma ile satın alı
gerekçesiyle istemin kabulürıe karar verilmi ş ise de bu sonuç usul ve yasaya
aykırıdır.
Gerçekten uyuşmazlık, 12.12.2001 gününde yap ılan haczin daha önce
usulüne uygun cereyan eden icra satışı sonucu davacı kadının kazanmış
nda geçerli ve bağlayıcı olup olmad ığı
olduğu mülkiyet hakkı karşısı
noktasmda toplanmaktadır. Yargıtay HGK'nin 2002/15-917 (esas) ve 2002/
nda belirtildi ği gibi, hangi
1041 (karar) saydı ve 23.9.1996 günlü kararı
türü olursa olsun haciz nedeniyle istihkak davalarından amaç, mülkiyet
hakkının tespiti değildir. Amaç> dayanılan hakkın kapsamına uygun
eylemli bir durum yaratmak ve hacizli malm iadesini sa ğlamaktır. Bunu
sağlamak içinde haczin dayan ılan hak kar şısında ba ğlayıcı olup
olmadığına bakmak gerekir. Somut olayda, davac ı ev kadmıdır. Bir işte
u da iddia edilmiş ve kanıtlanmış değildir. Bir
çalıştığı ve geliri olduğ
tanığın davacının ailesinin varlıklı olduğuna ilişkin soyut anlatınıından
başka bir kanıtta dosyada yoktur. Davacı, hacizli mallan ihaleden hangi
parayla satın aldığını açıklayamamış dolayısıyla kanıtlayamamıştır. Kendisine ait kazancı bulunmayan bir ev kadınının ihaleye katılması; kaldı ki
kazancı olsa dahi kocasının borcunu icra müdürlüğüne ödeyecek yerde,
ı satın aliyormuş gibi onun eşyalarmı
sanki yabancı bir kişinin malların
na ve ülke gerçeklerine aykı
rı
ihaleden satın alması yaşaının olağan akışı
olup sonraki alacakl ılardan mal kaçırmak amac ına yöneliktir. Bu
nda
nedenlerle ihaleden biçimsel olarak kazanılan mtilkiyet hakkı karşısı
ihlal
edildiğ
n
haklarının
i
oranda
12.12.2001 günü yapılan hacze alacaklını
geçerlilik tanınmak gerekirken yazılı şekilde davacı 3. kişinin istihkak
n kabulüne karar verilmesi bozmay ı gerektirir.
davasını
***
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T. 05.05.2003
E. 2003/1497
K. 200 W4235

* Istilıkak davası
* Bütünleyici parça
(2004 sayılı tIK mad. 96 mI.;
4721 sayılı MK mail. 68411, 685/1.)

Uyuşmazlık 3. kişinin İİK'nin 96. ve devaım maddelerine dayalı olarak
açtığı istihkalc davası
na ilişkindir.
Davacı 3. kişi; borçlu Sedat Peker'in borcundan dolay ı haczedilen
buğday mahsulünün bulunduğu taşmmazm kendisine ait oldu ğunu, arza
malik olan kişinin üzerindeki şeye de malik olacağı prensibi gereği, bu
mahsulünde maliki olduğunu belirterek haczin kaldırılmasını istemiş,
Merci'ce istem reddedilmişse de varılan sonuç usul ve yasaya uygun
değildir.
Gerçekten davanın yasal dayanağını oluşturan MK'nin 684/1 fıkrasına
göre "bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parças ı
na da malik
olur" ve yine ayni Yasa'run 685/1. fıkrasına göre "bir şeyin maliki, onun
ürünlerinin de maliki olur. 3. fıkrasında ise "doğal ürünler asil şeyden
ayrılmayacak kadar onun bütünleyici parçasıdır."
Somut olayda; dava konusu mahsulün bulundu ğu ta5ınma2 Ceyhan
1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1998/343 esas ve 1999/225 karar say ılı
ilamı ile davacı adına tesciline karar verilmi ş, borçlu Sedat Peker'in taraf
olduğ
u bu dava 22.12.1999'da kesinle şmiştir. Mahkemenin bu kararına
rağmen; borçlu söz konusu ta şınnıaza müdahale ettiğinden bahisle, davacı
3. kişi bu kez müdahalenin men'i davas ı açnuş Ceyhan 1. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin 2000/138 esas ve 2001/319 karar sayılı ilamı ile de
borçlunun müdahalesinin men'ine karar verilmi ştir.
Davacı Osman Andırın' ın 28.5.2002 tarihinde haczedilen; buğday
mahsulünün bulundu ğu taşınmazın maliki oldu ğu, dayalı borçlunun ise
bu durumdan haberdar olmama rağmen; bilerek, borçluya ait ta şınmaz
üzerinde ekim yaptığı ve iyi niyetli olmadığı sabittir. Bu nedenlerle;
borçlunun, iyi niyetli ürün sahibinin haklarından yararlanmayacağı açıktır.
Arzm maliki olan davacı 3. kişinin üzerindeki ürünün de sahibi olacağmdan, davanı n kabulü yerine reddine karar verilmesi hatal ı olup,
bozmayı gerektirmiştir.

340 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

kararlar
T. 01.051003
E. 2003/2796
K. 2003/4102

* İstihkak davası
* % tazminat
* Nisbi vekalet ücreti
(2004 sayılı İlK mad. 96 vd.,97113;
Av. Asgari Ücret Tarifesi.)

1. Dosyadaki yazılara,toplanan delillere, hükmün dayand ığı gerektirici sebeplere göre, davacı 3. kişinin tüm dayalı alacaklının aşağıda yazıl
ı
bentlerin kapsamı dışı
nda kalan diğer temyiz itirazlannin reddine.
2.Uyuşmazlık, 3. kişinin İİK'nin 96 ve onu izleyen maddelerine dayali
istihkak davasma ili şkindir. Toplanan kanıtlara göre davanın reddine
karar verilmesi doğrudur. Ancak, Merci Hakimliği'nce takibin ihtiyati
tedbir yolu ile teminat alınarak durdurulması
na karar verildiğine göre
itK'nin 97/13. maddesi gere ğince bu dava nedeniyle davac ı 3. kişinin
tutumu sonucu alaca ğın tahsili geciktiğinden davanın reddi nedeniyle
alacakli yararına %40 tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yönün göz
ardı edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
3. öte yandan, istihkak davalar ı
nda alacak miktarı ile haczedilen
malların değerinden hangisi az ise onun üzerinden hüküm tarihinde
yürürlükte olan Avukatl ık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre nispi vekalet
ücretinehükmedilmesi gerekir. Ayrıca, somut olayda, haczedilen malların
ihalede satılarak paraya çevrildiğinden, ihalede satılan bu
bir ısmı
k
narak
malların gerçek değerini satış bedelinin oluşturacağı da dikkate alı
davah alacaklı lehine vekalet ücreti takdiri gerekirken, vekalet ücretinin
neye göre hesaplandığı gösterilmeden yanlı şekilde karar verilmesi de
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
*.*
T. 22.04.2003
E. 2003/2877
K. 2003/3766

* Finansal kiracının !s ıka1c
davası açma hakkı
(2004 sayılı tIK mad. 8613.)

Dosyadaki yazılara, kararı
n dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle finansal Idrac ının istihkak dava açma hakk ı
bulunmamasına göre, davac
ı (3. kişi) vekilinin yerinde görülmeyen bütün
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temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün
ONANMASINA, oybirli ğiyle karar verildi.
***
T. 24.03.2003
E. 2003/1157
K. 2003/2414

* İstilıkak davası
* İhtiyati haciz
* Takip talebinde bulunma süresi
* İhtiyati haczin hükümsüz
kalması
(2004 sayılı tIK mad. 96 vd., 264.)

Uyuşmazlık takip hukukuna dayanan istihkak davas ı
na ilişkindir.
Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkenıesi'nden alman ihtiyati haciz
1.4.2002 tarihinde uygulanmıştır. İİK'nin 264. maddesi gere ği dava
açılmadan veya icra takibine baş lamadan önce ihtiyati haciz uygulatan
alacaklı, haczin uygulanmas ı
ndan itibaren 7 gün içinde takip talebinde
bulunmak veya dava açmak zorundad ır. Alacaklı bu süreyi geçirir veya
takip talebi yasal sürenin geçmesi nedeniyle dü şerse ihtiyati haciz
hükümsüz kalır. İstilıkak davası açabilmek içinde her şeyden önce geçerli
bir icraihaczin varlığı ön koşuldur.
Somut olayda alacaklının ihtiyati haciz uygulanması ndan sonra
süresinde esas takibe geçmediği gibi davada açmadığı dosya içeriği ile
belirgindir.
Hal böyle olunca, ihtiyati haciz kendili ğinden düşmüş olduğundan
"dava konusu kalmad ığından karar verilmesine yer olmad ığına" karar
verilmesi gerekirken yaz ılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul
ve yasaya aykırıdır.
***
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T. 24.03.2003
E. 2003/859
K. 2003/2413

YARGITAY KARARLARI

* İstihkak davas ı
• Finansal kiralama sözleşmesi
• Noter özel siciline tescil
• Üçüncü kişilerin haklan
(2004 sayılı ilK mad. 96 vd.;
3226 sayılı Finansal Kiralania K.
ınad. 8.)

Uyuşmazlık 3. kiş inin istihkak davasma ilişkindir.
Borçluya ait iş yerinde 9.2.2002 tarihinde haczediler ı dava konusu bir
adet Ceccato marka oto yıkama makinesi davacı Finans Finansal Kiralama
AŞ tarafı ndan borçlu Karden Otomotiv San, ve Tic. Ltd. Şirketi'ne 3226
sayılı Firiansal Kiralama Kanunu uyarmca kiralanm ıştır. Aynı Yasa'nın 8.
maddesi gereği kira sözleş mesinin geçerli olabilmesi için düzenlenme
şeklinde noterlikçe yap ılması ve kiracının ikametgahmdaki noter özel
siciline tescil edilmesi zorunludur. Aksi halde kiralama 3. ki şilerin haklarmı
etkilemez. Somut olayda, finansal kiralama sözle şmesi düzenleme şeklinde
noterde yapılnuş ise de özel sicile tescil edilip edilmedi ği belli değildir.
Bu nedenle finansal kiralama sözle şmesinin borçlu kirac ının ikametgahındaki noter özel siciine tescil edilip edilmedi ğinin araştırılması ve
sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Öte yandan finansal kiralama sözle şmesi belgelerinde yaz ılı oto
yıkama makinesinin haciz tutanağı nda nitelikleri yazılı makine olup
olmadığmın yönteniince araştırılması, finansal kiralama sözle şmesi asıl
ve eklerinin getirtilerek gerekli bilirki şi incelemesi yapılması ve oluşacak
sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yasal olmayan
gerekçelerle sonuca gidilmesi de usul ve yasaya ayk ırı olup bozmay ı
gerektirir.
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T. 20.03.2003
E. 2003/1068
K. 2003/2316

kararlar

* Kira sözleşmesi
* Yasal karine
(2004 sayılı İlK mad. 96 vd, 971a;
1086 say ılı HLIMK mad. 299.)

Uyuşmazlık 3. kişinin İiK'nin 96. ve onu izleyen maddelerine dayal ı
istihkak davası
na ili
şkindir.
Dava konusu mallar, 17.6.2002 tarihinde, borçluya ödeme emrinin
tebliğ edildiğ i "Demirhendek Cad. No: 151/6 Siteler-ANKARA"
adresinde haczedilnıiş tir. Haciz sırasında işyerinde bulunan Recep Ayaz'm
aynı takip dosyası içerisinde borçlunun ev adresinde yap ılan haciz
sırasında borçlunun 10 yıllık işçisi olduğunu belirterek borca kefil de
olduğu ortadadır. Aynca haciz sırası
nda işyerinde bulunan borçluya ait
ev ve cep telefon faturalar ı, elektrik faturası gibi belgeler ile de haciz
yapılan yerin borçlunun işyeri olduğu, bu durumda, İİK'nin 97/a maddesi
hükmü gereği yasal karinenin borçlu lehine oldu ğu açıktır. Bu yasal
karinenin aksinin davacı tarafından kesin ve güçlü delillerle ispat ı gerekir.
HUMK'nin 299. maddesi uyarınca alacakLının hakların etkilemeyen
adi nitelikli kira sözleş mesi ile her kişi adı
na düzenlenmesi olanaklı, borç
doğumundan sonra dtlzenlenmi ş bulunan faturalar yasal karinenin aksini
ispata yeterli değildir. Aynca davac ı 3. kişi tarafından ibraz edilen vergi
levhası ,çevre temizlik vergisi makbuzu gibi belgeler de, ödeme emri
tebliğ tarihi ve yukarıda açıldandığı üzere işyerinin borçluya ait olduğunun
tespih karşısında mülkiyeti ispata yeter belge olmad ıklar
ı ortadadır.
Bu durumda yasal karinenin aksini ispat edemeyen davac ı 3. kişinin
davasmın reddi gerekirken aksi dü şüncelerle davanın kabulüne karar
verilmesi usul ve Yasa'ya aykır
ı dır.

T. 18.03.2003
E. 2003/831
K. 2003/2245

• Yetki itirazı
• Yetkili icra tetkik merci
(2004 sayılı 1/K mad. 96 vd.;
1086 sayılı HLJMK mad. 9,18712,512.)

Uyuşmazlık 3. kişinin İİ K'nin 96 ve onu izleyen maddelerine dayal ı
taşınır mala ilişkin istihkak davas ıdır. Basit yargı lama usulüne göre
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yürütülen taşınır mala iliş kin istihkak davalannda Yasa'ca kesin yetki
kuralı öngörülmediğinden yetki itirazı ancak ilk itiraz olarak ve en geç
ilk oturumda davanın esasma girilinceye kadar ileri surulebilir. (HUM.
187/2) Kesin yetki kural ı bulunmadığı durumlarda, hakim do ğrudan
(re'sen) yetkisizlik kararı veremez.
Hal böyle olunca, da yalı alacaklı ve borçlunun yetki itirü ında
bulunmadığı gözeWerek davanın esasının incelenmesi yerine do ğrudan
ı olup bozmayı gerektirir.
yetkisizlik karar
ı verilmesi usul ve Yasa'ya aykır
nır mala iliş kin istihkak davalarının HUMK 9. ve
Kabule göre de; taşı
512 maddeleri gereği, a) davalmın ilcametgahının bulunduğu b) asil icra
takibinin yapıldığı c) haczi uygulayan talimat icra dairesinin bulundu ğu
d) haczjn uygulandığı yer ile eşyanın bulunduğu yerin farklı olması
durumunda eşyanın bulunduğu yerdeki icra tetkik mercinde aç ılabileceği
Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. İstilıkak davası bu
yetkili icra tetkik mercilerinden birisinde açıldığı takdirde yetkisizlilc ilk
ı verilemez. Öyleyse talimat icra
itirazı olsa dahi mercice yetkisizlilc karar
n
na karşı
u yer icra tetkik merci yetkili olmas ı
müdürlüğünün bulunduğ
ası l icra takibinin yapıldığı Bursa icra Tetkik Merci'nin yetkili olması
nedeniyle yetkisizlilc karar ı verilmesi de doğru değildir.

T. 17.03.2003
E. 2003/816
K. 2002115

• Alacakli yararına miilkiyet
karinesi
• Mülkiyet karinesinin aksinin
kanıtlanmamış olması
(2004 sayılı İLK mad. 96 vd., 971ü.)

Uyuşmazhk 3. kişiıt İİK'nin 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak
na ilişkindir.
açılan istihkak davası
DaVa konusu ev eşyaları 17.10.2001 tarihinde davac ı 3. kişi huzurunda
ndan düzenlenen takip
haczedilmiş se de, haciz adresi borçlu tarafı
nda borçlu
dayanağı bonoda gösterilen adres olup, davac ı haciz sırası
kızıyla birlikte kaldığım beyan ederken bilahare misafir olarak kald ığı
yönündeki beyanı ile dolaylı olarak birlikte kalmdığmı ikrar etmiştir.
Nitekim borçlu adına Turkcell abonelik sözleşmesi, borçlunun oğluna ait
okul kayıtlarında sürekli olarak gösterilen borçlu adresi, haciz adresidir.
Borçlunun evli ve bir çocuklu meslek sahibi bir insan olarak, sabit bir
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ikametgah adresi-in bulunmas ı gerektiği tartışmasızdır. Buna karşın
Merci'ce, sosyal ya şamlaı-mın hareketliliği gerekçe gösterilmek suretiyle
(özellikle borçlunun sabit bir ikametgah adresinin gösterilmemesi dikkate
aimmadan) davacı annenin adresinin borçlu taraf ı
ndan sadece iletişim
adresi olarak kullanıldığı kabul edilmesi hayat deneyimlerine ayk ırıdır.
Bu maddi ve hukuki olgular kar şısı
nda davacı 3. kişi ile borçlunun
birlikte oturdu ğu sabit olduğundan İİK'nin 97/a maddesinde öngörülen
mülkiyet karinesi borçlu dolay ısıyla alacaklı yararmadır. Bu karinenin
aksi güçlü ve inandırıcı delillerle kanıtlamadığı anlaşılmakla davanı
n reddi
yerine kabulüne karar verilmesi usul ve Yasa'ya ayk ırıdır.

T. 11.03.2003

* Bütünleyici parça

E. 2003/633

(2004 sayılı 1/K mad. 96 vd.;
4721 sayılı MK M. 68411)

K. 2003/1927

Uyuşmazlık, üçüncü kiş inin takip hukukuna ilişkin istihkak davasıdır.
Davacı, haricen satm ald ığı, ancak kesin satışı yapılmadığı için üzerine
tescil yaptıramadığı traktöre taktırdığı traktör motoru üzerine konulan
haczin kaldırılması m istemiştir.
Davacı, dava konusu hurdaya ayr ılmış minibüsten ç ıkma motoru
Reyhan Ltd. Şirketinden 5.9.2001 tarihli noterde düzenlenen sözle şmeyle
satın aldı ktan sonra, borçlunun mülkiyetinde bulunan 67 NE 807 plaka
no'lu traktöre taktırmış , bu traktöre 16.10.2001 tarihinde borçlunun
borcundan dolayı tamirhanede fiilen haciz konulmu ş tur. Motor, traktöre
takılı
nca onun bütünleyici parças ı olmuş tur. MK'nin 684/1 maddesi
hükmüne göre" Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalar ı
na
da malik olur.? Bir ta şınır mal bütünleyici parça (mütemmim cüz'ü) olunca
o mal başkasımn olsa bile üzerindeki mülkiyet hakk ı düş er. Bütünleyici
parça, birle ştiği malı n maliki bulunan kimsenin mülkiyetine girer
(21.HD.16.10.2000 gün, 7155-6905 Sk) Suad Bertan, Ayni haklar, cilt. -1sh.326)
Bu nedenle, davacıya ait motor, borçluya ait traktöre tak ılınca, borçlunun mülkiyetine girdi ğinden, motor üzerinde mülkiyet hakk ı kalmayan
üçüncü kişinin istihkak davas ı açma hakkı yoktur.
346 TBB Dergisi, Sayı 49, 2003

YARGITAY KARARLARI

kararlar

Bu durumda, davanın reddi gerekirken kabulü usul ve Yasa'ya aykırı
olup bozmayı gerektirir.

T. 10.03.2003
E. 2003/205
K. 2003/1791

• 0/o40 tazminat
• Maddi yanılgı
• Düzeltme karar ının
kaldırılması
(2004 sayılı

İlK mad. 97113.)

Merci'ce verilen 24.4.2002 tarihli karar dairemizce esastan onanmakla
birlikte da yalı alacaklı yararına takdir edilen tazminata ili ş kin hükmün
yerinde olmad ığı ndan bahisle düzeltilerek onanm ış ise de; dayal ı
alacaklını n bu yöne ili ş kin karar düzeltme talebinin incelenmesi
sonucunda;
ın Bafra 2001/204 esas ve 2001 / 205 esas say ılı
İnceleme konusu karar
nı n ayn ayrı takip dosyaları olan
dosyalannda aç ılan istihkak davalar ı
Bafra icra Müdürlü ğü'nün 18234-18235 say ılı takip dosyalarma ili şkin
nda
olduğu her bir dosyada; yap ılan hacizler sırasında davacı 3. kiş i tarafı
n
dayalı
ihtirazı kayı t ileri sürülerek 16.618.000.000 TL yatırıldığı bu paranı
alacaldıya ödenmemesi hususunda aç ılan istihkalc davas ı için 16.11.2001
• tarihinde ayrı ayr ı tedbir karar ı alındığı - bu tedbir kararlarının
2.545.800.000 TL teminat kar şılığı verildiği belirtilen bu teminat ın 2001/
204 esas sayı istihkak davası dosyası için yatırılarak karar infaz edildi ği,
ancak Bafra icra Tetkik Merci'nin 2001/205 esas say ılı dosyasmda bu
teminatın yatırilmadığı aıılaşilmıştır.
Bu halde Bafra icra Tetkik Merci'nin 2001/204 esas say ılı davası
yönünden usulüne uygun olarak infaz edilmi ş tedbir kararı gereğince
dava konusunun artık davacı tarafından yat ırılan paraya dönüş en istilılcak
nda 16.11.2001 tarihinde Merci'ce verilen tedbir katan ile bu paranın
davası
alacaldı ya ödenmesine engel olunmak suretiyle t İK'nin 97/13 maddesinde
açıklandığı ş ekilde bu dava nedeniyle davac ı 3. kiş inin tutumu sonucu
alacağın tahsili gecikti ğinden alacaklı yararına dava konusu 14.350.000.000
TL üzerinden %40 tazminata hükmedilmesi gerekirken Dairemiz'ce
maddi yanılgı sonucu bu hususun göz ard ı edilmesi nedeniyle verilen
nın karar düzeltme talebinin
düzeltme kararını kaldırarak ve davah alacaklı
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kı smen kabulü ile mercinirı 24.4.2002 tarihli karar ının I. Bendindekj
tazminata ili şkin kısmının siinerek yerine "Bafra icra Tetkik Merci'nin
204 esas sayılı dosyası nda verilen tedbir kararına istinaden bu dosya
alacağı 14.350.000.000 TL üzerinden % 40 oran ı nda tazminat tutarı
5.740.000.000 TL tazminat ın davacıdan alınarak davlı alacaklı ya verilmesine" sözcüklerinin yazılmasma kararı
n bu ş ekilde DÜZELTILMESINE,
temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.3.2003/ gününde
oybirliğiyle karar verildi.

T. 04.03.2003
E. 2003/118
K. 2003/1633

* İstihkak iddias ını n reddi
* üçüncü şahsın istihkak
iddiası
* Usul ekonomisi
açısı ndan ispat yükü
(2004 sayılı İlK mad. 97, 99.)

Uyuş mazhk IIK'nin 99. maddesine dayal ı olarak alacakh tarafından
açılan istihkak iddias ının reddine ili şkindir.
13.9,.2002 tarihinde borçlunun ev adresinde yap ılan haciz s ırası
nda
dayalı 3. ş hı s haciz mahalljnjn ölü olan babas ı Mehmet Canbulat'a ait
olduğunun ileri sürerek istihkak iddias ı
nda bulunmuş tur. Bunun üzerine
haciz İİ K'nin 99. maddesine göre yap ılmış ve alacakhya 7 gün içinde 3.
kişi hakkında dava açmak üzere süre verilmiş tir. Alacaldı tarafı
ndan yasal
süre içinde iş bu dava açılmış aynı zamanda davacı alacakh yanca icra
memurunun haczin I İ K'nin 99. maddesine göre yap ılması işlemi şikayet
edilmiş , Kayseri icra Tetkik Merci Hakimli ği'nin 2002/1476 E.2002/1195
K. 19.9.2002 tarihli kararla haczin 99. maddesine göre yap ılması işlemi
iptal edilerek haczin İİ K'nin 97. maddesine göre yap ılmış sayılmasma
karar verilmiştir.
Mercice bu karar gerekçe gösterilmek suretiyle konus ıız kalan davanm
reddine karar verilmi ş se de varılan sonuç doğru bulunmamıştır. Gerçekten de usul ekonomisi aç ısı
ndan, ispat yükünün yer de ğiştirerek 3.
kişiye döndüğü gözetilerek eldeki davanı
n çözüme ula ştırılması gerekirken Tetkik Merci'nin ş ikayetin kabulüne iliş kin kararı yanlış yorumlanaraJc
reddine karar verilmesi usul ve Yasa'ya aykır
ı olup bozmayı gerektirir.
348 TOB Dergisi, Say ı 49, 2003
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T. 19.04.2003
E. 2003/14
K 2003/119

* Reklam yasağı
* Web sayfası
(Av. K mad. 55;
Av. Meslek Kural/an, 7-8)

ŞikAyetli avukat hakkında, Avukatlık Yasası'nın 55. ve Avukatlı k Meslek Kuraiları'nm 7/8 maddesine aykırı eylemleri nedeniyle açılan disiplin
kovuşturması sonunda disiplin cezası tayin edilmiştir.
Şilcayetli avukatı Moderatör E. D.'rıin organize ve kontrolü altındaki
nda birbirleriyle
atkhukuk©yahogrups.com e-mail ağının, hukukçular arası
görüş alışverişlerini sağlayan, barolarm duyuru ve ilanlar ıru da içeren
bir iletişim ağı olduğunu, burada ileti şimde olanların, diğerleri için müşteri
potansiyeli oluşturmadığını, buranın bir web sayfası olmadığını, gönderdiği e-mailin iş elde etmek için reklam say ılabilecek nitelikte olmadığı gibi,
muhatabın sadece moderatör oldu ğunu, e-mail, e-mail a ğı, moderatör,
web sayfası kavramlannın bilinmemesinden dolayı disiplin cezası verilmiş
nı istemiştir.
olduğunu, bu nedenle cezanın kaldırılması
Web sayfalan günümüzde şirketlerin, tüzel kişililderin veya kişilerin
kendilerini tanıttıldarı, urunierini pazarladıkları sanal bir ticaret kurumu
ı" oluşturarak
haline gelmiştir. Web sayfalarının yamnda "mail gruplar
oldukları
bir mail ağı
konularda
yardımcı
n
birbirlerine
çe
şitli
insanları
veya
kurumlara
özel
kişilere
ı
oluşturduklan da vakıadır. Bu e-mail a ğlar
k da olabilir.
şifre gerektirenler olabildiği gibi, katılmak isteyen herkese açı
Bahsi geçen mail grup dünyada bir çok mail orgar ıizasyonunun mevcut
u ve bütün internet kullanıcılanna açık ölan "www.©yahoogroups.
olduğ
com" web sayfası üzerine kurulmuştur, www.©yahoogroups.com sayfasına girildiği takdirde bir e-mail adresine sahip olan bütün üye internet
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kullamcıları bu sayfa üzerinde kurulmuş olan mail gruplarına dahil olabilmekte, Internet üzerinde gezinen bir internet kullan ıcısı, herhangi bir
şifre gerektirmeksizin bu mail gruplar ına dahil olabilmektedir. Bu mail
gruplanndaki üyeler, gruba e-mail att ıkları takdirde, gruba dahil olan
bütün kullanıcılara e-mail otomatik olarak da ğıtılmakta, dolayısıyla bu
özelliği ile dünyaya açı k olan bir web sitesinden farkı kalmamaktadır.
Şikayetlinin, atkhukukyahoogroups.com e-mail ağı
na, moderatör muhataplı olarak kiş iye özel e-mail gönderdi ği, aleniyet unsuru olmadığı
savunmasma bu nedenle itibar olana ğı yoktur. Kaldı ki her avukat, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tan ıdığı her tür ortamda avukatl ık
mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı
ve güvene, Türkiye Barolar Birliğ
i tarafı
ndan belirlenen Avukatlık Meslek
Kurallan'na aykır
ı olmayacak ş ekilde kendisini ifade etme ve bilgi edinrne
hakkı
na sahiptir.
Şikayetli gönderdi ği e-mailde yer alan" katıldığı
nı profesyonel yönetici
ve yönetim eğitimleri", "iş kariyeri", "faaliyet gösterdiğim hukuk alanları", "hobilerim ve üye oldu ğum kulüpler", "... hukuk bürosu organizasyon
ağı", "üniversite ö ğretim üyeleri akademisyenler ve uzman mali mü şavirlerle dayanış ma içerisindeyiz", "hukuk krizi ya şanmadan önce de müvekkillerimizin yanındayız, müvekkiilerimizin yönetici ve çal ışanları
na hukuk
eğitim programlan sunmaktay ı z", "bir kanun çıkmış bilginiz var nıı?"
sorusunu artı k bizim müvekki'llerimiz kendilerine sormayacak" ba şlıklan
altındaki bilgilerin Avukatlık Yasası 55. ve Avukatlık Meslek Kuralları'nın
7.-8. maddelerine aç ıkça aykın olduğ
u tartışmasızdır.
Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu'nun "disiplin suçu" olu şturan eylemle ilgili olarak yapt ığı değerlendirme isabetli bulunmuş , aleyhe itiraz
olmadığmdan kararı
n onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak, itirazı
n reddiyle, İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun
"Uyarma" cezası verilmesine iliş kin kararının onanmasma, oybirliği ile
karar verildi.
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T. 06.06.2003
E. 2003/63
K. 2003/168

DİSİPLİN

• Reklam yasa ğı
• Web sayfası
(Av. K. mad. 55; Av. Meslek Kurallar ı, 7)

nda avukatlık
ŞikAyetli avukat hakkında "intemet'de açtıklan web sayfası
bürosunun ve büroda yer alan avulcatlann faaliyet konularının anlatıldığı,
referanslar ba şlığı altında müvekkil isimlerinin aç ıldandığı, çaliş ma alanlan 55. maddesi ve TBB Mesnnın gösterildiği bu sebeple Avulcathk Yasas ı'nı
lek Kuralları'nın 7. maddesine ayk ırı davrandığı " iddiası ile açılan disiplin
kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca eylem sabit görülmü ş ve
şiidyetli avukatın "kınama" cezas ı ile cezalandırılmasma karar verilmiştir.
ŞilcAyetli avukatın internette açt ığı web sayfasmda "Hakk ımızda" ba şlıklı kısı m ile "Referanslar" ba şlıklı k ısımda, danışmanlık ve avukatlık
hizmeti verdikleri kurum ve kurulu şların isimlerini tek tek açıkladıklan,
ın bildirildiği, soru cevap formu ba şlıklı k ısım ile de
faaliyet konular ın
ücretsiz hukuki danışmanlık yaptığı, dosya içinde ki internetten alınan
kopyalardan anla şılmaktadır.
nca avukat, hukukun hizmetinde olup, kamu
Avukatlık yasası uyarı
hizmeti görmektedir. Bu niteli ği nazara al ınarak tesis edilen reklam yasa ğı,
mesleğin ticarileş mesini engellediği kadar, avukatın ba ğımsızlığını da korumayı, meslek anlay ışının zarara u ğratılmasını önlemeyi amaçlamaktad ır.
n iş elde etmek için, reklam
n 55. maddesi "Avukat ı
Avukathk Yasas ı'nı
nı yasaklamış buı
ebbüs
ve
harekette
bulunmas
sayı labilecek her türlü te ş
lunrnalcta", TBB Meslek Kurallan'n ın 7. maddesi de" Avukat ın kendisine
ün kazandı rmaya yönelik davran ış larda bulunmaktan kaçmmakla yükümlü olduğunu" kabul etmektedir.
nda, "Hakkımızda"
ŞikAyetli avukatı n, internette açt ığı web sayfası
n
ve "Referans" ba şlıklı kısımda vekili bulundu ğu kurum ve kurulu şları
tek
ğmen
ndan zorunluluk olmamas ına ra
isimlerini, bilgilendirme aç ısı
k hizmeti verdikleri
tek aç ıklaması ve bu şirketlere dan ışmanlık ve avukatlı
n faaliyet koan
avukatları
ış
görüntüsünü vermesi, büronun ve büroda çal
k yapması
ışmanlı
nularını bildirmesi, soru cevap formu ile ücretsiz dan
ile
ile tanıtı m boyutu a şılmış, iş sağlama amac ına yönelik, meslekta şları
haksız rekabete yol açacak bir boyuta ula şilmıştır. Bu da Avukatl ık Yasası'nın 55. maddesi, TBB Meslek Kurallan'nın 7. maddesinde kabul edilen
kriterlere aykırılık te ş kil etmektedir.
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Eylem tarihi ulan 25.03.2000 gününden itibaren Avukatl ık Yasası'n
ın
159/2. maddesinde öngörülen dört buçuk y ıllık zamanaşımı süresi geçmediğinden, şikayetlinin zamana şımına ilişkin itirazı da kabul edilmemiştir.
Bu durum karşısında, eylem disiplin suçunu olu şturduğundan, Baro
Disiplin Kurulu'nca yap ılan de ğerlendirmede hukuki isabetsizlik görülmemiş ve kararm onannıası gerekmiştir.
Sonuç olarak, itirazın reddiyle, İ stanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun
şikayetli avukat hakkında "kınama" cezası verilmesine iliş kin kararının
onanmasma, kat ılanların oybirliği ile karar verildi.

T. 06.06.2003
E. 2003/59
K. 2003/164

* Reklam yasağı
* Kartvizit
* Emekli Yüksek Hakim
(Av. K. mas!. 55; Av. Meslek
Kuralları, 71b; TBB Reklam
Yönetmeliği, 6)

ŞikAyetli avukatı
n, "Emekli Yüksek Hakim" yaz ılı kartvizit kulland ığı
iddiası ile başlatılan disiplin kovu şturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'
nca eylem Avukatlık Yasası'nı
n 55. ve TBB Meslek Kurallan'nm 7. maddesi
ile TBB Reklam Yasa ğı Yönetmeli ği'nin 6. maddesine aykırı bulunarak,
şilcayetliriin" kı
nama" cezas ı ile cezalandırılmasma karar verilmi ştir.
Dosya içinde bulunan ve ş ikayete konu kartvizit incelendi ğinde, şikayetli avukatın "Avukat" unvanm ın yanında "Emekli Yüksek Hakim" ibaresini kullandığı anlaşilmıştır.
Avukatlık Yasası'nı n 55. maddesine göre, "Avukatlar ı
n basilı kağıtlannda avukat unvanı ile akademik unvanlaıından başka s ıfat kullanmaları
yasaktır."
Türkiye Barolar Birli ği Reklam Yasa ğı Yönetmeliği'nin 6.maddesine
göre de: "Avukatları
n kartvizitlerinde emekli yarg ı ç ve benzeri sıfatları
kullanamayacagı " hüküm alt ına alınmıştır.
Keza Türkiye Barolar Birliğ
i Meslek Kurallan'nm 7/b maddesine göre
de "Avukatın kart-viziti reklam niteli ğini taşıyabilecek aşırılı kta olamaz."
Şikayetli avukat kartvizitinde "Emekli Yüksek Hakim" s ıfatını kullanması, yukanda bildirildi ği gibi Avukatl ık Yasası'nı
n 55., TBB Reklam Yü352 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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netmeliği'nin 6. ve TBB Meslek Kurallan' ıı.ın 7/b maddelerine açıkça aykı rılık teş kil etmekte olduğundan, eylem disiplin suçunu olu şturmaktadır.
Bu sebeple Baro Disiplin Kurulu'nca yap ılan de ğerlendirmede hukuki
isabetsizlilc görülmemi ş ve kararın onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak, itiraz ın reddi ile Tekirda ğ Barosu Disiplin Kurulunun
"kınamC cezası verilmesine ilişkin karannm onanmasına, katılanlann
oybirliği ile karar verildi.

E. 2003/62
K. 2003/167

* Reklam yasağı
* Bilgi verme hakkı

T. 06.06.2003

(Av. K.mad. 55;
Av. Meslek Kurallan 7)

ı
Şikayetli avukat hakkında Avukatlı k Yasası'nın 55. maddesine aykır
sonunda,
Baro
Disiplin
Kulan
disiplin
kovuşturması
eylemi nedeniyle açı
rulu'nca eylemi sabit görülerek disiplin cezas ı tayin edilmiştir.
Bankaları tüm ilkelerde temsil eden hukuk firmalar ının yer aldığı bir
kitapçık olan "American Bank Attorneys"in Temmuz-1999 say ısmda "...
Hukuk Bürosu'nun, Türkiye'nin en büyük hukuk bürolanndan biri olduğu, menkul kıymetler ve finans alan ında lider oldu ğu, en çok bankalar
ve bankacılık alanındaki faaliyetleriyle tanındığı " ifadelerine yer verildi ği
anlaşılmış tır.
n bilgisi ve iste ği dış mda böyle bir yaymı n yapıldığı
ŞilcAyetli avukatı
ı doğrulayacak herhangi bir kan ıt gösterilinediğinyolundaki savunmas ın
den, bu savunmaya itibar edilmemi ştir. Ş ilcAyetli büro isminin bu yaymdan
çıkartı
lması için giriş imde bulunduğu yolunda bir savunma yapmam ış ve
ıcı bulunmamıştır.
delil de sunmamış olduğundan, savunma inand ır
n kamuya sunduğu bilgilerde "bilgi verme hakk ı"nı kullanAvukatları
dığının kabul edilebilmesi için sunulan bilginin" do ğru ve gerçek bilgi"
nırlı olması", "objektif sınırlar
olması, "verilmesinde gereklilik olanlarla s ı
içinde verilmesi" ve "meslek ilkelerini ihlal etmemesi" zorunludur.
Ş iküyetlinin, kitapta büro için kullan ılan İngilizce "Large" sözcüğünün
ıldığı, büronun mekanitelik değil nicelik ifade etti ği, "nesneler" için kullan
n (m9 ve çalişanların adedi gibi nesnel büyüklü ğünü ifade ettiğine ilişkin
açıklamasi doğru olmakla birlikte, bir avukatl ık bürosunun nesnel büyüklüTBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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günü ifade eden bilgilerin yay ınlanması da "Reklam Yasağı " kapsamına
girdiğinden, bu husustaki itiraz kabul edilmemi ştir.
Bu nedenlerle şikyetlinin Avukatl ı k Yasası'nı n 55. ve TBB Meslek
Kuralları'nırı 7. maddesine aykırı olan eylemi "disiplin suçu" olu şturduğundart, Baro Disiplin Kurulu'nca yap ılan de ğerlendirmede hukuki isabetsizlik
görülmemiş ve kararı
n onanması gerekniiştir.
Sonuç olarak, itirazı
n reddiyle, İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun
"kınama" cezas ı verilmesine iliş kin kararın
ın onanmasma, kat ılanları
n oybirliğ
i ile karar verildi.

T. 19.04.2002
E. 2003/18
K. 2003/122

* Müvekkjl hakkında icra takibi
* Kazanilacak paran ın yarısı
tutarı nda ücret sözleşmesi
* Baroya bildirim
(Av. K. mad. 16412;
Av. Meslek Kurallar ı, 47)

ŞikAyetli avukatlar hakk ında Avukatlık Kanunu'nun 164/2. maddesinde
belirlenen yasal tavanın iki kah fazla miktarda ücret sözle şmesi yaptıkları
ve müveldcilleri hakk ında icra takibi yapmadan önce baroya bildirin ıde
bulunmadıkian görü şüyle açı lan disiplin kovu şturması sonunda Baro Disiplin Kurulu'nca her iki avukat hakk ında disiplin cezas ı tayin edilmiştir.
1. Şildyetliler, Disiplin Kurulu Ba ş kan Av. H. Turan Öner ile üye Av.
Nevzat özbalc ı'nnı avukatlık mesleğini 2000 yılında bıraktıkların
ı iddia
ettiklerinden bu husus 13.12.2002 tarih ve 2002/246 esas, 2002/373 karar
sayılı kararmuz ile Barosundan sorulmu ş ve Isparta Barosu Ba şkanlığının
23.01.2003 gün 17 say ılı cevap yaz ı smda her iki avukatı
n da Baro Levhasına
kayıtlı olduğu bildirilmiş tir. Bu durumda adlar
ı geçen Disiplin Kurulu
Başkan
ı ve üyenin üyeli ğ e engel bir durumlar ını n söz konusu olmadığı
anlaşılmıştır.
2. Disiplin Kurulu karar ı
nda seçilmiş Baş kan ve iki üyenin imzalar ı
mevcuttur. Baroca görevlendirilen kAtibin imzas ı, karara katıldığını değil,
yazimın kendisi taraf ı
ndan yap ıldığını ifade eder. Bu nedenle şiküyetçilerin Avulcathk Yasas ı'nı
n 105/2. maddesine dayand ırdıkları itirazlar
ı da
yerinde görülmemi ştir.
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n üzerinde
3. Avukatlık Yasası'nın 164/2. maddesinde öngörülen s ınırı
yapmak
ve Meslek
n yarısı tutarında ücret sözleşmesi
ve kazanılacak paranı
Kurallan'nın 47. maddesine göre müvekkilleri hakkmda yaptığı takip dolayısıyla baroya bilgi vermemek disiplin suçu olu şturur.
Yukarıda açıklanan nedenlerle Baro Disiplin Kurulu'nca yap ılan değerlendirmede hukuki isabetsizlik görülmemi ş ve karann onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak, haksız dayanaksız bulunan itirazların reddi ile, Isparta
Barosu Disiplin Kurulu'nun her iki avukat ve hakkında ayrı ayrı "kınama"
cezası verilmesine iliş kin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.
* **
E. 2003/20
K. 2003/124
T. 19.04.2003

* Tanık beyamna müdahale
* lükim ve savcılarla ilişkiler
* Meslek yakan
ı n takdir hakkı
* Disiplin kurulların
(Av. K. mad. 135/1, 136/1,158; Av. Meslek
Kural/an, 17; TCK mad. 26811-59)

Şiküyetli hakkında Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1996/409
n
E. sayılı boşanma davasının 27.02.1997 günlü duru şmasmda, tarafları
müşterek çocukları Ş. K.'rıin tanık olarak dinlenmesi esnasında, tanık beyanlarına müdahalede bulundu ğu ve tanığın dinlenmesini engelledi ği,
duruşma yargıcı ile tartıştığı, duruşma sonrası şikayetçi Ş. K.'ı tutmak
suretiyle darp edilmesine neden oldu ğu iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonunda Baro Disiplin Kurulu'nca "uyarma" cezası tayin edilmiştir.
Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1997/213 E. 1998/43 K. ve 25 .06.1998
tarihli karar
ıyla, adiyen müessir fiile i ştirak suçundan beraat, duru şma
yargıcına hakaretten dolayı TCK 268/1-59 maddeleri uyannca beş ay hapis
cezası verilmiş, ceza 647 say ıh Yasa'nın 4. maddesi uyannca yedi yüz elli
bin lira para cezasına çevrilmiş ve ertelenmiştir. Karar Yargıtay 4.Ceza
Dairesi'nin 25.06.1999 tarih 1999/5614-7170 say ılı kararıyla onannuş ve
kesirıleşmiştir.
1. incelenen dosya kapsamından tanık Ş. K.'nin beyanının tespiti esnaığı yönlendirerek ifade ahyorsusmda şildyetlinin duruş ma yargıcma, "tan
n" şeklinnuz, tanığı yönlendirmeyin, tanığın söylediklerini tutanağa yazı
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de müdahale ettiği, duruşma yargıcının "ben tanığa müdahale etmiyor
sadece soruyorum, bana görevimi öğretmeyin, susun" demesi üzerine,
şikayetlinin"ben görevimi yapıyorum, tanığı
n söylediklerini zabta geçmediğiniz anlaşıldı, zabtı kafanıza göre yazdırmışsımz, böyle duruşma yapacaksanız davadan çekilin" demesi üzerine duru şmamn ertelendiği, şikayetimin salondan çıkmasının isterımesi üzerine, "Konuşma be, ben çıkmıyorum, gel de sen çıkar." şeklinde beyanda bulunulduğu anlaşılmaktadır.
Avukatlık Meslek Kurallan'nın 17. maddesinde, "Hakim ve savc ılarla
ilişkilerinde, avukat, hizmetin gerektirdi ği ölçülere uygun davranmak
zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır." denmektedir. Avukatın
davası
nı "bütün belagatı ile müdafaa edebilmesmnde; jestleriyle, hareketlerle müdafaasını kuvvetlendirebilmesmnde sosyal ve mesleki zaruret bulunduğu inkar edilemez." (Belgesay, M. R., Hukuk Usulü Muhakenı eler Kanunu,
Istanbul 1947)
Hakimler, savcı lar ve resmi malcamlarla olan ilişkilerde avukat "meslek
vakan"nı saygmın sınırı kabul edecek, mesle ğin ağırbaşlılık ve bağımsızlığı
nı sarsmaktan da öncelikle sakınacaktır. Şikayetli söz ve davran ışları
ile bu etik kurallara uygun davra ı-ımamış, özellikle "konuş ma be, ben
çıkmıyorunı , gel de sen çıkar" sözleriyle meslek vakar ını korumanuştır.
2. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukatlık Yasası'nın 136/1. maddesi
uyarı
nca kmama cezası verilmesi gerekti ğini ileri sürerek karara itiraz
etmiştir.
Yasanın 136/1. maddesinde "en az kınama cezası" verileceği belirtilmiş
ise de Disiplin Cezalarını açıklayan 135. maddenin (1) No'lu bendinde
"Uyarma" cezası
na da disiplin cezalarını
n en hafifi olarak yer verilmi ştir.
İlk bakışta çeliş kili gibi görünen bu durum karşısı nda, yasa koyucunun
yaptığı düzenlemede en az kınama cezası verilmesini prensip olarak gösterdiği ancak, cezaya neden olan eylemin olu ştuğu koşullar ve hafifletici
nedenler de göz önünde bulundurularak Baro disiplin kurullar ının ve
Türkiye Barolar Birli ğ
i Disiplin Kurulu'nun, Avukatl ık Yasası'nda bir disiplin suçu olarak gösterilen "Uyarma" cezas ı da verebileceği ve bu hususun ilgili kurulun takdirine b ırakıldığı kabul edilmelidir. Aksi dü şünce,
yasanı
n 135/1, maddesini yok hükmünde saymak anlam ına gelebilir.
Kaldı ki, Avukatlık Yasası'nı n deliilerin serbestçe takdirini ve ceza
vermenin belirleyen 158. maddesinin içeriğ
i de, disiplin kurullarının takdir
haklannı n yasal temelini olu şturmakta ve yukarı da belirtilen anlayışı doğrulamaktadır.
Bu durum karşısı nda, Çorum Barosu Disiplin Kurulu'nca gerekli inceleme yapılarak şilcayetlmnin eylemine uygun bir disiplin cezas ı tayin edilmiş
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bulunduğundan, takdir hakkı kullanılarak yapılan değerlendirmede hukuki isabetsizliic görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak, itirazlarm reddi ile, Çorum Barosu Disiplin Kurulu'nun
"uyarma"cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasma, oybirli ği ile karar verildi.

E. 2003/30
K. 2003/137
T. 09.05.2003

* Şikyetçinin vazgeçmesi
* Disiplin cezalarının amacı
* Tahsil edilen paranın müvekkile
ödenmemesi
(Av. K. mad. 158, 163/son;
Av. Meslek Kural/an, 43)

ŞilcAyetli hakkında, Nazilli icra Müdürlü ğü'nün 1999/2471 esasında
kayıtlı takip dosyasında tahsil etmiş olduğu paralan ihtarnameye ra ğmen
ödemediği iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu, tarafları
n birbirlerini ibra etmiş olduğu gerekçesiyle "disiplin cezası taye yer olmadığına" karar verilmiştir.
Şiküyetli avukat, şikAyetçiye ait" belgedir" ba şlıklı "... birebir görüşmeler ve yeniden yapılan hesaplamalar neticesinde tam bir mutabakata varildığmdan ve karşılılclı olarak ibralaşıldığmdan işbu şikAyetten vazgeçiyorum...beyanlarmı içerir 15.11.2002 tarihli belgeyi sunmu ş, bu belgeye
müsteniden disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Disiplin kovuşturmasınm yürütülmesi ve karara bağlanması şiküyetçinin
şikAyetinde ısrar etmesine veya karşılıklı olarak ibralaşmalarma bağlı olmay
ıp, şildyetçiyi tatmin amacı
na da yönelik değildir.
Amaç, Avukatlık Yasası'nı
n 158. maddesinde açıklandığı gibi, avukatlık
onurunu ve itibarını, meslek düzen ve geleneklerini korumak ve mesle ğin
adalete uygun olarak yerine getirilmesini sa ğlamaktır. Bu ilkenin gereği
olarak, avukat hakkında açılan disiplin kovu şturmasından sırf şiküyetçinin
isteği üzerine vazgeçilemez. Soru şturma ve kovuşturma aşamaları
nda,
Baro yönetim ve disiplin kurullar ı, şildyetçinin isteklerinden bağımsız
olarak hareket etmek, olayı Avukatlık Yasası ve TBB Meslek Kuralları
yönünden değerlendirmek zorundad ırlar.
Şikayetli sözlü olarak 12.000 DM. karşılığı ücreti vekalet anla şması
yaptılclarmı ve tahsil etti ği (15.000.000.000) TL'yi ücreti vekalet alaca ğına
BB Dergisi, Say ı 49, 2003
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mahsuben ahkoyduğunu savunmuştur. Yazıh ücreti vekalet sözleşmesi
ibraz edilmediğirıe göre, Avukatlık Yasası'n
ı n 163/son maddesi hükmü
uyarınca asgari ücret tarifesinin uygulanmas ı esastır. Şiküyefli avukatın
tahsil edip şikAyetçi müvekkiline ödemediği para, asgari ücret tarifesi
nazara alı
narak hesaplanacak olan vekil ücretinin çok üstünde bir miktara
tekabül ettiğinden, şikAyet edilenin, hak ettiği ücretin üstünde bir miktan
yedinde tuttuğu anlaşılmaktadır.
TBB Meslek Kuralları'nın 43. maddesine göre, müvekkil adına alınan
paraların gecilctirilmeksizin müvekkile duyurulması ve verilmesi gerektiği
halde şikAyetlinin tahsil etti ği bir kısım miktarı
n müvekkile ödenmedi ği
anlaşılmıştır.
Bu nedenlerle, eylem disiplin suçu olu şturduğundan, Baro Disiplin
Kurulu'nun yaptığı değerlendirmede hukuki isabet görülmemi ş, kararı
n
kaldırılüak disiplin cezası tayini gerekmiştir.
Sonuç olarak, Aydm Cumhuriyet Başsavcılığı'nı
n itirazının kabulü ile,
Aydın Barosu Disiplin Kurulu'nun "disiplin cezas ı verilmesine yer olmadığına" ilişkin karar
ın kaldırılmasına, yeniden inceleme ve ara ştırmayı gerektirir bir husus bulunmadığı
ndan, şikAyetli avukatı
n "kınama cezası ile
cezalandırılmasma" oybirli ği ile karar verildi.
* **
T. 09.05.2003
E. 2003/42

* Duruşma tebligatı
* Mazeret

K. 2003/147

(Av. K. mad. 137)

ŞikAyetli avukatı n üstlendiği iş ten dolayı mahkemeye yat ırılması
gereken harç ve masrafları müvekkiline bildirme yükürnlülüğünü yerine
getirmediği ve bu neden ile davanın açılmamış sayılmasma neden olduğu
görüşü ile açılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca
eylemi sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmi ştir.
Şikayetli avukat Baro Disiplin Kurulu'ndaki savunmas ını duruşmalı
yapacağı
nı ve savunma tanıkları olduğunu belirtmesi üzerine Baro Disiplin
Kurulu'nca şiküyetli avukata duruş ma günü olarak 14.03.2002 tarihi bildirilmiştir.
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Duruşma gününü bildiren tebligahn şikayetli avukata 11.03.2002 tarihinde yapılması üzerine, şildyetli avukat 13.03.2002 tarihinde Kad ıköy
ve Tuzla Mahkemelerinde 2002/775 ve 2001/507 esas say ılı davaları olduğunu, 14.03.2000 tarihinde de Izmir'de okuyan k ızının hastalığı sebebi ile
Izmir'de bulunması gerektiğini belirterek Baro Disiplin Kurulu'na mazeret
bildirmiştir.
Baro Disiplin Kurulu'nun 14.03.2002 tarihli duru şmada şikayetlinin
hastalığını teyit eden rapor sunmad ığını gerekçe göstererek mazereti
kabul etmedi ği anlaşılmıştır.
Baro Disiplin Kurulu'nun şilcayetlinin mazeretini kabul etmemesi yerinde görülmemiştir. Zira duruşma gününü belirten davetiye, duruşmanın.
yapılacağı tarihten üç gün önce (11.03.2002 günü) tebli ğ edilmiş olup, bu
kısa süre içinde avukatı
n önceden planladığı işlerini ayarlayıp duruşmaya
katilmasırmı mümkün olmayabileceği düşünülmelidir. Kaldı ki, Şikayetli
istanbul Kadıköy ve Tuzla Mahkemelerindeki davalarının dosya numaraların da bildirmiştir. Ayrıca, kızının hastalığı nedeniyle Lzmir'de olması
gerektiğine ilişkin mazeretin raporla belgelenmedi ği nedeniyle bir defaya
mahsus olmak üzere kabul edilmemi ş olması da doğru bulunmamıştır.
Avukatlık Yasası'nda duruşmaya çağrı yazısmın tebliği ile duruşma
tarihi arası
nda ne kadar süre olmas ı gerektiği hakkında açıklık olmamakla
birlikte, bu hususta yasanın 137. maddesi hükmünün kıyasen uygulanması
ve en az on günlük bir sürenin tanı
nması hakkaniyete uygun ve makul
bir çözüm olarak kabul edilmelidir.
Bu durumda mazeretin kabul edilmemiş olması savunma hakkmın kısıtlanması sonucunu doğuracağmdan, şimdilik işin esasma girilmeden karann bu nedenle bozulması gerekmiştir.
Sonuç olarak, itirazı
n yukanda açıklanan nedenle kabulü ile, şilĞyetli
avukata çağ
rı kağıdı gönderilmesi, incelemenin duru şmalı olarak yapılması
ve oluşacak duruma göre bir karar verilmesi için Antalya Barosu Disiplin
Kurulu'nun "kınama" cezası verilmesine ilişkin kararının bozulmasma,
oybirliği ile karar verildi
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T. 09.05.2003
E. 2003/46
K. 2003/150

• Miivekkile ödeme yapı
lmaması
• Hapis hakkı
(Av. K. mad. 136,166)

Şikayetli avukatın, " şikayetçinin vekili oldu ğu, şikayetçinin nafaka ilamini icraya verdiği, tahsil ettiği parayı şikayetçi müvekkiline ödemedi ği"
iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucunda, eylemin avukatlık yasasina aykırı bulunduğu gerekçesi ile Baro Disiplin Kurulu taraf ından şilcAyetli avukatın "üç ay süre ile işten çıkarma" cezası ile cezalandırilmasma
karar verilmiştir.
Şiküyetli avukat, dava ve icra masraflar ını kendisinin yaptığım, vekalet
ücretini peşin almadığmdan, icradan çekmiş olduğu parayı yapt
ığı masraf
ve vekil ücretine karşılık hapis hakkım kullanarak, şilcAyetçiye ödemedi ğini iddia etmi ştir.
Avukatlık Yasası'nın 166. maddesi; "Avukat, mtivekkili tarafından verilen veya onun naımna aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri,
avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alaca ğı nispetinde
elinde tutabilir." hükmünü içermektedir. Bu maddeye göre avukat sadece
vekil ücretini de ğ
il kendisi tarafından yapılan giderler içinde hapis hakkını
kullanabilir.
Ancak, avukatı
n alacağmdan dolayı hapis hakkı
nı kullanabilmesi için
hapis halcicmın kullanıldığı hususunun iş sahibine yazılı olarak bildirilmesi,
aynca iş sahibi adı
na tahsil ettiği para ile hangi i şlerden ötürü, ne miktar
da alacağı olduğunu gecikmeksizin müvekkiline duyurmas ı gerekmektedir.
Şikayetli avukat icra dosyasından 02.10.2000 tarihinde 579.200.000.TL tahsil etmiştir. ŞilcAyetçi ise 07.11.2001 tarihinde şikayette bulunmuştur.
Dosya içinde Şiküyetli avukatın şikayetçiye hangi işlerden ötürü ve ne
miktar alacağı olduğuna ve alacakları için hapis hakkı
nı kullandığına dair
şikAyetçiye yazılı bir bildirimde bulunduğunu gösteren belgeye rastlanmadığı gibi şilöyetli avukat savunmas ı
nda da hapis hakkı
nı ve mahiyetini
şikAyetçi müvekkiline bildirdi ğini savunmamıştır.
Bu sebeple, şilcAyetli avukatın eyleminin disiplin suçunu oluşturduğuna
ilişkin değerlendirmesi isabetli olmakla beraber, eylem tarihinin, önceki
para cezalarının kesinleşme tarihinden daha önce olması nedeniyle tayin
edilen ceza Avukatlık Yasası'nın "Cezalarm uygulanma şekli"ni belirleyen
136. maddesine uygun bulunmad ığından, "üç ay süre ileşten
i çıkarma"
cezası verilmesine ilişkin kararı
n para cezasma çevrilmek suretiyle düzelti360 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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lerek onanması gereknıiştir.
Sonuç olarak, Tekirdağ Barosu Disiplin Kurulu'nun "üç ay süre ile
işten çıkarma" cezası verilmesine ili şkin karannın "940.500.000 TL para
cezasına" çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanmasma, şikAyetli avukatın
940.500.000 TL para cezas ı ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verildi.

T. 09.05.2003
E. 200/50
K. 2003/154

* Stajyer avukat
* Hakaret
* Tanık dinlenmesi
(Av. K. 110/17, 146, 147/2)

ŞikAyetli stajyer avukat hakk ında 27.12.2001 grinlü staj e ğitim çahşması
esnasmda Baro Ba şkanı ve Staj Eğitim Kurulu üyeleri ile yaptığı tartışmada, "Ben Gaziantep Barosu'nda bulunmaktan utanç duyuyorum. Çünkü
Ulucanlar Cezaevi'nde insanlar öldürülürken Gaziantep Barosu bu tür
konulara karşı duyars ı z kalm ıştı r. ... bu nedenle utanç duyuyorum ... gidecek olan biri varsa o ben de ğilim" sözlerinden dolay ı açılan
disiplin kovu şturması sonunda eylemi sabit görülerek disiplin cezas ı tayin
edilmiştir.
nda iddia edilen sözleri söylemedi ğini, ancak topŞiküyetli savunması
lumsal olaylar kar şısında baroların kayıtsız kalamayacaklarmı , tepki vern Başkanın meslek öyle bir hale getimeleri gerektiğini, bu nedenle "Say ı
n sorusuyla kar şılaştığımda, avukat
rildi ki, ben bir ortamda ne olacaks ı
r
hale
geldin"
sözlerini kulland ığını , Baro Başkan'
olacağım demeye utanı
nın "Avukathktan utan ıyorsan staj evraklarını toparlayı p gidersin, hiç
zaman kaybetme" sözleri üzerine, " ...meslekten, Avukatl ık mesleğinden
utanmadığını, avukatlığı bu hale getirenlerden utand ığını belirttiğini ve
kendisinin hiçbir yere gitmeyece ğini, avukatlık mesleğini layık olduğu
konuma tekrar getirmek için çah şacağını , gitmesi gerekerılerin kendisi
i bu hale getirenler oldu ğunu... Gaziantep Barosu'nun bu
değil, mesleğ
nda bir gün bile sesini ç ıkarmadığını
ülkede ya şanan o kadar olay kar şısı
dile getirdiğini" bildirmiş , sözlerinin ele ştiri çerçevesi içinde de ğerlendirilmesi gerektiğini, olayla ilgili olarak tan ık dinlenmediğini savunmuş; bu
nedenle karann bozulmas ım istemiştir.
Disiplin Kurulu Ba şkanlığı'nın savunmas ını sunması, tanıldan varsa
i gibi hususlan içerir 08.07.2002 tarihbildirmesi, duru şma isteyip istemedi ğ
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li yazısı 09.07.2002 tarihinde şilöyetliye tebli ğ edilmiş , 19.07.2002 tarihli
dilekçeyle duru ş ma istenmiş, tanı k bildirilmemiş tir. 16.12.2002 günlü duruşmada sözlü savunma al ınmış, tanık dinleımwsi talep edilmemi ştir. Avukatlık Yasası'nu-L 146. maddesinde, "Baro Disiplin Kurulu, delillerin gösterilme ve inceleme ş eklini, istek veya feragatle yahut evvelce verilmi ş kararlarla ba ğl
ı olmaksızı
n takdir ve tayin eder." Avukatl ı
k Yasası'nı n 147/
2. maddesinde de "Ancak, bir olay ı
n delili yalnız bir tan
ığın ş ahsi bilgilerinden ibaret ise, bu tanık herhalde dinlenir" denilmekte olup, disiplin
kurullannın talep edilmediği her halde resen tanık dinlenme zorunlulu ğu
yoktur.
Avukatlı k Yasası'nın 110/17 maddesi, "Hukukun üstünlü ğü ve insan
haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara i şlerlik kazand ırmak"
ile, Türkiye Barolar Birli ği'ni ve barolar ı görevlendirmiş tir. Büyük bir
özveri ile bu görev yerine getirilmektedir. ŞikAyetlinin salt bu nedenle
mesleğin utanılacak hale geldi ğini, gitmesi gerekenin de Baro Ba
şkanı ve
Staj Eğitim Kurulu üyeleri oldu ğunu" dile getirmesi kabul edilebilecek
bir davran
ış değildir. Sarf edilen sözlerin ele ş tiri kapsamı
nda, incelik,
zarafet ve nezaket düzeyinde olmad ığı tartışmasızdı r. Bu nedenle Baro
Disiplin Kurulu'nun yapt ığı hukuksal de ğerlendirmede isabetsizlik
görülmemiş, kararı
n onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak, itiraz ın reddiyle, Gaziantep Barosu Disiplin Kurulu'nun
"uyarma" cezas ı verilmesine ilişkin kararı
nı
n onanmasma , oybirli ğiyle
karar verildi.

E. 2003/51
K. 2003/155
T. 09.05.2003

* Meslektaş a hakaret
* Meslektaşlar aras ı ilişkiler
(Av. Meslek Kurallan, 2711)

Ş ikayetçinin Kadastro Mahkemesi'nde görülen bin davan ı n karar a
şamasında ta şınmaz say ısının fazla olması karşısı
nda ücreti vekaletin üç
katının takdir edilmesini talep etmesi üzerine ş ikayetlinin hakime, "Han
ım
arkadaşımızı
n isteğini yerine getirseniz dahi kendisini tatmin edemezsiniz."şeldinde beyanda bulun ı
ması nedeniyle aç ılan disiplin kovu şturması
sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca disiplin cezas ı tayin edilmi ştir.
Şikayetli avukat, disiplin kovu şturması açılması
na neden olan sözleri
sarf etti ğini kabul etmi
ş ; ancak espri anlay ışı yla hareket etti ğini ve hakaret
kastının bulunmadığın
ı savunınuştur.
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Avukatların birbirleriyle olan ili şkilerinde küçük düşürücü kişisel beı gerekmektedir. (TBB Meslek Kuralları
yanlarıriı açıklamaktan kaçınmalar
mad. 27/1) ŞilcAyetli, iyi niyetle davranm ış olsa da, duruş mada sarf ettiği
bu sözlerin yanlış yorumlara neden olabileceğini ve meslektaşım küçük
düşürebileceğini dü şünmek zorundadır.
Bu nedenle Baro Disiplin Kurulu'nca yap ılan değerlendirmede hukuki
isabetsizlik görülmemiş ve karann onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak, itirazı n reddiyle, Kayseri Barosu Disiplin Kurulu'nun
"uyarma" cezası verilmesine iliş kin kararının onanmasma, oybirliği ile
karar verildi.

T. 10.05.2003
E. 20048
K. 2003/162

* işten yasaklama
* Şikiyetlinin dinlenmesi şartı
(Av. K. mad. 153/2)

n "iş ten yasaklama" ile ilgili 153. maddesinin 2.
Avukatlık Yasası'nı
ın verilmesinden önce ilgilinir ı dinlenmiş veya dinlenmek
fıkrası "karar
üzere çağrılmış olup da belirtilen günde gelmemi ş olması şarttır" hükmünü
içermektedir.
Yasanın emredici açık hükmüne rağmen, kovuş turma konusu olayda,
Baro Yönetim Kurulu'nun i ş ten yasaklama istemi ile ilgili olarak şikAyet
edilen avukatm dinlenmek üzere ça ğrilmadığı anlaşılmıştır.
Bu durum karşısmda, yasada " şart olduğu" bildirilen bu hükme riayet
edilmeden verilen i şten yasaklama kararının, -diğer itiraz nedenlerinin
incelenmesine şimdilik gerek görülmeyerek- salt bu nedenle kaldırılması
gerekmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda açıklanan nedenle, Adana Barosu Disiplin Kurulu'nun avukat hakkındaki "iş ten yasaklama" kararının kaldmlmasına,
i ile karar verildi.
oybirliğ
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T. 18.05.2003
E. 2003/165
K. 2003/163

kararlar
* işten yasaklama
* Meslekten çıkarma
(Av. K. rnad. 51ü, 136, 1534, 156;
TCK mad. 240)

Şiküyetli avukat hakkında devam eden disiplin kovuşturması sırası
nda,
Baro Yönetim Kurulu'nun iste ği üzerine Baro Disiplin Kurulu'nca "soruşturma sonuçlanıncaya kadar tedbir mahiyetinde işten yasaklama" karar
ı
verilmiştir.
Avukatlık Yasası'nın 153/1. maddesi htikmüne göre "hakkında meslekten çıkarma cezası
nı gerektirebilecek bir i şten dolayı kovuşturma yapı!makta olan avukat" disiplin kurulu karar ıyla tedbir mahiyetinde işten
yasaklanabilir.
Disiplin kovuşturmasına konu olan eylem nedeniyle Diyarbak
ır Ağır
Ceza Mahkemesi'nin 2003/105 esas saydı dosyasıyla açılan ve beraat karanyla sonuçlanan kamu davası
nda şikayetliye isnat olunan suç "avukatlık
görevini kötüye kullanmak"tır. Türk Ceza Yasası'nın 240. maddesinde
düzenlenen bu suç, Avukatl ık Yasası'nı
n 5. maddesinin (a) bendinde belirtilen ve 136. maddeye göre "meslekten çıkarma" cezasını gerektiren süçlardan değildir.
Bu nedenle, itiraz konusu olayda Avukatl ı k asası'nm 153. maddesinde açıklanan koşullar oluşmamıştır.
Kaldı ki, kamu davası beraatla sonuçlanmış ve bu husustaki karar da
kesinleşmiş bulunduğundan, bu nedenle dahi, yasanı
n 156. maddesinin
emredici hükmüne göre, iş ten yasaklama kararı
nın Baro Disiplin Kumlu'
nca kaldırılması gerekirdi.
Yukarıda açı klanan durum karşısı
nda, Baro Disiplin Kurulu'nca i şten
yasaklama kararı verilmesi ve sonradan bu karann kald ırılmamış olması
Avukatlık Yasası'nın 153. ve 156. maddelerinin aç ık bir şekilde ihlal edildiğini gösterdiğinden, yasaya aykırı olan söz konusu kararı
n kaldırılması
gerekmiştir.
Sonuç olarak, itirazın kabulüyle, Diyarbakır Barosu Disiplin Kumlu'
nun, şilcayetli avukatın "tedbir mabiyetinde iş ten yasaklanmasma" ili şkin
kararının kaldır
ılması
na, oybirliğ
i ile karar verildi.
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1136 sayılı Avukatlık Kanununun;
26. maddesi "Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, 'Avukatın Yazılı Muvafakatı' ile ve onun gözetinıi ve sorumluluğu altında, Sulh
Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Mahkemeleri ile icra Tetkik Merdilerinde
avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir <ıe icra müdürlüklerindeki iş leri yürütebilirler."
27/3 maddesi "Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yap ıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez."
56/5 maddesi "Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme
yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka
avukata veya avukatlık ortaldığma vekaletname yerine geçen yetki belgesi
verebilir. Bu yetki belgesi vekaletnarne hükmündedir."
hükümlerini içermektedir.
Kanunun 26.maddesinde düzenlenen "yetki belgesi" olmay ıp "muvafakatname"dir. Bu düzenleme ile stajyere bir hak ve görev verilmektedir.
Stajyer stajı devam ettiği sürece bu hakka sahiptir. Henüz stajyer statüsünde
olup, avukat değildir.Avukatlık ünvanını ancak Kanunun 9.maddesindeki
koşullar oluştuğunda kazanmaktadır. Kanunun 27/3 ve 56/5 maddelerinde
ise "tevkil yetkisini haiz vekaletnamelere istinaden bir avukata verilen yetki
belgesinden" söz edilmektedir. Yetki belgesi vekaletnarııe hükmündedir.
Vekalet pulu, avukatın sunduğu vekaletname ve vekaletname hükmündeki
nı kullanamayetki belgesine yapıştırılacaktı r. Stajyer henüz avukat ünvanı
muvafakatname"dir.
Bu
ı
ıl
maktadır.Avukatın stajyere verdiği belge de "yaz
ılı
stajyere
verilen
"Yaz
ınca
nedenle Avukatlı k Kanununun 26. maddesi uyar
gerekmemektedir.
ıştırilması
Muvafakatname"ye vekaletname pulu yap
***
DUYURU NO: 2003/98
TOPLULUK S İ GORTASINA TABI OLAN AVUKATLARIN
ÖDEYECEKLERİ S İGORTA PRİMİ NE ESAS ALINACAK MATRAH İLE
PRİ M ORANI VE BU UYGULAMANIN YÜRÜRLÜK TAR İHİ İLE İLGİLİ
MALİ MÜ Ş AVİRLİĞİMİ ZDEN ALINAN GÖRÜ Ş

06.08.2003 tarih ve 25191 say ılı Resmi Gazetede yay ımlanan 4958 sayılı
"Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu" ile 506 say ılı "Sosyal Sigortalar
Kanunu"nda geniş değişiklilder yap ılmıştır.
Bu değiş ikliklerden konumuzla ilgili olanı ise, 4958 sayılı yasanın 40'ncı
ılı yasanın "Topluluk sigortası" ba şlıklı ve tek fıkralı 86.
maddesi ile 506 say
maddesine eklenen ikinci fıkrasıdır.
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Değişiklik yapan yasa maddesi hükümleri aşağıdadır;
"Madde 40.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 86. maddesine a şağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Malüllük, yaşlılik ve ölüm sigortalanna tabi olanlann malühlük, yaşhlık
ve ölüm sigortası primi, bu kanunun 78. maddesine göre belirlenen prime esas
kazanç alt ve üst
Sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyece ği miktarm %
30'udur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler
için bu tarihten başlanarak 80. madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.
Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde i ş üstlene
işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerine
istekleri halinde 85. madde hükümleri uygulan ır.
ilgili yasanın "Yürürlük" başlıklı 58. maddesi ise aşağıdaki gibidir;
"Madde 58.- Bu kanunun;
a) 25 nci ve 36 no maddeleri 1.1.2004 tarihinden itibaren, 38. maddesi
yayımını izleyen ayın sonundan itibaren, 40. maddesi Kanunun yaymıını takip
eden ay başından itibaren, 43. maddesi kanunun yay ırnı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren,
Yürürlüğe girer."
Bu hükümlere göre,
- 506 Sayılı yasanın 86. maddesine avukatlan ilgilendiren ikinci fıkra
eklenmiştir.
- Eklenen bu fı kra hükümleri 01.09.2003 tarihinden itibaren yürürlü ğe
girmiştir.
Eklenen fıkranın uygulamada yaptığı değişiklikler ise;
- 01.09.2003 Tarihinden itibaren topluluk sigortas ı kapsamında ödenecek
sigorta primine esas al ı
nacak prim matrahı, 506 sayılı yasanın 78. maddesi
hükümlerine göre tespit edilen taban ve tavan aras ından topluluk sigortasma
tabi avukatın belirleyeceği miktar esas alı
nacaktır.
Taban ve tavan miktarlar, her sene Nisan ay ı başından uygulamaya girecek
şekilde Bakanlar Kurulu taraf ı
ndan belirlennıektedir.
- 01.04.2003 - 31.03.2004 Tarihleri aras ı
nda geçerli olan miktarlar, taban
458.015.820-TL tavan ise 2.290.079.100-TL 'dir.
- 2003 / Eylül ayı ile ilgili Ekim ay ı
nda ödenecek topluluk sigortas ı primi,
yukarı da belirtilen taban ve tavan miktarlanndan düşük ve fazla olmamak
üzere belirlenecek miktarın %30'u, ödenecek prim olarak hesap edilecektir.
366
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İngilizce özgün metinden çeviren: Av. Serkan Cengiz *

-t(ALHM'nin Akman/Türkiye kararı, Sözleşmenin 37/1-c maddesinin
yonımlanma ve uygulanma şekli açısmdan Mahkeme kararlar ı içinde bir
ilki oluşturmuştu. Kısaca hatırlatmak gerekirse, söz konusu ba şvuru; başvurucunun aksi yöndeki taleplerine ra ğmen, sorumlu Devlet tarafı
ndan
"lütuf olarak" ödenen tazminat meblağı ve genel kabullenmeleri içeren
deklarasyon metni temel ahnarak AIHM tarafından kayıttan düşürülmüştü7 Bu uygulamaya, şikayet konusu edilen ihlallerin ciddiyetine bak ılmaksızı
n, Aydı
n/Türkiye; Toğcu/Türkiye ve T. A./Türkiye kararlannda da
başvuruldu. Daire'nin, T. A. (Ba şvurucu daha sonra isminin aç ıklanmasına
onay vermiştir) kazan sonras ı
nda Büyük Daire nezdinde, başvurucu vekillerince yap ılan itiraz sonuç doğurdu ve Büyük Daire, hükümet tarafı
ndan
yayımlanan deklarasyon temelinde başvurunun kayıttan düşürülmesi yönündeki Daire kararım bozdu. Bozma karar
ı sonrasında davanın esastan
görülmesine devam edilecek. Böylesine bir geli şmeyle hükümetler tarafından yayımlanan deklarasyonlann muhtevasınm daha fazla önem kazanacağı düşüncesindeyiz.)

: İzmir Barosu avukatlanndan.

Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "Dostarte Çözüm Prosedürü Aç ısından, Avrupa Insan
Hakları Mahkemesi lCararlan'nda Bir Dönemeç (mi?)", Av. Serkan Cengiz, Izmir
Barosu Bülteni, Ekim 2001; "Dostane Olmayan Bir Çözüm", Av. Tahir Elçi, Izmir
Barosu Bülteni, Ocak 2002, Izmir Barosu avukatlarından.
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMES İ/BÜYÜK DAİRE
TahsinAcar - Türkiye Davas ı, 6 Mayıs 2003
(Başvuru No: 26307/95)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire olarak a şağıdaki
l ım
ıyla toplandı:
üyelerin katı
Başkan L. WİLDHABER,
Yargıçlar: C. L. ROZAKİS, J. P. COSTA, G. RESS, N. BRATZA, A.
PASTOR RIDRUEJO, L. CAFLISCH, V. STRAZNICKA, P. LORENZEN,
M. FİSHBACH, N. VAJİC, M. PELLONPAA, E. LEVİTS, L. GARLİCKI,
ad. hoc. yargıç F. GÖLCÜKLÜ, ve kay ıt memuru P. J. MAHONEY.
29 Ocak 2003 ve 2 Nisan 2003 tarihlerinde yap ılan kapalı oturumlarda
gereği görüşüldükten sonra 2 Nisan2003 tarihinde a şağıdaki karar verildi.
USUL
1. Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasma Yönca Türk vatannelik Sözleşmenin ("Sözleşme") önceki 25. maddesi uyar ı
daşı T. A. ("başvurucu") tarafından, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na 29 Ekim 1995 tarihinde 26307/95 no ile
yapılan başvurudan kaynaklanmıştır. Başvurucu, başvurunun erkek kardeşi Mehmet Salim A. adma da yap ıldığmı ifade etmiştir (Not: Taraflarca
sunulan dokümanlarda Mehmet Salim A.' dan, Mehmet Salih A. veya
Mehmet Selim A. olarak söz edilmektedir).
2.Başvuıucu,kendisi yasal yardım almıştır, başlangıçta Londra merkezli bağımsız bir organizasyon olan Kürt İnsan Haklan Projesi'ne bağlı bay
Philip Leach sonrasında da Birleşik Krallık' ta barister olan bay Keir Stamer
tarafından temsil edilmiştir. Türk Hükümeti, başlangıçta davayı inceleyen
Daire huzurunda cereyan eden yargılama için herhangi bir ajan tayin etmedi.
Hükümet, davanın Büyük Daire'ye havale edilmesinden sonra bay Erdo ğan
İşcan ve Münci Özmen'i görevlendirdi (bkz. parag. 10). Başvurucu Daire
nda T. A. kısaltmasmı kullandı.
huzurunda cereyan eden yarg ılama sırası
nda isminin açıklanmasmı kabul etti.
Başvurucu, sonrası
3. Başvurucu, özellikle şunu iddia etti: Kardeşi Mehmet Selim A.,
sivil polis olduğu edilen iki kişi tarafından 20 Ağustos 1994 tarihinde
kaçırılmasmdan bu yana ortadan kaybolmu ştur. Başvurucu, kardeşinin
hukuka aykırı ve uzun süreli olarak göz altında tutulmasından, onun göz
altında maruz kaldığım iddia ettiği kötü muamele ve i şkence eylemlerin368 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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den ve gerekli olan tıbbi bakımın göz altında iken kardeşine sa ğlanamamasmdan dolayı şikayetçidir. Baş vurucu aynca, kardeş inin avukat yard ımından yararlanma ve ailesiyle irtibat kurma hakkmdan mahrum b ırakılması
nedeniyle şikayetçidir. Başvurucu, Sözleş me'nin 2., 3., 5., 6., 8., 13., 14.,
18., 34. ve 38. maddelerinin ihlal edildi ğini ileri sürmektedir.
4. Komisyon, 30 Haziran 1997 tarihinde ba şvuruyu kabuledilebilir
ilan etti ve ilgili başvuruyu 1 Kası m1999 tarihinde, Sözleş me'nin 11. Protokolü'nün 5/3 ikinci paragrafına uygun olarak Mahkeme'ye havale etti.
Komisyon havale tarihine kadar olan süre içinde ba şvuru üzerindeki incelemesini tamamlamamıştı.
5. Başvuru, ilk olarak Mahkeme' ııin 1. Bölümüne gönderildi (Mahkeme İç Tüzüğü madde 52/1). Bölüm içinde davay ı inceleyecek olan daire
Mahkeme İç Tüzüğü madde 26/1 uyarınca oluş turuldu. Türkiye tarafından
seçilen yargı ç, Bay löza Türmen davadan çekildi. Bundan dolay ı Türk
Hükümeti "ad hoc" yargı ç olarak Bay Feyyaz Gölcüklü'yü görevlendirdi.
n esası üzerine bir duru şma yapılmasını n gerekli
6. Daire, davanı
na karar verilmesinden sonra (Mahkeme İç Tüzüğü mad. 59/2),
olmadığı
son yanlı görüş lerini sunmalan için tarafları davet etti. Taraflar ayr ıca
muhtemel biı "dostane çözümü" de göz önünde bulundurdular. Bir çözüme ulaşılamadı.
n kayıt liste7. Hükümet, 27 Ağustos 2001 tarihli mektubuyla, davan ı
sinden silinmesi için Mahkeme'den talepte bulundu ve talebine Ba şvurucu
tarafından ileri sürülen meselelerin çözümünü içeren bir deklarasyon metnini de ekledi. Başvurucu, 17 Aral ı k 2001 tarihinde hükümet talepleri
üzerine yazılı görüşlerini sundu.
8.1 Kası m 2001 tarihinde baş layan (Mahkeme İç Tüzüğü mad. 25/1)
Mahkeme Bölümlerinin yeniden yap ılandırılması i şlemlerini takiben
Başvuru Mahkemenin yeni olu ş turulan 2. Bölümüne havale edildi
(Mahkeme İç Tüzüğü 52/1).
9. Daire, 9 Nisan 2002 tarihli kararıyla, Hükümet tarafmdan yapılan
tek taraflı deklarasyon temelinde, Sözle ş me'nin 37/1-c maddesine uygun
olarak, l'e karşı 6 oyla başvurunun kayıttan düş ürülmesine karar verdi.
10.8 Temmuz 2002 tarihinde, davanın Büyük Daire'ye havale edilmesini talep etti (Sözle ş me, mad. 43). 4 Eylül 2002 tarihinde Büyük Daire
Paneli, baş vurucunun talebini kabul etti (İ ç Tüzük mad. 73).
11. Büyük Daire'nin olu şumu Sözleşme mad. 27/2, 3 ve İ ç Tüzük
mad. 24 uyannca gerçekleştirildi.
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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12. Başvurucu ve Hükümet, davada Sözle şme'nin 37. maddesinin
uygulanması hususunda birer memorial (Ba şvuruya ilişkin tüm iddialarını
kapsayan genel değerlendirme) sundular. Ek olarak Uluslar arası Af Örgütü tarafından konuya iliş kin üçüncü taraf yorumları sunuldu. Örgütün
yazılı prosedür sırası nda müdahil olarak davaya katılmasına Mahkeme
Başkanı tarafı
ndan izin verilmişti (Sözleşme mad. 36/2 ve İç Tüzük mad.
61/3).
13. Sözleşme mad. 37nin uygulanması sorunuyla ilgili olarak, 29 Ocak
2003 tarihinde, İıüan Hakları Binası'nda halka açık olarak bir duruşma
gerçekleştirildi(İç TüzÜk 59/3).
Mahkeme Huzurunda Bulunanlar:
a. Hükümet tarafı : E. İŞ CAN, M. ÖZMEN, H. MUTAF, D. ARI.
b. Başvurucu tarafı: K. STASRMER, P. LOWNDS, A. STOCK.
Mahkeme, Bay Starmer ve Bay Özmen'in sunumlaru-u ve Mahkeme
tarafı
ndan yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar ı dinlemiştir.
OLGULAR
1. DAVANIN ÖZEL KO ŞULLARI
14. Başvurucu, 1970 y ılı
nda doğmuş ve Sollentuna (İs'içre)'da yaşamaktadır. Daire huzurunda yapı lan yargılama sırasında taraflarca sunulan
olguları
n özeti aşağı da verilmiştir.
A. Başvurucu tarafından sunulan olgular
15. Başvurucunun kardeş i olan Mehmet Salim A., Türkiye'nin güneydoğusunda, Bismil İlçesi'ne bağlı Ambar Köyü'nde, çiftçi olarak ya şıyordu.
Mehmet Salim, 20 Ağustos1994 tarihinde Ambar Köyü yakınındaki pamuk
tarlasmda çalışırken, herhangi bir plakası olmayan beyaz veya gri renkli
bir araba durdu. Sivil kıyafetler içinde polis memuru olduklar ıru iddia
eden silahlı iki kiş i arabadan indi ve Mehmet Salim'den bir tarlan ın bulunması için kendilerine eş lik etmesini istedi. Mehmet Salim arabaya binmeyi
reddettiği için, aynı iki kişi tarafı
ndan silahla tehdit edildi. Daha sonra
Mehmet Salim'in kimlik kartım alarak, ellerini ve gözlerini ba ğladılar;
kafasma ve karnına yumruk attı ktan sonra, Mehmet Salim'i zorla arabaya
bindirerek, olay yerinden uzaklaştılar.
370 TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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16.Yaş anan olaylar, Mehmet Salim'in o ğlu İhsan A. ve. LE. tarafından
hsaeve koştu
görüldü. Araban ın olay yerinden uzakla ş masmdan sonra n
.
Ihsan
eve
dönerken
olay hakkında
ve olanları annesi Halise A.' ya anlatt ı
Muhtar' ı da bilgilendirdi. Mehmet Salim'in kızı Abide A., köydeki derede
komşularıyla beraber çamaşır yıkadığı sırada; babas ını, köyün içinden
geçen gri renkli bir araban ın arka koltuğunda otururken görmüş tü. iddiaya göre; diğer bir köylü, Mehmet Salim'i nehir kenarı na götürülürken
n içinde beş kişi beklemekteydi.
görmüş tü ve bu esnada ba şka bir arabanı
Mehmet Salim'in ayakları , elleri, gözleri ba ğlanmış ve ağzı tıkanmıştı.
Anlatıma göre, iki araba, olay yerinden Bismil yönüne do ğru uzaklaşmıştı.
namadı.
0 zamandan bu yana Mehmet Salim'den hiçbir haber al ı
17. Mehmet Salim'in ailesi, onun ortadan kaybolmas ı yla ilgili olarak
ndığını öğrenmek amac ıyla bir
na al ı
ve nerede oldu ğunu, neden gözaltı
dizi dilekçe ve şikayetlerle, ba ş vurularda (Kaymakam ve Bismil Jandarma
Komutanlığı dahil) bulundular.
18.27 Ağustos 1997 (1994 ç.n.) tarihinde Mehmet Salim'in k ız kardeşi
Meliha D., erkek karde şinin ortadan kaybolmas ı nedeniyle Bismil Kaymakamı'na yazılı bir dilekçe verdi. Kaymakam dilekçeyi okuduktan ve Jandarma Komutanı ile konuş tuktan sonra, Meliha D.'ye, Mehmet Salim'in,
devletin elinde oldu ğunu ve yapabileceği hiçbir şey olmadığını söyledi.
ndan ayrılı rken, bir polis memuru
19.Meliha D., Kaymakaml ı k binası
onun yanı na geldi ve Bismil Jandarma Komutanl ığı'ndaki "i şkence yerinde" kardeşi hakkında ara ştı rma yapacağı hususunda bir arkada şıyla
birlikte gönüllü oldu. Üç gün sonra, polis memuru, Meliha D.'yi telefonla
aradı ve kardeş ini Bismil Jandarma Komutanl ığı'nda gördü ğünü, ona kendisi aracılığıyla k ıyafet ve sigara ula ştırabileceğini söyledi. Meliha D.,
birkaç kıyafet getirdikten sonra, polis memuru bir veya iki gün içinde
ini söyledi. 31 A ğ ustos 1994 tarihinde,
kıyafetleri karde şine götüreceğ
polis memuru, Meliha D'ye telefon etti ve erkek karde şinin Bismil Jandarma Komutanlığı'ndan ba şka bir yere götürülmü ş olduğunu, fakat nereye götürüldüğünü bilmediğini söyledi.
20. 29 Ağustos 1994 tarihinde, Mehmet Salim'in annesi Hüsna A.,
oğlunun ortadan kaybolmas ına ili şkin bir soruşturma yap ılması istemiyle
Bismil Cumhuriyet Savc ılığı 'na dilekçe ile ba şvurdu.
21. Bismil Cumhuriyet Savc ısı, 2 Eylül 1994 tarihli bir yaz ışma ile
nda bilgi talep etti. Aynı
Bismil Jandarma Komutanl ığı 'ndan dosya hakkı
gün Cumhuriyet Savcısı , Hüsna A., Halise A., Ihsan A. ve çiftçi İ. E.'nin
ifadelerini aldı.
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22. 19 Ekim 1994 tarihinde, Hüsna A., Bismil Cumhuriyet Ba şsavcılığı'na, soruşturmanın seyri hakkında bilgi almak amacıyla başvuruda
bulundu, fakat ba şvurusuna yanıt verilmedi.
23. Başvurucu, 29 Kasım 1994 ve 19 Ocak 1995 tarihli dilekçeleriyle
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savc ılığı'ndan, kardeşinin bulunduğu yerin tespit edilmesi için ara ştırma yapılmasını talep
etti. Her iki dilekçe de cevaps ız kaldı.
24.15 Mart ve 17 May ıs 1995 tarihli yazışmalarla, Bismil Cumhuriyet
Savcısı, Bismil Jandarma Komutanl ığı'ndan soruşturma hakkında bilgi
istedi.
25.Baş vurucu, 20 Temmuz 1995 tarihinde, Bismil Cumhuriyet Ba şsavcılığı'ndan, Mehmet Salim davas ı hakkında bilgi istedi ve Jandarma
görevlileri 1. C. ve A. B. ve köy korucusu H. A. hakk ında, kardeşinin
kaçırılması ndan sorumlu olduklan gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
26. Başvurucu, 26 ve 27 Temmuz 1995 tarihlerinde, İnsan Hakları
Bakanı ve Adalet Bakanı'na, kardeşinin bulunduğu yer ve koşulları hakkında bilgi edinmek amac ıyla iki dilekçe gönderdi. İnsan Hakları Bakanlığı, 24 Ağ ustos 1995 tarihinde, ilgili dilekçenin Diyarbak ır Valiliği'ne
havale edildiğini bildirdi. Başvurucu, 30 Ağustos 1995 tarihli cevabi dilekçesinde; İnsan Haklan Bakam'ndan, acilen harekete geçilmesini ve kardeşinin güvenli ğinin sağlanmasmı talep etti.
27. 21 Ağustos 1995 tarihinde, Bismil Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet
Salim A.'nın silahlı iki kişi tarafından kaçırıldığı ve bu kişilerin kimliklerinin henüz tespit edilemedi ği hususunda İnsan Haklan Bakarılığı'nı bilgilendirdi.
28. 8 Eylül 1995 tarihinde, Jandarma yetkilileri, Hüsna A., Halise A.
ve İhsan A.'nın tekrar ifadelerini aldı.
29. 27 Eylül 1995 günü, bilinmeyen bir ki şi tarafından başvurucuyla
irtibata geçildi ve bu ki şi, kardeşinin salıverilmesi karşılığı
nda, Başvurucudan 1.1 Milyar TL para istedi. Ba şvurucuya, kardeş inin Bismil Jandarma
Komutanlığı'nda sorgulanaca ğı ve bir hafta içinde de karde şiyle görü şebileceğ i söylendi. 5 Ekim 1995 tarihinde, kendisini Murat olarak tan ıtan
şahıs tarafı
ndan, Mehmet Salim'in ailesiyle irtibata geçildi ve bu şahıs,
aileye Mehmet Salim'in Bolu' da gözalt ında tutulduğunu; sonradan askeri
bir üste gözaltı nda tutulmaya devam edildi ğini, Mehmet Salim'in hayatta
ve yetkililer için görev yaptığı m; Mehmet Salim'in salıverilmesi için Diyarbakır Tugay Komutanlığı'nın şu koşullanna uymaları gerektiğini bildirdi:
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Mehmet Salim'i kaç ıran kiş ilerin isimlerini, nerede ve kimler taraf ından
gözaltına aimdığmı gizli tutmak.
Aile, bu isteklere uymayı reddetti.
30.25 Ekim1995 tarihinde, Meliha D., Bismil Jandarma Komutanl ığı'na
ifade verdi, ifadesinde, erkek karde şinin kaçırılması ndan sorumlu olan
kiş ilerin, Jandarma personeli t. C., A. B. ve köy korucusu H. A. oldu ğunu
söyledi.
31. 30 Ekim 1995 tarihinde, Meliha D.'nin evi, Diyarbak ır Terörle
Mücadele Şubesi'ne bağlı görevliler tarafından basıldı. Görevliler, Meliha
D.'yi ölümle tehdit etti ve on iki ya şındaki oğlunu kaçırmaya teşebbüs
etti.
na alinma32. Başvurucuya, kardeşinin Jandarma tarafından gözaltı
dığı, fakat kimli ği tespit edilemeyen ve polis olduklann ı iddia eden iki
ndan kaçırıldığı Kasım1995 tarihinde, Diyarbakı r Jandarma
sivil kişi tarafı
Genel Komutan tarafından bildirildi.
33.Baş vurucu, erkek karde şinin kaybolmas ı hakkında ayrıca Türkiye
Büyük Millet Meclisi İıısarı Hakları Komisyonu'na bir dilekçe ile başvurdu.
Diyarbakır Valiliği, 1 Aralı k 1995 tarihinde Komisyon'un bilgi istemine
ndan
yanıt olarak; olaym ara ştırıldığını, Başvurucu ve kı z kardeşi tarafı
isimleri verilen Jandarma görevlilerinin, Mehmet Salim'i gözalt ına almadıkların
ı ; Mehmet Salim'in, kimlikleri te şhis edilemeyen iki ki şi tarafından
kaçırıldığını ve davaya ilişkin soruşturmanı n Bismil Cumhuriyet Savcılığı
ndan yürütülmekte oldu ğu bilgisini verdi. Bu bilgi, TBMM İnsan
tarafı
ndan, 18 Aralı k 1995 tarihinde ba şvurucuya akHakları Komisyonu tarafı
tarıldı.
34. Hüsna A., 10 Haziran 1996 tarihinde, Cumhuriyet savc ılığından
nda bilgi istedi.
soruşturma hakk ı
35.Bismil Cumhuriyet Savcılığı , 17 Haziran1996 tarihinde görevsizlilc
kararı verdi ve Jandarma görevlileri İ. C., A. B. ve köy korucusu H. A.
hakkında açılan soru şturmayı, sonraki işlemler için Memurin Muhakematı
nca, Diyarbakır tl İdare Kurulu'na havale etti.
Kanunu uyarı
36. Meliha D., 25 Kası m 1995 tarihinde, Mehmet Salim'in ortadan
kaybolması hakkında bir soruşturma açılması istemiyle, Diyarbakır
Valiliğ
i'ne baş vuruda bulundu. Başvurucu, 10 Aralı k 1996 tarihinde,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba şkanı 'na bir mektup gönderdi ve aynca
Diyarbakır tl İ dare Kurulu'na da dilekçeyle b45vuruda bulundu. Hüsna
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A., 11 Aralık 1996 tarihinde, Cunüurbaşkam ve İçişleri Bakanı'na birer
mektup gönderdi ve başvurularında, oğlu Mehmet Salim'in ortadan kaybolması hakkında soruşturma açılmasın
ı talep etti. Her iki dilekçe de
Batman Valiliği'ne havale edildi.
37.Diyarbakır Valiliği 17 Ocak1997 tarihinde, Meliha D.'nin 25 Kas ım
1996 tarihli dilekçesine yanı t olarak, konuyla ilgili soru şturmanın Bismil
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafmdan yürütülmüş olduğu ve erkek kardeşini
kaçıran faillerin kimli ğinin tespit edilemediği bilgisini verdi.
38. Diyarbakır İl İdare Kurulu, 23 Ocak 1997 tarihli karar ıyla, yeterli
delilin olmayış ma binaen, Jandarma görevlileri ve köy korucusu hakk ında
herhangi bir soru şturmanın açılmamasına karar verdi.
39. 2 Ş ubat 2000 günü, saat 23:00'da Meliha D., Hüsna A. ve Halise
A., televizyondaki haberleri seyretti. Haber spikeri, dört ki şinin Diyarbakır'da yakalandığı
nı bildirdi ve aralarmdan birinin ismi Mehmet Salim
A. idi. Gözaltına alınan kişilerin foto ğrafları televizyonda gösterildi ve
üç kişi de Mehmet Salim A.'yı tanıdılar. Üç kadı n, gece boyunca tüm
haber bültenlerini seyretmeye devam etti ve Mehmet Salim A.'y ı sabah
08:00 haberleri sı rasmda da gördü.
40. Meliha D., Hüsna A. ve Halise A., izledikleri haberle ilgili olarak,
Bismil Cumhuriyet Savcılığını 4 Şubat 2000 tarihinde bilgilendirdiler.
Cumhuriyet Savc ısı, Diyarbakı r Cumhuriyet Savcılığı 'na telefon açtı ve
sonrası
nda, onlara Mehmet Salim A. isimli bir ki şinin yakalandığını, fakat
ismi dışmda diğer özelliklerin akrabaları yla uyumlu olmad ığmı söyledi.
41.İ ki gün sonra, Bismil Cumhuriyet Savc ılığı, Meliha D'ye kardeşinin
gerçekten yakalanmış ve Muş Cezaevi'nde tutulmakta oldu ğunu ve ifade
vermesinden sonra serbest b ırakılacağını bildirdi.
42. Meliha D., 16 Şubat 2000 tarihinde, Diyarbak ır Cumhuriyet Say
ısı'na, kardeşini televizyonda gördü ğünü söyledi ve kardeşinin akıbeti-c
hususunda bilgi istedi. Cumhuriyet Savc ısı, Başvurucuyu Şehitlik Polis
Karakolu'na havale etti. Başvurucu, Şehitlik Polis Karakolu'ndan, Emniyet
Müdürlüğü'ne polis bilgisayarmdaki kay ıtları doğrulamak amacı yla havale
edildi. Emniyet Müdarlü ğu'nde, Başvurucuya, kardeş i hakkında bilgilen.
dirileceği söylendi ve binadan ayr ılması istendi. Baş vurucu, sonrasmda
Emniyet Müdürlüğü'nden hiçbir bilgi alamad ı.
43.18 Şubat 2000 tarihinde, Meliha D., Diyarbak ı
r Valiliğine de benzer
bir istemde bulundu ve tekrar Ş ehitlik Polis Karakolu'na havale edildi.
Meliha D., buradan Terörle Mücadele Ş ubesi'ne havale edildi. Bir polis
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memuru, Meliha D.'nin ifadesini ald ı ve (kiş isel) özelliklerini kayıt etti.
Yaklaşık 1 saat sonra, Meliha D.' ye erkek karde ş inin kendisini görmek
istemediği söylendi. Meliha D., bu yanıtı reddedip, karde şini görmekte
ı srar edince kendisinden binadan ayr ılması istendi ve üç gün sonra erkek
kardeş inin gerçekte Terörle Mücadele Şubesi'nde olmadığı şeklinde bilgilendirildi. So ıırasmda, Meliha D.'ye Muş Cezaevi'ne gitmesi söylendi. Meliha D. ve Ihsan A., Muş Cezaevi'ne gittikleri zaman kendilerine bir ş afrııs
ildi.
gösterildi, fakat bu şahı s Mehmet Salim de ğ
44. 23 Mart 2000 tarihinde, Terörle Mücadele Şubesi'nden üç görevli,
Halise A.'nın evine geldi ve aile a ğacı hakkında (nüfus kayı t bilgileri bağlamrnda) sorular sordu. Halise A.'ya, Mehmet Salim A.'n ın Türkiye'nin her
yerinde arand ığı ve ölü olarak bulunmadığı söylendi.
45.2 Mayı s 2000 tarihli Muş Cumhuriyet Ba şsavcıliğı tarafından verilen
na göre, yarg ı lama öncesi tutuklu olarak cezaevine
görevsizlik karar ı
konulan kiş i Mehmet Salih A. idi. Fakat bu ki şinin doğum yılı ve ailesinin
diğer aynntılan Ba şvurucunun karde şinin özelliklerine uymamaktayd ı.
46. 11 Mayı s 2000 tarihinde Meliha D., Diyarbak ır Cumhuriyet Sa y
nda gördüğü, kardeş ine ait görüntüler-ctl
ığı 'na televizyon haberleri s ırası
hakkında araştırma yap ılması için dilekçeyle ba şvuruda bulundu.
47. 30 May ı s 2000 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Ba şsavcılığı, 11
Mayıs 2000 tarihli dilekçeye binaen takipsizlik karan verdi. Bu karar a şağıdaki gibidir:
5ik5yetçi, dilekçesinde şunu ifade etmi ştir: Erkek kardeşi 6yıl önce ortadan kaybolmuş tur ve o tarihten bu yana ondan hiçbir haber al ınamaımştır.
nda yürütüŞ ikayetçi, terör örgütü Hizbullah organizasyonuna kar şı Şubat ayı
ilerin
haber
bültenlerinde
gösterilş
nda
yakalanan
ki
len operasyonlar s ırası
mesi sırasında araları ndan birisini tarıımıştır. Bu ki şinin ismi erkek kardeşinin
ismi ile aymd ır ve şikayetçi erkek kardeşini teş his edebilmesi için haber bülteni
video kayıtlarını tekrardan seyretme fırsatının kendisine verilmesini talep etmektedir.
nda
Muş Cumhuriyet Ba şsavcıliğının 02.05.2000 tarihli görevsizlik kararı
belirtildiğ i üzere, Mu ş'ta göz altı na alman Mehmet Salih A.,1964 do ğumlu
Yahya ve Ay şe oğlu olup, şildyetçinin karde şi değildir. Yukarı da belirtilen
görevsizlilc kararmdan ve Mu ş'ta gözaltına alınan kişinin doğum kayıtlanndan
anlaşılacağı üzere, bu kiş i Van Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Ba şsavcılığı tarafından yargılanması amacıyla mahkemeye sevk edilmi ştir, bu kişi
şikayetçinin karde şi değildir.
Bu nedenle, Türk Ceza Usul Yasas ı'nın 164. maddesine uygun olarak, itiraz
hakkı saklı kalmak şartı yla, meseleyi takip etmek için herhangi bir gerekçenin
na......
olmadığı
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48. 2000 yılının sonlarına doğru Meliha D., Muş Cezaevi'ndeki bir
görevliyle konu ş tu. Görevli Mehmet Salim A.'yı, diğer h ş kişinin de
yakalanıp Muş Cezaevine getirildi ği sırada gördüğünü doğruladı . Görevlinin tarifi Meliha D.'nin karde şinin özellikleri ile uyuşmaktaydı.
E. Hükümet Tarafından Sunulan Olgular
49.29 Ağustos 1994 tarihinde, Ba şvurucunun annesi, iki kiş i tarafmdan
kaçırılan oğ lunun bulunduğu yer hakkında araştırma yapılması
n ı isteyen
bir dilekçe ile Bismil Cumhuriyet Savc ılığına başvurdu.
50. Cumhuriyet Savc ısı bir soru şturma açtı ve Hüsna A., Halisa A.
ile, olayı gören tanıklar İ hsan A. ve 1. E.'nin ifadeleri al ı
ndı.
51.İhsan A'nı n 2 Eylül1994 tarihli Cumhuriyet Savc ılığı huzurundaki
ifadesi ki, bu ifade imzadan önce tekrardan okundu, a şağı daki gibidir:
"Olay günü babam ve ben tarlada çal ışıyorduk. Öğle yemeğimizi yemek
üzere ağacın altına gittiğ imiz zaman tarlada çalışan LE de bize katıldı. Babamla
benim aramda 20 metre bir uzakl ık vardı . Bu noktada gri renkli ve plakas ı
olmayan bir taksi geldi ve babamı n yan
ında durdu. Arabanın içindeki kişiler
babamla konuş tu. Arabadaki kiş iler babamın ve 1. isimli kişinin kimliklerini
aldı lar. Daha sonra I.'nin kimlik kart ım geri verdiler. Babam arabaya bindi.
Taksi hemen Ambar köyüne do ğru hareket etti. Sonra ben eve gittim ve annemi
olaydan haberdar ettim. Uzakta oldu ğum için bu kişileri tanıyamadı m fakat
onların Türkçe konuştuklarını duydum. Bu ki şiler şapka giyiyorlar ve gözlük
takıyorlardı. Bütün bildiğim ve gördü ğüm bundan ibarettir."
52. İ .E.' nin 2 Eylül 1994 tarihli Cumhuriyet Savc ılığı huzurundaki
ifadesi ki, bu ifade imzadan önce tekrardan okundu, a şağıdaki gibidir:
"Olay günü ben ve Mehmet Salih A., Ambar Köyünün a şağısında
öğle yemeğimizi yerken, gri renkli Renault TX model taksi yakla şt
ı . Arabanın içindeki kiş iler bizden kimlik kartlar ımızı vermemizi istediler. Bunu
reddettiğimizde, kendilerinin polis oldu ğunu söyleyerek bizi zorlad ılar.
Bu yüzden kimlik kartlanm ızı vermek zorunda kald ık. Kimlik kartlarımızı
isteyen kişiler batı aksanına sahiptiler ve 25 - 26 ya şlarındaydılar. Birisi
gözlük takıyordu. Bu ki şiler Mehmet Salih'in kimlik kart ını geri vermediler
ve şunusöylediler: "Mehmet Salih bize ba şka birinin tarlasını gösterecek
ye o zaman biz onu geri gönderece ğiz." Bütün bildiğim ve gördüğ
üm,
bundan ibarettir."
53. 19 Ekim 1994 tarihinde Hüsna A., Bismil Cumhuriyet Savc ılığma
bir dilekçeyle ba şvurdu.
54. 15 Mart 1995 tarihinde Bismil Cumhuriyet Savc ısı, Mehmet Salim
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A.'nın kaçırılıp kaçırılmadığırun araştırılması için Bismil Jandarma Komutanlığından istemde bulundu.
55. Başvurucunun, Mehmet Salim A.'nı n Bitlis Jandarma Komutanlığı'ndan iki görevli ve bir yerel köy korucusu taraf ından götürüldüğü
iddiası üzerine Jandarma görevlileri, 8 Ekim 1995 tarihinde Hüsna A.,
ü kişilerin
Halise A., Ihsan A. ve 1. E.'nin ifadelerini ald ı. 1. E.' ye gördü ğ
Bismil Jandarma Komutanh ğı'nda çalışıp çalışmadığı soruldu. 1. E. cevap
verdi;
"0 kiş iler Bismil Jandarma Komutanli ğmda çalışan kişiler değildi. Yukarıda ifade ettiğ im gibi ben bu kişileri daha önce görmedim. Aynca Mehmet
Salim onları tanıyormuş gibi davranmıyordu."

56. Bismil Cumhuriyet Savc ısı , 17 Haziran 1996 tarihinde görevsizlik
kararı verdi ve davayı Diyarbakır İl İdare Kurulu'na havale etti. İl İdare
Kurulu, Başvurucunun ileri sürdüğü kardeşinin, Jandarma görevlileri 1.
C. ve A. B. tarafmdan geçici köy-korucusu H. A.' nın rehberliğinde gözaltına almdığı iddiasını incelemek üzere, İ. Ö.'yü müfettiş olarak görevlendirdi.
57. İ l idare Kurulu, 23 Ocak 1997 tarihinde, İ. C. A. B. ve H. A.'ya
karşı yeterli delil olmadığı gerekçesiyle, yargılama yapılmaması yönünde
karar verdi.
58. Mehmet Salim A.'nın ismi, Jandarma tarafmdan tüm Türkiye çapında aranan kişilerin bulundu ğu listeye dahil edildi, arama halen devam
etmektedir.
59. Ş ubat 2000 tarihinde yakalanan ve televizyon haber bültenleri
nda
nda gösterilen şahıs Baş vurucunun erkek karde şi değildi. Gözaltı
sırası
tutulan birkaç ki şi başvurucunun kardeşi ile ayni isme sahipti. Buna kar şın
bu kişilerin doğum tarihleri, doğum yerleri ve di ğer özellikleri Başvurucunun kardeşininkinden farklıydı.
Il. HÜKÜMETIN TEK TARAFLI DEKLARASYONU
60. Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilci Yard ımcısı, 27 Ağustos
r;
2001 tarihli mektubuyla, Mahkemeyi bilgilendirdi. Metin a şağıdadı
"...Hükümetin tek taraflı olarak Başvuruyu sona erdirme görü şünü içeren
metni ekte sunmaktan onur duyuyorum.
Hükümet Baş vurunun incelenmesine devam edilmesi hususunda art ık
haklı bir gerekçe kalmadığı gerekçesiyle Mahkemeden Sözle şmenin 37. maddesi uyarınca başvurunun Mahkeme kayıt listesinden düşürülmesini rica etmektedir."
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Deklarasyon metni aşağıdadır:
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Ba şvurucu Bay TA.' ya -70.000- İngiliz Sterlini tutarını 26307/95 no ile kayıtlı başvuru bakımından 'lütuf olarak"
ödemeyi teklif ettiğini beyan ederim.
Bu meblağ (maddi ve manevi zararları ve aynı zamanda diğer harcamalan
da kapsamaktadır) uygulanabilecek vergiden muaf olarak Ba şvurucunun vereceği banka hesabına Ingiliz Sterlini olarak ödenecektir. Mebla ğ Avrupa Insan
Haklan Sözleşmesi 39. maddesi uyannca Mahkemenin karar ının vermesinden
itibaren üç ay içinde ödenecektir. Bu ödeme davan ın nihai çözümünü olu şturacaktır.
Hükümet şu andaki Ba şvurunun Mahkeme huzuruna getirilmesine neden
olan eylemler, özellikle de Bay M. Salim A.'nın ortadan kaybolması olayı
nedeniyle, Ba şvurucuda ve ailesinde sebep olduğu ızdırap? nedeniyle üzüntü
d uyma k ta d ir.
Kayda geçmeyen özgürlükten yoksun b ırakmalar ve ortadan kaybolma
iddiaları için yürütülen yeterli olmayan soru şturmaların Sözleşmenin 2, 5, 13.
maddelerinin ihlalini oluşturduğu kabul edilmektedir. Hükümet, tüm özgürlükten yoksun kalma hallerinin yetkililer taraf ından tam ve doğru olarak
kayıt edilmesi ve iddia edilen ortadan kaybolinalarla ilgili, Sözle şmeden kaynaklanan yükümlülüklere uygun olarak, etkili soru şturmaların gerçekleştirilmesi için uygun talimatlar yay ınlamayı ve gerekli tüm tedbirleri almay ı üstlenmektedir.
Hükümet şu hususu göz önüne almaktadı
r: Türkiye açısı
ndan Mahkeme
tarafından verilen bu ve buna benzer davalardaki kararlar üzerindeki Bakanlar
Komitesi denetimi, genel bağlamı içersinde, geli şmelerin sağlanması için
uygun bir mekanizmadır. Bu sonuca ulaşmak için gerekli olan işbirliği devam
edecektir."

HUKUK
I. SÖZLE ŞME'NİN 37.MADDES İNİN
DAİRE TARAFINDAN UYGULANMASI

61. Daire, 9 Nisan 2002 tarihli kararıyla Hükümet tarafı
ndan yapılan
tek taraflı deklarasyon temelinde Sözleşme'nin 37/ 1-c maddesine uygun
olarak başvurunun kayıttan düşürülmesine karar verdi. Daire karar ının
konuyla ilgili paragraflar ı şöyledir:
"61. Mahkeme şunu hatırlatmaktadır: Sözleşmenin 37. maddesi şu
hükmü taşır: Mahkeme, yargılamanın herhangi aşamasında bazı özel
şartlarm davayı ilgili maddenin (a), (b), (c) fıkralarında belirtilen sonuçlara
götürmesi halinde ba şvurunun kayıttan düşülerek dava listesinden
siinmesine karar verebilir.
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62. Madde 37/1-c hükmü, baz ı özel durumlarda, davay ı kayıttan
düşürme yolunda Mahkemeye olanak tanımaktadır. Eğer:
"Mahkeme tarafından tespit edilen başka herhangi bir nedenden
ötürü, başvurunun incelenmesinedevam edilmesi hususunda art ık haklı
bir gerekçe görmezse."
n 37/1 şunu ifade eder:
63.Buna karşı
n iş bu Sözleşme ve protokollerin de tanımlanan insan
"Buna karşı
riayet
gerektiriyorsa, Mahkeme ba şvurunun incelemesine
haklarına
devam eder."
64. Mahkeme, Sorumlu Hükümet'in deklarasyonda belirtti ği şartları
dikkatle inceledi. Mahkeme, Hükümet Deklarasyonu'nda bulunan kabulenmelerin doğasına, metninde atıf yapılan çok sayıda yükümlülüklerin
kapsam ve içeriğini, önerilen tazminat mebla ğmı da dikkate alarak başvurunun incelenmesine devam edilmesi hususunda hakl ı bir gerekçe
görmemektedir (madde 37/1-c).
ımlanan insan
65.Aynca Mahkeme, Sözle şme ve Protokollerinde tan
haklarına saygimn, başvurunun incelenmesine devam edilmesini gerektirmediği inancındadır (mad. 37/1 son fılcra). Mahkeme, iddia edilen ortadan kaybolma davalarmda sorumlu Türk Hükümeti'nin Sözle şmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin kapsam ve do ğasının Mahkeme tarafından
açıkça belirtildiğine dikkat çekmektedir (Kurt/Türkiye 25 May ıs 1998
tarihli Karar; Kararlar ve Kabuledilebilirlik Kararlar ı Raporları 1998-111;
Çakıcı/Türkiye GC, No. 23657/94, A İHM 1999 IV; Ertak/ Türkiye, No.
20764/92, AİHM 2000-V; Taş/Türkiye, No. 24396/94, 14.11.2000; Çiçek
Türkiye, No. 25704/94,27.02.2001; Şartlı / Türkiye No. 23657/94,22.5.2001
ve Akdeniz ve Diğerleri/Türkiye, No.23954/94, 31.5.2001).
66. Bundan dolayı Başvuru kayıttan düş urulmelidir........
Il. ÖN MESELE: DAVANIN KAPSAMI
62. Başvurucu, Sözleş me'nin 43.maddesi uyarmca, ba şvurunun Büyük
Daire'ye havale edilmesi talebinde, ba şvurunun hükümet tarafından
yaymianan tek taraflı deklarasyon temelinde kay ıttan düşürülmemesi
gerektiğini ve mahkemenin davanın esası üzerindeki incelemesine devam
etmesi gerektiğini ileri sürdü. Başvurucuya göre "insan haklarına saygı"
ndan başvurunun esası üzerine yapı lan incelemenin devaMahkeme tarafı
mını gerektirdiği hususunda önemli gerekçeler bulunmaktaydı.
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63. Mahkeme kendisine havale edilen bir davanın smırları çerçevesinde üzerinde mutlak bir yetkiye sahip oldu ğunu ve bu yetkinin kapsamının Komisyon tarafından 30 Haziran 1997 tarihinde verilen kabuledilebilirlik kararı ile sınırlı olduğunu tekrarlamaktadır (bkz. paragraf 4). Bu
çerçeve içerisinde Mahkeme yargılamalar sırasında ortaya çıkan tüm
hukuksal ve olgulara ait sorulan ele alabilir. (bkz. Refah Partisi ve di ğerleri
v. Türkiye [GC], No. 41340/98, 41342/98,41343/98 ve 41344/98, £z56, 3
Şubat 2003).
64. Buna karşı
n Mahkeme, en azı
ndan yargılaman
ın bu aşaması
nda
ve de esasa ilişkin bir yargı da bulunmaksızın, inceleme alarmı davanın
özgün koşulları içinde hükümet tarafından teklif edilen tek taraflı deklarasyonun ba ş vurunun incelenmesjne devam edilmesi hususunda, Sözle şme
mad. 37/1-c nin anlamı
nda, artık haklı bir gerekçe olmadığı tespitini yapabilecek kadar yeterli bir gerekçe olup olmayaca ğı sorunu ile sm ırlandırmayı uygun bulmaktad ı r. Bu nedenle taraflardan Büyük Daireye yapacak
oldukları sunumlar ını Sözleş me mad. 37'nin görülmekte olan davaya
uygulanması hususuyla s ınırlandırmaları talep edilmiştir.
İİ !. SÖZLEŞME'NİN 37. MADDESİNİ N UYGULANMASI
a. Mahkemeye Gönderilen Sunumlar
1. Başvurucu
65.Başvurucu, Hükümet'in tek tarafl ı deklarasyon temelinde ba şvurunun kayıttan dü ş ürülmesi talebini reddetmesini talep etti. Ba şvurucu söz
konusu deklarasyon metninde, Hükümet'in görülmekte olan ba şvuru ile
ilgili olarak herhangi bir Sözle ş me ihlalinin kabullenilmediğini; ayr ıca
kardeşi Mehmet Salim Acar' ı
n, Sözleş me'nin 2. maddesine aykırı olarak
devlet ajanları tarafından kaçırılı p alıkonulduğunun ve muhtemelen öldügünün kabul edilmedi ğini ayr ıca erkek kardeş inin kaybedilmesi hakkında
yapılması gereken bir soru şturmanı
n açılacağma herhangi bir üstlenimin
önerilmedi ğ ini sadece iddia edilen kaybedilmelere kar şı soruşturma
açılacağı ş eklinde genel bir üstlenimin dile getirildi ğini; ayrı ca tazminat
ödemesinin "lütuf" olarak tan ımlandığmı ; ayrı ca metnin Hükümet'in bu
dava ile ilgili olarak sergilediği tutumun, Sözle ş me'nin 34. ve 38. maddesine aykın olduğuna dair herhangi bir kabullenme içermedi ğini, aynca
metnin karde şinin kaçırılı p "kaybedilmesi"nin i şkenceyi, insanlık d ışı
muameleyi ve alçaltıcı muameleyi yasaklayan Sözle ş me'nin 3. maddesine
ayk
ırı olduğ u ve bu maddeyi sabote etti ğine dair herhangi bir kabullerıme
içermediğ ini ileri sürmektedir.
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66. Başvurucu -ihlalin anl ık olarak geliştiği, başvurucunun oğlunun
güvenlik güçleri tarafı ndan öldürüldüğü Akman/Türkiye (No. 37453/
97, ECHR 23001-Vİ ) davasmdaki durumdan farkl ı olarak- şunu vurguladı:
Bu davada yapılan şikayetler, Sözleşme'nin 2., 3. ve 5. maddelerinin
sürekli ihlal edildi ği iddiasıdır. Dolayısıyla, başvurucu, cesedi bulunanın Türk yetkilileri tarafından
mamış kardeşinin kaybedilme ko şulları
hiçbir zaman tespit edilemedi ğine oysaki pek çok devlet görevlisinin,
kardeşinin gözaltında tutuluyor oldu ğunu doğruladığmı, ayrıca kardeşinin Ş ubat 2000 tarihine kadar hayatta ve gözalt ında olduğunun görülmüş
olduğuna iş aret etmektedir.
ndan herhangi bir mesuliyet kabul edil67. Başvurucu, devlet tarafı
çerçevesi d ışında devlet tarafınşmelerinin
meksizin, dostane çözüm görü
dan ilan edilen tek tarafl ı deklarasyon temelinde Sözleşme'niıı 37/1-c
nca başvurularm kayıttan silinmesine neden olabilecek şartlafıkrası uyarı
rın mevcut olabileceğini kabul etmektedir. Buna kar şm bu durum ilgili
Devletin şayet etkin iç hukuk yolunu sağlamayı üstlenmesi halinde mümkün olacaktır. Bunun görülmekte olan davadaki anlam ı etkin bir iç hukuk
soruşturmasını n yürütülmesi olacaktı r. Meselenin görülmekte olan davan temel öneminden ve tek tarafl ı Hükümet deklanı
daki Sözleş me hakları
rasyonunun tek tarafl ı ve belirsiz doğasmdan dolayı , ki bu deklarasyon
na dair herhangi bir göndermede bulunmamış ve
davanın özel koşulları
de başvurucunun kardeş inin kaybedilmesine ili şkin etkin bir ulusal soruşturmanm yürütüleceği üstleniniini de içermemi ştir- başvurucu Hükümet
deklarüyonunun onaylanmas ını kabul edilemez olarak de ğerlendirmektedir. Deklarasyon'un Türk yetkililerin kendi yetki çevreleri içindeki
na almak ve bireylere etkin
bireylere Sözleş me haklarını güvence altı
düzeltme yolları sağlamak şeklindeki genel görevlerini yapmamalar ından
yani baş vurucunun temel ve merkezi iddialarını değerlendirmeye almamalarından dolayı Başvurucu Sözle şme'nin 37. maddesinin mahiyeti
içinde "insan haklarına saygının" baş vurunun esastan incelenmesinin Mahı gerektirdiği düşüncesindedir.
ndan devamın
keme tarafı
2. Hükümet
68. Hükümet, taraflar aras ında dostane çözüme ula şılamad ığı ve
davadaki delil durumunun da Mahkeme'nin bir şekilde karar vermesine
olanak tanımadığı hallerde, sorumlu devletin ba şvurucuyu taznıin etmek,
benzer ihlallerin tekrarlanmas ım önlemek amacı yla önlemler almas ı ve
ndan
alman önlemlerin Mahkeme taraf ından insan haklarma saygı açısı
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381

İNSAN HAKLARI AVRUPAMAHKEMES İ KARARLARI

insan ha k! ar ı

makul ve objektif olarak tatmin edici oldu ğunun kabul edilmesi koşuluyla,
bir başvurunun Sözleş me mad. 37/1-c uyannca Mahkeme taraf ından
kayıttan düş ürülmesine karar verilmesinin mümkün olmas ı gerektiğini
iddia etmektedir.
69.29 Ocak 2003 tarihinde yapı lan duruşmada Hükümet" şu anda ki
davada oldu ğ u gibi" cümlesini 4. paragrafa dahil ederek, tek tarafl ı
deklarasyonda de ğişiklik yapmayı kabul etmiştir. Konuyla ilgili değişiklik
yapılan cümle şöyledir:
Kayda geçmeyen özgürlükten yoksun b ırakmalar ve ortadan kaybolma iddialan için yürütülen yeterli olmayan soru şturmalann, şu andaki
davada olduğu gibi, Sözleş me'nin 2., 5., 13. maddelerinin ihlalini olu şturduğu kabul edilmektedir (vurgu eklenmi ştir).
70. Başvurucu, kardeş inin kaybedilmesirıe ilişkin ulusal hukukta devam eden soruşturmayla ba ğlantılı Hükümet'in tek tarafl ı deklarasyonu
temelinde, Hükümet Sözle ş me'nin mad. 37/1-c'nin uygulanına koşullannın tümüyle mevcut oldu ğu kanısındadır.
71. Hükümet,başvurucunun davası na dair etkin bir soruşturma -bu
soruşturma yeni delillerirı yokluğunda gerçekte halen devam etmektedir
ve başvurucunun kardeş i bulununcaya kadar devam edecektir- aç ılmasının kendilerinden beklenebilece ğine buna karşı
n, başvurucu tarafından
olduğu iddia edilen tüm ilılallerin mevcudiyetinin (tek tarafl ı deklarasyonla kabul edilen tistletürnlerin üzerinde veya ondan a şan) kabulünün
beklenemeyece ğ ine dikkat çekmektedir. Dolay ısıyla, Hükümet'in tek
taraflı deklarasyonu, ba şvurucu tarafmdan iddia edilen Sözle şme ihlal
veya ihlallerine dair herhangi bir mesuliyet veya sorumluluk kabulünü
gerektirdiğ
i ş eklinde yorumlanamaz. Sonuç olarak tek tarafl ı deklarasyonda belirtilen ödeme "lütuf" mahiyetindedir.
3. Uluslararas ı Af Örgütü Tarafından Sunulan 3. Taraf Sunumlan
72. Uluslararası Af Örgütü, Sözleş me'nin mad. 37/1-c'inde belirtilen
"Sözleşme tarafından tanı mlanan insan haklar ına saygı"nın kişinin
kaybedilme koşullarını, ölüm ve işkence iddialarını
n neler olduğ
u konusunda olaydan etkilenen ki şilerin bilgi sahibi olmaları m sağlayacak ve
aynca devlet yetkililerinin sorumlular ı
n kimliklerini tespit edip ve haklannda dava açmalarını sağlayacak bir şekilde ulusal otoriteler tarafından
derhal yürütülecek, ba ğımsız ve etkin bir soruşturmayı gerektirdiğini
belirtmektedir.
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73. Bir baş vuruyu sadece Hükümet'in üstlenimi temelinde Sözle şme'rıin mad. 37/1-c hükmünce kay ıttan düş ürmek, gelecekte herhangi
bir sorumluluk üstlenmeksizin ve Sözle şme'rıin 13. maddesinin anlamı
içersinde etkin bir iç hukuk yolu sa ğlamaksı zm (bu davada oldu ğu gibi)
mevcut, prosedürleri geli ş tirecek; bu durum, Uluslararas ı Af örgütü'nün
na saygıyı temelden sarsacak ve bireyin
düş üncesine göre, insan haklar ı
nın, kaybedilen kişilere iliş kin davalarda, sürekli ihlal edilinsan hakları
mesine göz yumulmas ı olarak algılanacaktır.
B. Mahkeme'nin De ğerlendirmesi
74. Mahkeme, başlangı ç olarak ş una dikkat çekmektedir: Bir tarafta
sorumlu devletler tarafı ndan son derece gizli dostane çözüm görü şmeleri
kapsamında yap ılan deklarasyonlar ile di ğ er tarafta yine sorumlu devletler
tarafı ndan -bu davada oldu ğu gibi- halka aç ı k yapılan tek tarafl ı
deklarasyonlar ve mahkeme huzurunda cereyan eden çeki şmeli yarg ı
arasmda bir ayr ım yapı lmak zorundadır. Sözleş me'nin 38/2. maddesine
ve İ ç Tüzüğün 62/2. maddesine uygun olarak, Mahkeme, sorumlu Hüküın dostane çözüm
met'in ilan ettiği tek taraflı deklarasyon ve yine taraflar
görüş melerinin çerçevesi dışmda sunduklarmı görüş leri temelinde yargılamaya devam edecektir. Mahkeme, davan ın dostane çözüm ile sonuçlannda taraflarca yap ılmış ifadeleri ve
dınlması na yönelik aray ışlar sırası
tarafların dostane çözüm hususunda neden anla şmadıklannı dikkate almayacaktır.
75. Mahkeme ş u hususa dikkat çekmektedir: Baz ı durumlarda Sözleş menin mad. 37/1-c hükmü uyarnıca sorumlu Hükümet taraf ından ilan
edilen tek taraflı deklarasyon temelinde, ba ş vurucu dava incelemesinin
devam edilmesine arzu etmesi halinde bile, bir ba şvurunun kay ıttan düşürülmesi uygun olabilir. Fakat bu durum tek tarafl ı deklarasyonun "Sözle şme tarafından tanımlanan insan haklarına saygı Mahkeme'nin dava üzerindeki incelemesinin devam etmesini gerektirmektedir" tespitini yapabilmek
için yeterli bir dayanak içermesine ba ğhdır(mad. 37/son).
76. Konuyla ilgili diğer faktörler, yapılan şiküyetler, dava tarafından
ortaya konulan meselelerin Mahkeme taraf ından daha önceki davalarda
na, Mahkeme
karar verilen meselelerle kar şılaştırılabilir olup olmad ığı
tarafından önceki benzer davalarda verilen kararlar ı n icra edilmesi sıranda Hükümet taraf ından üstlenilen önlemlerin kapsam ı ve do ğası ve
sı
bu önlemlerin görülmekte olan dava üzerindeki etkileridir. Dava ile ilgili
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olguların taraflar arasında itiraz konusu edilip edilmedi ği, şayet edilmekteyse, tarafları
n olgulara ilişkin sunumlarmın hangi kapsamda ve kabaca nasıl bir delil değerinin atfedileceği de esas alı
nabilir. Bununla ba ğlantıh olarak, Mahkeme tarafından itiraz konusu olan olgularm açıklığa kavuşturulmasında kanıtların Mahkemece toplanmış olup olmadığı çok
önemli olacaktır. Hükümet'in tek taraflı deklarasyon ile iddia edilen Sözleşme ihlaline ilişkin herhangi bir kabulleııme veya kabullenmeler yapıp
yapmadığı sorunu ve şayet böyleyse bu kabullenmelerin kapsamı ve hangi
şekilde başvurucuyu tazmin edecekleri de konuyla ilgili di ğer faktörlerdir.
En son bahsi geçen konu hakkmda, iddia edilen ihlalin etkilerini ortadan
kaldırmanın olanakli olduğu davalarda (örneğin bazı gayrimenkul davalannda) sorumlu hükümet bu şekilde davranmaya hazır olduğunu ilan etmektedir. Teklif edilen tazmin yolu bir başvurunun kayıttan düşürülmesinin uygun görülmesinde muhtemelen daha olasıdır. Mahkeme, her
zaman olduğ
u gibi, Sözleşme mad. 37/2 ve İç Tüzük mad. 44/5'te belirtildiği gibi bir ba şvuruyu yeniden davalar listesine alma yetkisini elinde
bulundurmaktadır.
77. Yukarıda belirtilen liste tüketilme(ad ı geçen tüm ihtimalle anlaınında) amaçlı değildir. Her bir davanın özel koşullarına bağlı olarak
daha başka hususlar, Sözleşme'nin mad. 37/1-c hükmü uyar ınca ilan edilen
deklarasyonlarırr de ğerlendirilmesinde göz önüne alınabilecektir.
78. Cörülmekte plan davanın Hükümet tarafı
ndan ilan edilen tek
taraflı deklarasyon temelinde kay ıttan düş urulmesinin uygun olup olmayacağı hakkında, Mahkeme, ilk olarak davaya iliş kin olgularm geniş bir
çerçevede taraflar arası
nda çekişmeli olduğunu belirtmektedir. Ba şvurucu
devlet ajanları tarafı
ndan veya en azı
ndan onlar ın göz yumması ile erkek
kardeşinin 1994 civarı
nda kaçı
r ıldığını ve sonrasmdan devlet tarafından
göz altına aimdığmı ve iddialarma ve kardeş inin 2000 yılı
nda akrabalan
tarafından televizyonda görülen görüntülerine ili şkin herhangi etkin bir
ulusal soruşturman
ın açılmadığmı iddia etmektedir. Hükümete göre,
başvurucunun kaçınlması ve kaybedilmesi olayı -akrabalan tarafından
iki jandarma personeli ve bir köy korucusu aleyhine yap ılan iddialar ve
sonraki iddia edilen .ba şvurucurıun erkek kardeşinin televizyon görüntüleri- bugüne-kadar elle tutulur bir sonuç vermese de yetkililer taraf ı
ndan
yürütülen gerçekte etkin ve devam eden bir soru şturmanın konusunu
oluşturmaktad ır.
79.ikinci olarak, Hükümet'in bir taraftan kendilerinin tek taraflı deklarasyonlarmda "Kayda geçmeyen özgürlükten yoksun b ırakmalar ve or384
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ı için yürütülen yeterli olmayan soru şturmaların,
tadan kaybolma iddialar
şu andaki davada oldu ğu gibi, Sözleşmenin 2, 5, 13. maddelerinin ihlalini
oluşturduğu kabul edilmektedir" (bkz. paragraf 69) ibaresini ifade etmeye
ndan deklarasyonun
hazır olmasına rağmen diğer yanda Hükümet tarafı
başvurucu tarafından iddia edilen Sözle ş me ihlallerine -Başvurucu,
Sözleş me'nin 2., 3., 5., 6., 8., 13., 14., 18., 34., ve 38. maddelerinin uyarmca
yakınmada bulunmu ştur- iliş kin hiçbir şekilde bir sorumluluk veya
mesuliyet gerektireceği ş eklinde yorumlanamayaca ğı sonucuna götürecek
katı sunumlar yapmışlardır. Hükümet bununla deklarasyomın içerdiği
mesuliyet kabulünü etkisiz duruma getirmi ştir.
80.Üçüncü olarak, Mahkeme ş u hususa dikkat çekmektedir: Akman/
Türkiye davası ve bu davada yapı lan deklarasyon görülmekte olan davadan ve şimdiki tek taraflı deklarasyondan çok say ıda can alıcı nokta
açısından aynlmaktadır.
nda başvurucunun oğ lunun Türk güvenlik kuvvet81.Akman davası
leri tarafından öldurulhıüş olduğu olgusuna taraflarca itiraz edilmemi ştir.
Taraflar sadece güvenlik güçlerinin me şru savunma hakkı içinde hareket
ı gücün
edip etmedikleri ve cinayetin güvenlik güçlerince kullan ılan aşır
sonucu olup olmadığı hususunda mutabakata varmamışlardır.
Ayrıca, tek taraflı deklarasyon metninde -Mahkeme'nin delilleri toplamasından kısa süre önce sunulmu ştur- Hükümet, başvurucunun oğ lunun
ulusal mevzuata aykırı olarak aşırı güç kullanılmasının sonucu olarak öldüğünü kabul ederek Sözleş me'nin 2. maddesinin ihlal edildi ğini kabul etmiştir.
Hükümet, ek olarak, gerekli talimatnameleri yaymlamay ı taahhüt etti.
Hükümet ayrıca yaş am hakkma (2. madde ile garanti edilen) saygm ın
sağlanması için (etkin soruş turma yükümlülüğü de dahil olmak üzere)
na benzer şekilde
gerekli tüm önlemleri, başvurucunun o ğlunun koşulları
n
da
bir
azalma
sonucu
verdi ğini iddia
ısı
meydana gelen ölümlerin say
ettikleri son zamanlarda kabul edilen yasal ve idari uygulamalar ı kastederek, almayı taahhüt etti. Hükümet ayr ıca 85.000 ingiliz sterlini ö deyerek
başvurucuya giderim sağlanacağını taahhüt etti.
Son olarak, güvenlik kuvvetlerince yap ıldığı iddia edilen yasad ışı
cinayetlerle ilgili önceki ba ş vurularla ilgili davalarda Mahkeme (AiHM)
ndan sorumlu Hükümetin Sözle ş me'den kaynaklanan sorumlutarafı
u gibi, Mahkeme Sözle şme
luklarımn kapsamı ve doğası belirlenmiş olduğ
n
a
saygı"nın,
başvurunun incelenı
ndan tanımlanan "insan haklar
tarafı
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mesine devam edilmesi konusunda bir garanti sa ğlamayacağı hususunda
ikna edilebilir.
82. Mahkeme'nin görüş tine göre, Sözleş me'nin 2. maddesinin ihlal
edilerek güvenlik güçlerinin a şın güç kullanılması sonucu ortaya çıkan
ve itiraz konusu olmayan yasa d ışı cinayetlerin Hükümetçe kabul edildi ği
davalar ile Hükümet ajanları tarafından veya onları
n göz yumması ile bir
kişinin kaçırılması ve sonrası nda kaybedildiğinin iddia edildiği çözülmemiş davalar karşılaştırı lamaz. Akman/Türkiye davasında, sorumlu Hükümetin Sözleş me'nin 2. maddesi uyar ı
nca zaten sorumluluğu üstlenmiş
olması nedeniyle, Mahkeme veya ulusal otoriteler taraf ından olgıılara
dair yıırutülecek daha fazla bir soru şturma çok acil değildi. Bundan başka,
Bakanlar Komitesi tarafı
ndan denetlenen ve Türkiye'nin Sözle şme yükümlülükleriyle ihlal içinde oldu ğu tespit edilen (A İHM tarafından) bundan
önceki pek çok davada -kararlar ının icrası ile bağlantılı olarak- Türk
hükümeti Mahkeme tarafı
ndan somutlaştırılan eksikliklerin gelecekte
önlenmesi amacıyla halihazırda bir takı m özel önlemleri kabul etmi ş veya
kabul etmeyi taahhüt etmi ştir.
83.Görülmekte olan davada, Hükümet taraf ından ilan edilen tek tarafl ı
deklarasyon, ba şvurucunun Sözleş me ihlalinden kaynaklanan ac ısına
layıkı yla cevap vermemektedir. Ba şvurucunun belirli şikayetlerirıin ele
alınması hususunda, alınacak önlemlere dair hiçbir atıfta bulunulitıamıştır.
Hükümet, bu dava özelinde hangi uygun ve uygulanabilir önlemlerin
alınabileceğ
i hususunda herhangi bir de ğerlendirme yapmaks ızm,yalnızca
gelecekte vuku bulabilecek kaybedilmelerin önlemesi amac ıyla çabalarını
devam ettirecekleri ş eklinde genel bir yükümlüğü üstlenmiştir.
84. Mahkeme şu hususu kabul etmektedir: Ba şvurucunun Sözle şme
altında ileri sürdü ğü iddialar aç ısı ndan, Hükümetçe bütünsel bir
sorumluluğun kabul edilmesi, Mahkeme'nin bu ba ş vuruyu Hükümet'in
yayınlamış olduğ
u deklarasyon metni temelinde kay ıttan düşürme hazırlığının şartı (sine qua non-olmazsa olmaz) olarak görülemez. Buna kar şı
n
dava dosyasındaki kanı tlardan konuyla ilgili ulusal soru şturmanın Sözleşme gerekleri aç ısmdan yetersiz olduğ
u iddiasının desteklendiği bilinmeyen kiş ilerce öldürülen veya kaybedilen ki şilere iliş kin davalarda tek taraflı
bir kabul en azmdan, hükümet tarafı
ndan yürütülecek bir üstlenimle birleşmiş olarak, şu sonucu doğ
uracak bir kabullerınıe içermek durumundadır: Bakanlar Komitesi'nin, Sözle ş me'nin 46/2. maddesinde belirtilen,
Mahkeme kararları
nı denetleme görevi çerçevesinde, Mahkeme tarafı
ndan
daha önceki davalarda tan ımlanan Sözleş me gerekleriyle bütünsel bir
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icabet içinde olan bir soru ş turma yürütülmesi (bkz. Kurt v. Türkiye, Karar
25 Mayıs1998, Karar ve Kabuledilebilirlik Karar ı Raporları 1998-111; Çakıcı
v. Türkiye [GC], No. 23657/94, ECHR 1999-IV; Ertak v. Türkiye,
No. 20764/92, ECHR 2000-V; Timurta ş v. Türkiye, No. 23531/94, ECHR
2000-VI; and Taş v. Türkiye, No. 24396/94, ECHR 2000-XI).
85. Hükümet tarafından görülmekte olan dava ile ilgili yap ılan tek
ne veya bu tür bir üstlenim içermetaraflı deklarasyonun bir tür kabullenı
Sözleş me'nin 37. maddesinin 1.
saygı,
mesi nedeniyle, insan haklar ına
nca, davanın incelenmesine devam edilmesini
fıkrası son cümlesi uyarı
gerektirmektedir. Bundan dolay ı deklarasyonun "ba şvurunun incelenmesine devam edilmesi hususunda art ık haklı bir gerekçe görülmez" tespiti
için yeterli bir temel ta şımaması nedeniyle Sözleş me'nin 1. maddesinin
alt c paragrafı uyarınca başvuruyu kay ıttan düşüremez.
86.Sonuç olarak; Mahkeme, Hükümet'in, Sözle şme'nin 37/1-c fıkrası
uyarınca başvurucunun kayıttan düş ürülmesi talebini reddeder. Dolayı sıyla Mahkeme davanın esası üzerinde incelemesine devam edecektir.
MAHKEME BU NEDENLERLE
1.16'ya karşı bir oyla, Hükümetin başvurunun kay ıttan düşürülmesi
yolundaki talebini reddeder;
2.16'ya karşı bir oyla, davanı n esasının incelenmesine devam
edilmesine karar verir ve dolay ısıyla, sonraki usulü saklı tutar; Mahkeme
Başkanı'nı ihtiyaç halinde aynı oluş um için yetkilendirilmesine karar verir.
6 Mayı s 2003 tarihinde, Starsbourg'da bulunan İnsan Hakları
Binası'nda halka açı k duruşmada karar verildi ve İngilizce ve Frans ızca
olarak yazıldı.
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMES İ
Il. KISIM
Avukatın Telefon Konuşmalarının Dinlenilmesi
M. M/HOLLANDA DAVASI-KARAB/8 Nİ SAN 20031
(Başvuru No: 39339/98)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( İkinci Bölüm) 19 Mart 2001
tarihinde, Daire olarak aşağıdaki üyelerin katılımıyla toplandı:
Başkan J. P. COSTA,
Yargıçlar: A. B. BAKA, G. JÖRUNDSSON, E. PALM, K. JUNFWIERT,
V. BUTKEVYCH, M. UGREKHELJDZE, Bölüm Sekreteri S. DOLLE.
21 Mayıs 2001 ve 18 Mart 2002 tarihlerinde gere ği görüşülerek, 18
Mart 2003 tarihinde a şağıdaki şekilde karar verildi.
USUL
1 .Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına Yönelik Sözleşme'nin ("Sözle şme") eski 25. maddesi uyar ınca, Hollanda
vatandaşı M. M. ("başvurucu") tarafmdan, Hollanda' aleyhine Avrupa
İnsan Hakları Komisyonu'na yap ılan 01 Aralık 1998 tarihli başvurudan
kaynaklanmıştır.
2.Ba5vurucu, Amsterdam'da avukatlık mesleğini yapmakta olan bayan
E. PRAKKEN tarafından temsil edilmiş tir. Hollanda Hükümeti (hükümet)
Hollanda Dış İşleri Bakanlığı ajanlarmdan bayan J . SCHUKKİNG tarafından temsil edilmiştir. Daire Başkaru başvurucunun isminin ifş a edilmemesi
talebini kabul etmiştir (Mahkeme Iç Tüzüğü mad. 47/3).
3.Ba5vurucu, telefonunun polis taraf ından hukuka aykırı olarak
dinlenmesi nedeniyle Sözleş me'nin 8. maddesinin ihlal edildiğini iddia
etmiştir.
4.Başvuru 11 No'lu protokolün yürürlü ğe giriş tarihi olan 1 Kasım
1998 tarihinde (11 No'lu protokol mad. 5/2) Mahkeme'ye (A İHM ç.n.)
havale edilmi ştir.

Karann orijinalinde. "Hollanda Kralli ğı" olarak geçmektedir.
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5.11k olarak ba şvuru Mahkeme'nin 1. Kısmı'na tevzi edilmiş tir (Mahkeme İç Tüzüğü mad. 52/1). Bu Kısı m içersinde davay ı ele alacak Daire
(Sözleş me mad. 27/1) Mahkeme İ ç Tüzüğü'nün 26. maddesi 1. fikrası
nca olu şturulmuştur.
uyarı
6.Mahkeme 1 Kas ım 2001 tarihinde Kısıınlarının (Section) olu şum
yapısını değiştirmiş tir. Dava, yeni olu şturulan 2. K ısım'a havale edilmi ştir.
ndan seçilen yargı ç bayan W. THOMASSEN davada görev
Hollanda tarafı
yapmaktan çekilmi ş (Mahkeme Iç Tüzü ğü mad. 28) ve Hükümet bundan
ndan seçilmiş yargıç olan bayan E. PALM' ı davaya
dolayı, İsviçre tarafı
katı lmak üzere görevlendirmi ştir (Sözleş me mad. 27/2 ve Mahkeme İç
Tüzüğü mad. 29/1).
7.Mahkeme, 21 Mayıs 2002 tarihli kararıyla başvuruyu kı smen kabuledilebilir olarak ilan etmi ştir.
8.Ba5vurucu ve Hükürbet davan ın esası üzerine görüşlerini sunmuş lardır (Mahkeme İç Tüzüğü mad. 59/1).
OLGULAR
1. DAVANIN ÖZEL KO ŞULLARI

9. Başvurucu Hollanda vatanda şı olup, 1953 do ğumludur ve Hague'
de yaşamaktadır. 1979 yılından bu yana avukatl ık mesleğini icra etmektedir.
nda, bay K.'nin sanık sıfa10.Başvurucu M., Kası m 1993 tarihinin başı
ık avukatı olarak görev
tıyla dahil olduğu bir ceza yarg ılamasmda san
yapmayı kabul etmiş tir. Bu tarihlerde bay K. tutukludur. Ba şvurucu bu
dava ile ilgili olarak o tarihlerde bay K.'nin kar ısı olan bayan S. ile birçok
kez görüşmüştür.
11. Sonraki bir tarihte, bayan S., kocas ı bay K.'ye 09 Kasım 1993
tarihinde baş vurucunun (bay M.) kendisine cinsel tacizde bulundu ğunu
söylemiş tir. Bay K. durumla ilgili olarak davay ı araştı rmakla görevlendirilmiş polis memuru N.' yi bilgilendirmi ş tir. Polis memuru bunun üzerine
dava ile görevli cumhuriyet savc ısı Y.'yi bilgilendirmi ş tir. Cumhuriyet
Savcısı, baş vurucu aleyhine ahlak masasma şikayet dilekçesi verilmesinin
gerekliliğ i hususunda talimat vermiş tir. Polis memuru bunun üzerine bayan S. ve ahlak masas ı polislerinden R. ile temasa geçmi ştir.
12.Bayan 5., başvurucuya karşı ş ikayet dilekçesi verilmesi konusunda.
başlang
ıçta isteksiz davrannııştı r. Bayan S. kendi beyan ının( eldeki tek
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delil budur) başvurucuya karşı yeterli olmayaca ğında dolayı endişe
etmiştir.
13. Polis memurları R. ve R. K. ile savcı T. arasındaki müzakerelerj
takiben, başvurucuyla aralarında geçecek konu şmaları kayıt etmek amacıyla bayan S.'ye telefona bir kayı t cihazı monte edilmesi teklifi yap ılacaktır. Polis sonrasmda bayan S.'nin telefonuna kay ıt cihazı yerleştirmiş
ve bayan S.'den başvurucuyla yapacakları konuşmalarda konuyu başvurucunun tacizlerine getirmesi istenmi ş tir. Bayan 5.' ye cihazı nasıl çahştınlacağı gösterilmiştir. Polis, kayı t edilenleri almak ve yeni bo ş teyp kasetleri
yüklemek üzere iki defa bayan S.'nin evine gelmiştir.
14.Bayan S., başvurucu ile aralar
ında geçmiş üç konuşmayı kaydetmiştir. Konuşmalar polis tarafmdan de şifre edilmiştir. Bu metinler başvurucuya ilişkin mevcut olan hazırlı k soruşturması dosyasına eklenmiştir.
15.Dava basına aktarılmıştır. Bu durum başka iki kadı
nı daha başvurucuya karşı şilcAyette bulunması hususunda teşvik etmiştir. Bu kadınlardan
ilki olan bayan V., başvurucu tarafmdan tecavüz ve taciz edildi ğini iddia
etmiştir. Diğer şikayetçi bayan C., başvurucu tarafından taciz edildiğini
iddia etmiştir.
16.Başvurucu 14 Nisan 1994 tarihinde taciz ve tecavüz suçlamalar ıyla
ilgili olarak Hague Bölge Mahkemesi'nde yap ılacak duruşmaya çağnlmış tır.
17.Yapılan yargılamalar ve 14 Nisan 1994 tarihli duru şma sonrası
nda
yerel mahkeme 28 Nisan 1994 tarihli kararıyla baş vurucuyu bayan S. ve
C.5'e cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulmuş, bayan V. tarafı
ndan iddia
edilen suçlamalar açısı
ndan ise bereatine karar vermi ştir. Bölge Mahkemesi başvurucuyu 8 ay hapse mahkum etmiştir. Bu cezanın 4 aylık kısmı
iki yıllık gözetim süresine çevrilmi ştir.
18. Başvurucu ve savc ı Hague, Temyiz Mahkemesi nezdinde karan
temyiz etmiştir.
19. Temyiz Mahkemesi 16 Haziran 1995 tarihli karar
ıyla ilk derece
mahkemesinin 28 Nisan1994 tarihli kararını bozmuş ve başvurucuyu bayan
S. ve C.' ye cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulmu ştur. Bayan V. tarafından iddia edilen suçlamalar aç ısı
ndan ise başvurucunun beraatine karar
vermiştir. Temyiz Mahkemesi, ba şvurucuyu dört ay hapis cezas ına mahküm etmiş ve bunu iki yıllı
k gözetime çevirmiştir. Temyiz Mahkemesi,
ayr
ıca başvurucuyu 10.000 Hollanda guldeni para cezas ı
na çarptırmıştır.
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Mahkeme, kararını bayan S. ve bayan C. ve di ğer üç kişiden alınan ifadena delil olarak itibar
lere dayandırmıştır. Kayı t edilen telefon konuşmaları
edilmemiştir.
20.Baş vurucunun hukuki konular üzerine Yarg ıtay (Hoge Raad) nezdinde yapm ış olduğu temyiz başvurusu, 18 Şubat 1997 tarihinde reddedilmiştir.
21.Yerel Mahkeme huzurundaki dava ile ilgili oldu ğu kadarıyla, Başvurucu (diğerleri arasında) Sözleş me'nin 8. maddesinin şu açıdan ihlal
edildiğini iddia etmiş tir: Temyiz Mahkemesi, davan nı kabul edilmezli ği
hususu ile baş vurucunun bayan S. ile yapmış oldu ğu telefon konu şmalarınm hukuka aykırı olarak edinilmiş olduğu hususundaki savunma
ıtay başvurucunun argüargümanlarını hatalı olarak reddetmiştir. Yarg
manlarmı aşağıdaki gerekçelerle reddetmi ştir:
6. 2.2. Temyizin hukuki gerekçelerinde do ğru şekilde ele alındığı
ndan garanti altına alman
gibi, Sözleş me'nin 8. maddesinin 1. fıkrası tarafı
ı gösterilmesi hakkının
kişinin özel ve aile hayatına ve haberleşmesine sayg
kullanılinası nda kamu otoritesi tarafından uygulanabilecek herhangi bir
nda, izin verilmemektedir.
müdahaleye, yasanın uygun gördüğü haller dışı
6. 3.1. Görülmekte olan davada kesin olan şey, bayan S.'nin şüpheli
ile yapnuş olduğu telefon konuşmalannın kayı t edilmesinde polisin oynaığın
dığı rolü de dikkate alarak, şu soruya verilecek olan cevaptır: San
"özel hayatı na ve haberleşmesine saygı gösterilmesi" hakkına polisin sebep olduğ u bir müdahale var mıdır?
6. 3.2 Davanın özel koşulları ve arka planına karşı, Temyiz Mahkemesi'nin polisin mevzuata uygun bir şekilde davranmadığı tespih -Mahkeme bununla bayan S. tarafı ndan telefon konuşmalarının kaydedilmesinde polis tarafından oynanan rolün tümünü kastetmektedir- yani bu
nda kamu otorimüdahaleyi Sözleş me'nin 8. maddenin 2. f ıkrası kapsamı
ndan yapılmış bir müdahale olarak anlamak inıkansızdır. Ayrıca
tesi tarafı
bu tespit hukukun, özellilclede Sözle şme'nin yanlış yorumlanması olarak
da yansımamaktadır.
Her şeyden öte, dava temelde cinsel bir suçun ma ğduru olan bayanla
ilgilidir. Kendi beyanlar ından başka bir delili olmayan bu bayana polis
tarafı
ndan nasıl ek kanıt edinebileceği hakkında bilgi verilmiş ve nihayetinde bayanın kendi evinde, polisin yoklu ğunda ama polisin telefon hattına
monte ettiği cihazın yardımıyla, faille yap ılan telefon konu şmalarının
ndan teknik gereçler temin edilmi ştir.
kaydedilmesi amac ıyla polis tarafı
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Bu eylem, telefon konu şmalannm tarafı olan kadm açısı ndan, yasa tarafından men edilmiş bir eylem değildir.
Ayrıca, ş üpheliriin bir avukat olarak özel bir statüye sahip oldu ğu
olgusu olayla ilişkili değildir ve doğru olmayan bir yasa yorumunu yansıtmaktadır. Yukarıdaki gerekçelerle, Temyiz Mahkemesi şu şekilde sonuçlanmaktadır: Bu durum Ceza Usul Yasası'nm 125/ g maddesinde belirtilen
hususlardan biri değildir. Temyiz Mahkemesi'nin tespitleri yeterli şekilde
gerekçelendirilmiştir.
II. KONUYLA İLGİLİ İÇ HUKUK VE UYGULAMA
A. Ceza Usul Yasası
22.Olay zamanında Ceza Usul Yasası'nın 125 f-h maddeleri aşağıdaki
gibidir.
(Paragrafta bulunan ilgili ulusal mevzuat hükümleri çevrilmemiştir. ç.n.)
23.(Paragrafta bu] unan ilgili ulusal mevzuat hükümleri çevrilmemi ştir. ç.ıt)
E. Telefon Konuşmalarının Dinlenmesi Talimatnamesi
24. 2 Temmuz 1984 tarihli Telefon Konuşmalarının Dinlenmesi Talimatnamesi, herkes tarafından bir kopyası edinebiir, telefon dinleme işlemlerinin ne şekilde yapılacağma dair hükümler ihtiva eder. Bu talimatnameler, "kanun" biçiminde de ğil daha çok yayınlanmış politika ve emirlerden oluşmaktadır, yönetmelik biçiminde yay ınlanır ve Başsavcılıklar
tarafından polislere gönderilir. Konuya ili şkin yönetmelik örne ği Hollanda
İnsan Hak/an Gazetesinde Temmuz-Ağustos 1989 tarihinde sayfa 545 ve
devamında yayınlanmıştır. Bu talimatnameye göre takip edilecek prosedür şöyledir:
25.Telefon konuşmalarının dinlenmesi ve bunların kayıt edilmesi,
sadece bu türden bir müdahale yasal düzeni ciddi şekilde bozabilecek
türden bir suçun (işlenen suçlarm doğası veya sıklıkları veya organize
olup olmaması hususlan göz önüne alı
narak) ortaya çıkanlması sonucuna
götürecekse değerlendirmeye ahnmand ır. Telefon konuşmalannm dinlenmesi ve bunların kayıt edilmesi hedeflenen amaçlarm başka bir yöntemle
edinilmesinin mümkün olmadığı davalarla sınırlandırılmandır.
26.Soruşturma ile görevli olan ve bu türden bir tedbire ba şvurmayı
düşünen polis yetkilisi, amirine danıştıktan sonra, meseleyi cumhuriyet
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savcısı ile müzakere etmelidir. E ğer cumhuriyet savcısı polisle aynı fikirde
olursa meseleyi soruş turma ile ilgili görevli ve yetkili olan yargıç ile müzakere eder. Şayet, cumhuriyet savc ısı bu önlemin gerekli oldu ğuna karar
verirse soru şturma dosyas ı ile sorumlu polis görevlisi olaya ili şkin tüm
gerekli bilgileri yazılı rapor olarak cumhuriyet savc ısma sunacaktır. Raporu alan cumhuriyet savc ısı , polis raporunu dinleme önleminin uygulanmasma izin verilmesi talebini de ekleyerek ilgili yarg ıca sunacaktır.
27. 48 saat içindeki tüm telefon görü ş meleri, bunlar faydalı herhangi
bir husus taşımasa bile, kayı t edilecektir. Elde edilen tüm kay ıtlar, deşifre
metinleri veya dökümanlar dava ile ilgili olmayanlann inceleyemeyece ği
bir ş ekilde muhafaza edilecektir. Kasetler, nihai bir raporla ve kaç adet
unu gösteren bir notla birlikte ilgili yarg ıca
kasetin polisin elinde oldu ğ
gönderilecektir. Davayla görevli yarg ıç Içayıtlardan veya de şifrelerden
bazı lannm yok edilmesine karar verirse bunlara dair tüm kopyalar bu
amaca uygun olarak yargıca teslim edilmelidir.
C. Sonraki Yasal Geli şmeler
28. Ceza Usul Yasası'nın 125f-h maddeleri(bakırıı z yukanda paragraf
22)19 Kasım1999 tarihli yasa ile (1 Şubat 2000 tarihinden itibaren yürürlü ğe
girecektir) yürürlükten kald ırıldı. Ş u andaki hülcümlere göre cumhuriyet
savcısı şayet soruş turma aciliyetle gerektiriyorsa veya konuya ili şkin suç
failin göz altında tutulmasına gerektiren hallerden birini içeriyorsa veya
ilgili suç -suçun do ğası veya şüpheli tarafından işlenmiş olan diğer suçlarla
ndan ciddi bir suçu olu şturuilişkisi açı smdan- kamu düzenin ihlali aç ısı
yorsa telekomünikasyonun kay ı t edilmesi emrini verebilir (Ceza Usul
Yasası mad. 216/1). Hazırlı k soruş turmasmm gereklilikleri ve haz ırlık
yargıcınm olaya dahil olması artık uygulanmamaktadır.
HUKUK
1. SÖZLEŞME'NİN S. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI
29. Başvurucu, bayan S. ile telefon görü şmelerinin kay ıt edilmesinin
olayın ko şulları çerçevesinde Sözleş menin S. maddesini ihlal etti ğini iddia
etti. Konuyla ilgili 8. madde hükümleri a şağıda belirtilmiştir.
ı gösterilmesi hakk ına sahiptir.
1. Herkes ... haberleşmesine sayg
n kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi ancak
2. Bu hakkı
ulusal güvenlik, kamu güvenli ğ i, ülkenin ekonomik refah ı, dirlik ve
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düzenin korunması, suç i ş lenmesinin önlenmesi, sa ğlığm yada ahlakın
veya ba şkaları
nın hak ve özgürlükierinin korunmas ı için demokratik toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmü ş olmak koşulüyla söz
konusu olabilir.
Hükümet bu hususu tart ışmaktadır.
A. Sözleşme'nin S. Maddesi Uyannca, Ba şvurucunun Haklar ına
"Kamu Otoritesi Tarafı ndan Bir Müdahale"nin Var Olup Olmad ığı
1. Başvurucu
30.
Baş vurucu, bayan S.'nin telefonuna kay ı t cihazı monte
edilmesini, "kamu yetkilisi taraf ından yap ılan bir müdahale" oldu ğunu
iddia etmiştir. Başvurucu ilk olarak şunu iddia etmiş tir: Bayan S. konuyla
ilgili polise ba şvurmamış polis ona gelmiştir. Bayan 5., ba şlangıçta o zaman
tutuklu olan kocası
na olaydan bahset-mi ş, kocası olay hakkı nda polisi
bilgilendirmi ş, polis de cumhuriyet savc ısını bilgilendirmiş tir. Sonuç olarak
ilgili cumhuriyet savcısı, konuyu amirleriyle müzakere etmesinden sonra,
bayan S.'den baş vurucuya yöneltilmiş bir şikayet dilekçesinin al ı
nması
hususunda talimat vermiştir:
31. Her ne kadar eve yerle ştirilen kayı t cihazı bayan S.'nin onay ı ile
yerleştirilmiş se de bu olay onun inisiyatifi ile de ğil polisin inisiyatifi ile
yapılmıştır. Kayıt cihazı polisin mttlkü olup, ceza davalarmda kan ıt olarak
kullanı lmak üzere telefon konu şmalarını kaydedebilme özelli ği taşımaktadır.
32.Polis yetkilileri bu ş ekilde davranmak için ilgili cumhuriyet savc ısırım iznini almış lar fakat yetkili ve görevli hakim iznini almam ışlardır.
Baş vurucuya göre bu durum, olay ın olduğ
u esnada hazırlı k soruşturmasında telefon dinlenmesinin yasal olarak gerçekle ştirilebilir olmas ı nedeniyle, sadece bir ihmal olarak de ğ erlendirilemez. Bu türden bir soru şturma ba şlatılmanııştrn Başvurucu, bu durumun aç ıkça şu hususu gösterdiğini iddia etmiş tir: Gerek cumhuriyet savcısı gerekse de polis kasıtlı olarak
yasaya aykırı davranmıştır.
33. Bayan S.'ye ba ş vurucu telefon etti ğ
i zaman nası l hareket etmesi
gerektiğini öğreten ve ayn
ı zamanda dolu kasetleri telefondan ç ıkartan
ve boş kasetleri yükleyen polis görevlileri olmu ştur.
34.Cumhuriyet savcısı ve polis bütün bu süre zarfında ba şvurucunun
avukat olduğundan haberdardır. Dolayısıyla cumhuriyet savc ısı ve polis,
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bayan S'nin kocasının, ki kendisi yasal koruma imtiyazma sahip olmas ı
gerekir, savunmasıyla ilgili olarak baz ı telefon konuşmaları n kaydetme
riskini de bilerek alm ışlardır.
35. Hükümet, olayda kamu otoritesi taraf ından yapılan herhangi bir
müdahale olmad ığını iddia etmiş tir. Polis bayan S.'ye sadece ba şvurucu
aleyhine dem elde etme yolunu göstermi ş ve teknik yard ım temin etmiştir.
Belirli bazı anlarda bayan S. kendi Özgür iradesine göre hareket etmi ştir.
Bayan S. bir ceza soru şturması bağlamında polis veya adalet organları
ılacak herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Bayan S.'nin
tarafından kullan
başvurucuyla yapmış olduğu telefon konuşmalarmı kaydçtmesine engel
olacak hiçbir düzenleme mevcut de ğildir.
3. Mahkeme'nin (AİHM) De ğerlendirmesi
36.Mahkeme huzurundaki sorun başvurucunun maruz kaldığı 8. madde ihlalinin (başvurucunun bayan S. ile yapm ış oldu ğu telefon görüşmelerinin başvurucuya karşı bir yargı lama delii olması amacıyla kaydedilmiş
olduğu vurgulanarak) bir" kamu yetkilisi"ne atfedilip atfedilemeyece ğidir.
ış olduğu telefon görü şmelerini
37. Bayan S.'ye, başvurucuyla yapm
ğu
kaydetme teklifini götürenin polis oldu hususunda herhangi bir tart ışma
yoktur. Cumhuriyet savcısından alınan bir ön izin ile bayan S.'nin telefoış olduğu
nuna kayıtıcihazı yerleştirilmiştir. Polisler başvurucuyla yapm
vurucunun
cinsel
tacizlerine
getirmesi
ş
telefon görüşmelerinde konuyu ba
hususunda bayan S.'ye öneride bulunmuşlardır. Polisler bayan S.'nin evine
gelmişler ve kayıtlan almışlardı r. Bayan S.'ye başvurucuyu suçun kabulü
anlamııü gelecek konuşmalara çekerek tuzak kurması ve cihazı çalıştırması
sorumluluğu bırakılmıştır.
38. Şu tespit hatırlatılmaktadır: Fransa, V. A. davas ında (Karar/23
Kasım 1993, Seri A No. 277-8) bir kiş i kendi özgür iradesiyle bir cinayet
planlamasını komiser yardımcı sma bildirmi ştir. Kişi komploya katılanlardan birisine telefon etmek için gönüllü olmu ş ve bu kişiden davamızda
da mesele olan telefon konu şmalannın kayıt edilmesi istemniş tir. Komiser
yardımcısı....
kendi kayıt cihazım, telefonunu ve ofisini ba şvurucunun yararlanna can alıcı bir katkı sunmuşmasma çok kısada olsa sunarak planın icrası
tur. Kabul edilmelidir ki komiser yard ımcısı konuyla ilgili eylemler hakkı nda üstlerini bilgilendirmemi ş ve ilgili yargıçtan ön bir izin almamıştır.
Fakat komiser yardımcısı bütün bunları üst rütbeli bir polis yetkilisi olarak
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görevlerinin icras ı sı rasmda gerçekle şmiş tir. Kamu yetkililerinin bu
boyutta bir dahiliyeti, Sözle şme uyarınca devlet sorumlulu ğunu
doğurmuş tur (loc. cit., p.48,36).
39. Aynı düşünceye burada da ba şvurulmaktadı r. Polis yetkilileri,
cumhuriyet savcısımn izni ile, yapmış olduklanyla "planın icrası
na can
alıcı bir katkı sundukları " gibi dinlemenin ba şlamasmda da sorunıludurlar.
cumhuriyet savcısı ve polis, resmi görevlerinin icras ı sırası
nda bunları
gerçekleşmiş lerdir. Bu nedenle olayda devletin sorumlulu ğu bulunmaktad ır.
40. Görtilmekte olan davada (A. V. Fransa davas ındaki gibi polis
tarafından ceza davas ı
nda delil toplamak amacıyla bir birey kullanılarak)
Mahkeme, Hükümet'in, bayan S.'nin olaylar ın kontrolünü elinde bulundurduğu şeklindeki savunmalanndan ikna olmam ıştı r. Bu türden bir
argümanı kabul etmek hazırlık soruşturması yetkililerinin özel şahıslar
kullanarak, Sözleş me'den kaynaklanan sorurnluluklanndan kaçmmalarma
milsaadé edilmesiyle aynı anlama gelecektir.
41. Mahkeme, bayan S.'nin başvurucudan gelen telefon konuşmalarının kayıt edilmesi hususunda ve şayet isteseydi her hangi bir kamu
yetkilisini dahiliyeti olmaks ızı
n bunları
n kullanılmasmda tek hak sahibi
olduğu şeklindeki hükümet görüşlerini değerlendirilmesini gerekli bulmamıştır. Davadaki mesele kesin olarak kamu yetkililerinin olaya dahil
olmasıdır.
42.Bundan dolayı, başvurucunun "haberle şme"sine saygı gösterilmesi
hakkına, "kamu otoritesi tarafından bir müdahale" vardır.
43. Bu türden bir müdahale, "yasaya uygun olarak yapilm ıyorsa", S.
maddenin 2. fıkrasmda belirtilen, "meş ru amaçlar"dan birisini amaçlamıyorsa, bu amaca ula şmak için "demokratik bir toplumda gerekli
değilse", Sözleş me'nin 8. maddesini ihlal edecektir.
B. Sözleş me'nin 8. Maddesinin ihlal Edilip Edilmedi ği
44. Hükümet, şikayet edilen müdahalenin, şayet sorumlu devlete
atfedilebilir olsa bile, "hukuka uygunlu ğu" hususunda herhangi bir görüş
ileri sürmemiştir.
45. Mahkeme şu hususu belirtmektedir: Olay ı
n geçtiği zamanda (şu
anda görülmekte olan davayla ortak özelli ği olmayan bazı durumlar istisna
tutularak) "halka açık olmayan telekomünikasyon kanahyla yap ılan bilgi
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trafiğinin dirılemnesi veya kesilmesi (bunun için suç i şlediğinden şüphe
duyulan bir ki ş inin suça dahil olma varsay ımı mevcuttur) ilk olarak bir
ndan
hazırlı k sonışturmasmı gerektirmekte ve ikinci olarak hakim tarafı
verilmiş bir kararı gerektirmektedir (Ceza Usul Yasas ı , madde 125/f ve
125/g-1, bkz. yukarı da paragraf 22). Her iki ko şulda olay ımı zda gerçekleştirilen-iştir. Dolay ısı yla müdahale "yasaya uygun olarak" gerçekle ştirilmemiştir.
46. Mahkeme için, 8. madde ihlalini tespit etmek yeterlidir. Müdahalenin" me şru bir amaç" ta şıyıp ta şmıaması veya "demokratik bir toplumda gerekli" olup olmamas ı hususlarma girilmesi zaruri de ğildir.
II. SÖZLEŞME'Nİ N 41. MADDES İNİ N UYGULANMASI
47. Sözleş me; 41. madde:
"Mahkeme, iş bu Sözleş me ve Protokollerinin ihlal edildi ğ ine karar
verirse ve ilgili Yüksek Sözle şmeci Taraf ın iç hukuku bu ihlali ancak k ısmen
telafi edebiiyorsa, Mahkeme, gerekti ği takdirde, hakkaniyete uygun surette,
zarar gören tarafın tatminine hükmeder."
A. Zarar
ndan herhangi bir ta48. Ba ş vurucu, maddi ve manevi zararlar ı açısı
lepte bulunmamış, bunun yerine taleplerini ulusal hukukta takip edece ğini
ifade etmiştir.
B. Ücretler ve Masraflar
49. Ba şvurucu, ücretler ve masraflar aç ı smdan toplam 97650.01 euro
talep etmi ştir. Ba ş vurucu, kendisine kar şı iç hukukta açılan ceza davalannda ve disiplin soru şturmaları nda birkaç savunma avukatı tutmuştur.
Başvurucu şunu iddia etmi ş tir: Bayan S. ile yapm ış olduğu telefon konu şmalannın yasaya aykırı olarak dinlenmesi nedeniyle hakkında hiçbir davanın açılmamış olması gerekirdi. Ba ş vurucu bu nedenle yukar ıda talep
edilen miktarm tümünü alma hakk ına sahiptir. Üstelik telefon konu şmalannın yasaya aykırı olarak dinlenilmiş olduğu olgusuna -ulusal hukukta
görülen yarg ılamalar boyunca- ı srarla vurgu yap ılmıştır.
50. Hükümet, söz konusu mebla ğı fazlasıyla a şırı bulmuş tur. Hükümet,
Hollanda'da uygulanan yasal adli yard ı m oranlan temelinde bir hesapTBB Dergisi, Say ı 49, 2003 397
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lama yapılmasını teklif etmiş tir. Hükümet ayr
ıca ba şvurucunun orijinal
şikayeflerinden sadece be şinin kabul edilmi ş olduğunu, dolayısıyla de ğerlendirmenin oransal e şitlik (pro rata) temelinde yap ılmasını talep etmiştir.
51. Mahkeme, adli yardım ücretleri hakk ı
nda, ulusal ölçü ve uygulamalarla ba ğlı olmadığını buna karş m konuyla ilgili ulusal kriterlerden
yardım alabileceğini bir kez daha tekrarlamaktad ı r (bkz. konuyla ilgili
son kararlardan, Venema v. The Netherlands, 35731/ 97,17 December 2002,
ıSrll7).

52.Mahkeme'nin konuyla ilgili içtiliatlan uyar ınca, ücret ve masraflara
hükmedilebilmesi için, söz konusu ücret ve masraflar ın, ba şvurucu tarafından Sözleş me ihlalinin önlenmesi ve düzeltilmesi amac ıyla doğmuş masraflar oİması ,ve bunları n da Mahkeme tarafı
ndan aynı şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Ayr
ıca, söz konusu masraf ve ücretlerin gerçekten
ve zorunlu olarak meydana geldi ğ inin ispatlanmas ı gerekmektedir. Ücret
ve masraflar miktar olarak da orant ılı olmak zorundadır (bkz. konuyla
ilgili yukarı da bahsedilen Venerna kararı,paragraf 118).2
53.Mahkeme, ba şvurucunun kendisine kar şı yöneltilen yarg ılamalarm
tümüyle, AİHM tarafı ndan tespit edilen ihlalden kaynakland ığı şeklindeki
iddialarını kabul edemez. Olay, ba şvurucunun yanl ışlanndan kaynaklanan
makul bir şüphenin var olduğ unu göstermektedir. Ba ş vurucu aleyhine
açılmış olan davalar belirli sebeplere dayanmaktad ı r. Mahkeme ayrıca
şu hususu not etmeye de ğer bulmaktadı r: Elde edilen delilin tespit edilen
ihlal sonucu olarak elde edildi ği ve kullamidığı yönündeki ba şvurucu
iddiaları kabul edilemez olarak ilan edilmiş tir.
54.Mahkeme, kendisi de avukat olan ba şvurucunun özel bir karma şıklık içermeyen yargı lamalara dair Temyiz Mahkemesi'nde ve Yarg ıtay
önünde, aynı anda üçten daha fazla avukatla savunulmasm ın ihtiyaçtan
kaynakland ığı şeklindeki ba şvurucu aç ıklamalarmdan ikna olmam ıştır.
Ayrı ca, talep edilen ücretlerin tümüyle "gerekli" oldu ğu hususu ispatlanamamıştır. Aynı zamanda söz konusu talepler miktar olarak da makul
değildir.
55.Mahkeme kendisine sunulan enformasyon temelinde bir de ğerlendirme yaparak, bu ba şlık altında, ba ş vurucu lehine 10.000 euroya hükmeder. Bu miktara hesaplanacak vergiler de dahildir.
2

Sözleş me'nin 41.maddesi (Adil Tatmin) konusunda kapsaml ı bilgi için bakınız
Avrupa Insan Hakları Mahkemesi Kararlan ışığı nda: 41.Maddeye Göre Tazminat
(Adli Tatmin) Yükümlülü ğü", İ zmir Barosu Dergisi Nisan 2002 Sayısı,Av. Serkan
CENGİZ.
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C. Gecikme Faizi
56. Mahkeme, gecikme faizinin Avrupa Merkez Bankas ı'nın marjinal
borç verme faizir ı e 3 puanlık bir ek yap ılarak hesaplanmasını uygun görmektedir.
MAHKEME, BU NEDENLERLE;
1.6'ya kar şı 1 oyla Sözle ş me'nin 8. maddesinin ihlal edildi ğine;
2.6'ya karşı 1 oyla;
(a)Sorumlu devlet tarafından, Mahkeme kararını n Sözleşme'nin madde 44/2 uyarınca nihai karar haline gelmesinden itibaren üç ay içerisinde,
meydana gelen ücret ve masraflar için ba ş vurucuya 10.000 euro ödenmesine;
(b) Yukarı da belirtilen üç ayl ı k sürenin geçmesinden itibaren, meblağm ödenmesi tarihine kadar Avrupa Merkez Bankas ı'nın marjinal borç
verme faizine 3 puanl ık bir ek yap ılarak, aynca gecikme faizi ödemesi
yapılmasına;
3. Ba ş vurucunun, geri kalan adli tatmin taleplerinin oybirli ğiyle reddine;
Mahkeme İ ç Tüzüğü madde 77/2 ve 3 uyarınca, yazd ı ve ingilizce
olarak 8 Nisan 2003 tarihinde tebli ğ edilmiştir.
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ADLİ ENTOMOLOJ İ
Prof. Dr. Hamit HANCI*

Adli entomoloji diye an
ılan ve böceklerin kanıt olarak kullanıldığı dal,
son yıllarda ilginç ve büyük geli ş meler gösterdi. Adli Entomoloji veya
mediko kriminal entomoloji, bir suçla ilgili adli ara ştırmalarda böcelderin
kanıt olarak kullanıldığı bilim dandır.
Dünyada böcekler 250 milyon yıldır, insanlar ise 300 bin yıldır varlar.
Yeryüzünde 700 bin tane değiş ik tür böcek belirlenmi ş. 10 milyondan
fazla değişik tür olduğu da tahmin ediliyor.
Adli entomolog tarafından toplanan, saklanan ve analiz edilen böcekler, ölüm zaman
ı ve yeri için delil olarak kullanılır. Böcekbiinıciler, adlitıbbi araştırma takımının üyeleridir.
Pek çok yıldı
r göz, burun ve diğer deliklerde ve ceset üzerindeki yaraların olduğu yerlerde bulunan kurtçuklar, ölünün tilcsindirici ö ğesi olarak
düşünülürdü. Cesetler, genellikle yılcandı ktan sonra otopsi masasına
konulurdu. Adli bilimlerde balistik, ateş li silah muayenesi, ısınk izleri,
barut tozu kalmtısı, sıçramış karı analizi ve suç biliminin di ğer elemanlan
çalışılır, geliştirilir, ölüm yeri ile birlikte böcekler de ihmal edilirdi.
Zamanla bazı bilim adamları, adli entomolojiyi araştırdılar; bu alanda
araştırma yapmanın gizli ve büyüleyici oldu ğunu düşündüler. Adli entomoloji, adli sistemde, suç ara ştırmalarında, hem yaşayan (katil) hem de
öleni incelemek için kullan ılmakla beraber, sivil yanı da olan bir bilim
dalıdır. Depolanan yiyeceklerde kontaminasyonlar ı (bulaşma) da araştırır.
Adli entomolojinirı, çocukları
n kötüye kullan
ım
ı (istismarı), yaşlılara
kötü muamele ve ihmal gibi kullanıldığı pek çok başka alanı da vardı
r.
Yayımlanan olgularda, baz ı ailelerin eşekarısı, balarısı gibi böceklerle,
- Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp AD.
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nı sokturdulcları saptanmıştır. E şekansı veya balansı sokmalan,
çocukları
otomobil kazalar ına da sebep olabilmektedir. Uçak kazalannda da böceklerden şüphelenilebilir; benzin hattı gibi temel yapılan tıkayarak kazalara
sebep olabilirler.
Bu nedenlerle, adli entomolog, kriminal ara ştırmalarda ölen ki şinin
ağız, boğ az ve burun deliklerini, otomobilin radyatör ve fan ını araştırmalıdır.
Cesedin yamndan veya etrafından böceklerin toplanması , ayrımı,
muayenesi ve tarumlanmas ı , adli entomolojinin i şidir. Cesetteki kolonizasyon durumu, bölgesel böcekler ya da cesedin yan ında, içinde ya da
üzerinde biriken necrophilous (ölü yiyen) böceklerin geli şimine bakılarak
adli kararlar verilebilir.
Pek çok olguda, eri şkin evredeki örrıeklere ihtiyaç vardı r. Böceğin
evresinden cesedin kaç gün önceye ait oldu ğu tahmin edilebilmektedir.
Profesyonel bir entomolog, böcek biyolojisinin yan ısıra, böceklerin jeolojik
dağılımını da bilmelidir. Bu, özellikle ölümün hangi yerde meydana
geldiğini saptamak için kullan ılabilir.
I. ADLİ ENTOMOLOJ İNİN ÖNEMİ
ndan çok çeşitli
Adli tıp uygulamasında, ölüm zamanının tayini açısı
kriterler ve yöntemler kullan ılır. Bu yöntemlerin hiçbiri, ölüm sonras ı
zamanının belirlenmesinde her zaman güvenilir sonuçlar vermez. Özellikle
cesedin dış ortamda kald ığı, çürümenin başladığı ve ilerlediği durumlarda,
entomolojik incelemelerin ölüm zaman ının belirlenmesindeki önemi artar.
Yapılan birçok çalış mada, adli soruş turma ve otopsi bulguları ile karşılaştı rıldığı nda, entomolojik ara ştırmaların güvenilir bir yöntem olarak kabul
edilebileceğinin gösterilmesi, ülkemizde de entomolojik ara ştırmalarm
nın gerekliliğini ortaya koyuyor.
yapılması ve adli tıbba uygulanması
Il. TARİHÇE

1235'te, Çinli Sung Tzu ad ındaki ölüm araştıncısı, bir Çin köyünde
orak ile boğazı kesilerek öldürülen ki şinin katilini araştırrnış ancak bulamamış . Sonunda bütün köylülerin oraklar ını toplamış ve orakları bekletnıiş.
ı karşılaştınlmış, katil
Cesetteki böceklerle oraklardaki böcekler ayr ı ayr
nda
bir
bilim
adamı, 1962'de Azer.
Arutjuna
adı
orak böylece bulunmuş
bir olgu yayımve
ileri
derecede
dağılmış
baycan'da, kısmen iskeletleşmiş
l
an
incelemede,
ı
ladı . Deniz suyu ile dolu tank içinde bulunan cesette yap
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ölümün 7 ile 10 gün önce oldu ğu ve daha sonra tarıka atıldığı kanaatine
vardı . Katilin daha sonraki itirafı da buna uymaktayd ı. Cesette gözlemlediği bir pupa formunun, bir araba koltu ğunda görülmesi ile, cesedin bu
arabayla ta şmdığını da ortaya çıkard ı.
Greenberg, laborat-uvardaki böceklerin nas ı l geliştiğini, biriktiğini,
süresi ilé ilgili bilgileri ara ştırarak, 1985 y ılmda bazı olgular yayımladı.
Greenberg, böceklerin nası l yok olduğ unu buldu ve "Böcekler katilin
itirafçısıdır." dedi. ilk text book, 1986'da Smith tarafından "A Manual of
Forensic Entomoloji" ad ıyla yaym-ılandı . Bu text book, entomologlar için
çok iyi bir referanstır. Ayrı ca entomoloji ve ölüm ile ilgili 1990'da bir
rehber yay ımlandı . Adli entomolojinin, mutlaka adli tı p üstüne süper ihtisas şeklinde olmas ı gerekmiyor; bu ayr ı bir doktora program ıdır.
111. HANGİ BİLGİ LER ÖLÜM ARA ŞTIRMALARJNDA
KULLANILIR?
Adli entomologlar, genellikle cinayet davalarmda, ölüm sonras ı dönemde çalışırlar. Larva boyutlar ırun göz önüne alınması gibi, türleri ay ırmak için pek çok teknik kullan ılı r. Kalifiye bir entomolog, bir cesedin
postmortem (ölüm sonrası ) olası hareketlerini de saptayabiir (ceset ki şi
öldükten sonra ba ş ka bir yere nakledilmiş mi?..).
Böceklerin co ğrafi dağılımı da önem taşı r. Bazı sinekler farklı yerlerde
bulunur ve yumurtalarını bırakır. Ortamın kapalı veya açık olması; havanın
güneşli veya kapalı olması , evreleri etidilemektedir. So ğuk ve sıcak ortamlarda farklı türler geli şmektedir. So ğ
uk yerlerde tipik kolonizasyon olu şmamaktadır.
Tüm bunları göz önüne alarak, iyi bir entomolog, cinayet mahalli, cinayetin açık veya kapal ı bir alanda i şlenip i şlenmediği ve cesedin ba şka bir
bölgeye nakledilip edilmedi ği hakkında fikir sahibi olabilir. Ceset üzerinde
hiç böcek olmamas ı, kişinin çok soğuk bir yerde öldüğünü veya a şırı bir
şekilde yand ığını veya kapalı bir konteynirda kald ığını düşündürebilir.
Sarcosaprophagous sineklerin birçok türü, orman, k ıyı, tepe, şehir gibi
spesifik ş artlara özgüdür. Bunlar, cesetle baş ka yerlere taşınabilir. Payne
ile Mason, domuz le ş lerinde Hymenoptera'ııın belirli türlerinin, cesedin
havada (a ğaç üstünde), yerde, gömülü veya suda kalmas ına bağlı olarak
tespit edildiğini, bu gözlemin cesedin kald ığı yeri gösteren ekolojik bir
endikatör (gösterge) oldu ğunu bildirmiş tir. Yine otomobil, gemi, otobüs...
gibi araçlar, şaşırtıcı derecede entomolojik bulgu ta şı rlar ve ölenin yer
değiştirmesi hakkında oldukça yararlı bilgiler verir. De ğiş ik derinliklere
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gömülü cesetler kullan ılarak yap ılan bir çalış mada böcek aktivitesi sadece
0,3 m. derinli ğe kadar gömülü olanlarda görülmü ş , daha derine gömülenlerde aktivite görülmemi ştir. A şırı yağmurlu günlerde mezar üstündeki toprak nemli oldu ğunda, di ş i sineklerin toprak yüzeyine yumurtladıkları ve yumurtadan ç ı kan immatür larvalarm cesede do ğru aşağıya
göç etti ği bildirilmiştir.
IV. ADLİ ENTOMOLOJİ NERELERDE KULLANILIR?
Entomolojik kan ıtlar, tecavüz ve kötüye kullan ım olaylarında da adli
tıbba yard ıma olur. Bu amaçla d ışkı ve idrarla lekelenmi ş çarşaflar, giysiler
araştırılabilir. Bu mahalde, saptanan böce ğin sindirim sistemindeki kandan
DNA tiplemesi yapılabilir. Bu tip incelemeler, toksikolojik analizler için
de önem taşır. Toksikolojik inceleme için kan ve idrar örne ği almak, ancak
ölümün erken dönemde mümkün olabilir. Fakat böceklerin larvalar ı zehirlenme olgularında bu analizler için kullarulabilmektedir. Adli entomoloji,
elektron mikroskobu gibi yeni teknikler gerektiren bakIr bir çal ışma
nda "Entomolojik kan ıttoplama
alanıdır. Bundan sonra, ölüm ara ştırması
kiti" olu şturmak için çal ışılmaktadır. Adli entomoloji konusunda ülkemizde henüz yeterli ara ştırma yap ılmamıştır. Zengin bir biyolojik çevreye
sahip olan ülkemizde, adli entomolojinin adli t ı p uygulamalarında kullamlması çok yararlı olacaktır.
V. ADLİ ENTOMOLOJİDEN İLGİ NÇ ÖYKÜLER
ndaki parkta, 06:00 vardiyaOlgu 1: İngiltere'de bir fabrikanın arkası
n
cesedi
bulunur. Ilk incelemede
sma gelen i şçiler tarafından giysili kadı
ceset üzerinde böce ğ e rastlanmaz. Ilerleyen vakitte güne ş doğunca az
miktarda yeş il bottle flies (uçan sinekler - Phaenicia Sericata) yaran ın
etrafında görülür. Ceset kald ırılınca yumurtalar görülür. Önceki günün
iklim durumunun bilinmesi, blow flies (uçan sinek) aktivitesi için ideal
olması ve eriş kin uçan sineklerin gece aktif olmamas ı sebebiyle entomolog,
i sonucuna yanı. Bunu da tanıklann öleni en son
cinayetin gece i şlendiğ
gece yarısı gördüklerini söylemeleri do ğrular.
nda bir ağustos sabahı yarı çıplak bir
Olgu 2: Washington yak ınları
n
cesedi
bulunur.
Boynunda
ve gö ğsünde çok sayıda yara ve
genç kadı
kin
uçan
sinek
yumurtalar ı bulunur. Yumurtalayaralarm etrafında da eriş
rın disseksiyonunda embriyolojik geli ş meye rastlanmaz. Embriyolojik
n sekiz saatten önce oldu ğunu gösterir.
geliş imin olmaması da olayı
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Olgu 3: ilkbahar ba şlarında beyaz giysili bir erkek cesedi bulunur.
Göğsünde ve s ırtında çok sayı da küçük kalibreli mermi yaras ı vardır.
Hafif çürüme belirtileri ve sol burnundan sol gözüne bula şan kan vardır.
Sol göz tarafında ince granüler bir materyal toplanır. Bunun uçan sinek
yumurtaları olduğu anlaşılır. Büyümeleri beklenip incelendiğinde cochlioyia macaellaria olduğu anlaşılır. İklim durumları ve gelişimsel biyolojisinin
bilinmesi ile kiş inin 24-36 saat önce öldürüldü ğü tahmin edilir. En son
görenlerin de verdi ği bilgiler bunu destekler.
Olgu 4: Amerika'nı
n güneyinde, kasım ayı ortasında bir evden çıkan
kötü koku nedeniyle polis ça ğrılır. Araştırmacılar genç, siyah bir kadının
çürümüş cesedini bulurlar. Kurban, ba şı
na isabet eden tek kurşunla öldürülmüş tür. Cesedin dikkatli muayenesi ile calliphora vicina'nm larvalan
ve syntpesiomyia nudesita'nm larva ve pupalar ı bulunur. Olay yerinden
toplanan örnekler laboratuvarda incelenir. Hava ko şulları ve toprak ısısı
dikkate almd ığında, ceset bulurımadan yirmi sekiz gün önce kurban ın
öldüğü düşünülur. Kısa süre sonra sanık yakalanır ve kurbanı bulunduğ
u
günden yirmi sekiz gün önce öldürdü ğünü söyler. Bu olguda, sineklerin
ve larva örneklerinin, kurbarun ölüm zamanını değerlendirmede güvenilir
bir yöntem olduğ
u anlaşılır.
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ARTIK BÖCEKLER DE DELİL SAYILACAK...
Ankara Üniversitesi Adli Tı p Bölümü, ONA Laboratuvarı ndan Sonra
Adli Entomoloji Laboratuvar ı Kurmak için de Kollar ı Sıvad ı
FBI Scotland Yard, Lozan Üniversitesi gibi adil alanda çal ışan kurumlar
onaylarsa (akredite ederse), Balkanlar ve Ortadoğu'nun araştı rma merkezi Türkiye
olacak... Türkiye'de adli olaylar ı n modem teknikler kullan ı larak araştı rı lmas ı nda
son yı llarda önemli a şamalar ya şan ı yor. Bunun son örne ğ i say ı lan böceklerin
kan ı t olarak kullan ı ld ığı Adli Entomoloji alan ı nda Türkiye k ısa süre sonra modern
bir merkeze sahip olacak.
Ankara Üniversitesi'nde hizmete girecek olan Türkiye'nin ilk Adli Entomoloji
Böcek Merkezi için Devlet Planlama Te şkilatı 'ndan 400 milyarl ı k ödenek talep
edildi. Konuyla ilgili çal ışmaları yürüten Adli Tı p Ana Bilim Dal ı Baş kan ı Prof. Dr.
Hamit Hanc ı , ilçe ilçe dola şı larak Türkiye'nin böcek haritas ı n ı n ç ı karı lacağı n ı
açı klad ı . Adli Entomoloji Merkezlerinde toplanan ve incelenen böcekler sayesinde,
ölüm olay ı n ı n ne zaman meydana geldi ğ i, cesedin yerinin de ğ i ş tirilip
değiştirilmediği saptanabiliyor. Bu merkezlerde, cesetler üzerinde ölümden hemen
sonra gelip yumurtalar ı n ı b ı rakarak kendilerinden sonra geleceklere ortam
haz ı rlayan bir seri böcek ve onların larvaları inceleniyor.
Uluslararas ı Adli Entomoloji Merkezleri ile i şbirli ğ i... Konuyla ilgili olarak
Sabah'a aç ı klama yapan AÜ Adli T ı p Ana Bilim Dal ı Baş kan ı Prof. Dr. Hamit
Hancı , Amerikan Federal Haber Alma Servisi (FBI), Scotland Yard ya da Lozan
Üniversitesi'nden akreditasyon belgesi almak için müracaat edeceklerini belirterek
şunları söyledi: "L.ozan'daki Entomoloji Merkezi ile ortak çal ışmalar planl ı yoruz.
Ankara'daki merkez hizmete girince FBI'dan da örnek ara ştı rmalar isteyeceğ iz.
Sonuçları n Lozandaki merkezle ayn ı doğ ruluk oran ı na sahip olaca ğı na ve
Türkiye'nin Entomoloji Merkezi'nin akreditasyon belgesi alaca ğı na inan ıyorum."
AIHMnin, Türkiye aleyhine verdi ğ i kararlar ı n büyük k ı sm ı nda olay yeri
incelemelerinde eksiklikler gördü ğ ü için Türkiye'nin milyonlarca dolar tazminat
ödemek zorunda kald ığı n ı belirten Prof. Dr, Hamit Hanc ı , olay yeri incelemelerinde
entomoloji aç ı s ı ndan eksikliklerin giderilerek tazminatlardan kurtulmam ı z ı n
sa ğ lanacağı n ı da aç ı klad ı . Adli Entomoloji'nin ilk kez 1235 y ı l ı nda Sung Tzu
tarafı ndan kullan ı ld ığı n ı vurgulayan Hanc ı , sözlerini şöyle sürdürdü: Çinli Sung
Tzu adl ı araştı rmac ı , bir köyde boğazı kesilerek öldürülen kiş inin katilini bulmakla
görevlendirilmi ş . Çabaları uzun süre sonuçsuz kal ı nca, köylülerin oraklar ı n ı toplayı p
birkaç gün bekletmiş . Cesetteki böceklerle oraklarda bulunanları karşı la ştı rarak
katili ortaya ç ı karm ıştı r.
Günümüzde entomoloji, ABD baş ta olmak üzere, geli ş miş ülkelerde adli
olaylarda kullan ı l ı yor. Ankara Üniversitesi'ndeki merkez hizmete girince, Türkiye
adli alanda çok önemli at ı l ı m yapm ış olacak. Emniyet Genel Müdürlüğ ü Kriminal
Teknik Eğitim Şube Müdürlü ğ ü ile ortaklaşa başlattığı m ı z çal ış mada, DPT'den
gelecek müjdeli haberi bekliyoruz. ödenek ç ı kt ığı nda beş kiş ilik kadro ile
çal ış malara ba şlayacağı z. Zamanla say ı artacak. Polis ve jandarma olay yeri
inceleme ekiplerine yard ı mc ı olacağı z. Böylece adli olaylarda ara şt ı rma sonuçları na
en kısa sürede ula şı lacak."
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Hukukçu (LLM,JSD) Mustafa
Tören YÜCEL, uzun yıllar Cumhuriyet Savcılığı yapıp Adalet Bakanlığı bünyesinde çeşitli idari görevlerde çalıştıktan sonra, iki y ıldır
Çankaya Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde hukuk felsefesi dersleri vermekte. Mesleki bilgi ve deneyimini bu kez hoca kürsüsünden
öğrencilere aktaran YÜCEL'in Hukuk Felsefesi ad ındaki eseri, size
bu sayıda önereceğimiz kitaplardan ilki.
Yücel, eserine Nietzche nin
"Yaptığınız işin felsefesini yapmazsanız yalnızca teknisyen olarak
kalırsınız" sözüyle başlayarak bu
kitabın yazılış amacı
nı özetliyor.
Yazann uygulamacılığmdan gen bütününü
len bakış açısının, kitabı
etkilediğini görüyoruz. Uygulamacılann, yaptıkları işin felsefesini
bilmeleri ve yapmalar ı gerekliliği
ile bunun nedenlerini ayr ıntılı
olarak açıklayan YÜCEL, konulan
günlük yaşamdan soyutlamadan
ele almış, herkesin yaşadığı, bildiği, Türkiye'deki hukuk sisteminden alınan örneklerle anlatmış.

Yazar, hukukçularm üniversite
yıllanndan çok da sıcaklık duymadan hatırladıklan hukuk felsefesi
konuları
nı, hukuk okullarmın görüşlerini teorik ayrıntılara fazla
girmeden, genel hatlar ıyla anlatiniş ve kendi duruşunu da okuyucuya bir bakış açısı olarak sunmuş.
Bu da bize göre kitabı bir hukuk
felsefesi tarihi özeti olmaktan
çıkarıp alternatif bir teori haline
getirmiş.
Yazar, özellikle hukukla ahlakm
bağlantısma ağırlık vermiş. Farklı
eğilimleri uzlaştırarak, insancıl ve
çözüme ulaştırıcı bir bakış açısı
sunan yazar, özellikle cezaland ırmanın ahlaki temelini irdelemi ş.
"...Totaliter yakla şı mın hiçbir
ölçüye sığmayan sonuçlarını algılamak olası değildi. Suçlulara kar şı
takımlacak hukuki tavırlarda ahlaki olmak gereği her zamankinden daha fazladır. Aksi takdirde, bugün için marjinal olan suçlulara, yarın yaşlıların sakatların
eklenmeyeceğini kim garanti edebilir... Dünyanın bazı yörelerindeki çağınuz insanları için ahlak
gücünü kaybediyor gibi görülmekte, bazı yörelerde fanatik/
köktenci idelerin kök salması ve
yaygınlaşması
na tanık olunmakta
ise de, hukukun en temel öncüllerini ahlak teonisinden aldığı ve almakta devam edeceğ
i sosyolojik
bir veri olarak göz ard ı edilmemelidir." Yazar, ahlak kurallarının
evrensel olmadığı
nı zaman ve yere
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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göre de değişebilirliğini ifade etmiş: "...Ahlak, varolu şçu bir boşlukta yasalaştınlamaz; her olması
gereken, belli bir toplumun postulatlarına göre formüle edilmelidir..."
Görüldüğü gibi YÜCEL, katı bir
pozitivist yaklaşıma sıcak bakmamakta, doğal hukuk ilkelerinin göz
ardı edilmemesi gerekti ğini savunınakta. Adalet kavramı karşısmda da kendi tavrım ortaya koyarak konuya do ğal hukuk eğilimli
bir bakış açısı getirmekte. "...Zaman ve mekan boyutundarı bağımsız olan doğa yasaları, insan aklı
gibi her zaman ve her yerde aynıdırlar. İşte adalet de öyledir. Bir
kere keşfedildiğinde üniversal ve
değişmez bir formül verebilmektedir. ... Doğal hukuk mensubu
olunmadığında, hukuki soruna
verilecek yan
ıt birinin duygularına,
sezgilerine ve işkembe-i kübrasına
göre mi olacaktır? Hiç kuşkusuz,
duygunun çılcışı ve adaletin pratik
işlevinde aklı
n rolü vazgeçilmezdir. Adalet, adaletsiz duygusu yaratacak şeyin ıslak veya önlenmesi
aktif sürecidir..."
Bu tanımlardan sonra adaletsizlik duygusunun adaleti bulma
sürecindeki öneminden de söz
eden yazar, bu kavramları soyut
olarak bırakmayıp uygulamadan
örneklerle desteklemiş.
" ... Adalet ... adaletsizlik duygusunu do ğuran şeyi düzeltmek
veya bu duygunun do ğmas ına
408
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engel olma yolunda aktif bir süreç
olarak algılanmalıdır... Örneğin bir
gazetede çıkan yalan haberde ismi
geçen üç kişi için tazminata hükmedilirken ikisi hakkındaki dava reddedilmi ştir... Tefrik edilemeyecekler arasında ayrım yapmak adil
değildir.. Yaşam için adalet; yoksa,
adalet için yaşam değil..."
Ayrıca yazar, Amerikan realist
hukuk okulu yakla şımının da göz
ardı edilmemesi gerektiğini belirtmiş, Holmes'un "genel kurallar somut olaylan karara bağlamaz" sözünü referans almış ve her kararın
bir yorum işi olduğunu belirterek
hukuk felsefesinin önemini bir kez
daha vurgulamış.
Kitabın konu başlıkları şöyle:
Hukuk Dogmatiğinin Bilimsel Niteliğ
i, Pascal' m Pensees' den Ünlü
Sözler, Analitik/ Normatif Hukuk,
Hukukta Kaynak Sorunu, Do ğal
Hukuk, Ahlak ve Hukuk Teorisi,
Tarihçi Hukuk, Pozitivist Hukuk,
Uygulayıcılık- Pragmatim, İdealizm, Yararcılık, Sosyal İşlevciliic,
Adalet Kavram ı, Terimler ve
Temel Kavramlar, Kural Yaratmadaki Ölçütler, Kurallar ve Analojiler, Hukuki Yorum, Mantıki
Metod ve Hukuk, Gerekçeli Karar,
Postmodern Hukuk Bilimi, Be ş Dakikada Hukuk Felsefesi, Hukuk
Felsefesinin Değeri. Bu başlıklardan da anlaşılacağı gibi yazar, sistematik ve teorik bir bilimsel inceleme sunmak yerine hukuk ve adalete bir uygulamacı gözünden ve

kitaplar, dergiler
felsefe penceresinden bakman ın
yolunu gösteren güncel bir kaynak
hazırlamış . Terimler, kural yaratmadaki ölçütler, gerekçeli karar
gibi do ğrudan uygulamayla ilgili
olan konuların varlığı da bu tespitimizi do ğrulamakta..
Mustafa Tören YÜCEL' in eserini, hukuku ve adaleti sorgulayan,
hukuk sisteminin sorunlar ına çözüm arayan meslekta şlanmıza hukuk felsefesine uygulamac ı bir
bakış açısı olarak öneriyoruz. (Dilara A ğaoğlu Canay)
ALTERNATIF
İIYLIŞMAZLIK

ÇÖZÜMÜ
(Medeni
Yargıya
Alternatif
Yöntemler)
Dr. Gülgün
ILDIR
Seçkin
Yaymevi, Ankara, 2003
Gülgün ILDIR'm doktora çal ışması olan bu eser, konusunda yap ılan bir ilk çal ışma olarak meslektaşlarımı za önerece ğimiz di ğer
eser.
n
Yazar, hukuki uyu şmazlıkları
makul sürede çözümlenemeyi şinin
tüm dünyada var olan bir sorun olduğu tespitinden hareket ederek
eserini olu şturmuş . Çalışma, Türk
medeni yargılama hukuku alanın-

da, tarafları n uyuşmazlıklarmın
uzla ş mayla çözülebilece ğ i bir
modeli alternatif olarak sunmakta.
ILDIR, öncelikle alternatif
uyuşmazlı k çözümü kavram ını
genel olarak aç ıklamış , amaçlarmı
anlatmış , uygulama alan ını
belirlemiş . Güncelle bağlantılı olarak da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ba ğlamında bu kavramın
n unsurları
adil yargılanma hakkını
ğerlendirmesini
bakımından de
yapmış. örneğin hak arama özgürndan: "... Alternatif uyu şlüğü açısı
mazlı k çözümünde, taraflar aralannda ç ıkmış veya ç ıkabilecek bir
uyuşmazlığm çözümünü ba ğımsız
nn dışı
mahkemelere ya da bunlar ı
da, bir veya birkaç ki şiye bırakmaktadı r... Alternatif uyu şmazlık
çözümünde yargılama faaliyeti yan çöpılmamaktadır... Uyu şmazlığı
k çöşmazlı
zümü için alternatif uyu
zümü yöntemi yöntemlerinin kararlaştırılmış olması , yargının genel yetkisini bertaraf etmez.. Bu nedenlerle alternatif uyu şmazlık çözümü, hak arama özgürlü ğünü zedelemez. Aksine, devlet yarg ın daha kısa süsmda, yargılamanı
rede tamamlanmas ını sağlayarak,
hak arama özgürlü ğ üne hizmet
edebilir..."
Uyuşmazlıkları n devlet yargı smda çözümlenmesinin olumlu ve
olumsuz yönleri tespit edildikten
sonra devlet yargısı , tahkim yargısı ve alternatif uyu şmazlık çözümü kar şılaştırmalı olarak değerlenIBU Dergisi, Sayı 49, 2003
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dirilmiş . " ...Devlet yarg ısında
uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan kanunlar herkes için genel
kurallar koymakla objektifliği sağlamış olur ancak; modem devlet ve
toplum hayatını n gittikçe karmaşıklaşan yapısı ve koşullarmın
hızla de ğişmekte olması nedeniyle... kanunlar her zaman somut
olayda ya şanan soruna çözüm
getirmeyebilir... Özellikle 'süreklilik' gerektiren iliş kiler için, dostane
olmayan bu uyu şmazlık çözüm biçimi onarı lmaz yaralar açabilmektedir..."
Daha sonra alternatif uyu şmazlık çözümü yöntemleri aç ıklanmış. Vakı alarm saptanmas ı yöntemi (fact finding), tarafs ız ön değ erlendirme yöntemi (early neutral evaluation), arabuluculuk
yöntemi (mediation), arabuluculuk- tahkim yöntemi ve k ısa duruş ma (mini trial). " ... Vak ıaların
saptanması ve erken tarafsız değerlendirme yöntemlerinde, tarafs ız
üçüncü kişi, yalnızca bir vakı a hakkmda ya da uyu şmazlığı n devlet
yargısı nda çözümlenmesi halinde,... muhtemel sonuç hakk ında
görüş bildirmektedir... Bu yöntemler doğrudan uyu şmazlığm çözümüne hizmet etmemekle birlikte,
davayı önleyici etkiye sahiptir...
Arabuluculuk ve k ı sa duruşmada
ise.., tarafsız üçüncü kiş i bağlayıcı
olmayan çözümler önermektedir.
Böyle bir çözüm taraflarca benimsenmi ş ise 'ikrar', 'sulh' gibi_
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kavramlar karşımıza ç ıkmaktadır...
Arabuluculuk-tahkim karma yönteminde de tahkime ba şvurularak,
bağlayıcı bir çözüme ula şmış ise
ulaşı lan çözüm kesin hükmün
sonuçları
nı doğuracaktır..."
Bu aç ıklamaları n ardından
yazar, konunun Türk Hukukundaki değerlendirmesini yapm ış.
Hukuk sistemimizde alternatif
uyuşmazlı k çözümü olarak nitelendirilebilecek düzenlemeleri aç ıklamış . Tüketici Sorunlar ı Hakem
Heyeti, Avukatl ı k Kanunu' nda
düzenlenmi ş olan Uzlaş ma, Aile
Mahkemelerinin uzla ştırma yetkisi, Türk iş hukukundaki arabuluculuk ve mecburi tahkim konulan, bu ba ğlamda aç ıklanan konular. Yazar, aç ıkladığı konuların
ardından kendi de ğerlendirme ve
önerilerini belirtmiş : Kullarucılara
ve uygulayıcılasa, alternatif çözüm
yöntemlerinin esnekli ğinden kaynaklanan avantajlarını anlatan bir
eğitim kampanyas ı ile toplumun
her kesiminde bilinç olu şmasını
sağlamak gerekliliği, uygulayıcılann ve özellikle şirket danışmanlarının, çözüme ulaşmayı sağlayacak
alternatif yöntemlerin kullamm ı
konusunda daha cesur olmalar ı gerekliliğ
i, uzlaş ma çabalarına yasa
ile destek verilmesi ve mahkemelerin daha fazla aktif uzla şmaya
yer vermesi, yazar ı
n önerileri.
Yazarın kendisinin de belirtti ği
gibi, devlet yargısının i ş yükünü
azaltıcı etkisi olacak, taraflar
ın çö-
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züm sürecine aktif katılımını mümkün kılacak ve mahkemelere göre
daha yaratıcı çözüm önerileri sunabilecek olan alternatif uyu şmazhk
çözümünün; ülkemizde uygulama
ve tartışılması için kapsamlı bir
kaynak olacağım dü şündüğümüz
bu eseri meslekda şlarımıza öneriyoruz. (Dilara A ğaoğlu Canay)
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ
ÖRGÜTLERI

Muhittin MU-IÇAK,
Seçkin Kitabevi, Ankara 2003.
Yargıtay üyesi Muhittin M ıhçak,
4422 sayılı Çı kar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ve
26.1.2001 tarihli Resmi Gazete'de
yayı mlanan bu konudaki Yönetmelik ve TCK.nun 313. maddesi
uygulama alanları, yapılan de ğişiklikler, benzer örgüt suçlarıyla karşılaştırmaya yer veren Türkiye'nin
kabul ettiği uluslararası sözleşme
ve protokoller ile ilkeleri Yarg ıtay
içtihatlarını dikkate alarak bu kitabı
hazırlamış tır
Konu ile ilgilenenlere yard ımcı
olabilecek nitelikteki kitab ı
öneririz.
TÜRK
MEDENİ
KANUNU

Avukat Talih Uyar tarafmdan
hazırlanan 16 ciltlik Gerekçeli- İçtihatlı Türk Medeni Kanunu tamamlandı. 17934 sayfada, yeni Medeni
Kanun'a uygun 14216 Yarg ıtay
kararı , 1971 H. Veldet Velidedeoğlu ve 1984 M.K.O ğuzman tasarı ları da göz önünde bulundurularak
yazı lan, her hukukçunun kitapl ığmda bulunan yazarm icra ve iflas
Kanunu yanı nda yer alabilecek
nitelikteki kitaplar yazar ın aşağı daki adresinden temin edilebilir:
Av. Talih Uyar, Atatürk Cad.
No.152/5, 506, Körfez İş hanı,
Pasaport/ İzmir.

HUKUK DERG İLERİ
ANTALYA BAROSU DERGISI

Yirmi dört y ıldan beri çıkan
Antalya Barosu Dergisi, özgün havası ve içeriğiyle hukuk dergileri
arasmda özel bir yere sahip bulunmaktadır. Elimize ulaşan 49. sayı sında, hukuk yazıları yanında,
"Anadilinde Eğitim Hakkı ", "Meslek Seçimi" gibi e ğitimcilerin yazı ları da yer almaktadır.
Haberleşme: Meltem Mah. 3822
Sk. Baro Han K:2, Antalya
e-mail: infoantalyabarosu. org.tr

Av. Talih Uyar,
16 cilt, basım
tarihleri değişil
2003, Ankara.
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ÇANAKKALE
BAROSU DERGİSİ

KASTAMONU BAROSU
DERGISI

3. sayısı çıkan Çanakkale Barosu Dergisi'nde, Çanakkale Barosu
ile ilgili haberler yanında, hukuk
yazıları da yer almaktadır.

Eylül 2003 tarihinde ilk sayısı
çıkarılan dergide avukatların ve
stajyer avukatların günlük sorunlarla ilgili güzel yazıları yayımlanmış. özellikle Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Ormanlara Dokunmaym başlıklı yazılar ilgi çekici. Bu sayımızda Kastamonu Barosu'nun 2B ile ilgili Anayasa değişiklilcleri hakkındaki görüşleri ile
birlikte değerlendirdiğinde Kastamonu Barosu'nun ilgi çekici bir
gayret içinde olduğu tespit edilecektir. 28 ile ilgili çalışmanın geniş
bir özetine çevre bölümünde yer
alacaktır.

Yönetim yeri: Eski Mata Sk.
No:5/3, Çanakkale
Tel: (0286) 212 71 71-217 15 95
Fax: (0286) 212 61 25
MUĞLA BAROSU DERG İSİ
Ağustos 2003 tarihli 11. say ısı
çıktı. Arama ve El Koymada Yapılan Değişiklikler, Nasıl İyi ve Başanlı Avukat Olunur ba şhlclı hukuki
yazılar ile Lilcya, Enerji, Baz Istasyonlan, Tanm Reformu gibi genel
konulardaki yaz ıların yer ald ığı
derginin ileti şim telefonu: 0252212
5791.

Kastamonu Barosu Dergisi'nin
yazışma adresi: Kastamonu Barosu, Pİevne Cad.Kemal Kırmızı İş
Merkezi K.6,D.23, Kastamonu; email:kastamonubarosu©hotmafl.com

BURSA BAROSU DERG İSİ
Üç ayda bir, tabloid boy, renkli
yayınlanan Bursa Barosu Dergisi'nin Ağustos 2003 sayısı
nda çeşitli hukuk yazıları yanında "Alt
Düzey Mahkeme Avukatlan Için
İngiliz Avukatlık Kanunu" çevirisi
ilgi çekiyor.
Yazışma adresi, Bursa Barosu
Dergisi, Baro Başkanlığı Yeni Adliye olarak gösterilmiş.
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GÜN IŞIĞI
Eylül'de 7.say ısı çıkan GÜN
IŞIĞI dergisinde ilgi çekici yaz ılar
içinde özellikle Av.Haluk İnanıcı'nm "ÇAG 2002 Seçim Yenilgisi
Bir Dönüm Noktas ı mı?" başlıklı
yazısından söz etmek gerekiyor.
İstanbul Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan söz etmekle birlikte, TBB
hakkındaki önyargılarına karşın,
avukatların ve baroların tümünü
ilgilendiren değerlendirmeler var
bu yazıda. Avukatlığı "meslekçi"
görüşten kurtarmak gereklili ğine
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özel bir önem vermi ş yazar. "Modern avukat (ise) toplumdan bir
talepte bulunurken bunun 'toplumsal me şruiyetini' göstermekle
yükümlüdür," yarg ısına katılmamak mümkün mü? Ya da "avukat
kimliğindeki dönü şümleri yeniden
değerlendirmek" bütün yetkili ve
görevli kurumlara, gruplara ve
avukatlara yönelik de ğil mi?
Derginin yaz ışma adresini
yineleyelim: İstiklal Cad. Mis Sok.
No.18/2, Beyo ğlu/ İstanbul

mak gerekiyor. Kazan, Ba şbakan
Recep Tayip Erdo ğan' m Yargıtay
Başkanı'nın adli yıl açış konuşmasma gösterdiği tepkiden hareketle,
Ambrosetti toplantısında bas ının
i cevabı
yönelttiği bir soruya verdiğ
eleştirmektedir. Soru, "4 kad ın
n koalma" ;cevap," 4 kadm alman ı
şullarını sayma" biçiminde olunca
Turgut Kazan'm kaleminden ilginç,
okunmaya de ğer bir yazı çıkmış
ortaya.
Dergi'nin yaz ışma adresi: Asmalı mescit Sokak No.41-14, Tünel/
Beyoğlu-İstanbul

DERDEST DOSYA
Ağustos-Eylül aylar ını kapsayan üçüncü say ısı nda Av.Önder
Canpolat' ı n "Elektronik İmza"
başlıklı yazısı yanında Av.Osman
Kuntman, Av. Belk ıs Baysal imzalı
yazılar yer alıyor. Av.Berrin Tezgen'm"Adli Tatil Kald ırılmalı nu?"
anketi yanı nda "Yüksek Adalet
Kurumu Üzerine" Prof. Dr. Erdener Yurtcan'la söyleş i ilgi ile okunabilecek yaz ılar.
Dergide özellikle Av.Turgut
Kazan' ın başyazısı üzerinde dur-

ADLİ TIP DERGILER!
ACİ L TIP DERGISI

Eylül 2003 sayısı da geldi. Prof.
Dr. İ. Hamit Hanc ı ile Prof. Dr. Rı fat Tokyay'm editörlü ğünü yaptığı
dergide çeşitli makaleler yayımlanmıştı r. Ankara Üniversitesi Cebeci
Hastanesi Adli T ıp Anabilim Dalı,
Mamak-Ankara adresinden yazış ma yap ılabilir.

TBB Dergisi, Say ı 49, 2003

413

yasalar, tüzükler, yönetmelikler
Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nin iki aylık hazırlık sürecinde Resmi Gazetede
yayımlanmış bulunan yasalar, tüzükler ve yönetmelikler, Resmi Gazete yayırnlanma
tarih ve numarası ile yayımlanmaktadır.
Bunlardan yargı ile ilgili olanlara, meslekta şlanmız için hemen gerekli olabilece ğini
düşündüklerimizin tam metinlerine Ekler bölümünde yer verilecektir.
YASALAR
RG09 Ekim 2003(25254
4973 Mürettebatın Gemide Barınmasına ilişkin (ilave Hükümler) 133 Sayılı
Sözleşmenin Onaylanmasmın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
4974 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Aras ında Yatırımlann
Karşılıklı Teşviki ve Korunmas ı
na ilişkin Anlaşma ve Eki Protokolün
Onaylanmasınm Uygun Bulundu ğuna Dair Kanun
4975 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Aras ı
nda
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
na Ilişkin Anlaşmanın
Onaylanmasmm Uygun Bulundu ğuna Dair Kanun
4976 Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatınmlann
Karşılıldı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanniasının
Uygun Bulundu ğuna Dair Kanun
4977 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Aras ında Yatınmların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4978 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Aras ı
nda Yatırımların
Karşıhkh Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanm Onaylanmasınm
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4979 Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Aras ı
nda Yatırımların
Karşıl ıklı Teşviki ve Korunmas ına Ilişkin Anlaşma ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulundu ğ
una Dair Kanun
4980 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
Federal Hükümeti Aras ında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmas ına iliş kin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
4981 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Aras ı
nda Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Konınmasma İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasınm
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
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YÖNETMELİKLER
RG 16 Ağustos 2003/25201
Yurtiçi ve Yurtdışı Acele Posta Servisi Yönetmeli ğinin 5. ve 16.
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
-

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

RG 17 Ağustos 2003)25202
Vakıflar Genel Müdürlü ğü Personeli Görevde Yükselme ve Atama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkı
nda Yönetmelik
-

Akdeniz Üniversitesi Mesleki ve Teknik E ğitim Bölgesi içindeki Meslek
Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki E ğitim, Uygulama ve
Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller I-lakkmda Yönetmelik

RG 18 Ağustos 2003/25203
- Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans E ğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik
ustos 2003/25204
liG 19 Ağ
Orta Doğ
u Teknik Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama
Yönetmeliği
Merkezi (G İMER)
-

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
na
Dair Yönetmelik

liG 20 Ağ
ustos 2003/25205
ü Personeli Görevde Yükselme
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ğ
Yönetmeliğinin 26. ve 28. Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair
Yönetmelik
-

Doğrudan Yabancı Yatınmlar Kanunu Uygulama Yönetmeli ği

-

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarma ilişkin Yönetmeliğin Ek 4' üne
Bir lüsım Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

liG 21 Ağ
ustos 2003)25206
işçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştınlmasına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
-

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma
ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte De ğişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasas ı Düzenleme
Kurumu Sicil Aniirleri Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliic
- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasas ı Düzenleme
na
Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılması
Dair Yönetmelik
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans E ğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin
14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
RG 22 Ağustos 2003)25207
Askeri Müzeler Yönetmeliginin 16. ve 35. Maddelerinde De ğişiklik
Yapilmasina Dair
Yönetmelik
-

Organik Tarimin Esaslari ve Uygulanmasina iliskin Yönetmelilcte
Değisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

RG 23 Ağustos 2003)25208
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslan
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasma Dair Yönetmelik
-

na
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılması
Dair Yönetmelik

RG 24 Ağustos 2003)25209
18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yap ılacak Törenler
Hakkı
nda Yönetmelik
KG 25 Ağustos 2003/25210
Et ve Bal ık Ürünleri A. Ş. Personelinin Görevde Yükselme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
na Dair Yönetmelik
KG 26 Ağ
ustos 2003/25211
Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci
Maddesinde Değişiklik Yapılmasma Dair Yönetmelik
KG 27 Ağustos 2003/25212
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeli ğ
i
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
-

Gemi Sağlı k Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeli ğinde De ğişiklik
na Dair Yönetmelilc
Yapılması

-

rköy Sağlık Yüksekokulu Lisans Ö ğretim ve
İstanbul Üniversitesi Bakı
na
Smav Yönetmeliğinin 2, ve 23. Maddelerinde De ğişiklik Yapılması
Dair Yönetmelik

RG 28 Ağustos 2003)25213
Sağlık Bakanlığı-Eğ itim Personelinin Nitelik ve Seçim Esaslar ı
Hakkında Yönetmelilc
-

i
Telekomünikasyon Kurumu Yaym Yönetmeli ğ

-

İ stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Ö ğretim ve Smav
Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin De ğiştirilmesi Hakk ında
Yönetmelik

KG 29 Ağustos 2003)25214
Polis Meslek Yüksek Okullan Giri ş Yönetmeliğinin Bir Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
-

n Çalışma izinleri Hakkında Kanunun Uygulama YönetYabancıları
meliği

-

Doğrudan Yabanc ı Yatırımlarda Yabanc ı Uyruklu Personel istihdamı
Hakkında Yönetmelik

-

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü E ğitim ve Ö ğretim Yönetmeliğinin
21. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

KG 31 Ağustos 2003)25215
Milli Savunma Bakanl ığı Akaryakı t ikmal ve NATO POL Tesisleri
İşletme Ba şkanlığı Demirbaş Eş ya Yönetmeliği
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomalan Denklik Yönetmeli ğine Bir Madde
Eklenmesine Dair Yönetmelik
RG 1 Eylül 2003>25216
Gazi Üniversitesi Sa ğlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastaneleri) İşletme Yönetmeli ği
-

i
Inönü Üniversitesi Lisansüstü E ğitim-Öğretim Yönetmeliğ
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003 47

yasalar, tüzükler, yönetmelikler
lİ G 2 Eylül 2003/25217
Istanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye i şletmesi Yönetmeliğinin Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Yönetmelik
-

Sözleşmeli Sa ğlık Personeli Atama ve Nakli Yönetmeli ği

-

Elektrik Piyasas ı Lisans Yönetmeliğinde De ğişiklik Yap ılması
na İlişkin
Yönetmeljk

-

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müş teri Hizmetleri Yönetmeli ğirıde
Değişiklik Yap ılması
na İliş kin Yönetmelik

-

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Mü ş teri Hizmetleri Yönetmeli ğinde
Değişiklik Yap ılması na Dair Yönetmelik

-

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Dan ış ma ve Rehberlik Merkezi
Yönetmeliğ
i

- Galatasaray Üniversitesi Yüksekö ğretime Haz ırlık S ınıflan Öğretim
ve Sınav Yönetmeli ğinin 2. Maddesinde De ğişiklik Yap ılmasına Dair
Yönetmejik
-

Haliç Ünivasitesi Yaz Dönemi E ğitim - Ö ğretim Yönetmeliği

RG 3 Eylül 2003/25218
Çankaya Üniversitesi Lisansüstü E ğitim-öğretim Yönetmeliğinin 14.
Maddesinin De ğiş tirilmesine Dair Yönetmelik
- Çankaya Üniversitesi İngilizce Haz ı
rlık S ınıfı (Hazırlık Okulu) Yönetmeliğinin Ban Maddelerinde De ğişiklik Yap ılması
na Dair Yönetmelik
8G4 Eylül 2003,25219
- İçiş leri Bakanlığı iller idaresi Genel Müdürlü ğü Dernekler Daire
Başkanlığı Merkez ve Ta şra Te şkilatı Kuruluş , Görev, Çal ışma ve
Denetim Usul ve Esaslar ına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yap ılması
na Dair Yönetmelik
-

Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeli ği

-

Islah Amaçl ı Yetiş tirici Birliklerinin Kurulmas ı ve Hizmetleri Hakkında
Yönetmeliğin 87. Maddesinde De ğişiklik Yap ılmasına Dair Yönetmelik
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
-

Eti Holding AŞ Genel Müdürlüğ ü ve Bağlı Ortaklı klar Personel
Yönetmeliği

-

Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A Ş Genel Müdürlüğü Memurları
Disiplin Amirleri Yönetmeli ği

-

Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A Ş Genel Müdürlü ğü Sözleşmeli
Personel Disiplin Amirleri Yönetmeli ği

-

Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A Ş Genel Müdürlü ğü Sicil Raporu
Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeli ği

-

Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A Ş Genel Müdürlü ğü Sözleşmeli
Personel Sicil ve Başarı Değ erlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler
Yönetmeliğ
i

-

ü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde De ğişiklik
Orman Genel Müdürlüğ
Yapılmasına Dair Yönetmelik

liG 5 Eylül 2003/25220
MKE Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde De ğişiklik Yapılmasma
Dair Yönetmelik
-

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü E ğitim-Öğretim
Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

KG 6 Eylül 2003/25221
2003/5996 Evlendirme Yönetmeli ğinde De ğişiklik Yap ılması na Dair
Yöne tmelik
- Emekli ve Malullük Ayl ığı Bağlanmış Olanlarla, Bunlann Kanunen
Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Ayl ığı
n Muayene ile Tedavileri Hakkmda Yönetmelik
Alanları
-

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 26. Maddesinde De ğişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

-

Vücuda Yerle ştirilebilir Aktif T ıbbi Cihazlar Yönetmeli ğinin 24.
na Dair Yönetnıelik
Maddesinde Değişiklik Yap ılması

RG 7 Eylül 2003/25222
Milli Eğitim Bakanl ığı Fen Liseleri Yönetmeli ğinde De ğişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
RG 8 Eylül 2003/25223
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasma
ilişkin Yönetmelik
-

Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine ilişkin Yönetmelik

-

Türkiye İş Kurumu fl istihdam Kurulları Çalışma Usul ve Esaslan
Hakkında Yönetmelilc

RG 9 Eylül 2003)25224
Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Smav Yönetmeli ğinin 22. ve 27.
Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Yönetmeliic
- Anadolu Üniversitesi Sivil Havac ılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerinde De ğişiklik
Yapılması
na Dair Yönetmelik
-

Doğuş Üniversitesi Lisans E ğitim-Öğretim ve Sı
nav Yönetmeliği

-

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu E ğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği

RG 10 Eylül 2003)25225
Dis Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve iş leyişine İlişkin Esas ve
Usullere Dair Yönetmen
- Tütün Mamulleri ile ilgili Fabrilcalarin Kurulmas ı
na, Bu Mamullerin
Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yap ılmasma Dair Yönetmelik
RG 11 Eylül 2003)25226
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeli ğ
i
-

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeli ği

-

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeli ğ
i

-

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeli ğ
i

RG 12 Eylül 200/25227
Radyofarmasötik Yönetmeli ğ inin Bir Maddesinde De ği şiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
-

Inönü Üniversitesi Lisansüstü E ğitim-öğretim Yönetmeliğine Geçici
Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

RG 13 Eylül 2003/25228
İ stanbul Üniversitesi Yurtlar Yönetmeli ğ inin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
RG 14 Eylül 2003/25229
Dum1upnar Üniversitesi Lisans E ğitim Öğretim ve Smav Yönetmeliğinin Geçici 6. Maddesinin De ğiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi E ğitim-öğretim ve Smav
Yönetmeli ğ inin 25. Maddesinde De ğişiklik Yap ılmasına Dair
Yönetmelik
liG 15 Eylül 2003/25230
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Aras ındaki Serbest Ticaret
Anlaşmasına ilişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği
-

Jandarma Kantin Yönetmeli ği

-

Araç Muayene tstasyonlarınm Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi
Hakkında Yönetmelikte Değiş iklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

liG 16 Eylül 2003/25231
Maltepe Üniversitesi ön Lisans ve Lisans E ğitim-Öğretim ve S ınav
Yönetmeliği
RG 19 Eylül 2003/25234
HAkinıler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkmda Uygulanacak Atama ve
Nakil Yönetmeliğinde De ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
nav
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans E ğitim-Öğretim Süresiyle Sı
ve Değerlendirme Esaslarına iliş kin Yönetmelilcte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelilc
-

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans E ğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 20. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

-

Gazi Üniversitesi Göç Araştırma ve Uyğülama Merkezi Yönetmeliği

IBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
RG 20 Eylül 2003/25235
- Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçele ştirilmesi ve
Raporlanmasma Pi ş kin Esas ve Usullere Dair Yönetmelilcte De ğişiklik
Yapılmasına Pişkin Yönetmelik
- 4688 sayılı Kamu Görevlilefi Sendikalar ı Kanunu Kapsam ına Giren
Kurum ve Kuruluşları
n Girdikleri Hizmet Kolları
nı
n Belirlenme-sine
iliş kin Yönetmelikte De ğişiklik Yap ılmasına Dair Yönetmelik
-

Bankalar
ın Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkı
nda Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasma Dair Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Lisans E ğitim-öğ retim Süresi 'ile S ınav ve
Değerlendirme Esaslar ına iliş kin Yönetmeli ğ in 17. Maddesinde
Değişiklik Yap ılması
na Dair Yönetmelilc
RG 21 Eylül 2003)25236
Gazi Üniversitesi Türk Halkbilin ıi Araştı rma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliği
liG 23 Eylül 2003)25238
- TKİ Kurumu'nun 4734 say ılı Kamu ihale Kanununun 3/g Maddesi
Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Al ımlar
ında Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik
KG 24 Eylül 2003,25239
2003/6102 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer De ğiştirme
Yönetmeliğinde De ğişiklik Yap ılması
na Dair Yönetmelik
2003/6104 Memurlara Yap ı lacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde be ğişikrnc
Yapılması Hakkı
nda Yönetmelik
-

Motorlu Araçlarm Motorlanndan Ç ıkan Gazların Havayı Kirletmesine
Kar şı Alı
nacak Tedbirlerle ilgili Tip Onay ı Yönetmeliğ i (70/220/AT)

RG_25 Eylül 2003/25240
Sanayi ve Ticaret. Bakanl ığı Arş iv Yönetmeliğinde Değişiklik Yap ılması
na Dair Yönetmeljk
-

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl ığı Mal ve Hizmet Al ımı ihale
Yönetmeliği
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
-

Sakarya Üniversitesi Lisanstlstü E ğitim ve öğretim Yönetmeli ğinin 4
üncü Maddesinde De ğiş iklik Yapılması ve Bir Geçici Madde
Eklenmesine Dair Yönetmelik

KG 26 Eylül 2003/25241
Karayolları Trafik Yönetmeli ğinde De ğişiklik Yap ılması na Dair
Yönetmelik
- özürlü ve Eski Hükümlü Çal ıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak
Kesilen Paralan Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kurulu şu ile Çalişma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-

inde
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeli ğ
kin
Yönetmelik
İliş
Değişiklik Yap ılmasına

KG 27 Eylül 2003/25242
na Dair Yönetmelik
ihracat Yönetmeliğinde De ğişiklik Yapılması
-

i
Sabancı Üniversitesi Temel Geli ştirme Prograrm Yönetmeli ğ

-

i
Sabancı Üniversitesi Lisans ö ğrenimi Yönetmeli ğ

-

i
Sabancı Üniversitesi Lisansüstü ö ğrenimi Yönetmeliğ

KG 28 Eylül 2003/25243
Boğaziçi Üniversitesi-Suny Binghamton Üniversitesi Uluslararas ı Ortak
i
Lisans Programları Eğitim ve ö ğretim Yönetmeli ğ
KG 30 Eylül 2003/'25245
Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği
-

i
Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeli ğ

-

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal. ve NATOPOL Tesisleri
i
İşletme Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğ

- Emniyet Genel Müdürlü ğü Adına Polis Akademisi ve .Diğ er Fakülte
ve Yüksek Okullarda Okuyan ö ğrencilerden Almacak Tazminata Dair
Yönetmelik
-

Yapı, Tesis ve Onar ım Işleri İhalelerine Kat ı lma Yönetmeliğnde
Değ
i şiklik Yap ılması na Dair Yönetmelik
IBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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yasalar, tüzükler, yörıetmelikler
-

iller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeli ğinde De ğişiklik
Yapılması
na Dair Yönetmelik

-

Botaş (Ceyhan) Liman Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılması na Dair
Yönetmelik

-

Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunun Topianma ve Çal ış ma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeljk

-

Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve ihale Yönetmeliği

- TEİAŞ'nin 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca
Yapacağı Mal ve Hizmet Al ımları
nda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik
KG 01 Ekim 2003)25246
- Taşınmaz Mal Zilyetli ğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi hakk ında
Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslanna Dair Yönetmeli ğin De ğiştirilmesine Dair Yönetmelik
-

Türk Bayrakli Gemilerde Bayrak Devleti Ad ı na Hareket Edecek
Kuruluşları
n Seçimi ve Yeticilendirilmesine Dair Yönetmelik

KG 02 Ekim 2003/25247
Bayı
ndırlı k ve İskM Şürası ile Toplu Konut Şürası Yönetmeliği
KG 03 Ekim 2003/25248
Enerji Piyasası
nda Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Ki şilerin Ba ğımsız
Denetim Kurulu ş larmca Denetlennıesi Hakkmda Yönetmelik
KG 04 Ekim 2003,25249
özel Radyo ve Televizyon Kurulu şlarını
n Uyması Gerekli Asgari idari
ve Mali Şartlarla Yayı n Alanı, Yayı n Saat ve Süreleri Hakk ında
Yönetmeli ğin Ek 1. Maddesinde De ğişiklik Yap ılması na Dair
Yönetmelik
- Radyo ve Televizyon Kurulu şları
na Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları
ve Bunlara İliş kin ihale Usulleri ile Yaym Lisans, ve izni Yönetmeli ğine
Ek YapilmasmDair Yönetmelik
-

ihalelere Karşı Yapılacak idari Ba ş vurulara Ait Yönetmelikte De ğişiklik
Yapılması
na Dair Yônetinelik
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
KG 07 Ekim 2003/25252
Türkiye Selüloz ve Ka ğı t Fabrikaları AŞ (SEKA) Personeli Görevde
Yükselme Yönetmeli ğinde De ğişiklik Yap ılması Hakkı nda Yönetmelik
-

idari Yargı Iükim ve Savc ıları Hakkı nda Uygulanacak Atama
Yönetıüeliğinde De ğişiklik Yap ılmasma Dair Yönetmelik

-

Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yard ı m Sandığı Genel
Yönetmeli ği

KG 08 Ekim 2003/25253
Sakarya Üniversitesi Sürekli E ğitim Merkezi (SAÜSBM) Yönetmeli ği
-.
KG 09 Ekim 2003/25254
nın Nitelikleri, Atanmalan ve Görevde
İçişleri Bakanlığı Memurları
Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
-

Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Dan ışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

-

Ağaçlandırma Yönetmeliği

-

Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü E ğitim ve öğretim Yönetmeliği

KG 10 Ekim 2003/25255
Masa Tenis! Hakem Yönetmeli ğinde De ğişiklik Yap ılmasına Dair
Yönetmelilc
-

Gı dalarm Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

liG 11 Ekim 2003/25256
İstanbul Üniversitesi Lisansüstü E ğitim ve ö ğretim Yönetmeliğinin 43
üncü Maddesinde De ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KG 12 Ekim 2003/25257
Zira! Karantina Yönetmeli ğinde De ğiş iklik Yap ılmas ı na Dair
Yönetmelik
nın Uyması Gerekli Asgari idari
- özel Radyo ve Televizyon Kurulu şları
ve Mali Şartlarla Yayı n Alanı, Yayı n Saat ve Süreleri Hakk ında
i şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikte De ğ
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yasalar, tüzükler, yönetmelikter

-

Radyo ve Televizyon Kurulu şlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartlan
ve Bunlara ilişkin ihale Usulleri ile Yayın Lisansı ve izni Yönetme]iğinde Değişiklik Yapılması
na Dair Yönetmelik

- Inönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans E ğitim-Öğretim ve S ınav
Yönetmeliğinin 11. Maddesinde De ğişiklik Yapılması na Dair Yönetmelik
- Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Ö ğretim ve Sı
nav Yönetmeliğinin 4., 19., 21. Maddelerinin De ğiştirilmesi ve Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkmda Yönetmelik
RC 14 Ekim 2003/25259
Vücut Dışı
nda Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
- Türkiye Elektrik Dağıtı m Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü istisna
Kapsamındaki Mal ve Hizmet Al ımları İçin Satı nalma ve !hale
Yönetmeliğ
i
- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlü ğü Personelinin
Görevde Yükselme Yönetmeli ğinde De ğişiklik Yapılması na Dair
Yönetmelik
KG 15 Ekim 2003/25260
2003/6142 Devlet Memurlar ı Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kald ı nlmasma Dair Yönetmelilc
-

4123 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmas ına Dair
Yönetmelik

-

Tababet Uzmanl ık Yönetmeli ğ inin Bir Maddesinde De ğişiklik
Yapılması
na Dair Yönetmelik

-

Tarım ve Köyiş leri Bakanlığı Teş kilatlanma ve Destekleme Genel
Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeli ği
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TÜRKİYE BAROLAR BIRLI ĞI DERG İS İ'nin Ekler bölümü, elimizin alt ı nda
bulunmas ı n ı istediğ imiz, ancak gözümüzün önünde bulunmas ın ı istemediğ imiz
önemli bilgileri, metinleri bünyesinde saklayacakt ı r. Dörgi'nin okunması n ı
zorlaştı racak, ancak kimilerinin ayr ı ntı ları na önem verdi ğ i uzun metinlere,
yasalara, tüzük ve yönetıneliklere burada yer verilecektir.
Biz bu bölüme kendi aram ızda, eski evlerin vazgeçilmez temiz, düzenli, ancak
göz önünde bulunmayan bölümünden esinlenerek Filler diyoruz.
Büyük ihtiyaçlara cevap verecek bölümün gelece ğ i de sizlerin öneri ve
dilekleriyle şekillenecektir.

TBB BAŞKANI ÖZDEMİR ÖZOK'UN
2003-2004 ADLI YIL AÇILI Ş
TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMANIN
TAM METNI AŞAĞIDADIR:
"2003-2004 Yargı yılı açılış törenine
onur veren say ın konuklar, sayın ıiıeslektaşlarım, yazı lı ve görsel bas ınımızın sayın
temsilcileri sizlere sayg ılarımı sunuyorum.
Bugün yasal dayana ğı n ı n yanı nda,
güzel ve anlaml ı bir geleneğin sonucu olarak törenle karşıladığımız yeni adli y ıla,
tüm iyimserli ğimize karşın, yine buruk,
yine moralsiz, yine s ıkıntılı giriyoruz. Yıllardır, her adli yıl açıl ışında yapılan konuşmalara, eleştirilere, önerilere ve yakınmalan karşın, yarg ı erkini ayakta tutmas ı gereken temel konularda hiçbir ciddi çözüm
üretilememi ştir. İlkesel ve kurumsal sorunlara çağa uygun, insan haklarının güvencesi olan "adil yargılanma hakkı" alanında
ciddi ve kapsaml ı düzenlemeler düşünülmediği, planlanmad ığı ve yaşama geçirilemedi ği için Adalet Bakanları bile kamu
oyunun gözleri önüne serilen ac ı gerçekler
karşı s ında çözümsüzlükleri itiraf etmek
durumunda kalınışlardır.
Ben yarg ıyı ve yargılamayı bir bütün,
ortak çaba sonunda ortaya ç ıkan ürünü
yani adaleti de ortak değerimiz olarak kabul
ediyorum. Bu bütünün bir parçası olarak
yapacağım değerlendirmenin içtenli ğine
inanmanızı , bunun özeleştiri olarak kabul
edilmesini rica ediyorum.
ın, yarGelinen bu noktada, yurttaşlar
gıçların, savcılann, avukatların ve sorunu

çözmekle görevli olan tüm yetkililerin
kaygı ve yakınmaları artarak sürmektedir.
Kuşkusuz, yarg ının sorunlarını toplumun
genel sorunlarından soyutlamaya olanak
yoktur. Yargı , ya di ğer kurumların yozlaşmasmdan etkilenerek, ya da kendine özgü
özel nedenlerle iyi bir görüntü vermemektedir. Üstelik bunu yukarda da belirttiğim
gibi tek başıma da söylemiyorum, biraz
önce dinledi ğimiz Sayın Yargıtay başkanı mız başta olmak üzere önceki Yarg ıtay
başkanlan, emekli ve halen görev ba şında
olan yarg ıçlar, savc ılar ve Hakimler Savc ılar Yüksek Kurulu üyelerinden de ayn ı
doğrultuda yakınmalar gelmektedir.
İlk bakışta, yı llardır uygulanan yanlış
ve çarp ı k politikaların, toplumsal dokumum zedelemesi ve ki şisel çıkannı, toplumsal çı karın önünde tutan bir s ı n ı fın
sosyal ve ekonomik ilişkilere egemen olması, bunca sıkıntının kaynağı gibi gözükmektedir. Sosyal ve moral de ğerlerdeki bu
çözülme, toplumun hak, adalet, hukuk
anlayışında ve yarg ıdan beklentilerinde
de büyük de ğ i şiklikler yapm ışt ır. Her
alandaki, her sektördeki çözülme ve itibar
kaybı birbiçimde giderilebilir, ancak toplumun, hak, hukuk ve adalet anlay ışında
ciddi güven kayb ı , ki şisel ve toplumsal
ağır travmalara neden olur ve olmaktad ır.
Günümüzde ya ş ad ığı m ız toplumsal
yozlaşmanın 20-25 yı ldan bu yana başladığı ve hızlandığı gözden kaçmamal ıdı r.
1980 rejimi ile birlikte siyasal sistemde deği şik bir anlayış egemen olmaya başlamıştır. Yerleşik siyasal kurumlan bir kenara
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iten, "başma buyruk lider" tipi ortaya ç ıkmıştır. Bu bağlamda tatlı-sert, samimi, kamil
devlet adam ı görünüşünden "kurtarı c ı
baba" tipine dönü şüm yaşanmıştır. Ülke,
siyasal kurumlar üstü, onlar ı kaale almadan, etrafindaki seçilmemi ş, siyasal ve hukuki sorumluluğu bulunmayan ki şilerle
hareket ederek kararlar alan ve uygulayan
"Anayasa bir kez delinmekle ne olur",
"Hesabım ı ben ancak Allah'a veririm",
"Verdimse ben verdim" diyebilen siyasal
otoriteler tarafından idare edilmi ştir.
Bu yönetim biçimi hukuk devletini y ıpratırken, ayn ı zamanda, demokratik sistemin güvencesi olan laik yönetim anlayışmdan da ödün vermiştir. 1982 Mayasası 'na din derslerini zorunlu hale getiren
bir madde konulmasıyla başlayan ödünler, İmam Hatip Liselerinin ara meslek lisesi
olmaktan çıkar
ılıp kuruluş amaçlarma aykırı statüye getirilmesi, seçim kürsülerine
Kur'an konulmas ı, meydan nutuklar ında
ayetler okunmas ı , bütünlük ve istikrarın
korunmas ı bahanesiyle Türk-İslam sentezinin kullanılması, devlet radyo ve televizyonundan tarikatların tanıtımı ve özendirilmesi, devlet büyüklerinin yakınlarının bir
tarikat şeyhinin kabri yanında gömülmesi
ile uzayıp giden eylem ve davran ışlar bu
günlerin habercisi ve haz ırlayıcısı olmuştur.
Böyle bir yap ının örneğini Il. Abdülhamit yönetimi zaman ı nda bu toplum
bütün boyutlarıyla yaşam ıştır. Günümüzde de çağdaş bir yapısal görüntü içerisinde ayn ı siyasal rejimin tekrarın ı n
1980'lerden bu yana hayata geçirildi ğini
görüyoruz.
Bu gün bu sistem, 1920 ve 1930'lar ın
"iyi toplum" imgesinin karşısına yeni bir
seçenek olarak ç ıkarılmakta ve bu sistemin
savunucuları cumhuriyeti bireycilik ve
demokrasi ad ına kıyasıya eleştirme cesaretini gösterebilmektedirler. Bu şekilde
Türkiye Cumhuriyeti'ni "zaman" ve "mekan" dan arındırarak test etmek haks ızlık
olduğu gibi "tarih d ışı" bir çabadan da
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öteye gidemez: Bu bağlamda, yapıtaşların ın yerlerine oturtulmad ığı bir düzende
"her özgürliil" talebi asl ında bir ."imtiyaz"
isteği haline dönüşmektedir.
Oysa Türkiye Cumhuriyeti sürekli bir
çağdaşlaşma projesidir. Yaşamın her alan ın ı n bu do ğ rultuda dönü ş türülmesini
amaçlamış uzun bir süreci ifade etmektedir.
Bir geçi ş değildir. Bu anlamda olu şum hala
devam etmektedir. Cumhuriyetin varsa
noksanlıklarım aklın ve bilimin ışığında gidermeye çalışacağız, yapamad ıklarmı birlikte yapacağız. Bu bağlamda cumhuriyetten ve "olmazsa olmaz" ko şulu demokrasiden yana sivil güçlerin el ve gönül birli ği
içinde yapacakları pek çok şey vardır; bizler bu görevden kaçma lüksüne sahip değiliz, bizler bu günler için varız.
Cumhuriyetin kazanımlannın birer, birer yitirilmesi yan ında, sosyal ve moral değerlerdeki çözülme, toplumun hak, adalet
ve hukuk anlayışını da etkilemiş, yargı ve
onu oluşturan kurumlar ciddi bir "güven"
kaybına uğramıştır.
Konuyla ilgili olarak ara ştırmalar yapan çeşitli kuruluşların elde ettikleri sonuçlar incelendiğinde; kamuoyunun "Yargı sistemi ve yarg ılama işlemlerine" güveninin bir çok kamu kurumundan sonra
geldiği ve s ıralamada gerilerde kald ığı
gözlenmektedir.
Kurumlar da ki şiler gibi, saygınlıklarmı
kendileri yaratır ve kendi davran ışlar
ı ile
korurlar. Biz kendi kendimize ne kadar
"saygınlık", "mahabet" atfedersek edelim,
ki şisel zaaflanmızın sonucu yarattığımız
olaylar, toplumun önem verdi ğ i, hassas
konulardaki tepkisizli ğimiz, ya da tepkimizi
ortaya koyarken yapt ığımı z basit davranışlar, toplumun kaderinde yadsınamaz
yeri ve önemi olan bu kurumu, yarg ıyı yaralamaktadır, zedelemektedir. Ceza ve usul
yasalarındaki normlar, ulaşılamaz kürsüler,
saygınlığı geri getiremez ve sağlayamaz.
Üzülerek söyleyeyim ki, yüce Yargıtay'da
bir daire başkanlığı seçiminin anla şılmaz
inatlaşmaya dönüşmesi ve sonunda soru-

ekler
nun uzlaşı ile değil, yasa ile çözülmesi kadar, tepki olarak oy verilen isimler yarg ının
üzerine titredi ğimiz, saygrnl ığı na ve güvenine gölge düşürmüştür.
Sorun, bu basit örnek olayla s ınırlı kalmı yor. Yerel mahkemelerden Yarg ıtay'a,
Anayasa Mahkemesinden, Yüksek Seçim
Kurulu'na kadar bir çok yarg ı merciinde
kamuoyu önünde sergilenen olaylar, yargıya güveni azaltmaktad ır. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce ve sonra seçime katı lanlarla ilgili olarak, adli mahkemelerde, Anayasa Mahkemesinde ve Yüksek
Seçim Kurulu'nda verilen kararlar uzun
yıllar tartışı lacak niteliktedir. Bugün Avruı Mahkemesi'nde bireysel
pa insan Haklar
baş vuru sonucunda devlet olarak tazminat
ödemeye mahkum olduğ umuz davaların
çoğunluğu, yargının kusuru sonucu ortaya çı kan tablonun ürünüdür. Bu eksiklikleri, ceza yargılamasını n uzunluğu, sanığı
yargı lamada bulundurmadan karar verilmesi, yakı nanm iddiaları için tam ve etkili
bir araştırmanın yapılmaması , duruşmada
sanığın avukatı olmadan yargılanması biçiminde ve benzeri nedenler olarak s ıralayabiliriz. Tüm bu eksiklikler yarg ının ürünü
olup, yargı lamaya gereken önemin verilmediğini göstermektedir. Daha ac ısı, uluslararası ortamda, Türkiye'de yap ılan yargılamalarda Avrupa standartları na uygun
kararlar çıkamayacağı ön yargı sı ile "yasa
yolların ın tüketilmi ş olması " koşulunun
aranmamaya başlanmış olmasıdır. Yine bu
anlamda son günlerde, "Türkiye'nin yatırı m ikliminde eksik olan en önemli unsur,
şeffaflık ve hukukun üstünlü ğüdür" yakınmalann ın batılı ülkelerce dillendirilmesi
çok anlamlıdır. Böylece "Türk Yarg ı Sistemine" güvensizlik, ulusal ölçekten ç ıkıp
uluslararas ı boyuta ulaşmıştır.
Montequieu'nun da belirtti ği gibi
"her şeyin sonunda adil bir mahkemenin
bulunabileceği inancı , toplumda en büyük
güven duygusunu Sa ğlar" bu denli
önemli olmasna karşın,gelmiş geçmiş tüm
iktidarlar, konuya yeterli özeni ve duyarlılığı göstermemişlerdir.

Cumhuriyetin ilk yılları dışında adalete
ve yargıya hükümet programlarında gereken yer verilmemiş, bütçelerde "Adalet
Bakanlığı 'na" ayr
ılan pay di ğer bakanlıkların çok gerisinde kalmıştır. 18 Mart 2003
günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 59. Hükümet program ında hukuk,
yargı ve adli sistemimiz için, bizim de kat ıldığımız doğ ru tespit ve çözümler bulunmasına karşı n, Adalet Bakanl ığı bütçesi
%o 78 olarak bağlanmıştı r. Programdaki
açıklamalar, ortaya konulan çözüm önerileriyle, bunları n gerçekleşmesi için ayrılan
bütçe, hukuk sistemimizde ve yarg ıda yaşanan sorunların giderilmesinin yak ın zamanda mümkün olamayaca ğını ortaya
koymaktadır.
Yargının yapısal sorunlanna yüzeysel
yaklaşmak yerine, bağımsı z, yansız, güçlü
ve adil bir yarg ının ve de yargılanmanın
gerçekleşmesi için düzenleme, düzeltme,
iyileştirme değil köklü bir "Yargı Reförmu"nun acilen gerçekle ştirilmesi gereklidir. Bu konuda söylenenleri tekrar etmeden, önerilerimizi sat ır başlanyla şöyle sıralayabiliriz; eğitim baş ta olmak üzere, yarg ılamayı hızlandırarak adaletin gecikmesinin önlenmesi, yargıç, savcı ve adliye çal ıunşanlar
ının yaptıkları işin önemi ve yoğ
una uygun konuma getirilmesi, adliyeluğ
lerin bina, araç gereç yönünden yeterli donanıma kavuşturulması, bilirkişilik kurumunun mutlaka disipline edilmesi, adli kolluk güçünün kurulmas ı ve her yönüyle
Cumhuriyet savc ı larına bağlanması , cezaevi ve infaz kurumlarını n "insana yaraşır" hale getirilmesi ve hepsinden önemlisi
yargı bağıms ızlığın ı n önündeki yasal ve
anayasal engellerin kald ırı lmasıdır.
Kan ımızca "Yarg ı Reformu"nun ilk
ayağını "Hukuk Ö ğretimi-Hukukçu E ğitimi" oluşturmalıdı r. Adalet mademki devletin-mülkün temelidir, o halde devlet de temelini oluş turan hak ve adalet uygulayıcıları na özel özen göstermelidit Ülkemizde
iki kurum Türk Ulusu ad ına görev yapmakta ve karar vermektedir. Bunlardan birisi seçimle olu şan Türkiye Büyük Millet
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Meclisi diğeri ise bağımsız yargıdıL Bu nedenlerle nitelikli hukukçu yeti ştirmek büyük önem taşımaktadır. Bir yarg ıc ın söylediği gibi "Tanrıya dua edin; sizi yargıç
kimliği kazanmamış , ya da kaybetmiş memurlaşmış bir yargıç önüne çıkarmasın."
İşte o zaman adil yargı lanmanın ne olduğunu anlars ı n ız.
Yargı bağlamında "siyasallaşma" iddiası da çok büyük önem taşı maktadır. "Siyaset" kesinlikle kötü ve kaçınılması gerekli bir şey, değildir. "Siyaset" ülke, devlet
ve insan yönetimi olarak tanımlanmaktadır.
"Toplum yönetiminde karar alma sürecine
katılma" ve "toplumda çatışan çıkarların
uzlaştırılması" da siyaset kapsam ında düşünülmelidir. Siyasi partiler, anayasam ıza
göre, demokratik sistemin vazgeçilmez
unsurlarıdı r. Siyasi partiler özgür, kendi
hakkında karar verme yetisine sahip bireylerin bir fikir etrafı nda toplanarak meydana
getirdikleri örgütlerdir. Onlar kendileri için
değil, toplum için hak arama pe şindedirler.
Bir bilim adam ı, pek çok unsura ek olarak
"partiler toplumda tek, dar bir ç ı kardan
daha fazlas ı n ı temsil etmeye yönelmi ş
kurumlard ır" diyor.
Kişilerin bir siyasi partiye üye olmas ı
ve sonra ayrılması , onun yans ızl ığı nı ve
bağımsızlığını etkilemez, kamu görevi sırasındaki çal ışmalar
ına olumsuz etki yapmaz.
Ancak, yaşamda bireyler çok disiplinli
demeklere, cemaatlere ve tarikatlara bağıml ı
olabilmektedirler. Bir tarikata, bir cemaate
girmek sı radan bir demeğe veya bir siyasi
partiye üye olmakla ayn ı anlama gelmez.
Bunda bir kuruluş a üyelikle, bir fikre kendini adama arasında ciddi bir ayrım yapmamı z gerekir. Bireyden önce var olan ve bireyi
yok sayan tarikat ve cemaat mensuplarm ın
ölesiye bağl ı oldukları inancı n gücüyle
oturdukları kürsüler, bulunduklan makamlar ve koltuklarda nas ıl demokrat olunur,
nasıl tarafs ız ve yansız kalmır?
Toplumun her kesiminde dile getirilen
önemli bir konu da; "rü şvet ve yolsuzluk"
iddialarıdı r. Toplumu çürüten yozla şma,
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çürüme, bozulma, kokuş ma sözcükleriyle
anlam benzerli ği taşır. Yargıda yozlaşma,
hukuk idesinden uzakla şma ile doğru
orantılıdır. Bu sap ışın insanlara çok acı vereceği, topluma büyük y ıkımlar getireceği
yadsınamaz. Yolsuzluk yozlaşman ın bir
görüntüsüdür. Bireysel ve toplumsal yozlaşmayı besleyen çok önemli bir davran ış
biçimidir. Yarg ıda söylenen ölçüde olup
olmadığını bilemem, ancak yolsuzluk söylentileri de önemli bir boyuta ulaşmıştır.
Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz'in "Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması" raporunda oldukça karamsar bir tablo ortaya ç ıkmıştır.
Yine aynı konuyla ilgili olarak TÜS İAD
tarafından yaptırı lan araştırmada da rüşvetin yaygınlığına ilişkin algı lama skalası nda mahkemeler % 40.7 ile yer almaktadır. "Her kurulu şta, her toplulukta böyle
şeyler olur" özrü ve savunınası yargı için
asla geçerli olamaz. Çünkü, adalet, içinde
hiçbir yabancı unsura tahammülü olamayacak kadar narin ve hassast ır. En ufak
bir yabanc ı unsur, adaleti kirletir; bozar,
hiçe indirger. Bunun içindir ki, yarg ı ile
ilgili söylentiler, dedikodular toplumda
önemle izlenmekte, belki de büyütülmektedir. Ancak öyle iddialar, kimlik ve ki şilikleri belli ki şiler tarafindan ortaya atılmaktadır ki, inanmamak da mümkün de ğil...
Devleti oluşturan yasama, yürütme ve
yargı erki mensupları hakkında böylesi iddia ve tespitlerin giderilmesi için acil önlem
almanın zaman ı gelmiş ve hatta geçmektedir. Yolsuzluk, rü şvet ve yozlaşmanın giderilmesi yönünde anayasa ba şta olmak
üzere ceza ve idari mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması şarttır.
Yolsuzluk karne notunun dü şüklüğünde mevcut teftiş sisteminin etkisi büyüktür. Bir ülke dü şününüz ki 57.000 müfettiş ve müfettiş yetkisine sahip elaman ı
bulunsun, fakat yolsuzluklar s ı ralamas ında dünya dördüncüsü olsun.
Türkiye'de mevcut 1.675.000 kamu
çalışanının 980.000'i hakk ında inceleme ve
soruşturma baş latı lmış, bir bölümü hakkında dava aç ı lmıştır. Kamu kurum ve ku-
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ruluşlanndaki tefti ş kurullarının da, siyasal
iktidarlann emir ve talimatları doğrultusunda işe başlayan ancak, bağımsız inceleme
yapabilen bir konuma getirilmesi gereklidir.
Geçmiş kültürümüzden gelen "Devlet,
Hak ve Adalet" birlikteli ğiyle, çağdaş yaşamın kazanımı olan "Hukuk Devleti ve
Hukukun Üstünlü ğü" kavramları Türk
halkının ortak hafızasında yer etmiştir. Bunun doğ al sonucu olarak, her kesimden
insanımız, ister aydın, ister işçi, ister esnaf, ister köylü olsun, e ğer yargı adil, hızlı
ve düzenli i şleyecek olursa, toplumu ve
onun kurumlannı çürüten tüm engellerin
ortadan kalkacağı na inanmakta ve neredeyse tüm sorunlarını n çözümünü bağımsız ve adil yargıda görmektedir. Siyasal
iktidarlar, artı k toplumsal bir istek ve beklenti haline gelen bu hakl ı ve ortak inanca
duyarlılık göstermeli ve gerekli önlemleri
almalıdır.
Bunun ilk adımı Cumhuriyet Savcı ları n ı n yasal yetkilerini, duraksamadan
bütün etkinliği ile kullanmalarıdır.
Kamu idaresi alanında da önemli reformların yapılması gereklidir. Kamu reformundan amaç, kamu yönetiminin yurtta şa
beklediği hizmetleri hızl ı , ucuz, etkin ve
kaliteli; denetlenebilir ve hesap verilebilir
bir biçimde sunabilmesinin sağ lanmas ı
olmalıdır.
Kamu görevlilerinin, görev tanımlan,
sorumluluk, yukumlülük ve yetki alanları
net bir biçimde belirlenmelidir. Sorumsuz
kiş ilerin devlet yönetiminde söz sahibi olmalarını n kesinlikle önüne geçilmelidir.
Kamu görevi etiğ inin güçlendirilmesi için
"kamu etik ilkeleri" olu şturularak tüm
kamu görevlilerinin bu ilkelere uygun bir
biçimde davranmas ını sağlayıcı disiplin
suç ve yaptırım sistemi olu şturulmalıdır.
Demokratik idarenin ve saydam yönetimin sağlanması amacıyla "Bilgi Edinme
Hakkı", "Idari Usul" ve "Sı r kavram ının
yeniden belirlenmesi" ile ilgili yasalar ın
hızla çıkarılması gereklidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ceza kovuşturması bakımından sahip
oldukları bağışıklık sınırlandırılarak, "dokunulmazlık" konusu yeniden ele alınmalıdı r. Yolsuzluklarla mücadelede milletvekili
dokunulmazl ıklarının kaldırı lması tek çareymiş gibi gösterilmektedir. Oysa hemen
belirtelim ki, parlamenter dokunulmazl ık
çok uzun mücadeleler sonucu elde edilmi ş
vazgeçilmez bir kazanımdı r. Milletvekillerinin kürsü dokunulmazl ığı korunmalı,
yasama dokunulmazlığı yasama çalışmalarını hiçbir şekilde engellemeyecek biçimde düzenlenmelidir.
Türk Ceza Kanunu'nun memur tan ımın ı düzenleyen 279.maddesi değiştirilerek, kamusal işler ve faaliyetlerde işlenen
suçlar bak ım ından kamusal fonksiyon,
görev ve yetki üstlenmi ş herkesi kapsayan
bir kamu görevlisi tan ımına yer verilmelidir.
3628 sayı lı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüş vet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu'nun içeri ğ ine gerçek anlamda
rüşvet ve yolsuzluklarla mücadeleyi içeren hükümler ilave edilerek, mal bildirimi
ı bir yasayla düzenlenmelidir.
konusu ayr
Nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma,
devlet alı mlarına ve ihaleye fesat karış tırma, haks ız rekabet gibi suçlar yeniden
gözden geçirilmelidir.
Avukat, yarg ıda "Hak arama özgürlüğü"nü temsil etme yan ında, yarg ı sürecine "halk adına" katılarak yargı kararlar ı nı n aleniyetine ve demokratikle ş mesine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda
"Yargı diyalekti ği" say ve savunma özgürlüğü ve dengesi ile bağımsız hükmün oluşması olarak tanımlanabilir. Bunu bozan en
basit olgu Cumhuriyet Savcı lannın yargılama sırası ndaki konumlarıdm Bu konum
hem karar merciini hem de savunmay ı
olumsuz etkilemektedir. Bu durum Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin "adil yarg ılanma hakkı" kapsamında işaret ettiği "silahların eşitliği" ilkesine de aykırı dır
Yargı her türlü müdahaleden, her türlü
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etkiden kurtarılmış olsa bile savunmanın
yargı sürecindeki katkısı görmezden gelinirse, verilen kararlar adil de demokratik
de olmaz.

mız ise yaptıkları işin önemine ve konumuna uygun bir statüde değillerdir. Bu konuda devletin vekillerine sahip ç ıkmadığını
söylemekle yetineceğiz.

Bu denli önemli görevi yan ında, yargımn kurucu unsuru olan "savunma mesleğinin" anlamı hala kavranabilmi ş değildir.
2001 yı l ında bütün eksikliklerine karşın,
çıkışını büyük bir heyecanla karşıladığımız
Avukatlık Kanunu'nda deği şiklik yapan
4667 sayılı yasa ile elde edilen bir çok hak
çeşitli girişimlerle ya geri alınmış, ya da
kullandırı lmamaktadır.

Savunmanı n temsilcileri avukatlar ın
örgütleri olan barolar ve Türkiye Barolar
Birliği olarak, mesleğ in sorunlarının çözümü yanında, avukatl ık mesleği ve iş alanına yap ılan saldır
ı ve tecavüzlerle de mücadele etmek durumunda kalmaktay ız. Y ıllardır, hukuk eğitimi görmemiş muhasebeci
ve yeminli mali mü şavirlerin avukatlık
haklarını kullanma konusundaki ısrarları
yanında, son dönemlerde de noterlerin
benzer talepleri karşımıza çıkmaktadır.

Yasada açıkça belirtilmesine karşm barolar ve Türkiye Barolar Birli ği'nin protokoldeki yerine herkesçe gerekli özen ve duyarl ı l ık gösterilmemektedir. Yasa ç ıktığından bu yana bu özenin gösterilmediği
hiçbir devlet protokolüne kat ılmamaktayız.
Yine avukatl ık kimliğinin "resmi kimlik"
niteliğinde olduğu yasada yaz ı lı olmasına
karşın, bir çok kamu kurumu yasan ın bu
amir hükmünü görmezden gelmektedir.
Resmi kurumlarda iş takibi sırasında
gerekli bilgi ve belgelere ulaşılması konusunda büyük dirençlerle kar şılaşılmaktadrn
Avukatl ı k Kanunu ile getirilen yeni
düzenlemeleri gerileten, 25.6.2002 gün ve
4765 sayı l ı yasa ile henüz yayınlanmam ış
bulunan Anayasa Mahkemesi karar ın ı
mesleğimiz açısından olumlu karşılamamız
mümkün değildir. Çünkü 4765 sayil ı yasa
ile yapılan değişiklikle, mesleğe giriş aşamas ı nda, staj sonras ı konulmu ş sınav
ertelenmi ş ve mesleği bir çok örneği ile
birlikte "serbest alan" haline getiren öğretmenlerin avukatl ık yapma hakkının sürdürülmesi sa ğlanm ıştı r. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla da yargıç ve savcılara
mesleğe girme konusunda yeni olanaklar
getirilmi ştir. Bu değişikliklerin Avukatl ık
mesleğinin gelişmesine katkısı yoktur.
Meslektaşlarımızın en büyük sorunu
sosyal güvenliktir.
Kamu kesiminde çal ışan meslektaşlar
ı-
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"Noterlik Kanunu" tasarısı ile avukatlan ait olması gereken pek çok i şlev noterler tarafı ndan da yap ıl ır hale getirilmek
istenmektedir. Dünyan ın her yerinde ve
tarihi gelişim süreci içinde noterlik mesleği,
avukatlık mesleğinin bir türevi niteliğinde
olduğu halde, yeni düzenleme ile noterlerin çabaları sonucunda Türkiye'de avukatlık, noterlik mesleğinin bir türevi şekline dönüşturuImeye çal ışı lmaktadıL Yeni
noterlik yasas ı nda, noterlerin geleneksel
yapı ve kimlik içinde değerlendirilmesi ve
avukatlara ait alanlara el atmalan ıiın önlenmesi zorunludur.
Anayasa'n ın hak arama özgürlü ğü
aşamas ında, yarg ı ile vatandaş arası na
yapay ancı lar koyma isteklerine bir örnek
de "Hakem ve Bilirkişi Odalar ı" yasa taslağı veya düşüncesidir. Yak ından tan ıma
olanağı n ı bulduğumuz ve bu nedenle
içtenliğine inandığı m ız Adalet Bakan ı
sayın Cemil Çiçek'in Türkiye Barolar Birliği 27. Olağan Genel Kurulu'nda böyle
bir çal ışma olmad ığı n ı vurgulamas ı na
karşın, bu alandaki yay ın ve haberler sürmektedir. Hakemlik ve bilirkişilik meslek
değildir. Bilirkişi usul yasalarına göre yargılamada lüzumlu ve önemli bir ö ğedir. Ancak anzi bir iş olma yan ında esas mesleğinin bir türevi olan bilirkiş iliğ i bir hak
haline dönüş türme hevesleri önlenmelidir.
Türkiye Barolar Birliği olarak çe şitli
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toplantı ve etkinliklerde tartışmaya açtığı mi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet
Komisyonu'ndaki görü şmeler sı rasında
kaygı ve endişelerimizi bildirdi ğimiz Bölge
Adliye Mahkemeleri ve Üst Mahkemeleri
Kanunu şimdilik genel kurulda bekletilmektedir. Yargı sistemimizde daha önce
uygulanan ancak, sakıncaları nedeniyle
ı lan kurum yeniden ge1924 yıl ında kaldır
tirilmek istenmektedir.
Çeş itli nedenlerle adil yarg ılanmaya
katkısı olacağı söylenen istinafın, yargmm
sorunlarını çözmede büyük katkısı olacağı
inancında değiliz. Bir süre için Yarg ıtay'da
i şlerin rahatlamas ı na neden olduktan
sonra yeni ve ciddi sorunlar yaratacakt ır.
Adliyelerdeki mevcut sorunlar çözülmeden, istinaf uygulamasına geçilmesi hiçbir
yarar sağlamayacaktıt
Türkiye-Avrupa Birliğ i ili şkilerinde
ilerlemeler kaydedilmiş olıtakla birlikte, bu
konuda yöneticiler tutarl ı bir politika izleyememi şler, konuyu daha çok yasal düzenlemelere indirgemişlerdir.
Yürürlü ğe konan uyum yasalar ı ;
dağınık ve sistemsiz gerçekle ştirilmiş olsa
da, hukuk standartları bakımından, Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştı ran düzenlemelerdir. Ne var ki, yap ılış tarzı itibariyle söz
konusu reformlar, büyük ölçüde Avrupa
Birliği gereklerine dayandırı lmış ; ulusal
dinamikler ve anayasal gereklilikler adeta
unutulmu ş tur. Uyum paketleri, Avrupa
Birliği tarafından "ı smarlama" olarak hazırlanmış metinler görüntüsünü vermiştir.
İzlenen bu tarzın başl ıca iki sak ıncasına iş aret edilebilir. Birincisi, etkili bir
biçimde uygulamaya konulmas ına ilişkin
güçlüklerdir. İkincisi ise; Türkiye-Avrupa
Birliği ilişkisine söz konusu yakla şım tanı,
Türkiye'yi taraf yapmaya yetmemekte;
ülkemiz hep, "ev ödevini yapan ö ğrenci
örneğinde olduğu gibi, notunu bekleyen
taraf' konumunda kalmaktad ır.
Oysa Avrupa Birliği süreci, yasal düzenlemeleri ve hükümet yetkililerinin ili şki-

lerini çok aşan bir yap ı lanmayı ve yaklaşım
biçimini gerekli kı lmaktadır. Bunlarm yanı
sıra, Avrupa Birli ği yeni üyelerin hiç birisinden istemediği bir çok yeni ko şulu ülkemize dayatmakta, ulusal ve uluslar arası
konularda, üyelikle doğrudan ilgisi olmayan "Güneydoğu sorununu çöz", "Kıbrıs
sorununu çöz", "Ermeni soyk ırımını tanı",
"ordunu küçült" gibi istekler ileri sürmekte
ve işi ağı rdan almaktadır. Son dönemlerde
bazı Avrupa Birliği yetkilileri bunlarla da
yetinmeyerek, Islam dünyasını n tek demokratik, laik hukuk devleti olma yolunda
temel dayanağımızı hedef alarak, Atatürk
ilke ve devrimlerinden vazgeçmemiz halinde birlik içine girebilece ğimizi ifade
etmek cüretini göstermişlerdir. Sevr'in
gündeme geldi ği, Lozan' ın eleştirildiği ve
bu yolla ulusal birliğin tartışmaya aç ıldığı,
insan hakları ve özgürlükler ad ına üniter
yapının zorland ığı , kutsal din duygular ı
adına laik yapının yıpratıldığı bir dönemde,
Avrupa'dan yükselen bu sesler rastlant ı
değildir. Yalnı z bu önerileri yapanlar, bize
emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesinin Atatürk ilke ve devrimleri
olduğunu, her Türk aydınının bu değerlerden asla vazgeçmeyeceğ ini bilmemektedirler. Ama her şeye rağmen Türkiye'nin
1920'de başlattığı Avrupa yürüyü şü sürecek ve Türk halkı , Türk toplumu çağdaş
kimliği ve insani değerleriyle Avrupa Birliği'ndeki yerini alacaktır.
Avrupa Birliği ilişkileri yanında, bölgemizde yaşanan sıcak günler bizi her yönden etkilemektedir. Özellikle kendisini
dünyanın tek egemeni olarak gören ve
bunu tüm dünyaya ilan eden ABD, hem
11 Eylül saldırı sı sonrası kaybettiği prestijini yeniden kazanmak, hem de başta İrak
u Asolmak üzere Orta Doğu ve Uzak Doğ
ya petrolleri ile dünya enerji kaynaklarını
denetimi alt ına almak için kendi vatandaşlan da dahil, neredeyse dünyadaki bamen saldırnşseverlerin karşı çıkışına rağ
gan girişimlerini sürdürmektedir. Bu tutum
ve davranış Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararas ı kuruluşların etTBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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kinliklerini yitirmelerine neden olmu ştur.
Uygarlık ve gelişmişliğ in gereği, kural ve
hukuk tanımazlı k olamaz. Demokrasi ve
özgürlük, kendi iradeleri ile yarat ılır ve
sürdüı-ülür. Bu anlamda İrak halkının gerçek iradesi son derece önemlidir. Halk ın
katılmadığı, halkı n desteklemedi ği, hiçbir
müdahale, hiçbir düzenleme, hiçbir siyasi
model uzun ömürlü ve kalıcı olamaz. Komşularımızla bar
ış , daha ileri bir işbirliğ i ve
dayanışma içinde ya şamal ıyı z. Bu bağlamda, Türkiye'nin petrol ve silah tüccarlarının çıkarı na kurban edilecek tek bir
evladı da, harcanacak tek bir kuru şu da
yoktur. Kaldı ki savaş karşı l ığı maliyet
analizleri ve pazarl ığı yapı lması da soylu
ve barış sever Türk halkı için onur kıncıdı r. Meydan kesinlikle sava ş lobisine ve
savaş kışkırtıcı larına b ırakılmamalıdır. Günümüz dünyası nda sava şa karşı çıkmak
ve sorunları hukuk içinde çözmek, insanlığın yurt severliğ in ve hukukçuluğun temel koşuludur.
Hiç bir meşru gerekçeye dayand ınimayan İrak saldırı sı , Türkiye'nin, gerek ABD
ile gerekse Avrupa Birli ği ile ilişkilerini
"kişilikli" kılmasmı n ne denli önemli olduğunu kan ıtlamış bulunmaktad ır.
Konuya insan hakları aç ı s ı ndan
yaklaşıldığında; haksı z bir sava şın yok
etti ği tarihi, kültürel ve insani de ğerler
ışığında, "barış hakkı"nın önemi ve insan
haklarını n bölünmez bir bütün oluşturduğu gerçeğine, insanoğ lu çok acı bir biçimde bir kez daha tan ıklık etmiştir. Bu arada,
Cenevre Sözle ş mesi'ne ve Uluslararas ı
İnsancı l Hukuk ilkelerine uyulmam ıştır.
Irak'ta savaş bittiğine ve işgalci güçler, en azı ndan görünürde bu ülkede demokratik bir rejimi kurmayı hedeflediklerine göre, kamu düzeninin ve güvenli ğin
sağ lanması nda bu amaç hiçbir biçimde
gözden uzak tutulmamal ıdı r. Bu çerçevede,
işgalci silahlı güçlerin, yalap y ıkarak veya
öldürerek değ il, "ölçülülük ilkesi" gerekleri do ğrultusunda kullan ı lmaları önem
taşımaktadır.
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Türkiye, İrak saldırı sı ve i şgali karşısında; gerek Avrupa Birli ği içerisinde gerekse NATO örgütünde birçok yönden
"tek" olma özelliğ ine sahiptir. Avrupa Birliğ i ve NATO üyeleri aras ında İrak'la s ın ır
ı
bulunan tek Müslüman ülke; bölgede ise
demokratik rejime sahip ülke olan Türkiye
bu özelliklerini daha iyi kullanabilirdi, ki şilikli bir politika izlemek suretiyle, özgül konumundan da yararlanarak kendi sayg ınlığını arttırabilirdi. Bu bak ımdan Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin 1 Mart 2003 karan, saldı rgan güçler karşı sında hükümet
yetkilileri tarafindan iyi de ğerlendirilme bir
yana, bir tür "mahcubiyet" belgesi şeklinde sunuldu.
Türkiye'nin İrak sorununu ulusal ç ı karları doğrultusunda Birleşmiş Milletler
platformuna çekme yönünde çaba harcaması, hem Irak'ta kurulacak yönetimin hukuki bir zemine dayanması na katk
ıda bulunur; hem ülkemiz Birleşmi ş Milletler nezdinde kendi sayg ınl ığmı arttırmış olur.
Kı sa bir süre önce, Türk tarihinin en
çarpıcı ve pek çok açı dan en acı olayını
yaşadı k. Elbette ki Süleymaniye'de görevli bulunan subaylanm ıza, dost ve müttefik
olduğumuzu b ıktırırcasına tekrarladığımız
ABD'nin oradaki güç üstünlüğüne dayanarak yapt ığı terörist muamelesinden,
askerlerimizin ba şı na çuval geçirilerek
"esir" edili ş inden söz ediyorum. Böyle bir
davranış a maruz kalacak ortam ı yaratan
ve buna tepki göstermeyen davran ış lar
kadar bu muameleyi pi şkinlikle karşılayan,
utanç verici bu olaydan iç dengeler
açıs ı ndan yarar uman siyasal kadroların
davran ışları da son derece üzücüdür.
Bizler aç ve zorluklar içinde ya şamağa
alışk
ı n bir halkı n çocuklanyız. Ya şamsal
her şeyden fedakarl ı k edebiliriz, ama onurumuzdan asla. Halkımızı n, cumhuriyetimizin kuruluşundaki fedakarl ıklannı n uçup
gitmesine, hiç kimsenin izin verme ğe hakkı
bulunmadığını , bunun hesab ını n er geç
sorulacağını inanç ve güvenle belirtmek
isterim.
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Son dönemlerde örgütlü bir biçimde
saldırılan Cumhuriyetin bizim için ifade
ettiği anlamı ve önemi, onun vazgeçilmez
değerlerini, Cumhuriyetimizin dayand ığı
iki temelden biri olan yarg ın ın yeni y ı l
açılışında, kı saca arz etmek isterim.

renler, onun üzerine bir karabasan gibi çökenler bu eğ itim seferberliğinde yeti şmiş
oldukları n ı unutarak kar şı m ı za ç ı kmaktadırlar. Ümmetten, kulluktan ça ğdaş
bireye geçi şteki çetin süreci görmezden
gelenlere söylenecek çok şey yok.

1923 yılı nda Anadolu tablosu içler açı sıdır. Savaşın yükünü çekemedi ği ekonomi ve sosyal yapı iflas etmi ştir.

Geçen yıl yaptığım açılış konuşmamda
3 Kasım 2002 günü yapı lacak milletvekili
seçimleri için "4 Kas ım 2002 sabahında
Türkiye'ye istikrar ve güven veren bir siyasal ortamm olu şmasını umut etmek istiyoruz" demek suretiyle, siyasetteki alabildiğine bölünmüşlüğ ün ve istikrars ızlığın
giderilmesi dilek ve temennisinde bulunmuştum.
3 Kasım 2002 günü yap ı lan Milletvekili
Genel Seçiminden sonra yeni bir siyasi
tablo oluşmuş ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne iki parti girebilmi ştir. Demokrasiye özgürlük ve insan haklar ı na inançl ı
halkımız, yaşadığı bunca çile ve düş kırıklığına karşın, bu değ erlere olan inanc ını
hiçbir zaman yitirmemi ş her zaman kendine düş en özveriyi ve duyarlılığı göstermi ştir. Ancak halk ımızın bu özverisi ve
özelliği siyasetçilerimiz tarafından, hiçbir
zaman iyi algılanamamış ve iyi okunamamış , çoğ u kez politikac ılar, halkın değil,
yandaşlarının hizmetkarı olmuşlardır. Üzülerek ifade etmek isterim ki, demokrasi tarihimizin en büyük olana ğını elde etmi ş olan
mevcut iktidar da, ayn ı tarihi hatayı yapma
yolundadır.

İki dünya savaşı arasındaki yirmi yılı
kapsayan dönemi, ünlü bir tarihçi "Felaket
Çağı" olarak nitelemiş tir. Dünya, bu dönemde liberal yörüngeden koparak sola
ya da sağ a savrulmuştur. "Felaket ça ğını n" hemen başlangıcında 1923 yı l ında
savaşı yöneten ve zaferle bitiren kadrolar,
tüm olumsuz ko şullara rağmen "fikir vermeye ve kamu alanı nda görev almaya katı lan yuı-ttaş"a dayal ı "Cumhuriyet"i kurdular.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, cumhuriyet fikrinin hedefinde demokrasi olduğunun bilincindeydiler. Ancak, demokratik sisteme geçilebilmesi için öncelikle
laik, çoğulcu ve katı l ımcı bir toplumun
varlığına ihtiyaç olduğunu da, 1876'lara
uzanan deneyimlerden ö ğrenmişlerdi.
Cumhuriyet için birinci unsur
toplumdur. Cumhuriyette toplum, hiçbir
insanın kimliğinin doğumdan belirlenmediği, kimliklerin kiş isel tercihlere dayalı
olarak oluşabildiğ i örgütlenmedir. Bu örgütlenmeye do ğru yola ç ıkı labilmesi için
bireyin ortaya ç ıkması gerekir. Cumhuriyet
ilkesel ve öncelikli olarak, bireysel düzlemı uyumlula ştıran
deki sonsuz farklı l ıklar
toplumun üzerine oturur. Birey ile toplum
arasında diyalektik bir ili şki bulunmaktad ır,
Kamusal alanın ortaya çı kması için özel
alan bulunmal ıdır. Bunun için de, toplumu
ön plana alan Cumhuriyet, kamusal alan ın
karşısına özgür bireyi hazı rlamak için okuma yazmayı yaygınlaştı rmaya, kültürel
geli ş meye büyük önem vermi ş tir. Bu
konuda büyük emek sarf edilmiş, büyük
atılımlar yapılmıştı r. Bugün cumhuriyeti
küçümseyenler, onun kazan ımlarım eleşti-

Türkiye Barolar Birliği olarak gelişmeleri ve deği şimi ülke demokrasisinin bir
ürünü olarak alg ıladığımızı, ülkenin kalkınması , halkımızın mutluluğu için yapılacak
her doğru işe destek vereceğ imizi hem kamuoyuna hem de görüştüğümüz hukumet
yetkililerine duraksamadan aktard ık. Bu
görüşmelerimizde özellikle laik cumhuriyete ve onun kazan ımlarına olan bağlılığı mızı ve duyarlılığımızı açık ve net bir biçimde vurgulad ık. Bu anlay ışın bir sonucu
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çal ışmalarına büyük katk ı sunduk.
Bu çal ışmalarla ilgili oLarak yaptığı mız
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eki er
tespitlerimizde ise şu gerçekleri saptadık.
ına ilişkin iyile ştirmeler, izleİnsan haklar
nen usul bakımından kısmi ve dağınık dilzenleme özelli ğini taşı sa da, içerik olarak
desteklenmesi gereken olumlu açılımlar olmuştur. Ancak, uyum yasaları nın Parlamento'da oylanmas ı kadar, hatta daha
çok, bunların uygulamaya geçirilmesi
önem taşımaktadır.
Reform yasalarını n etkili bir biçimde
uygulamaya konmas ında, söz konusu
metinlerin iç tutarlılığı yanında, ilgili örgüt
ve kuruluşların hazırlık sürecine kat ılmış
olup olmad ıkları da rol oynamaktadır. Bunun yapıldığını söylemek olanaks ızdır. Reform sürecine katk ı sağlama olana ğı
bulunan çok sayı da örgüt ve kurulu ş yanında; şimdiye kadar bu alanda birçok somut ve ciddi çalışmayı gerçekleştiren Türkiye Barolar Birliğ i, bu yöndeki çabalarını
sürdürmektedir. Bunlar aras ında, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasa önerisi ve Dernekler Yasa Taslağı , Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 'nu
taslakları örnek olarak belirtilebilir. Yine
Türkiye Barolar Birli ği, İnsan Hakları Araştı rma ve Uygulama Merkezi, ulusal ve ulusal-üstü ölçekte gerçekleştirdiğ i bilimsel
nitelikte birçok etkinlikle (sempozyumlar,
insan haklan eğitim çalışmaları, yayınlar)
insan haklarına ciddi katkılar sağlamaya
çalışan bir kuruluştur. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilim ve Danışma Kurulu, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisini güncelleştirme
çal ışmalar
ını sürdürmektedir.
Kurumsal düzenlemeler aç ı s ı ndan;
Anayasa değişikliklerinin, 1982 Anayasası nın devlet organlarını n kurumsal yapılanmas ı ile ilgili hükümlerine dokunulmaksızı n, daha çok sivil/asker ili şkileri
bağlamında yoğunlaşı lmış olmas ı , bir
eksiklik, hatta bir talihsizlik olarak de ğerlendirilebilir. Oysa demokratik rejimimizin,
Hukuk Devleti bağlamı nda birçok sorunu
ve açığı bulunmaktadır. Yargı bağımsızlığı,
yasama dokunulmazlığı ve yasama seçimlerinde %10 baraj ı sorunlar
ın başındadır.
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Öte yandan, Anayasa de ğiş iklikleri ve
yürürlüğe konan yasaları n, demokratik
anlayış ve düzenleme alanlar ı bakımından
sakıncalı yönlerine dikkat çekmek gerekir.
İçerik olarak, paran ı n ölçü al ı nm ış
olması ve daha çok gelir getirici alanlara
yönelme, ülkemizin do ğal, çevresel, tarihi
ve kültürel zenginliklerini tahrip edici sonuçların ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılacaktır. Demokratik anlayış bakımından ise,
parlamento çoğunluğunun yeterli olacağı
şeklindeki eğilim, "çoğunlukçu demokrasi", bana "ço ğunluk diktatörlü ğü" uygulamas ı n ı çağrışt ı rmaktadır. Böyle bir
yaklaşım, ne çağdaş egemenlik anlayışı na, ne de hukuk devletine uygun dü şmektedir.
Geçen süre içinde, iktidarı elinde bulunduran siyasi parti temsilcileri, iktidarın
sonsuz ve s ın ı rs ı z olanakları n ı kendi
dünya görü şleri ve yandaşları için kullanma eğilimlerinin yanı sıra, 80 yıllık birikimi
olan demokratik laik parlamenter sistemimizin, yazıl ı ve yazılı olmayan kurum ve
kurallarını yok sayan tutum ve davran ışlar
sergilemi ş lerdir. Yine cumhuriyetimizin
özenle korunan değerlerini, kazanımlarını
görmezden gelen, onları hafife alan, farkl ı
ve değişik bir cumhuriyet anlay ış larının
olduğunu ortaya koyan irade ve eylemler
sergilemektedirler. Bir anlamda
cumhuriyetin köklü ve etkin kurumlarıyla
çatışmayı yenilik ve farkl ı bir politika
olarak sunmaktadırlar. Bunların yanlış olduğ
unu cumhuriyetin kurulu ş felsefesine,
çağdaşlık anlayışına aykır
ı tutum ve davranış ları n karşı sında olacağı m ı zı daha
önce çekince olarak belirttiğ imiz için iktidarın bu ve benzeri tutum ve davran ışlarına karşı çıkacağımızı ve geçit vermeyeceğimizi açı kça her yerde vurguluyoruz.
Bu konudaki duyarl ıl ığımızı bu anlamlı
günde ve tüm kamuoyu önünde bir kez
daha açıklamay ı tarihsel bir sorumluluk
olarak kabul ediyorum. Bizler bu tutumları
eleştirir ve cumhuriyetin kazan ımlarına
sahip ç ıkarken, daha önceki basiretsiz

ekler
politikacıların, politik yaklaşımlarla içini
bo ş aittıkları , tüm ça ğdaş kurum ve
kavramlarını yok ettikleri, halkından ve insanından uzaklaştırdıkları, yolsuzlu ğun,
hırsızlığın, rüşvetin, talan ın, kol gezdiği,
insan hakları ihlallerinin yaşandığı, hukuksuzluğun hukuk diye savunulduğ u mevcut düzeni değil, Atatürk ilke ve devrimleriyle taçlanmış, çağdaş değerlerle donanmış, sevgi ve karde şlikle bezenmiş,
emeğin en yüce değer ve her ilişkide hukukun egemen olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni özlüyor, hedefliyor ve kastediyoruz.
Yeni adli yılın sorunlardan uzak, başarı larla geçmesini dile; bu sonucun al ınmas ına katkı sunacak ilgililere ş imdiden
ım."
teşekkür eder, saygı lar sunar
YARGITAY BAŞKANI
ERASLAN ÖZKAYA'NIN
KONUŞMASININ ÖZET İ:
"Isterdim ki, bu konuş mam önceki adli
yı llar
ın açılış konuşmalarından farklı olsun" diyen Özkaya, bu adli y ıla, devlete
değ il bireye evrensel nitelikleriyle öncelik
tanıyan, laik, çoğulcu, katıl ımc ı , Özgürlükçü demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarını hayata geçiren, çağdaş yeni bir
anayasa veya en az ından böyle bir anaıyla başlamayı
yasanın hazırlı k çalışmalar
istediğ ini söyledi. Anayasa'ya paralel olarak di ğer yasalarda da değişiklik yapı ldığını görmenin hazzını yaşayarak yeni
adli yı la girmek isteyece ğini ifade eden
Özkaya, şöyle konu ştu:
"Isterdim ki sanki toplumun de ğişmez
kaderi haline gelen vurgun ve yolsuzluk
batakl ığının kurutulması, i şsizliğin, yoksulluğun azaltılması için gerekli ve etkin
önlemler al ı ndığını n, yargı n ı n önünün
açıldığının kıvancı na varalım.
Isterdim ki birey ve ulus olarak 80 y ılı
aşan bir zaman süreci içerisinde, hukuk
devleti, insan hak ve özgürlükleri,
demokrasi, medeniyet ve ça ğdaş laşma
yönündeki tüm birikim ve kazan ımla-

rımızı n, Yüce Atatürk'ün ilke ve devrimleri
üzerine kurulu, demokratik laik hukuk
rejiminin olduğu unutulup göz ardı edilmeden, Cumhuriyetin sağ lam temelleri ve
vazgeçilmez ilkeleri örselenip zedelenmeden, aksine onlara dayan ılıp, onlardan
hız alı narak yeni bir ruh ve heyecanla kalkınma, ça ğdaşlaşma, ileri uygarl ıklara ulaşma yönünde el ve gönül birli ğiyle çalışıp
çaba gösterelim... Özlemlerden de ğ il,
övünülecek gerçeklerden söz edelim."
Son dönemlerdeki meclislerin ve hükümetlerin insan hak ve özgürlüklerine
daha geniş bir boyut ve anlam kazand ıran
ılı çal ışmalarını;
ve güvence veren ba şar
ı yöözellikle Avrupa Birliği uyum yasalar
nünde gösterdikleri üstün gayretlerini,
Çek Yasası, İş Yasası, icra İflas Yasasında
Değişiklik Yapılması na Ilişkin Yasa, Adalet
Akademisi Yasası gibi yasaların kabul
edilmesini takdirle karşıladıkları ve alkışladıklarını ifade eden Özkaya, "Meclis Komisyonlannda görü şülmekte olan yasa tasarılarını biliyoruz. Ne var ki, kimi yasalar ın
değiş tirilip yenilenmesine, iyi niyetli çabaları n sürdürülmesine ra ğmen ulusumuzun istediği ve hak etti ği konumdan
çok uzaktayız" dedi.
Köklü reformların gerçekleştirilmesini
ağırdan alma, yap ılan küçükişleri reform
gibi göstererek oyalama, popülist politikalar uygulama lüksüne sahip olunmad ığını anlatan Özkaya, genç, dinamik, haklarmı bilen ve arayan Türk toplumunun art ık
durmaya, oyalanmaya, hafta a ğır ilerlemeye tahammülü kalmad ığını, bu reformlar
ın dış dinamiklerin zorlamas ı ile değil,
halkın gereksinmelerinin ve isteklerinin bu
doğrultuda oldu ğu bilinciyle yapılması gerektiğini kaydetti. Çağdaş demokrasilerin
en belirleyici özelli ği olan hukukun üstünlüğ ünün ve hukuk güvencesinin sa ğlanması için iki temel unsurun bir arada gerçekleşmesine gerek olduğ unu anlatan
Özkaya, bunlardan birincisinin, insan hak
ve özgürlüklerini en geni ş anlamda tanıyıp
güvence altı na alan, evrensel ilkelere uygun, toplumun gereksinmelerine cevap
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ekler
veren iyi yasaların çıkarı lması, diğerinin
de bunların doğru, etkin bir biçimde ve
zamanında uygulanmas ı olduğunu belirtti.
Özkaya, bu iki temel unsurdan birinin
veya her ikisinin bulunmad ığı veya noksan olduğ u bir ülkede; hukuk devleti ve
hukukun üstünlü ğü ilkesinin varlığından,
hak ve özgürlüklerin güvence alt ı nda
bulunduğundan söz edilemeyece ğini ifade ederek, 'Türk hukukunda bu iki unsurun varlığını ve tam olduğunu ileri sürmek
olanaks ızdır" diye konuştu.
Türk hukukunda bu iyile ştirme ve
değişme çok ağır işledi ğini, uluslararası
hukuka ayak uydurmakta ve uyum
sağ lamakta geç kal ı nd ığı n ı bildiren
Özkaya, "Aldığımı z yasaların birçoklar
ının ası lları, batı ülkelerinde tamamen veya
kısmen değiştirilmiş bulunmaktad ı r" dedi.
Aksayan ve eskiyen yasaları n deği ştirilmesi gerekti ğini, düzeltilmesi, değiştirilmesi hatta yenilenmesi gereken yasalar ın
başında Anayasanın geldiğini ifade eden
Özkaya, şöyle konuştu:
"1982 Anayasas ı bugüne dek birçok
olumlu değişikliklere u ğramış, başlangıç
bölümü, 30'dan fazla maddesi de ğiştirilmiştir. Ancak çe şitli tarihlerde yap ı lan bu
değişiklikler yetersiz kalmış , hatta hazırlanış felsefeleri farkl ı olduğundan öteki
maddelerle uyumsuzluklar do ğurmuştur.
Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal sorunu halen devam etmektedir. Tepkisel felsefeyle ve otoriter devlet
anlayışıyla hazırlanmış bu anayasada yer
yer yapı lan de ği şikliklerle ancak s ını rl ı
iyileştirmeler sa ğ lanabileceği, değ i ş im
istek ve çabalarını n sona ermeyeceği göz
önünde tutularak Türkiye'de pek çok
sorunun kayna ğını oluşturan 1982 Anayasası tamamen değiştirilmeli, sadece bugünün değil, yannlann da ihtiyac ını ve
toplumun beklentilerini kar şı layacak,
çağın evrensel de ğerleriyle bütünleşecek
yeni bir anayasa kabul edilmelidir."
Özkaya, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş
yeni bir anayasanı n beklenen süre içeri-
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sinde çıkarılamaması halinde farkl ı zamanlarda yapı lacak birbirleriyle çelişen değişiklikler yerine, çağdaş normlara uymayan
tüm maddelerin hep birlikte değiştirilmesi
yoluna gidilmesi gerekti ği belirtti.
Özkaya, bir kısım idari işlem ve kararlan yargı denetimi dışı nda tutan Anayasa
maddelerinin yürürlüğ üne son verilmesi
gerektiği, hukuk devleti kavram ına uymayan, toplumun gereksinmelerini karşılamadığı anlaşı lan maddelerin yeniden düzenlenmesi gerekti ğini anlatarak, "Anayasalar toplumsal uzla şma belgeleridir.
Gerek bu maddeler, gerekse de ğiştirilmesi
gereken öteki tüm maddeler, gözden geçirilip deği ştirilirken herhangi bir partinin
veya iktidarın isteği ve tercihi değil, tüm
toplumun beklentisi, gereksinmeleri, demokratik standartlar, insan haklar ı ve hukukun üstünlüğ ü esas al ınmal ıdı r" diye
konu ştu.
Özkaya, Anayasa'da yap ı lması gereken değişiklik ve iyile ştirmeleri tamamlamak üzere bir kısım temel yasaları n da değiş tirilmeleri ve yenilenmelerinin zorunlu
olduğunu kaydetti. Değiş iklik gerektiren
yasalara değ inen Özkaya, "Doğal mahkeme kuralına aykırı bulunan Devlet Güvenlik Mahkemeleri kald ır
ı lmalı, görevleri ağır
ceza mahkemelerine devredilerek a ğır ceza
mahkemeleri aras ında i ş bölümü esas ı
getirilmelidir" dedi.
Pek çok davanın gereksiz yere aç ıl ıp
yarg ı nı n önü t ıkand ığı n ı , ki ş iler veya
ki şilerle kamu kurum ve kurulu şları arasındaki özel hukuk ili şkilerinden do ğan ve
tarafları n iradeleriyle çözümlenebilecek
davaların, önce uzlaş ma kurullarında çözüme kavu şturulmas ını isteyen Özkaya,
mümkün olmad ığı taktirde hukuk mahkemelerinde dava aç ı lması için usul hukukunda ve maddi hukukta gerekli de ğişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi.
Adli Kolluk Yasas ı 'n ı n bir an önce
kabul edilmesi gerekti ğini, Kira Yasası 'nın
kira tespit komisyonlar ı n ı n kurulmas ı
yönünde de ği ştirilmesinde zorunluluk

ekler
olduğunu, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü
demokrasiyi gerçekle ştirmek, parlamentoyu demokratikle ştirmek üzere Siyasi
Partiler ve Seçim yasaları nda mutlaka değişiklik yapı lması ve 2820 say ı lı Siyasi
Partiler Yasası 'nın, Anayasa'n ın değişen
68. ve 69. maddelerine uyumlu hale getirilmesi gerekti ğini anlatan Özkaya, teknolojik olanaklardan yararlanılarak, hızlı ve
güvenilir tebligat yap ılacak şekilde Tebligat Kanunu'nun değiştirilmesini, bilirki şilik müessesesinin davaları uzatmayacak şekilde ayrı bir yasa ilç düzenlenmesini istedi. Özkaya, icra ve İnfaz Hukuku yeniden gözden geçirilmesini, Ceza
ve Tedbirlerin hıfazı Hakkmdaki Yasa Taslağı 'rnnbir an önce yasalaşması gerektiğini söyledi.
Özkaya, Türkiye 'de ormanlar ın çoğalacağına azaldığını, erozyonun ürkütücü
boyutlara ulaştığını ifade ederek; şöyle
konuştu:
"Devlet ile orman köylüsü aras ında
kavga bir türlü bitmemekte, ormanlanm ız
alev alev yanmaktad ır. Devlet ormanların
tahı ibatını önleyememekte, önce ormanda
işgale ve yapı laşmaya göz yummak sonra
da bu yerleri orman d ışarı sına çıkarmak
suretiyle orman i şgalini yasalla ştırmak gibi
yanlış politikalarla ormanları n azalmasına
neden olmaktad ır. Çaresizli ğin sonucu
olarak yap ılan orman dışına çıkarma işlemleri, artık gelenek halini almış durumdad ır.
Orman Bakanlığı, ormanların korunmasında yetersiz, azalmasına seyirci kalmaktadır.
Ormanlar
ın korunup ço ğaltılması için
yeni bir felsefe ile bireyden devlete, köyden şehre, ceza evlerinden emniyet güçlerine ve okullara kadar tüm kurum ve kuruluş ları bu yönde örgütleyecek, aralarında
el ve işbirliğini sağlayacak bir Orman Kanunu çıkarılması nda zorunluluk vard ır."
"Kısaca yine Anayasa hükümleri ile
yargı nı n yurutme tarafindan ku şatılması,
denetlenmesi sağlanmıştı r. Yargıçlar ve
cumhuriyet savcılannın mesleki kaderleri
üzerinde mutlak yetkilere sahip bu kurul,

bağımsız olmadıkça yargıç bağımsızlığından ve güvencesinden sözetmek elbette
mümkün olamayacakt ır.
Bu hükiimler Anayasada durdu ğu sürece yargı bağımsızlığından ve yargıç güvencesinden asla söz edilemez. Nitekim
1982 tarihinden itibaren HSYK kararları
tarafsız karar olarak güven vermemi ş, çıkarılan her kararname bas ında, kamu oyunda, tüm adalet te şkilatında, Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu'nun bir karamamesi değil de Adalet Bakanl ığı 'nın hatta
iktidardaki partilerin veya partinin bir tasarrufu ve kararnamesi olarak alg ılanıp değerlendirilmiş tir. HSYK dururken, Adalet
Bakanlığı Müsteşar Vekili tarafından tüm
yargıç ve cumhuriyet savc ılanna gönderilen 26.06.2003 tarih 11/86 yine aynı tarih
12/87 say ılı genelgeler dahi başlı başına
Türkiye'de yargıç bağımsızlığı ve güvencesi bulunmadığını gösteren en yeni ve
en çarpıcı belge örnekleridir."
"Siyaset bulaşan yargının, yans ızlığını, saygınlığmı ve kendisine karşı duyulan güveni yitireceğ ini" belirten Özkaya,
"Yargı bağımsızl ığından ve yargıç güvencesinden kaçını ldığı , yasal yükümlülük
yerine getirilmedi ği sürece hak ve adaletin,
hukukun üstünlüğünün, gerçekleşmesini
istemek, hayalden ibaret kalacaktır. Yargı
bağımsızlığı ve yargı ç güvencesi yargıya
tanı nan bir ayrı cal ık değil, herkes için
gerekli olan hak ve adalete ula şmanın tek
yoludur" dedi.
Özkaya, yargının, devletin en yoksul
ve en zayıf erki haline getirildiğini, mekan,
araç-gereç, personel sorununun düzeltilmesi yönünde henüz bir i şaret görülmediğini söyledi.
Özkaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'
nin çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü, insan
haklarına saygıl ı , hukukun üstünlüğüne
dayalı, demokratik hukuk devletleri aras ındaki saygın yerini, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine borçlu oldu ğunun, yads ı namaz
bir gerçek olduğunu belirtti. Eraslan Özkaya, "Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin,
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ülkesi ve ulusu ile bölünmez bütünlüğünü,
aydınlanma ve çağdaşlaş ma yönünde ilerlemesini; kendi emellerine uygun bulmayan genci, bölücü, ç ıkarcı çevreler değiş ik görünüm ve söylemlerle Atatürk ve
Atatürkçülük karşısıhda açıktan veya gizli
yıpratma ve yaralama faaliyetlerine devam
ede gelmişlerdir" diye konuştu.
Özkaya, şöyle devam etti:
"Atatürk ilke ve devrimlerini halen
anlayamayan veya içlerine sindiremeyen,
çağda
şlaşma girişimlerini geriye döndürmek isteyen kimi çevreler, bu kez Atatürkçülüğü demokratikleşmeye, Avrupa Birliği
kriterlerine ulaş maya, temel hak ve özgürlüklerin geliş mesine engel olan bir ideoloj i,
resmi bir doktrin gibi göstermek suretiyle
yıpratma eylemlerine h ız vermi ş lerdir.
Ayrıca bu malum kimseler, d ış ülkelerdeki
bir kısım kuruluş ve kiş ileri de etkileyip,
gerçeklere uymayan kendi görü ş ve düş üncelerini onlara tekrar ettirıne yolunu
seçmektedirler. Öyle ki, kimileri hak ve özgürlükleri koruma ad ına Atatürk isminin
Anayasadan çıkar
ılmasını önerecek kadar
ileri gitmektedirler."
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni,
hukukunun bir parças ı sayan Türkiye
Cumhuriyeti'nin, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (A İHM) kararlar ın ın bağlayıcılığını kabul ettiğini anı msatan Özkaya,
ını n daima gelişip genişlemesi
insan haklar
gereken haklardan oldu ğunu vurgulad ı .
AİHM'de, Türkiye aleyhine aç ılan davalann çok büyük sayı lara ulaştığmı , birçoğunun aleyhte sonuçland ığı n ı anlatan
Özkaya, bir davanın hazırl ık, soruşturma
ve karar aşaması nda, iç hukuk kadar özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ile A İHM kararlarının mutlaka
dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Özkaya, kabul edilen uluslararas ı sözleşmeler ve Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi ile iç hukuk kuralları arasında çatışma
ve çelişki çıktığı nda, "iç hukuk kurallarının
uygulanması " şeklindeki kimi hukukçuların görüşlerine iş tirak etmeyi olanaks ız
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gördüğünü kaydetti.
Laikliğin, inanç ve ibadet özgürlüğünün temeli ve en büyük güvencesi olduğunu, Islamiyet'in akla büyük önem verdiğini anlatan Özkaya, şöyle konuştu:
"Ne var ki, de ğişmez, tartışı lamaz,
kutsal din kuralları kamu hukuku alan ına
hakim oldu ğu sürece aklm ve ilimin ışığında gelişme ve ilerleme azalmıştı r. Laiklikte,
hiçbir zaman din d ışlanmamakta, aksine
din bulunması gereken kutsal yerinde korunarak, din ve vicdan özgürlü ğ
ü en geni ş
anlamıyla yaş ama geçirilmektedir. Devlet
düzeninde ve bürokrasideki yap ısal bozuklu ğun doğ urdu ğ u olumsuz sonuçlardan laiklik ilkesi sorumlu tutulamaz."
Laik düzende devletin, tarafsı z ve herkese eşit uzaklıkta olduğunu, ancak sınır
ihlallerine dur demesi gerekti ğ ini ifade
eden Özkaya, şöyle devam etti:
"Özgürlük ba ş kası n ın özgürlüğü ile
smırlandınlırsa hakl ıldc kazan ır. Aksi halde,
kuvvetli zayıfin, çoğunluk azınlığı n din ve
vicdan özgürlüğ ünü gasp edecektir. Bu
hazin sonucu, tarihin tekran hep göstermiştir. Devlet bu anarş iye seyirci kalamaz.
S ınırs ı z din ve vicdan özgürlüğ ü ad ına
devleti devre dışı bırakmak isteyenlerin
uzak amacı önce anarşi, sonrada teokratik
devlet düzeninden baş ka bir şey olamaz.
Devletin, dokunulamaz özgürlük bahanesiyle, bir kesimin din ve vicdan özgürlü ğünün yok sayılması na, zedelenmesine seyirci kalması, varoluş nedenine ters dü şer.
Ne pahasına olursa olsun, sınırsı z din ve
vicdan özgürlüğü isteyenlerle, İslami devlet kurma heveslilerinin ayn ı amaçta birleştikleni kuşkusuzdur.
Kavram karga şas ı yaratı larak veya
insan hak ve özgürlüklerinden, demokrasiden söz ederek, laik düzen hakkında zihinleni buland ı rmak, din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine zemin haz ırlamaktır.
Laikliğin demokrasinin temeli, din ve
vicdan özgürlü ğ ünün en büyük güvencesi olduğu hiç unutulmamal ıdır."

ekler
Özkaya, yolsuzluğ un, ekonomik ve
sosyal hayatı n adeta do ğal ve vazgeçilemez bir özelli ği olduğunu ifade ederek,
ileri boyutlardaki yolsuzlu ğun, ekonomik
ve sosyal çöküntüye neden olma noktasına geldiğini söyledi. Kamusal yetkinin
çıkar karşı l ığı yasadışı kullanı lmasının
yaygı n biçimde devam etmesi sonucu, siyası otoriteye duyulan güven ile hukuka
bağl ılık ve saygını n azaldığını , hayatın
dahada zorlaşıp pahal ı hale geldiğini anlatan Özkaya, özetle şunları kaydetti:
Kamu yönetimindeki yetersizlik, kaliteı bürokrasi ve kırtasiyecilik, kişisizlik, aşır
sellik, etkili denetim noksanl ığı, hızlı nüfus
artışı ve çarp ı k kentleş me, enflasyon,
işsizlik, ücret ve gelir da ğılımındaki dengesizlik, özellikle kamu kesiminde çal ışanların
ücretlerinin düşük olması, kısaca yasal ve
yapısal noksanlık ve bozukluk devam etti ği
sürece bunların doğ al sonucu olarak yolsuzluk ve yozlaş ma da devam edecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin saygınlığı ile bağdaş mayan bu olumsuz görüntüye biran önce son verilmelidir. Yolsuzlulda mücadelede, bağımsız ve yansız
yarg ın ın önemi büyüktür. Ba ğı ms ız ve
yansız olmayan kimi kurulları n yaptığı yolsuzluk araştırmaları , hiçbir zaman güven
ve sonuç vermemektedir. Kanıtı bulunan
veya kaıııta ulaşılması mümkün olan tüm
olaylarda, doğruya ulaşılması ve adaletin
tecelli etmesi bağımsız ve yansız yargının
kuruluş amacıdır. Bu nedenle yolsuzlukla
mücadelede yargının önü açılmalı , yargı,
yolsuzluklan bulup, gerekli yapt ırımlan
uygulayabilmesi yönünde donat ı lmal ı ,
yolsuzluklann araştırılı p soruşturulması
konusunda yargı sistemimizdeki yetersizlik ortadan kaldınlmalıdır."
Özkaya, yolsuzluğu, yapıldıktan sonra
cezalandırmak yerine, yapı lmadan cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, yolsuzlukla mücadele konusundaki önerilerini anlattı .
Medya ile yargı ilişkilerini değerlendirirken, medyanı n, kamuoyunu bilgilendi-

rirken haberin objektif, tarafs ız, gerçeğe
uygun verilmesi için özen göstermesini
isteyen Özkaya, "Medya yarg ıya intikal
etmiş konularda yargıyı etkileyecek, kamuoyunu oluş turup, yönlendirecek biçimde yayı n yapmaktan, en önemlisi yarg ısız
infazdan kaç ınmalıdır" diye konuştu.
Türkiye'nin, hem coğ rafi konumu,
Avrupa ile bütünle şen tarihi, hemde kabul
edip ya ş ama geçirdi ği Avrupa kültürü
müktesebatı sayılan, demokrasi, hukukun
üstünlüğü, insan hakları na sayg ı gibi
evrensel değ erler itibariyle Avrupalı olduğunu belirten Özkaya, Türkiye'nin, AB
devletlerini dahi şaşırtan bir süratle, AB
üyelik görüşmelerini başlatmaya, 16 Nisan
2003 tarihinde resmi üyelikleri onaylanm ış
10 ülkeden çok daha haz ır hale geldiğini
ı kaydetti:
söyledi. Özkaya, özetle şunlar
"Avrupa Birliğ i'nin, üyelik müzakerelerini başlatınak için koşullar listesini daha
fazla uzatarak, çifte standart gafletine
düşmemesi, Türkiye'yi gücendirmemesi
gerekir. İleri kültür ve uygarl ık düzeyine
ulaşm ış demokratik devletler toplulu ğu
olan Avrupa Birliği, tarihi geçmi ş, kültür
ve inanç saplant ılarına takılmadığını, ayrıcal ı kları ret etti ğini göstermek zorundadır."
Türkiye'nin, istikrarsızlı k, belirsizlik ve
risklerle dolu bir bölgedebulunduğunu,
Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh"
ilkesini uluslararas ı ilişkilerde, kendisine
ıyla
hukuki dayanak yap ıp, tüm komşular
dostluk ve i şbirliğini geliştirmek istemesine karşın, bölgede kargaşa ve sıcak çatışmaların eksik olmadığını anlatan Özkaya,
"Tüm bunlar ülkemizi iç ve d ış güvenlik
sorunları ile karşı karşıya bırakmakta, kimileri yakın tehlike teşkil etmektedir" diye
konu ştu.
Irak'taki "vahim durumun" Ortadoğu'da yeni bir dönem ba şlattığı nı ifade
eden Özkaya, şöyle devam etti:
"Kuzey Irak'taki etnik kökenli
yapılanma, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik
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ve bütünlüğü, ekonomik geleceği yönünden gittikçe artan bir önem arz etmektedir.
İrak, Ortadoğu'nun geleceğinde ve yapılanmas ı nda 'hem belirlenen, hem de
belirleyici' bir konum kazanmıştır.
Ne yazık ki, devletler aras ı ilişkilerde,
halen 'kuvvet hakt ı r' düşüncesi sonucu
belirlemekte, 'bütün hak ve özgürlükler
benim ul ıısumundur' şeklindeki bencil ve
çağ dışı zihniyet uluslararası hukuku ve
uluslararası örgütleri zaman zaman etkisiz
duruma düşürmekte; kimi devletler, kendi
ulusları n ı n yararı için öteki uluslar ı n
insanl ık değ erlerini yok sayabilmektedir.
Oysa, temel hak ve özgürlüklere sayg ı ilkesi, sadece belirli ülke insanlar ının değil,
tüm insanları n hak ve özgürlüklerine saygıyı içerir."
Özkaya, Türkiye'nin, güvenilir bir müttefik, sağlam bir dost olmas ının yanında,
tüm ülkelerin bağımsızlı k ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini, uluslararas ı
hukuka uyulmas ını, değişmez bir ilke olarak kabul ettiğini söyledi.
Özkaya, etnik kökenli ve d ış destekli
terörizm kontrol altına alı nmakla birlikte,
henüz kökü kurutulamad ığını , dünyanın
en tehlikeli ve acıması z terör örgütleri arasmda yer alan bu örgütün, ilk hedefi olan
Türkiye üzerindeki karanl ık emellerinden
vazgeçmediğini belirtti.
İrticanın, demokratik, laik, ça ğdaş dilzene karşı sürekli bir tehlike olma niteliğini
koruduğ unu bildiren Özkaya, "irtica en
ileri din olan yüce İslam dininin yozlaştırı lmasıdır. İrticanın beslenme kaynağını n cehalet ve bilgisizlik olduğunda kuşku yoktur. irtica, ayd ınlanmaya ve ö ğrenime gerekli önemin verilmesi, yasalar ın kararlılıkla uygulanmas ı , zamanın koşullarına
ve evrensel ilkelere göre gerekti ğinde yeni
yasaları n yürürlü ğ e konulmas ı yla önlenebilecektir" diye konu ştu.
Özkaya, "demokratik ve ekonomik yapısını geliştirmiş , temel hak ve özgürlüklerde üstün standartlan yakalam ış, evrensel de ğerlerle bütünle şmi ş , önü ay-
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dınlık, güçlü Türkiye'yi görme ve ya şama
ümidi"ni dile getirerek sözlerini tamamlad ı .
ICRA VE IFLAS KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAIR
KANUN
•

(Kanun No.4949 Kabul T.: 17.7.2003)
MADDE 1. —9.6.1932 tarihli ve 2004
say ı l ı icra ve İ fl ğ s Kanununun 4.
maddesinin birinci f ı kras ı a ş ağı daki
şekilde değiştirilmiştir.

Icra ve ifls dairelerinin muamelelerine
karşı yapılan şikiyetlerle itirazlar ın incelenmesi icra tetkik mercii hükimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hükim tarafından yapılır. iş durumunun gerekli kı ldığı yerlerde Hükimlerve
Savcı lar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanl ığı 'nca icra tetkik
merciinin birden fazla dairesi kurulabilir.
Bu durumda icra tetkik mercii daireleri
numaraland ı rı l ı r. icra tetkik merciinin
birden fazla dairesi bulunan yerlerde i ş
dağı l ımı ve buna ilişkin esaslar, Bükimler
ve Savcı lar Yüksek Kurulunca belirlenir.
Her icra tetkik mercii hkimi, kendisine
Adli Yarg ı Adalet Komisyonu Ba şkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve
iflüs dairelerinin muamelelerine yönelik
şiküyetleri ve itirazlan inceler, bu dairelerin
gözetim ve denetimlerini yapar, idari
işlerine bakar.
MADDE 2. - 2004 sayıl ı Kanunun
13. maddesinin birinci fıkrasın ın birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir.
icra ve iflüs daireleri, 4. maddedeki
esaslara göre tetkik mercii hükiminin daimi
gözetimi ve denetimi altındadır.
MADDE 3. - 2004 say ı lı Kanunun
14. maddesine aşağı daki fiba eklenmi ştir.
Yargıtay, icra ve iflüs i şlerine ait kararları n tamamı n ı düzenli olarak yay ımlar.
Buna ili şkin esaslar Yarg ıtay tarafından
yönetmelikle düzenlenir.

ekler
MADDE 4. - 2004 say ıl ı Kanunun
18. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8. - 2004 say ı lı Kanunun
26, maddesinin dördüncü fıkras ının son
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aksine hüküm bulunmayan Mllerde
tetkik mercii, şikayet konusu i şlemi yapan
icra dairesinin açıklama yapmas ı na ve
duruşma yap ı lmas ına gerek olup olmadığını takdir eder; duru şma yap ılmas ını
uygun gördüğü takdirde ilgilileri en k ısa
zamanda duru şmaya çağırır ve gelmeseler
bile gereken karar
ı verir. Duru şma yapılmayan işlerde tetkik mercii, işin kendisine
geldi ği tarihten itibaren en geç on gün
içinde kararını verir. Duru şmalar, ancak
zorunluluk lülinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir.

Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet
Bakanlığı 'nca çıkar
ılan yönetmelikle nitelikleri belirlenen bankalardan birine yat ırılır.

MADDE 5. - 2004 sayı l ı Kanunun
23. maddesinin ikinci fıkrası aşağı daki
şekilde değiştirilmiştir.
(Taşınır rehni) tabiri, teslime bağ l ı
rehinleri, Türk Medeni Kanununun 940.
maddesinde öngörülen rehinleri, ticari
işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve
sair haklar üzerindeki rehinleri,
MADDE 6. - 2004 sayı lı Kanunun
24. maddesinin dördüncü fıkras ı nın son
cümlesinde yer alan "takip tarihindeki"
ibaresi"haczin yap ı ld ığı tarihteki"
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7. - 2004 sayı l ı Kanunun
25/a maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 25/b maddesi eklenmi ştir:
Çocuk teslimine ve çocukla ki şisel ilişki kurulmas ı na dair ilümların icras ında
uzman bulundurulmas ı :
MADDE 25/b. - Çocukların teslimine
ve çocukla ki şisel ilişki kurulmas ına dair
ilümların icrası, icra müdürü ile birlikte
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal
çal ışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk
geli şimcisi gibi bir uzman ı n, bunları n
bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır
bulunması suretiyle yerine getirilir.

MADDE 9. - 2004 sayı l ı Kanunun
30. maddesinin ba şlığı "Bir işin yapılmas ı na veya yap ı lmaması na dair olan
ilmlar" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilüm hükmü yerine getirildikten sonra borçlu; ilm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa,
mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek
kalmadan, önceki ilüm hükmü tekrar zorla
yerine getirilir.
MADDE 10. - 2004 sayıl ı Kanunun
32. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan
"hapis ile tazyik olunaca ğı ve" ibaresi
"hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında
bulunmaz veya" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE Il. - 2004 say ıl ı Kanunun
44. maddesinin be ş inci fıkras ı aşağı daki
şekilde değiştirilmiştir.
Mal beyan ını alan merci, keyfiyeti tapu
veya gemi sicil daireleri ile Türk Patent
Enstitüsüne bildirir. Bu bildiri üzerine
sicile, temlik hakkının iki ay süre ile tandit
edilmiş bulunduğu şerhi verilir. Keyfiyet
ayrıca Türkiye Bankalar Birliği'ne de bildiriuir.
MADDE 12. - 2004 sayıl ı Kanunun
58. maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3. Alacağın veya istenen teminat ın
Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda
faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün,
alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep
edildiği ve faizi;
MADDE 13. —2004 say ı lı Kanunun
62. maddesinin birinci fıkrası nın ikinci
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cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fikradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve di ğer
fıkralar buna göre teselsül ettirilmi ştir.

fıkrasının ilk cümlesi a şağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Itiraz, takibi yapan icra dairesinden
başka bir icra dairesine yap ıldığı takdirde
bu daire gereken masrafı itirazla birlikte
alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine
göııderir; al ı nmayan masraftan memur
şahsen sorumludur.

Talebine itiraz edilen alacakl ının takibi,
imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen
borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi
dairelerin veya yetkili makamlar ın yetkileri
dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir
makbuz veya belgeye müstenitse, alacakl ı
itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren
altı ay içinde itirazın kaldırılmas ını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldır
ı lması istenilmediği takdirde yeniden ilüms ız
takip yapılamaz.

Takibe itiraz edildiği, 59. maddeye göre
alacakl ının yatırdığı avanstan karşılanmak
suretiyle üç gün içinde bir muht ıra ile
alacaklıya tebli ğ edilir.
Borçlu veya vekili, dava ve takip i şlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt
içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek
zorundadır. Adresini de ği ştiren borçlu
yurt içinde yeni adres bildirmedi ği ve tebliğ memurunca yurt içinde yeni adresi
tespit edilemedi ği takdirde, takip talebinde
gösterilen adrese çıkarı lacak tebligat borçlunun kendisine yap ılmış sayı lır.
MADDE 14. - 2004 sayıl ı Kanunun
63. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 63. - itiraz eden borçlu, itirazın kaldırı lmas ı duruşmasında, alacakl ının dayandığı senet metninden anla şı lanlar dışında, itiraz sebeplerini de ğiştiremez ve genişletemez.
MADDE 15. - 2004 sayılı Kanunun
67. maddesinin üst ba şlığı, başlığı ve birinci fikrası aşağıdaki şekilde deği ştirilmiştir.
6- itirazın hükümden dü şürülmesi:
a) İtirazm iptali:
Takip talebine itiraz edilen alacaklı ,
itirazm tebliği tarihinden itibaren bir sene
içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat
suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.
MADDE 16. - 2004 say ılı Kanunun
68. maddesi başlığı, birinci fikrası ve son
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b) İtirazm kesin olarak kald ır
ı lması :

itirazın kaldırılması talebinin esasa ili şkin nedenlerle kabulü hülinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi hülinde ise alacakl ı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde
k ırktan aşağı olmamak üzere tazminata
mahküm edilir.
MADDE 17. - 2004 sayı lı Kanunun
68/a maddesinin başlığı ile birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) itirazın geçici olarak kaldırılması :
Takibin dayandığı senet hustısi olup,
imza itiraz s ırasında borçlu tarafından reddedilmişse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren alt ı ay içinde itirazın
geçici olarak kaldır
ı lmasını isteyebilir. Bu
hülde icra hükimi iki taraftan izahat al ır.
MADDE 18. - 2004 sayıl ı Kanunun
68/b maddesinin birinci fı kras ın ın son
cümlesi aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan "aldığı" ibaresi "gönderilen" şeklinde değiştirilmi ş ; üçüncü fıkrasında yer alan "hesap özetleri ile" ibaresinden sonra "ihtarnameler ve" ibaresi ve
üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmi ştir.
Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin noter arac ılığıyla krediyi kullandı ran tarafa bildirilmesi
hülinde sonuç do ğurur; yeni adresin bu
şekilde bildirilmemesi hülinde hesap öz
etinin eski adrese ula
ştığı tarih tebliğ tarihi
sayılır.

ekler
Krediyi kullanan tarafın kredi hesabinin kesilmesine veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarname içeri ğine itiraz etmiş
olması , kredi hesabını n kesilmesi ve borcun ödenmesine ili ş kin ihtarnameden
önce tebliğ edilen ve itiraz edilmeyerek
kesinleşmiş bulunan faiz tahakkuk dönemlerine iliş kin hesap özetlerinin muhtevasına itiraz edilmemiş olmasının sonuçlannı ortadan kaldı rmaz. Bu durumda, önceki dönemlere iliş kin kesinleşmiş hesap
özetleri hakkında ikinci fiba hükümleri
uygulanı r.
MADDE 19. - 2004 say ılı Kanunun
79. maddesinin ikinci fıkrasma aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
Resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir.
MADDE 20. - 2004 sayılı Kanunun
85. maddesinin ikinci fıkrasını n birinci
cümlesinde yer alan "Borçlu" kelimesinden sonra gelmek üzere "yahut borçlu
ile birlikte malı elinde bulunduran şahıslar"
ibaresi ve "borçluyu" kelimesinden sonra
"yahut borçlu ile birlikte mal ı elinde
bulunduran şahısları" ibaresi eklenmi ştir.
MADDE 21. - 2004 say ılı Kanunun
88. maddesinin ikinci fikrasını n sonuna ve
üçüncü fıkrasını n birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere a şağı daki cümleler
eklenmi ş, dördüncü ve be şinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır
mallar haczedilince, alacakl ının muvafakatı
ve üçüncü şahsm kabulü halinde üçüncü
şahsa yediemin olarak b ırakılır.
Ticari işletme rehni kapsamındaki taşınırlar ise, icra dairesince sat ılmalarına
karar verilmesinden sonra muhafaza alt ına
alınabilir.
Adalet Bakanl ığı, mahcuz mallar ın
muhafazas ı için uygun göreceği yerlerde
depo ve garaj açabilece ği gibi; Adalet
Te ş kilM ı n ı Güçlendirme Vakfına da
açtırabilir veya iş letme hakkını verebilir.

icra dairesi, depo ve garajlarda ve
yediemin olarak kendisine hacizli mal ın
b ı rakı lm ış olduğu üçüncü ki ş ilerde
saklanıp da hukuken art ık muhafazasına
gerek kalmayan mal ı, vereceği uygun süre
içinde geri almasını ilgililere re'sen bildirir.
Verilen süre içinde eş ya geri alınmazsa,
icra müdürü tetkik merciinin karar ı ile
taşınır mal sat ış lanna ili şkin hükümler
uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir.
Artan miktar 9. madde hükmüne göre
muhafaza olunur. Bu konuda ortaya ç ıkan
ihtilüflar tetkik mercii tarafından basit
yargılama usulüne göre çözülür.
MADDE 22. - 2004 sayılı Kanunun
89. maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci
fıkrasının son cümlesi a şağı daki şekilde
değiştirilmiştir.
Üçüncü şahı s, haciz ihbarnamesinin
kendisine tebli ğinden itibaren yedi gün
içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya
borç zinımetinde sayıl ı r ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de mal ın yedinde
veya borcun zimmetinde say ıldığı ikinci
bir ihbamame ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrı ca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebli ğinden itibaren yedi
gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunmas ı, itirazda bulunmadığı takdirde zimnıetinde say ılan borcu icra
daire-sine ödemesi veya yedinde say ı lan
malı icra dairesine teslim etmesi istenir.
İ kinci ihbarnameye süresi içinde itiraz
etmeyen ve zimmetinde sayı lan borcu icra
dairesine ödemeyen veya yedinde say ı lan malı icra dairesine teslim etmeyen
üçüncü ş ahsa onbe ş gün içinde parayı
icra dairesine ödemesi veya yedinde sayı lan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde
menfi tespit davası açması , aksi takdirde
zimmetinde say ı lan borcu ödemeye veya
yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı
bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahı s,
icra takibinin yap ıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğ u yer mahkemesinde süresi
içinde menfi tespit davas ı açtığına dair
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belgeyi bildirimin yap ı ld ığı tarihten
itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine
teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen
cebri icra i şlemleri menfı tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106. maddede
belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malı n takip borçlusuna ait olmadığı nı ispat etmeye mecburdur. Üçüncü
şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kı rkı ndan aşağı olmamak üzere bir tazminata
mahküm edilir. Bu fıkraya göre açılacak
menfi tespit davalar
ı maktu harca tabidir.
Her bülde üçüncü ş ahı s, borçlu ile
kötü niyetli alacaklı ya karşı dava açarak
ödemek zorunda kaldığı paran ı n veya
teslim ettiğ i malın iadesini isteyebilir.
MADDE 23. - 2004 sayılı Kanunun
91. maddesinin sonuna a ş ağıdaki fıkra
eklenmiştir.
Hacizli taşınmazı n el deği ştirmesi halinde 148/a maddesi uygulanır.
MADDE 24. - 2004 sayılı Kanunun
92. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Daire, taşınmazı n idare ve işletmesi ile
eklentirıin korunması için gerekli tedbirleri
alır. Bu tedbirler meyanı nda icra dairesi,
eğer taşınmazda kirac ı varsa bu kiracıya,
işleyecek kiraları icra dairesine ödemesini
emreder. Zarar görme ihtimali bulunan eklenti, rehin alacakl ı s ını n talebi üzerine,
iş letmenin faaliyetine engel olmayacak
şekilde muhafaza altına alınır. İdare ve muhafaza masrafları satış bedelinden öncelikle ödenir.

tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir. Bu haczin şirket pay defterine i şlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket
pay defterine i şlenmemiş olsa bile şirkete
tebliğ tarihinde yap ılmış sayı l ı r. Haciz, icra
dairesi tarafından tescil edilmek üzere
Ticaret Siciline bildirilir. Bu durumda haczedilen payları n devri, alacakl ının baklannı ihldl ettiği oranda batı ldır. Haczedilen
payların satışı , taşı n ı r malları n sat ışı
usulüne tabidir. Diğer taşınırlarda icra dairesi başkası na devre müni tedbirleri al ır.
MADDE 26. - 2004 sayılı Kanunun
111. maddesinin üçüncü fikras ı aşağıdaki
şekilde deği ştirilmi ştir.
Borçlu ile alacakl ı n ı n borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları
sözleşme veya sözleşmelerin devam ı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler i şlemez. Ancak bu sözleş me veya
sözleşmelerin toplam süresinin on y ılı aşması hülinde, aştığı tarihten itibaren süreler kald ığı yerden işlemeye başlar.
MADDE 27. - 2004 sayı l ı Kanunun
114. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıktasına aşağıdaki cümle eklenmi ştir.
Satış açık artırma ile yap ı lır. Birinci ve
ikinci artırmanı n yapılacağı yer, gün ve saat
daha önceden ilün edilir.
Ilünı n yurt düzeyinde yay ımlanan bir
gazete ile yap ı lması na karar verilmesi
hülinde bu ilün sat ış talebi tarihinde yurt
düzeyinde tirajı en yüksek be ş gazeteden
biriyle yapı l ır.
MADDE 28. - 2004 sayı lı Kanunun
115. maddesinin birinci fıkrasının ikinci
cümlesinde yer alan "% 75 ini" ibaresi
"yüzde altmışını" olarak de ğiştirilmiştir.

MADDE 25. - 2004 say ı lı Kanunun
94. maddesinin birinci f ıkrasının üçüncü
cünı lesi madde metninden ç ıkarılm ış ve
ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere
aşağı daki cümleler eklenmi ştir.

MADDE 29. - 2004 sayılı Kanunun
116. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

Anonim şirketlerde paylar için pay
senedi veya pay ilmühaberi ç ıkanlmam ışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi

İkinci artı rma, ilk artı rmayı izleyen
beşinci gün yapı l ı r. Beş inci günün resmi
tatil gününe rastlamas ı halinde ikinci artır-
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ma resmi tatili izleyen ilk i ş günü yapılır.
Bu hMde de 114. madde hükmü uygulan ır.

de hükümlerine göre ta şınmazla birlikte
ihale de edilebilir.

MADDE 30. - 2004 say ılı Kanunun
118.maddesinin birinci fikras ının üçüncü
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34. - 2004 sayılı Kanunun
128. maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 128/a maddesi eklenmi ştir.

Satılan mal ihale kesinle şmeden teslim
olunmaz.
MADDE 31. - 2004 say ılı Kanunun
119.maddesinin (5) numaral ı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5- Mahcuz malın tahmin edilen değeri
birmilyar lirayı geçmezse.
MADDE 32. - 2004 sayılı Kanunun
126. maddesinin ikinci fıkras ı n ı n (3)
numaral ı bendinde yer alan "yüzde yetmişbeşini" ibaresi "yüzde altm ışını" olarak; aynı bendin içinde yer alan parantez
içindeki ifade de "Onuncu günün resmi
tatile rastlaması hMinde ikinci artırma tarihi
olarak tatilin bitimini izleyen ilk iş gününün belirlenmesi ve bu ikinci ihalenin
yapılacağı yer, gün ve saatin iMnda açıkça
gösterilmesi zorunludur." şeklinde değiş tirilmiştir.
MADDE 33. - 2004 sayılı Kanunun
128. maddesinin ikinci fıkrasının birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere a şağıdaki
cümle ile ikinci fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Taşınmazm önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya
ç ıkması hülinde, icra dairesi sat ışa esas
olmak üzere taşınmazm kıymetini yeniden
takdir ettirir.
Satışa çıkarılan taşı nmazda eklenti niteliğinde teşvikli mal varsa icra müdürlü ğü
bu malların kıymetini aynca takdir ettirir.
Satış tan önce ilgili kurumlardan bu mallar
üzerindeki vergi, resim, han; gibi yükümlülükler sorulur. Satış isteyen alacaklının
talebi üzerine bu mallar satış dışında tutulabileceğ i gibi, üzerlerindeki vergi, resim,
harç gibi mal ın ayn ı ndan kaynaklanan
kamu alacakları dikkate alınarak 129. mad-

Kıymet takdirine ilişkin şiküyet:
MADDE 128İa - Kıymet takdirinin
tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden
itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten
icra dairesinin bulundu ğu yerdeki tetkik
merciinde şiküyette bulunabilirler. Şiküyet
tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli
masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hülinde yeniden bilirki şi incelemesi yaptırılabilir; aksi hülde başka bir işleme gerek olmaksızın şiküyet kesin olarak
reddedilir.
Kesinleşen kıymet takdirinin yap ıldığı
tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden
kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal
afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde
yeniden kıymet takdiri istenebilir.
Kıymet takdirine ili şkin şiküyet yetkisiz tetkik merciine yap ılırsa, tetkik mercii
evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru
tarihinden itibaren en geç on gün içinde
yetkisizlik kararı verir.
Bu madde gereğ ince icra tetkik merciinin verdiği kararlar kesindir.
MADDE 35. - 2004 say ılı Kanunun
129.maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"yetmi şbe ş ini" ibares ı'"altm ışı n ı "
şeklinde deği ştirilmiştir.
MADDE 36. - 2004 say ılı Kanunun
130.maddesinin ikinci cümlesinde yer alan
"yirmi günü" ibaresi "on günü" olarak
değiştirilmi ştir.
MADDE 37. - 2004 say ılı Kanunun
133. maddesinin birinci fıkrasının ikinci
cümlesinde yer alan "ilk fikrasına" ibaresi
"aradığı şartlara" ve beş inci cümlesirıde
yer alan "maddenin ikinci fıkrasındaki"
ibaresi "maddedeki" şeklinde de ğiştirilmiştir.
BB Dergisi. Say ı 49, 2003 447

e ki er
MADDE 38. - 2004 say ılı Kanunun
134. maddesinin birinci fikras ına aşağıdaki
cümle ile ikinci fikras ınrn ilk ciimlesinde
yer alan "i ş tirak edenler" ibaresinden
sonra "yurt içinde bir adres göstermek
ko ş uluyla" ibaresi eklenmi ş , ikinci
fikrasının sonuna aşağıdaki cümle ile ikinci
fı kradan sonra gelmek üzere aşağı daki
fıkralar üçüncü ve dördüncü fıkra olarak
eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.
!hale kesinleşinceye kadar taşınmazın
ne şekilde muhafaza ve idare edilece ği icra
dairesi tarafindan kararlaştırılır.
Ancak i ş in esas ına girilmeınesi
nedeniyle talebin reddi hülinde para
cezasına hükmolunamaz.
İ halenin feshine ili ş kin ş iküyet
görevsiz veya yetkisiz tetkik mercii veya
mahkemeye yapıl ırsa, tetkik mercii veya
mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak
başvuru tarihinden itibaren en geç on gün
içinde görevsizlik veya yetkisizlik karar ı
verir. Bu kararlar kesindir.
Ta şı nmaz ı satı n alanlar, ihaleye
alacağı na mahsuben i ş tirak etmemi ş
olmak kaydı yla, ihalenin feshi talep edilmi ş
olsa bile, satış bedelini derlül veya 130.
maddeye göre verilen süre içinde nakden
ödemek zorundad ı rlar. İ cra müdürü,
ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda
verilecek karar kesinleşinceye kadar para
bankalarda nemaland ırıl ır. İhalenin feshine
ilişkin ş ikiyetin kabulüne veya reddine
ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale
bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine
ödenir.
MADDE 39. - 2004 say ı lı Kanunun
142. maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 142/a maddesi eklenmi ştir.
Teminat karşılığı ödeme:
MADDE 142/a. - S ıra cetveline karşı
142. madde uyarınca şiküyet veya itiraz
yap ı lmış sa, tebligatı alan ve s ı ra cet-
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velinde hak sahibi görünen her alacakl ı ,
bir bankan ı n kesin teminat mektubunu
dosyaya ibraz ederek pay ına dü ş en
meblüğı tahsil edebilir. 36. maddenin ikinci
fıkrası burada da uygulan ır.
Teminat mektubunda, alacakl ının dosyadan tahsil etti ği meblüğ ile bu meblüğın
k ı smen veya tamamen icra dosyas ına
iadesinin gerekmesi hülinde iade tarihine
kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra
dairesinin ilk yazıl ı talebi üzerine dosyaya
ödenmesi taahhüt edilmelidir. Bu esaslar
dahilinde teminat mektubuyla garanti
edilecek miktar icra dairesince belirlenir.
MADDE 40. - 2004 sayı l ı Kanunun
143. maddesinin birinci ve alt ıncı fıkraları
aş ağı daki şekilde de ğ i ş tirilmi ş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmi ştir.
Alacaklı alacağının tamamını alamamış
ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli
şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan
miktar için hemen bir aciz vesikas ı
düzenleyip alacakl ıya ve bir suretini de
borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve
vergiye tübi de ğildir. Aciz vesikasının bir
nüshası da her il merkezinde Adalet Sakanl ığı nca tespit edilen icra dairesi
tarafindan tutulan özel sicile kaydedilmek
üzere bu icra dairesine gönderilir. Aciz
vesikası sicili aleni olup ne şekilde tutulacağı ve hangi hususları içereceği Adalet
Bakanl ığı tarafı ndan haz ırlanan yönetmelikle belirlenir.
Bu borç, borçluya karşı , aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi
yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasç ı ları , miras ın açı lmasından
itibaren bir sene içinde alacakl ı hakkını
aramam ış sa, borcun zamanaşı m ı na
uğradığını ileri sürebilirler.
Borçlu, aciz vesikas ı nı düzenlemi ş
olan icra dairesine borcunu i ş lemi ş
faizleriyle birlikte her zaman ödeyebilir. icra
dairesi ödenen parayı alacakl ı ya verir
veya gerekti ğ inde 9. madde hükümleri
dahilinde bir bankaya yat ı rır. Borcun bu

ekler
şekilde tamam ı nın ödenmesinden sonra
aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya borcunu ödeyerek aciz vesikas ını
sicilden terkin ettirdi ğine dair bir belge
verilir. Ayn ı şekilde, icra takibi bat ı l ise
veya iptal edilirse yahut borçlunun borçlu
olmadığı mahkeme kararıyla sabit olursa
ya da alacakl ı icra takibini geri al ırsa, aciz
vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya
buna ilişkin bir belge verilir.
MADDE 41. —2004 sayılı Kanunun
148. maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 148/a maddesi eklenmi ştir.
Adres gösterme zorunluluğu:
MADDE 148/a - İpotek sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı daha
sonra satın alanlar ya da bunların halefleri,
tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde bir
tebligat adresi bildirmek zorundad ı rlar.
Aksi takdirde ilgililerin tescil talebi, tapu
sicili müdürlüğünce reddolunur.
Adresin değ i ş tirilmesi tapu sicil
müdürlüğüne bildirilmesi hülinde sonuç
doğurur. Yeni adresin bildirilmemesi
hülinde tebligatların eski adrese ula ştığı
tarih tebellüğ tarihi sayılır.
MADDE 42. - 2004 sayılı Kanunun
1 50İb maddesinin birinci- cümlesinden
sonra gelmek üzere a ş a ğı daki cümle
eklenmiştir.
Şu kadar ki, bu şekilde işlem yap ılması
132. ve 135. maddelerdeki hakları ortadan
kaldırmaz.
MADDE 43. - 2004 sayı lı Kanunun
1 50/ ı maddesi aş a ğı daki ş ekilde
değiştirilmiştir.
Madde 150/1. - Borçlu cari hesap
veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde
işleyen nakdi veya gayrinakdi bir krediyi
kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit
tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu
ikrarı n ı ihtiva etmese dahi, krediyi
kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa
ait cari hesab ın kesilmesine veya k ı sa,
orta, uzun vadeli kredi hesab ının muaccel

kı l ı nmasına ili şkin hesap özetinin veya
gayrinakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarın noter aracı lığıyla kre
diyi kullanan tarafa kredi sözle şmesinde
yazı lı ya da ipotek Ait tablosunda belirtilen adrese gönderilmek suretiyle tebli ğ
edildiğini veya 68/b maddesi gereğince
tebliğ edilmi ş sayıldığını gösteren noterden tasdikli bir sureti icra müdurune ibraz
ederse icra müdürü 149. madde uyar ınca
işlem yapar. Şu kadar ki, krediyi kullanan
tarafın hesap özetine ve borcun ödenmesine ilişkin ihtara ya da gayrinakdi kredi
nedeniyle tazmin talebine, kendisine tebliğ edildiği veya 68 İb maddesi gere ğince
tebliğ edilmi ş sayı ldığı tarihten itibaren
sekiz gün içinde noter arac ılığıyla itiraz
etmiş olduğunu ispat etmek suretiyle tetkik merciine şiküyette bulunmak hakk ı saklıdır. Bu takdirde krediyi kullandıran taraf
alaca ğın ı 68fb maddesi çerçevesinde
diğer belgelerle ispatlayabiliyorsa, krediyi
kullanan tarafın şiküyeti reddedilir. Tetkik
merciinde yap ı lan inceleme s ı rası nda,
borçlu, borcun sona erdiğine veya ertelendiğine ili şkin resmi veya imzas ı ikrar
edilmiş bir belge sunmadıkça takibin durdurulmasına karar verilemez. Hesap özetinin, tazmin talebinin veya ihtann ipotekli
taşınmaz maliki üçüncü ki şiye tebliğ edilmesi veya tebli ğ edilmiş sayılması Türk
Medeni Kanununun 887. maddesinde
öngörülen ödeme istemi yerine geçer.
MADDE 44. - 2004 say ı lı Kanunun
166. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci
cümlesinde yer alan "kararı ," kelimesinden
sonra "karar tarihinde," ibaresi eklenmi ş ;
ikinci ve üçüncü cümlesinde yer alan
"traj ı" kelimeleri "tiraj ı" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 45. - 2004 say ılı Kanunun
168. maddesinin birinci fıkrası n ı n (6)
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
6. Itiraz edilmedi ği ve borç ödenmediği
takdirde on gün içinde 74 üncü maddeye,
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itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise üç
gün içinde 75. maddeye göre mal beyanında bulunmas ı ve bulunmazsa hapisle
tazyik edileceği, mal beyanında bulunmaz
veya hakikate aykırı beyanda bulunursa
aynca hapisle cezaland ırılacağı ihtarı .
MADDE 46. - 2004 sayılı Kanunun
169/a maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
ile altıncı fikrasmın birinci cümlesi a şağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tetkik mercii Mkimi, itiraz sebeplerinin
tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde
duruşmaya çağır
ı r. lükim, duruş ma sonucunda borcun olmadığını n veya itfa veya
inıhal edildiğinin resmi veya imzası ikrar
edilmiş bir belge ile ispatı hülinde itirazı
kabul eder. Tetkik mercii hükimi yetki
itirazının incelenmesinde taraflar gelmese
de gereken karar
ı verir.
Tetkik mercii hükimi, borçlunun itiraz
dilekçesine ekli olarak ibraz etti ği belgelerden borcun itfa veya imhal edildi ği veya
senedin metninden zaınanaşımına u ğradığı
veya borçlunun borçlu olmad ığı yahut icra
dairesinin yetkili olmad ığı kanaatine varırsa,
daha evvel itirazı n esası hakkmdakikaranna
kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasma karar verebilir.
Borçlunun itirazını n tetkik merciince
esasa ili şkin nedenlerle kabulü lülinde
kötü niyeti veya ağı r kusuru bulunan alacaklı , takip konusu alacağı n yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere; takip muvakkaten durdurulmuş ise bu itirazın reddi
hülinde borçlu, diğer tarafın isteği üzerine
takip konusu alacağı n yüzde kırktan aşağı
olmamak üzere tazminata mahküm edilir.
MADDE 47. - 2004 sayılı Kanunun
170. maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkras ını n birinci cümlesi a şağı daki
şekilde değiştirilmiştir.
Tetkik mercii, 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapaca ğı inceleme
sonunda, inkAr edilen inızanın borçluya
ait olmadığı na kanaat getirirse itiraz ın
kabulüne karar verir. Itirazın kabulü kararı
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ile takip durur. Alacakl ının genel hükümlere göre dava açma hakkı sakl ıdır. inkAr
edilen imzanın borçluya ait oldu ğu anlaşıl ırsa ve itiraz ile birlikte takip ikinci fıkraya
göre durdurulmu şsa, borçlu sözü edilen
senede dayanan takip konusu alaca ğı n
yüzde kı rk ı ndan aşa ğı olmamak üzere
inkAr tazminatına ve takip konusu alacağın
yüzde onu oranında para cezas ına mahküm edilir ve itiraz reddedilir. Borçlu menü
tespit veya istirdat davas ı açarsa, hükmolunan tazminatın ve para cezas ının tahsili
dava sonuna kadar tehir olunur ve davan ın borçlu lehine sonuçlanmas ı hAlinde
daha önce hükmedilmi ş olan tazminat ve
para cezası kalkar.
Tetkik mercii, itiraz ın kabulüne karar
vermesi hAlinde, senedi takibe koymada
kötü niyeti veya a ğı r kusuru bulunduğu
takdirde alacakl ıyı senede dayanan takip
konusu alacağ m yüzde yirmisinden a şağı
olmamak üzere tazminata ve alaca ğı n
yüzde onu oranında para cezas ına mahküm eder.
MADDE 48. - 2004 sayı l ı Kanunun
170/b maddesi aşağıdaki şekilde deği ştirilmiştir.
Madde 170İb. —61. maddenin ikinci,
üçüncü, dördüncü ve be ş inci fikraları ve
62. ilA 72. maddeler bu fası l hükümlerine
aykırı olmadıkça, kambiyo senetlerine
mahsus haçiz yolu ile takip hakk ında da
uygulan ır.
MADDE 49. - 2004 sayı lı Kanunun
179. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin
iflüsı :
Madde 179. - Sermaye şirketleri ile
kooperatiflerin borçlarını n aktifinden fazla
olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş
kimseler veya ş irket ya da kooperatif
tasfiye hAlinde ise tasfiye memurları veya
bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet
kalmaksızın bunlar
ın iflüsına karar verilir.

ekler
Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri,
şirket veya kooperatifin mali durumunun
iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair
bir iyileştimıe projesini mahkemeye sunarak ifüsın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inand ırıcı bulursa,
iflüsın ertelenmesine karar verir. İyileştirme
projesinin ciddi ve inand ırıc ı olduğunu
gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye
sunulması zorunludur.
Mahkeme, gerekli görürse idare ve
temsille vazifelendirilmi ş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İ flüsın ertelenmesi
talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandınlır.
MADDE 50. - 2004 sayılı Kanunun
179. maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 179/a ve 179/b maddeleri eklenmiştir.
Erteleme tedbirleri:
MADDE 179/a. - İ flüs ı n ertelenmesine karar veren mahkeme, şirketin
veya kooperatifin malvarl ığının korunması
için gerekli her türlü tedbiri iyile ştirme
projesini de göz önünde tutarak alır.
Mahkeme erteleme karan ile birlikte
kayyım atanmasına karar verir. Mahkeme,
yönetim organ ının yetkilerini tümüyle
elinden al ıp kayyıma verebileceği gibi yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımm onayına bağlı kılmakla da
yetinebilir.

takipler durur; bir takip muamelesi ile
kesilebilen zamanaşımı ve hak dü şüren
müddetler işlemez.
Erteleme sırası nda taşın ır, taşı nmaz
veya ticari işletme rehniyle temin edilnıiş
alacaklar nedeniyle rehnin paraya
çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya
başlamış olan takiplere devam edilebilir;
ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince
işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatland ırılmak zorundadrn
206. maddenin birinci sırasmda yazılı
alacaklar.
için haciz yoluyla takip yap ılabilir.
Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre
kayyımın verdiği rapor dikkate al ınarak bir
yıl daha uzatılabilir. Kayyım, mahkemenin
belirleyeceği sürelerde faaliyetleri ve i şletmenin durumu konusunda düzenli olarak
mahkemeye rapor verir.
İflüsın ertelenmesi talebinin reddi ya
da erteleme süresi sonunda iyile şmenin
mümkün olmad ığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflüs ına
karar verir. Erteleme süresi dolmamakla
birlikte, mahkeme kayy ı m ı n verdi ği
raporlardan şirketin veya kooperatifin mali
durumunun iyile ştirilmesinin mümkün
olmadığı kanaatine vanrsa, erteleme karar
ını kaldırarak şirketin veya kooperatifm
iflüsına karar verebilir.

İflüsm ertelenmesi kararında kayyımın
görev ve yetkileri ayrıntılı olarak gösterilir.

MADDE 51. - 2004 say ılı Kanunun
185. maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki
cümle eklenmi ştir.

Mahkeme erteleme kararının hüküm
fıkrasını 166. maddenin ikinci fikras ındaki
usulle ilan eder ve gerekli bildirimleri
yapar.

Ancak, rehin sahibi alacaklı, istediği
takdirde ifüstan sonra da masaya kar şı
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
yapabilir.

Erteleme kararının etkileri:
MADDE 1 79/b. - Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 say ılı Kanuna
göre yapılan takipler de dahil olmak üzere
hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış

MADDE 52. - 2004 say ılı Kanunun
206. maddesinin dördüncü fı kras ı
a ş ağı daki ş ekilde değ i ş tirilmi ş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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lanmam ış olan veya teminats ız bulunan
alacaklar masa mallarının satış tutarından,
aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur:
Birinci sıra:
A) işçilerin, iş ilişkisine dayanan ve
ilüsın açı lmasından önceki bir yı l içinde
tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları
dahil alacakları ile ifls nedeniyle i ş
ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş
oldukları ihbar ve kıdem tazıninatları,
B) I şverenlerin, iş çiler için yard ım
sand ı klar ı veya sair yard ı m te ş kilat ı
kurulmas ı veya bunlar ı n yaş at ı lmas ı
maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel ki şilik
kazanm ış bulunan tesislere veya
derneklere olan borçları ,
C) İfMsın açı lmasından önceki son bir
yıl içinde tahakkuk etmi ş olan ve nakden
ifası gereken aile hukukundan doğan her
türlü nafaka alacakları.
İkinci sıra:
VeMyet ve vesayet nedeniyle mallar ı
borçlunun idaresine b ırakı lan kimselerin
bu ili şki nedeniyle do ğmu ş olan tüm
alacaklan;
Ancak bu alacaklar, iflüs, vesayet veya
velüyetin devam ettiğ i müddet yahut
bunların bitmesini takip eden yı l içinde
aç ı l ı rsa imtiyazlı alacak olarak kabul
olunur. Bir davanı n veya takibin devam
ettiğ i müddet hesaba katılmaz.
Üçüncü sıra:
Özel kanunları nda imtiyazl ı olduğu
belirtilen alacaklar.
Dördüncü sıra:
İmtiyazl ı olmayan diğ er bütün alacaklar.
Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmas ında aşağı daki süreler hesaba
katılmaz:
1. İflüsrn açılmasından önce mühlet de
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dahil olmak üzere geçirilen konkordato
süresi.
2. İflüsın ertelenmesi süresi.
3. Alacak hakkında aç ı lm ış olan
davanı n devam ettiği süre.
4. Terekenin iflüs hükümlerine göre
tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye
kararı verilmesine kadar geçen süre.
MADDE 53. - 2004 sayı lı Kanunun
222. maddesi ba şlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmi ştir.
Toplant ı veya karar nisabı n ı n
oluşmaması :
Madde 222. - Alacakl ı lar toplanması
mümkün olmazsa veya karar nisab ı
oluşmazsa durum tespit olunur. Bu lıfllde
daire, ikinci alacakl ı lar toplanmasına kadar
masayı idare eder ve tasfiyeye ba şlar.
MADDE 54. - 2004 sayı lı Kanunun
223. maddesinin üçüncü fikras ı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
İflüs idaresi toplant ıları, idare memurlar ın ı n veya herhangi bir alacakl ı n ı n
gündem belirlemek suretiyle yapaca ğı
talep üzerine iflüs dairesi müdürünün
toplantı gününden en az yedi gün önce
gönderece ği çağrı üzerine yapılır. İ lik
idaresi, kararlarını çoğunlukla al ır; ancak
toplantıya her üç ilik idare memurunun
da katı lmamas ı hAlinde iflüs dairesi
müdürü ilik idaresinin görevini yüklenir
ve ilik idaresi adına tek başına karar alır.
Toplant ı ya iflüs idaresi memurlar ından
birinin veya ikisinin i ştiraki hAlinde iflüs
dairesi müdürü de bu toplantıya katılır.
Karar al ınamaması hAlinde ilik dairesi
müdürünün oyu do ğrultusunda i şlem
yapı l ır. mAs masasına alacakl ı olarak müracaat eden alacakl ı lar, tebligata elveri şli
adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca
ı lacak tarifede gösterilecek yazı ve
çıkar
tebli ğ masraflar ı için avans vermek
suretiyle iflüs idaresince al ı nacak
kararları n kendilerine tebli ğ ini isteyebilirler. Bu muameleyi yapt ırmış alacaldılar

ekler
hakkı nda ifüs idare memurunun kararlarına karşı kanun yolları kendilerine tebli ğ
tarihinden itibaren i şlemeye başlar.
MADDE 55. - 2004 say ılı Kanunun
226. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
"ikiyüzbin" ibaresi "ikimilyar" olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 56. - 2004 say ılı Kanunun
239. maddesi başlığı ile birlikte a şağıdaki
şekilde de ğiştirilmiştir.
Toplantı ve karar nisahm ın oluşmaması :
Madde 239. - Alacakl ı lann toplanması mümkün olmazsa veya karar nisab ı
oluş mazsa durum tespit olunur. Bu halde
ifis idaresi tasfı ye kapanıncaya kadar işe
devam eder.
MADDE 57. - 2004 say ılı Kanunun
250. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 250. - Da ğıtıma yukarıdaki
maddede yazılı bırakı lma müddeti bittikten
sonra ba ş lanır. Ş ikAyet vaki olmu ş sa,
dağı t ı m bu ş ikAyet üzerine verilecek
karar
ın dağıtıma etkili olabileceğ i oranda
ertelenebilir. 144. madde hükümleri burada
da uygulanır. Tüliki bir şarta veya belirli
olmayan bir vadeye ba ğl ı alacaklar için
ayrı lan paylar hakk ı nda 9. madde hükümleri uygulanır.
MADDE 58. - 2004 say ı lı Kanunun
251. maddesinin ikinci fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı fıkraya aşağı daki cümle eklenmi ştir.
196. madde hükmü sakl ı kalmak kaydıyla, aciz vesikas ı 143. maddede yazılı
olan hukuki sonuçları doğurur.
Müflise yeni mal iktisap etmedi ği itiraz ında bulunma imkAn ın ı sağlamak niyetiyle üçüncü ki şinin hak sahibi kılındığı
ama müflisin fiilen tasarruf etti ği mallar,
üçüncü kiş i bu durumu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, yeni mal say ılır.
MADDE 59. - 2004 sayilı Kanunun
257. maddesinin ba şl ığı "İhtiyati haciz

şartlar ı ", birinci fı kras ında yer alan
"borcun" ibaresi "para borcunun" olarak
ve ikinci fikrasını n (2) numaralı bendinde
yer alan "kaçarsa" ibaresi "kaçar ya da
ını ihlAl eden
bu maksatla alacaklını n haklar
hileli i şlemlerde bulunursa;" olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 60. - 2004 say ılı Kanunun
258. maddesine aşağı daki fiba son fiba
olarak eklenmiştir.
İhtiyati haciz talebinin reddi hAlinde
alacaklı kanun yoluna ba şvurabihir.
MADDE 61. —2004 say ılı Kanunun
261. maddesine a şağıdaki fiba son fıkra
olarak eklenmiştir.
İhtiyati haczin infazı ile ilgili şikayetler
infazı yapan icra dairesinin ba ğlı olduğu
tetkik merciine yapılır.
MADDE 62. - 2004 say ılı Kanunun
264. maddesinin üçüncü fikras ı aşağıdaki
şekilde de ğiştirilmiştir.
Ihtiyati haciz, alacak davas ının mahkemede görüldüğü s ırada konulmuş veya
alacaklı birinci fikraya göre mahkemede
dava açmış ise, esas hakkı nda verilecek
hükmün mahkemece tebli ğinden itibaren
bir ay içinde alacakl ı takip talebinde
bulunmaya mecburdur.
MADDE 63. - 2004 say ılı Kanunun
265. maddesinin başlığı " İhtiyati haciz
kararı na itiraz ve temyiz" olarak ve birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aşağıdaki fikralar ikinci ve son fikra olarak
eklenmiştir.
Borçlu kendisi dinlenmeden verilen
ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata kar şı; huzuriyle yapı lan hacizlerde haczin tatbiki, aksi
hAlde haciz tutaııağını n kendisine tebli ği
tarihinden itibaren yedi gün içinde
mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.
Menfaati ihlAl edilen üçüncü ki şiler de
ihtiyati haczi öğrendiğ i tarihten itibaren
yedi gün içinde ihtiyati haczin dayand ığı
sebeplere veya teminata itiraz edebilir.
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Itiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yargıtay bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdi ği karar
kesindir. Temyiz, ihtiyati haciz kararı nın
uygulanmas ını durdurmaz.
MADDE 64. - 2004 sayıl ı Kanunun
268. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
261. maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce diğ er bir alacakl ı tarafı ndan bu Kanuna veya di ğer kanunlara
göre haczedilirse, ihtiyatt haciz sahibi alacaklı , bu hacze 100 üncü maddedeki şartlar
dairesinde kendili ğ inden ve muvakkaten
iş tirak eder. Rehinden önce ihtiyati veya
icrai haciz bulunmas ı hülinde ümme alacağı dahil hiçbir haciz rehinden önceki
hacze iş tirak edemez.
MADDE 65. - 2004 sayı lı Kanunun
269/a maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 269/a. - Borçlu itiraz etmez,
ihtar müddeti içinde kira borcunu da
ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini
takip eden altı ay içinde alacakl ının talebi
üzerine tetkik merciince tahliyeye karar
verilir.
MADDE 66. - 2004 sayılı Kanunun
280. maddesinin ba ş l ığı "Zarar verme
kastı ndan dolayı iptal" olarak ve birinci
fikrası aşağıdaki şekilde de ğiştirilmiştir.

üzere "1. AD İ KONKORDATO" üst
başlığı eklenmiş, 285. maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde deği ştirilmiş ve
bu fikradan sonra gelmek üzere a şağıdaki
fıkralar eklenmi ş, diğer fikralar buna göre
teselsül ettirilmi ştir.
Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, tetkik
merciine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. Bu projeye ayrıntılı bir
bilanço, gelir tablosu ve defter tutmaya
mecbur şahı slardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel ekler. Bu cetvelde,
özellikle Türk Ticaret Kanununun 66.
maddesi hükmünce tutulmas ı mecburi
olan defterlerin hepsinin tutulmu ş olup
olmadıkları gösterilir.
İ flüs talebinde bulunabilecek her alacaklı , gerekçeli bir dilekçeyle, tetkik merciinden borçlu hakk ı nda konkordato
işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.
Konkordato talebi üzerine tetkik mercii,
gerekli gördüğ ü takdirde, borçlunun malvarl ığının muhafazas ı için 290 inci maddenin ikinci fikrası ndaki tedbirleri emreder.
MADDE 68. - 2004 sayılı Kanunun
286. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değ iştirilmi ş ve maddeye ikinci
fı kradan sonra gelmek üzere a şağıdaki
fıkra eklennıiştir.
Tetkik mercii borçluyu ve talepte
bulunmuş ise alacakl ıyı dinledikten sonra
borçlunun durumunu, malvarl ığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepleri ve konkordatonun baş an ihtimalini göz önünde tutarak, projenin
ı zarara sokmak kastından ün
alacakl ı lar
olup olmad ığı na göre konkordato talebinin uygun olup olmadığı na karar verir.

Malvarl ığı borçlarına yetmeyen bir
borçlunun, alacakl ı larına zarar verme
kastıyla yaptığı tüm iş lemler, borçlunun
içinde bulunduğ u mali durumun ve zarar
verme kastını n, i şlemin di ğer tarafınca
bilindiği veya bilimnesini gerektiren aç ık
emarelerin bulundu ğu hüllerde iptal
edilebilir. Şu kadarki, i şlemin gerçekleştiği
tarihten itibaren be ş yı l içinde borçlu
aleyhine haciz veya iflüs yoluyla takipte
bulunulmuş olmalıdır.

Konkordato talebinin reddine ili şkin
karan, tefhiminden itibaren on gün içinde
borçlu veya talep sahibi alacakl ı temyiz
edebilir.

MADDE 67. - 2004 sayı lı Kanunun
285. maddesinin başlığı ndan önce gelmek

MADDE 69. - 2004 say ılı Kanunun
287. maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
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ekler
miştir.
Madde 287. - Konkordato talebi 166.
maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre
imn edilir. Konkordato talebinin iMn ından
itibaren on gün içinde alacakl ılar itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hül bulunmadığını ileri sürerek tetkik merciinden konkordato talebinin reddini isteyebilir.
Talep uygun görülürse tetkik mercii
borçluya en fazla üç ayl ık bir mühlet verir
ve aynı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye
sahip Türk vatanda şları ndan bir veya
birkaç komiser tayin eder. Birden fazla
komiser tayin edilmesi hülinde tetkik mercii
bu ki şilerin görev ve yetki alanlann ı belirler.
Konkordato komiseri, kusurundan
doğan zararlardan sorumludur.
Komiser, borçlunun faaliyetine nezaret
eder ve 290. ve devam ı maddelerde verilen
görevleri yapar. Ayr ıca komiser, tetkik
merciinin talebi hülinde ara raporlar verir
ve alacakliları konkordato süreci hakk ında
bilgilendirir.
8., 10., 11., 16., 21. ve 359. maddeler
hükümleri kı yas yoluyla komiserler
hakkında da uygulan ır.
İşin niteliği gerekli kılı yorsa komiserin
teklifi üzerine mühlet, alacakl ı lar da
dinlendikten sonra en fazla iki ay ı
geçmemek üzere uzatılabilir.
Borçlunun malvarl ığını n muhafaza
edilmesi için gerekli ise veya konkordatonun gerçekleşmeyeceği aç ıkça anlaşılı yorsa, konkordato mühleti komiserin
talebi üzerine mühletin sona ermesinden
önce kald ırı labilir. Bu takdirde borçlu ve
alacakl ı lar dinlenir. 299., 300. ve 301.
maddeler kı yas yoluyla uygulan ır.
İ htiyati tedbir yoluyla da olsa, borçluya karşı baş lamış olan takiplerin konkordato mühletinin bitiminden sonraki dönem içinde durdurulmas ına ve9a borçluya
karşı yeni takip yap ılamayaca ğına karar
verilemez

MADDE 70. - 2004 say ılı Kanunun
288. maddesi a ş ağı daki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 288. - Tetkik merciince
mühlet, karar tarihinde yurt düzeyinde
tiraj ı en yüksek beş gazeteden birinde ilan
olunur ve icra dairesi ile tapu dairesine
bildirilir. Borçlu bir tacir ise ticaret s ıcili
memurluğuna ve deniz ticaretiyle me şgul
ise ayrı ca gemi sicil memurlu ğuna da haber verilir. Borçlunun gemisi sicile kay ıtlı
olduğ u takdirde gemi sicil memuru,
konkordato mehli hakk ı nda sicile şerh
verir. Bu ş erh Türk Ticaret Kanununun
879. maddesindeki şerhin hukuki neticesini
meydana getirir. Mühlet karar ı ayrıca diğer
lazım gelen yerlere bildirilir.
MADDE 71. - 2004 say ılı Kanunun
289. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Mühletin alacakl ı lar bak ı m ı ndan
sonuçları :
Madde 289. - Mühlet içinde borçlu
aleyhine 6183 say ılı Kanuna göre yapılan
takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip
yapı lamaz ve evvelce ba ş lamış takipler
ı uygulanmaz,
durur, ihtiyati haciz kararlar
bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düş üren müddetler işlemez.
Mühlet s ırasında taşını r veya taşınmaz rehniyle temin edilmi ş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla
takip başlatılabilir veya ba şlamış olan
takiplere devam edilebilir; ancak bu takip
nedeniyle muhafaza tedbirleri al ınamaz ve
rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.
206. maddenin birinci s ırasında yaz ılı
alacaklar için haciz yoluyla takip yap ılabilir.
Konkordato aksine hükümiçermedi ği
takdirde mühlet, rehinle temin edilmemi ş
her türlü alacağ a faiz işlemesini durdurur.
Takas bu Kanunun 200. ve 201. maddelerine tabidir. Bu maddelerin uygulanması nda konkordato mühletinin veya iflüTBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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e ki er
sın ertelenmesi kararını n iMnı tarihi esas
alınır.
MADDE 72. - 2004 sayıl ı Kanunun
290. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Mühletin borçlu bakımı ndan sonuçları:
Madde 290. - Borçlu, komiserin
nezareti alt ında iş lerine devam edebilir. Şu
kadar ki, tetkik mercii baz ı i şlemlerin
geçerli olarak ancak komiserin kat ılımı ile
yapı lması na veya borçlunun yerine komiserin i şletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.
Borçlu, tetkik merciinin izni dışında
mühlet karar ı ndan itibaren rehin tesis
edemez, kefil olamaz, ta şınmaz ve i şletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa
devredemez ve takyit edemez ve ivazs ız
tasarruflarda bulunamaz. Aksi hfllde
yapılan iş lemler hükümsüzdür.
Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranı rsa veya iyi niyetinden şüpheyi hakl ı gösterir bir harekette
bulunursa tetkik mercii komiserin raporu
üzerine, mümkün ise borçluyu ve gerektiğinde alacaklıları dinledikten sonra borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini
veya mühleti kald ırabilir.
299., 300. ve 301. maddeler hükmü
kıyas yoluyla uygulan ır.
MADDE 73. - 2004 sayılı Kanunun
291. maddesi başlığı ile birlikte a şağıdaki
şekilde d ğiştitilmiştir.
Defter tutulmas ı ve rehinE malların
kıymetinin takdiri:
Madde 291. - Komiser, tayinini müteakip borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini takdir
eder. Borçlunun baş ka yerlerde mallar ı
varsa bu muamele o yer icra dairesi marifetiyle yaptırılabilir.
Komiser rehinli mallar ın k ıymetinin
takdirine iliş kin karar ın ı alacakl ı ları n
•incelemesine haz ır tutar; kı ymet takdiri
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ı alacaklılar toplantısı ndan önce yazılı
karar
olarak rehinli alacakl ı lara ve borçluya
bildirilir.
ilgililer, on gün içinde ve masrafları önceden vermek kaydı yla, tetkik merciinden
rehinli malların kı ymetini yeniden takdir
etmesini isteyebilir. E ğer yeni kıymet
takdiri bir alacakl ı tarafından istenmiş ve
takdir edilen k ı ymet, kayda değ er bir
ş ekilde değ i ş mi şse alacakl ı borçludan
masraflannın ödenmesini talep edebilir.
MADDE 74. - 2004 sayıl ı Kanunun
292. maddesi başlığı ile birlikte aşağı daki
şekilde de ğiştirilmiştir.
Alacaklıları davet ve alacakları n bildinıesi:
Madde 292. - Alacakl ı lar, komiser
tarafı ndan ilün tarihinden itibaren yirmi
gün içinde alacaklar ını bildirmeye mühlet
kararını n yayımlandığı gazetede yapılacak
ilünla davet olunur. Ayr ıca, iMn ın birer
sureti adresi belli olan alacakl ı lana posta
ile gönderilir. İMnda, hilaflna hareket eden
alacaklı ların bilançoda kay ıtlı olmadıkça
konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.
Aynı iMnda komiser; yukar
ıdaki fıkrada yazılı müddet geçtikten sonra olmak
üzere, konkordato teklifini müzakere etmek
için alacakl ı ları muayyen bir gün ve saatte
toplanmaya davet eder ve toplant ıdan önceki on gün içinde belgeleri inceleyebileceklerini bildirir.
MADDE 75. - 2004 say ıl ı Kanunun
296. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde de ğiştirilmiştir.
Konkordatonun mahkemede incelenmesi:
Madde 296. - Toplanmayı takip eden
on gün bittikten sonra komiser konkordatoya ili ş kin bütün belgeleri ve bu süre
içinde iltihak eden olmu ş sa bunları da
dikkate alarak, konkordatonun kabul
edilip edilmedi ğ ine ve tasdikinin uygun
olup olmadığı na dair gerekçeli raporunu

ekler
ticaret mahkemesine tevdi eder ve durumu
ilgili tetkik merciine bildirir.

tarafı ndan mahkeme veznesine depo
edilnıiş olması .

Mahkeme, komiseri dinledikten sonra
ve her hülde mühlet içinde kısa bir zamanda karannı verir. Karar vermek için tayin
olunan duru şma günü, mühlet kararının
yayımlandığı gazetede ilün edilir. Itiraz
edenlerin haklarını müdafaa için duru şmada bulunabilecekleri de iMna yaz ı lır.

HAkim, konkordato teklifini yetersiz
bulması halinde re'sen veya talep üzerine
gerekli gördüğü düzeltmeyi yapabilir.

MADDE 76. - 2004 say ılı Kanunun
297. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Konkordato, kaydedilmiş olan alacaklılann yarısını ve alacaklarrn üçte ikisini
aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmi ş
ise kabul edilmiş sayılır.
MADDE 77. - 2004 sayılı Kanunun
298. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 298. - Yukarı daki hükümler
dairesinde yapılan konkordato teklifinin
tasdiki aşağıdaki ş artların tahakkukuna
bağlıdır:
1- Teklif edilen nıeblağın borçlunun
kaynakları ile orantılı olması (Mahkeme
borçluya intikal edebilecek mallar ı da
dikkate alabilir.).
2- Malvarlığmm terki suretiyle konkordatoda, paraya çevirme hülinde elde edilen
hasılat veya üçüncü ki şi tarafmdan teklif
edilen meblağın, iflüs yoluyla tasfiye
hAlinde elde edilebilecek bedelden fazla
olacağının öngörülmesi.
3- Konkordato i ş lemlerinin yerine
getirilmesini, alacakları kabul edilmi ş olan
imtiyazlı alacaklann tamamen ödenmesini
ve mühlet s ırasında komiserin onayıyla
akdedilmiş borçlarm ifasını sağlamak için,
bu alacaklılardan her biri özel olarak ve
açıkça kendi alacağı bakımından vazgeçmedikçe, yeterli teminatın gösterilmesi.
4- Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama masrafları ve ilAm harçları nın tasdik kararı ndan önce, borçlu

MADDE 78. - 2004 sayıl ı Kanunun
298. maddesinden sonra gelmek üzere
298/a maddesi eklenmiştir.
Rehinli taşmır veya taşınmazın paraya
çevrilmesinin ertelenmesi:
MADDE 298/a. - Konkordatoyu tasdik eden hAkim, borçlunun talebi üzerine,
tasdik kararından itibaren en fazla bir y ılı
geçmemek ve erteleme süresince i şleyecek
olup mevcut rehinle karşılanamayan faizler
teminatlandırılmak kaydıyla, rehinli taşmır
veya taşınmazın konkordato talebinden
önceki bir alacak nedeniyle sat ışını erteleyebilir. Ancak, bu ertelemenin yap ılabilmesi için rehinli alacağın konkordato talebinden önceki y ıla ait faizlerinin ödenmi ş
olması lazımdır. Borçlu aynca taşınmazm
veya ticari işletme rebni konusu unsurların i şletmenin çal ışması için kendisine
gerekli oldu ğunu ve paraya çevirmenin
ekonomik varl ığını tehlikeye sokacağını
gerçeğe yakın bir şekilde ispat etmelidir.
Ilgili rehinli alacaklılar yazılı görüşlerini
konkordatonun tasdikine ili şkin görüşmelerden önce sunmaya davet edilirler; bu
ıca tasdik duruşmasına bizalacaklılar ayr
zat çağırılırlar.
Borçlu, rehinli taşınır veya taşınmazı
rızasıyla devreder, iflüs eder veya ölürse,
paraya çevirmenin ertelenmesi kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
ilgili alacaklınm talebi üzerine ve borçluyu dinledikten sonra, konkordatoyu
tasdik eden hAkim paraya çevirmenin ertelenmesi kararını, alacaklı şu hallerden birinin mevcudiyetini gerçe ğe yakın bir şekilde ispat ederse iptal eder:
1- Borçlu paraya çevirmenin ertelenmesini yanlış bilgiler vermek suretiyle elde
etmişse.
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elder
2- Serveti ve gelirleri artmış ve borcu
ekonomik varl ığını tehlikeye sokmadan
ödeyebilecekse.
3- Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesi borçlunun ekonomik yarIğını artık tehlikeye sokmayacaksa.
MADDE 79. - 2004 say ılı Kanunun
300. maddesinin birinci fıkrasmın birinci
cümlesinde yer alan "yurt sath ında traj ı
en yüksek beş gazeteden birinde" ibaresi
"mühlet kararının yayı nlandığı gazetede"
şeklinde değiştirilmiştit
MADDE 80. - 2004 sayılı Kanunun
301. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Konkordato tasdik olunmaz yahut
ı lırsa, borçlu ifl ğsa tübi kişimühlet kaldır
lerden olmasa bile, alacaklı lardan birinin
300. maddeye göre yap ı lacak ilündan itibaren on gün içinde vuku bulacak talebi üzerine borçlunun derhal ifüs ına karar verilir.
MADDE 81. - 2004 sayı lı Kanunun
302. maddesinin birinci fıkrasını n birinci
cümlesinde yer alan "yedi" ibaresi "on"
olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuni
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
İcra takibi sonucunda kesinleşmiş alacaklar ile ilüma bağl ı alacaklara ilişkin
haklar sakl ıdır.
MADDE 82. - 2004 sayılı Kanunun
303. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 303. - Tasdik edilen konkordato, alacakları mühlet kararından önce
veya komiserin onayı olmaksızın konkordatonun tasdikine kadar doğmuş bütün
alacaldar için mecburidir. Rehinli alacakl ıları n rehnin kıymetini karşı layan miktardaki alacakları ile bu Kanunun 206.
maddesinin birinci fıkrasında sayılan Devlet alacakları müstesnad ır.
Mühlet içinde komiserin onay ıyla akdedilmiş borçlar, malvarl ığı nın terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir
iflüsta masa borcu sayılır.
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Konkordatonun tasdiki kararında alacakl ı ların hangi ölçüde alacaklar ından
vazgeçti ğ i, borçlunun borçlar ı n ı nas ı l
ödeyeceği ve gerekirse sağlanacak teminatlar belirtilir. Kararda komiser veya uzman bir kişi tasdik edilen konkordatonun
yerine getirilmesini sağlamak için gerekli
gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevlendirilebilit Bu takdirde görevlendirilen kiş i, borçlunun i şletmesinin
durumu ve borçlarını konkordato projesi
uyarınca ödeme kabiliyetini muhafaza
edip etmediği konusunda iki ayda bir tasdik kararını veren mahkemeye rapor tevdi
eder; alacakl ılar bu raporu inceleyebilirler.
MADDE 83. - 2004 sayı lı Kanunun
309. maddesinin " İflüstan sonra konkordato" baş l ığı " Şartları ve hükümleri"
şeklinde değiştirilmiş, üst başlık olarak "Il.
İFLASTAN SONRA KONKORDATO"
ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar
e rt e le n ir.
MADDE 84. - 2004 say ı l ı Kanuna
309. maddesinden sonra gelmek üzere "111.
MALVARLI ĞININ TERKİ SURETIYLE
KONKORDATO" üst ba şlığı altında 309/
a ilü 309/1 maddeleri eklenmiştir.
m. MALVARLIeDiIN TERKI sumTİYLE KONKORDATO

Genel olarak:
MADDE 309/a. - Malvarl ığının terki
suretiyle konkordato ile alacakl ılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek
veya bu malların tamamın ı ya da bir kısmını
üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir.
Alacaklı lar hakların ı konkordato tasfiye memurları ve alacakl ı lar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfıye memurları ve alacakl ı lar kurulu konkordato
talebi hakkında karar veren alacakl ılar tarafindan seçilir. Konkordato tasfı ye memuru

ekler
tetkik merciinin seçime ili şkin kararı onaylamasından sonra göreve baş lar. Konkordato komiseri de tasfıye memuru olabilir.
Zorunlu içeriği:

kemelerde konkordato masas ını temsil
eder. 228. madde kı yas yoluyla uygulan ır.
Konkordato tasfiye memurlar ı n ı n
hukuki durumu:

1- Alacaklılann malları n tasfiyesi ya
da üçüncü kiş iye devri suretiyle karşılanamayan alacaklar ından feragat edip
etmedikleri, feragat etmiyorlarsa borçlunun sorumlulu ğunun ne olduğu.

MADDE 309/ç. - Konkordato tasfiye
memurları alacakl ılar kurulunun nezaret ve
denetimine tübidir. Konkordato tasfiye memurlarının malvarl ığın ı n paraya çevrilmesine iliş kin kararlarına karşı öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde alacakl ılar
kurulu nezdinde itiraz edilebilir ve bu kurulun kararlarına karşı da şiküyet yoluna
başvurulabilir.

ı ile
2- Konkordato tasfı ye memurlar
alacakl ılar kurulu üyelerinin belirlenmesi
ve bunların yetkileri.

8., 9., 10., 11., 21. ve 359. maddeler
ının işlemlekonkordato tasfı ye memurlar
rinde de kı yas yoluyla uygulan ır.

3- Kanun taraflndan belirlenmemi şse,
mallar
ın tasfiye usulü ve e ğer mallar üçüncü kişiye devredilecekse, bu devrin şekli
ve teminatland ırılması .

Paylaştı rınaya katı lacak alacaklı ların
belirlenmesi:

MADDE 309/b. - Malvarlığını n terki
suretiyle konkordato aşağı daki hususları
içerir.

4- Alacakl ı lara yönelik ilünlar ı n
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yan ında
tasdik tarihinde yurt düzeyinde yay ınlanan tiraj ı en yüksek beş gazeteden biriyle
yapı lacağı .
Konkordato kapsamı dışı nda kalan
mallar varsa bunlar aç ıkça belirtilir.
Tasdikin soıiuçları :
MADDE 309/e. - Malvarlığını n terki
suretiyle konkordatonun tasdikine ili şkin
kararın kesinleş mesinden itibaren, borçlu
mallar
ı üzerinde tasarruf edemez ve bu
mallar hakk ı nda tasarruf yetkisine sahip
kişilerin imza yetkisi sona erer.
Borçlu ticaret siciline kayıtlı ise ticaret
ünvanı na "konkordato tasfiyesi hülinde"
sözcükleri eklenir. Konkordato masas ı,
konkordato kapsam ına girmeyen borçlardan dolayı bu unvan altında takip edilir.
Konkordato tasfıye memurları konkordato masasını n muhafazas ı ve paraya çevrilmesi veya lüzumu hülinde mallar ın devri
için gerekli bütün i şlemleri yerine getirir.
Konkordato tasfiye memurlar ı mah-

MADDE 309/d - Tasfiyeden elde
edilen has ılatın paylaşımına katılacak olan
alacaklıları ve sıralarını belirlemek üzere
konkordato tasfıye memurları, alacaklılara
yeni bir davet yapmaya gerek kalmaks ızın,
sadece ticari defterlere ve yap ılan alacak
kay ı tlarına dayanarak bir s ı ra cetveli
hazırlar ve bu s ıra cetvelini alacakl ıların
incelemesine haz ır tutar.
230. ilü 236. maddeler kı yas yoluyla
uygulan ı r.
Paraya çevirme:
MADDE 309/e. - Konkordato masasım oluşturan malvarl ığı ayn ayrı veya bir
bütün hülinde paraya çevrilir. Paraya çevirme, eğ er bir alacak söz konusu ise bu
alacağın tahsili veya talep hakkını n satılması, diğer mallar için pazarlık veya açık
artırma yoluyla gerçekle ştirilir.
Paraya çevirmenin usulü ve zaman ı
konkordato tasfı ye memurlarının teklifi
üzerine alacaklılar kurulunca kararlaştırı lır.
Rehinli taşınmazlar:
MADDE 309/f. - Malları n üçüncü
kişiye devredildiği hüller dışında, rehinli
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taşınmazlann konkordato tasfiye memurları tarafı ndan pazarl ı k suretiyle sat ışı
ancak, rehinli taşınmazın satış bedelinden
alaca ğı n ı tahsil edemeyen rehinli
alacaklı ların muvafakatıyla mümkündür.
Aksi takdirde, söz konusu ta şı nmazlar
ancak aç ık artırma yoluyla paraya çevrilebilir. Taşınmaz üzerindeki irtifaklar, taşınmaz yükleri, ipotekler ve şerh edilmiş kişisel haklann varlığı ve sırası , sıra cetveline
göre belirlenir.
Taşınır rehinleri:
MADDE 309/g - Alaca ğı taşınır rehniyle temin edilmiş olan alacakl ılar rehinli
taşınırlan konkordato tasfıye memurlanna
tevdi etmek zorunda de ğildirler. Konkordatoda başka bir süre öngörülmedikçe,
rehinli alacakl ı lar rehinli taşını rı uygun
gördükleri zamanda, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla veya rehin sözle şmesinde
yetki verilmi şse pazarl ık yoluyla ya da
borsada satmak suretiyle paraya çevirebilirler.
Ancak, rehnin paraya çevrilmesi konkordato masas ının yararına ise, konkordato tasfıye memurları rehinli alacakl ıya
rehinli malı altı ay içinde paraya çevirmesi
için yetki verebilir. Konkordato tasfiye
memurları rehinli alacakl ıya, aynı zamanda
336/a maddesinde öngörülen cezay ı da
hatı rlatarak, bu süre içinde paraya çevirme
işlemini gerçekleştirmediği takdirde rehinli
malı kendilerine teslim etmesini, hakl ı bir
sebep olmaksızı n teslim etmezse rüçhan
hakkından mahrum kalacağını ihtar eder.
Tahsili güç ve ihtilafl ı hakları n
alacaklı lara devri:
MADDE 309/ğ - Alacakl ılar kurulu,
konkordato tasfıye memurlarının teklifi
üzerine ihtilafl ı veya tahsili güç bir
alacaktan, özellikle bir iptal davas ından,
borçlunun organlanna veya çalışanlarına
karşı sorumluluk davası ndan vazgeçerse,
alacaklıları yazıyla veya ilan yoluyla haberdar eder ve 245. maddeye uygun olarak
bu iddiaların takibi hakk ın ı devretmeyi
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teklif eder.
Paraların paylaştırılması :
MADDE 309/h - Konkordato tasfiye
memurları, geçici de olsa her da ğıtımdan
önce, bir pay cetveli düzenler ve pay ının
miktarını her alacaklıya bildirir; konkordato tasfiye memurları pay cetvelini on
gün süreyle ifls dairesinde alacakl ı ların
incelemesine hazı r tutar. Pay cetveline
karşı şikayet yoluna başvurulabilir.
Konkordato tasfiye memurlar ı , pay
cetveli ile birlikte masrafları da içeren son
hesabı ifls dairesine tevdi ederler.
Rehin açığı :
MADDE 309/1 - Geçici pay cetvelinin
tevdii sı rası nda rehni paraya çevrilmiş
bulunan rehinli alacakl ılar, alacaklarının
açık kalan kısmı için geçici dağıtı ma katılırlar. Aç ık kalan kısım konkordato tasfiye
memurları tarafından belirlenir ve bu karara
şı şikayet yoluna gidilebilir.
kar
Geçici pay cetvelinin tevdii s ırasında
rehin paraya çevrilmemişse, rehinli alacakl ı
komiser tarafından açık kalacağı öngörülmüş olan miktar için dağıtıma katılır. Rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen bedelin öngörülen miktarın altı nda kaldığını
ispatlayan rehinli alacakl ı , buna tekabül
eden ödemelere hak kazanır.
Rehnin paraya çevrilmesinden elde
edilen bedel ile o zamana kadar yapılan
geçici ödemeler toplam ı alacak tutarını
aşarsa, rehinli alacaklı fazlayı iade etmek
zorundadı r.
Tevdi:
MADDE 309/i - Konkordato tasfıye
memurları tarafından belirlenen sürede
hak sahipleri tarafı ndan tahsil edilmeyen
paylar 9. madde hükümlerine göre bankaya yatırı lır.
Beş yı l içinde hak sahipleri tarafından
tahsil edilmeyen paylar ifl gs dairesi tarafından dağıtılır; 255. madde kı yas yoluyla
uygulanı r.

ekler
Faaliyet raporu:
MADDE 309/j - Tasfiye sona erince
konkordato tasfı ye memurları bir nihai
rapor düzenler. Bu nihai rapor alacakl ılar
kurulunun onay ına sunulur. Kurul onayladığı nihai raporu tasdik makam ı olan ticaret mahkemesine gönderir ve tasdik makamı da alacaldı lann incelemesine haz ır tutar.
Tasfıyenin bir y ı ldan uzun sürmesi
lülinde konkordato tasfiye memurları , her
yıl en geç Aral ık ayı sonuna kadar, tasfiye
edilen malvarl ığı nı n ve henüz paraya
çevrilmemi ş malları n durumunu belirten
bir cetvel ve faaliyetleri hakk ı nda bir rapor
düzenleyip alacakl ı lar kuruluna tevdi eder.
Bu cetvel ve rapor, takip eden y ılın Şubat
ayı sonuna kadar alacaklıları n incelemesine hazı r buluıı durulmak üzere alacakl ılar
kurulu aracılığı yla tasdik makamına sunulur.
Hukuki i şlemlerin iptali:
MADDE 309/k - Borçlu tarafından
konkordatonun tasdikinden önce yap ılmış
hukuki işlemler 277. ilü 284. maddelere göre
iptale tübidir.
Konkordato mühletinin verilmesi veya
mühletten önce bu Kanuna göre vuku bulan iflüs ı n ertelenmesi tarihleri, iptal
davası açma sürelerinin hesaplanmas ında
haczin veya iflüs ın açılmasını n yerini tutar.
Konkordato masas ı na yöneltilen taleplerin tasarrufun iptali yoluyla k ı smen veya
tamamen reddini sa ğ lamak mümkün ise
konkordato tasfiye memurlar ı , def'i yoluyla iptal talebinde bulunmaya yetkili ve
yükümlüdürler.
Uygulanacak ortak hükümler:
MADDE 309/1. - Niteliğine ayk ı rı
düş medikçe 285. ilü 308. maddeler malvarl ığı n ı n terki suretiyle konkordatoda da
uygulan ır.
MADDE 85. - 2004 say ılı Kanunun
318. maddesine ikinci f ı kradan sonra
gelmek üzere a şağıdaki fıkra eklenmiştir.

Dilekçenin verilmesinden sonra tetkik
mercii, 326. maddede öngörülen alacaklar
hariç, tedbir yoluyla derdest takipleri durdurabilir. Tetkik mercii, takiplerin durdurulmas ı süresinin fevkalade mühletten
indirilip indirilmeyeceğ ini ve indirilecekse
ne ölçüde indirilece ğ ini belirler.
MADDE 86. - 2004 say ılı Kanunun
323. maddesi a şağıdaki şekilde de ğiştirilmiştir.
MADDE 323. - Mühlet içinde borçluya karşı takip yap ı labilir ve bu takiplere
hacze veya depo emrine kadar devam
edilebilir. Haczedilen ücretler mühlet
sırası nda da tahsil edilir; mühlet s ırasında
veya mühletten önce ba şlatılmış bir takip
çerçevesinde ayni teminat kapsam ına girdiğ i takdirde kiralar için de ayn ı kural geçerlidir. Buna mukabil, rehnin paraya çevrilmesi talebi, haciz veya depo emri mühletin verilmesinden önce vuku bulmu ş
olsa bile, sat ış yapı lamaz veya iflüsa karar
verilemez.
106., 150/e, 156,206., 278,279. ve 280.
maddelerde öngörülen süreler mühlet süresince uzat ı l ır. Ayn ı kural, ayni teminatlarda, ta şı nmaz rehni ile temin edilmi ş
alacakları n faizleri için de geçerlidir.
MADDE 87. - 2004 say ılı Kanunun
326. maddesinin birinci fıkrası a şağıdaki
şekilde de ğiştirilmiştir.
Mühlet, be şyüzmilyon liradan a şağı
alacaklara ve 206. maddenin birinci s ırasındaki alacaklara uygulanmaz.
MADDE 88. - 2004 say ılı Kanunun
329. maddesinden sonra gelmek üzere
aşağı daki 329/a maddesi eklenmi ştir.
iflüsı n ertelenmesi ile ili şki:
MADDE 329/a. - Bir sermaye şirketi
veya kooperatif fevkalade mühlet elde
etti ğ i takdirde, mühletin bitiminden
itibaren bir y ıllı k süre içinde 179. ve devam ı
maddeleri uyar ı nca iflas ın ertelenmesinden yararlanamaz.
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Bir sermaye şirketi veya kooperatifin
iııası 179. ve devam ı maddeleri uyarınca
ertelendi ğ i takdirde, bu ertelemenin
bitiminden itibaren bir y ı llık süre içinde
fevkalade mühlet verilemez.
MADDE 89. - 2004 say ı lı Kanunun
331. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 331.— Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki
yı l içinde borçlu; alacakl ısını zarara sokmak maksad ıyla, mallarını veya bunlardan
bir kısmını mülkünden çı kararak, telef ederek veya kıymetten dü şürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla
başkas ını n uhdesine geçirerek veya as ıl
olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu
suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacakl ı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç
yıla kadar hapis ve birmilyar liradan yüz
milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
İ fMs takibinden veya do ğrudan
doğ ruya ifüs hallerinde iflüs talebinden
önce birinci fikradaki filleri i ş leyen borçlu
hakkında da, bu filler baş ka bir suç olu ştursa dahi bu hükümler uygulan ır.
Konkordato mühleti veya iflüs ın ertelenmesi talebinden önceki iki y ıl içinde ya
da konkordato mühleti talebi veya iflüs ın
ertelenmesi süresinden sonra birinci fıkradaki filleri işleyen borçlu hakkı nda da bu
hükümlel- uygulanır.
Taşınmaz rehni kapsamı nda bulunan
eklentinin rehin alacakl ısına zarar vermek
kasdı ile taşı nmaz d ışı na ç ı karı lmas ı
hülinde, eklentinin zilyedi iki y ıldan dört
y ı la kadar hapis ve birmilyar liradan
yüzmilyar liraya kadar a ğır para cezası ile
cezaland ınlır.
Zararı n miktar ı na göre Türk Ceza
Kanununun 522. maddesi hukumleri dahi
uygulanır.
Bu suçlar alacakl ının şiküyeti üzerine
takip olunur.
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Borçlu lehine bilerek yardımda bulunanlar ile bu maddede yaz ı l ı fı illere iştirak
edenler de asli fail gibi cezaland ırıl ırlar.
MADDE 90. 2004 sayı lı Kanunun
333. maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 3331a maddesi eklenmi ştir.
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu:
MADDE 333/a - Ticaret şirketlerinde
hukuken veya fiilen yönetim yetkisine
sahip olanların alacakl ı lar
ı zarara uğratmak
kastıyla ticari işletmenin borçlarını kısmen
veya tamamen ödemeyerek alacakl ı ları
zarara soktukları takdirde, bu i ş lem ve
eylemlerin baş ka bir suç oluşturmaması
hülinde alti aydan iki yı la kadar hapis ve
dörtmilyar liradan dörtyüz milyar liraya
kadar ağır para cezası ile cezaland ınlır.
Birinci fı kradaki suç taksirle i şlendiği
takdirde, faile zarar ın ağı rl ığı na göre,
ikimilyar liradan ikiyüznı ilyar liraya kadar
ağır para cezası verilir.
Bu maddede yazılı suçların takibi alacakl ının şiküyetine bağlıdır.
MADDE 91. - 2004 sayı lı Kanunun
334. maddesi başlığı ile birlikte a5agidaki
şekilde deği ştirilmiştir.
Konkordatoda yetkili kimseleri hataya
düşüren veya konkordato ko şullarına uymayan borçlunun cezas ı :
Madde 334. - Konkordato mühleti
elde etmek veya konkordatoyu tasdik ettirmek için gerçeğe aykırı hesap veya bilanço göstererek mali durumu hakk ında alacaklı lan, komiseri veya yetkili memuru hataya dü ş ürmek veya konkordato projesine
uymamak suretiyle kasten zarara sebebiyet veren borçlu, ilgilinin tetkik merciine
yapacağı şiküyet üzerine altı aydan bir yıla
kadar hafif hapis cezası ile cezalandınlır.
MADDE 92. - 2004 sayı lı Kanunun
334. maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 334İa maddesi eklenmi ştir.
Konkordato komiserinin sorumluluğu:

ekler
MADDE 3341a. - Konkordato komiserleri, i şledikleri eylemler bakımından
Türk Ceza Kanunu'nun 279, maddesi anlamında memur sayılırlar.
MADDE 93. - 2004 say ı lı Kanunun
336. maddesinden sonra gelmek üzere
aşağı daki 336/a maddesi eklenmi ştir.
Kendisine teslim edilen mallar ı vermeyenler hakk ındaki cezalar:
MADDE 336/a. - Bu Kanun uyarınca, muhafaza edilmek üzere kendisine
rehin, haciz veya di ğer herhangi bir sebeple teslim olunan mallar ı icra dairesinin
talebine rağmen yedi gün içinde icra dairesine teslim etmeyen kimse, alacakl ının
ş ikayeti üzerine tetkik merciince iki aydan
altı aya kadar hafif hapisle cezaland ınlır.
MADDE 94. - 2004 say ıl ı Kanunun
337. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Müddeti içinde beyanda bulunmak
üzere mazereti olmaks ızı n icra dairesine
gelmeyen veya yaz ılı beyanda bulunmayan borçlular, alacakl ının şikayeti üzerine,
tetkik mercii tarafı ndan on günden bir aya
kadar hafif hapis cezas ı yla cezalandırılırlar..
Borçlunun haczi kabil malları nı alacaklının
bildiğ i veya bilmesi lüz ı m geldiği takdirde
yahut borcu kar şı layacak miktarda malın
haczedilmesi hülinde borçluya ceza verilmez.
MADDE 95. - 2004 say ılı Kanunun
338. maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"bir seneye" ibaresi 'alt ı aya" şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 96. - 2004 say ılı Kanunun
341. maddesi aşağıdaki şekilde de ği ştirilmiştir.
Madde 341. - Çocuk teslimi hakk ındaki ilümı n veya ara kararını n icrası sırasında çocuğu gizleyen ya da ilim ın veya ara
kararının icrası ndan sonra tekrar kaç ıran
borçlu ile bu fiillere bilerek i ştirak edenler,
lehine hüküm verilmi ş kimsenin şikayeti
üzerine, tetkik mercii tarafından, iki aydan

altı aya kadar hafif hapis cezası yla cezalandırılırlar,
MADDE 97. - 2004 say ı lı Kanunun
344. maddesinin başl ığı a şağıdaki şekilde
deği ştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan
sonra gelmek üzere a ş a ğı daki fı kra
eklenmiştir.
Nafakaya ili şkin kararlara uymayanların cezası :
ı ile hükmedilen
Mahkemece ara karar
nafakayı ödemeyen borçlular hakkında da
birinci fı kra hükmü uygulan ır.
MADDE 98. - 2004 say ılı Kanunun
345/b maddesinin birinci fıkras ı nda yer
alan "hapis" ibaresi "hafif hapis" şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 99. - 2004 say ılı Kanunun
352. maddesine aşağı daki fiba eklenmi ştir.
Takibi şiküyete bağlı suçlarda dava ve
cezanı n 354. maddede yazılı sebeplerle düşeceğ i kararda belirtilir.
MADDE 100. —2004 say ılı Kanunun
352. maddesinden sonra gelmek üzere
352/a maddesi eklenmiş ve mevcut 352/a
maddesinin numaras ı 352/b olarak de ğiştirilmiştir.
Ceza karamamesi:
Madde 352/a. - Bu Kanunda yaz ı l ı
ı altı aya kadar hafif
olup cezasını n üst sınır
hapis veya yaln ızca hafif veya a ğır para
cezası veya bunlardan biri veya ikisi olan
suçları n failleri hakkında duruşma yapılmaksızı n ceza kararnamesiyle karar veritebilir.
Şikayet dilekçesini veya dava beyanını alan tetkik mercii, i şin ceza kararnamesiyle sonuçlandırı labileceğ i kan ı sı na
varı rsa 349. madde hükmünü uygulamaz.
Bu takdirde Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 386. maddesinin ikinci f ıkrası ,
387., 388., 389. maddeleri ve 390. maddenin birinci ve ikinci f ıkraları ile 391. maddesi hükümleri uygulan ı r. Tetkik mercii,
ş ikayet konusu ile ilgili dosyay ı, sanığın
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nüfus kay ıt örneğini ve sab ıka kaydı n ı
getirtir.

Yargıtayın bozma kararı üzerine yeniden
bakı lan davalarda uygulanmaz.

Hükim, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 388. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlara ek olarak borcun ödenmesi hülinde 354. maddeye göre
bütün sonuçlarıyla birlikte cezan ın düşeceğ i hususunu ceza kararnamesine yazar.

MADDE 103. - 2004 sayılı Kanunun
62. maddesinin dördüncü fikras ı, 67. maddesinin dördüncü fıkrası , 128. maddesinin
ikinci fıkrasını n son cümlesi, 134. maddesinin son fıkrası , 280. maddesinin ikinci
fikrası, 285. maddesinin son fikras ı , 354.
maddesinin ikinci fıkras ı ve 363. maddesinin (12) numaralı bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

Hafif hapis cezası içeren ceza karanıamesine itiraz hMinde bu Kanun hükümlerine göre yargı lama yapılır.
Ceza kararnamesiyle sadece para cezasına hükmolunduğu lüllerde itiraz, tetkik
merciinin yarg ı çevresinde bulunduğu
ağır ceza mahkemesi başkanı tarafından
incelenir. itiraz dilekçesinin verilmesi, aleyhine itiraz olunan ceza kararnamesinin yerine getirilmesini durdurur. Hakim evrak
üzerinde yapaca ğı inceleme sonucunda
itirazı yerinde görürse itiraz konusu hakkı nda karar verir. itiraz üzerine verilen
kararlar kesindir.
MADDE 101. —2004 say ılı Kanunun
363. maddesinin ikinci fikras ı nda yer alan
"yüzmilyon" ibaresi "ikimilyar" olarak
değişt irilm iş t ir.
MADDE 102. - 2004 say ı lı Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmi ştir.
EK MADDE 1.—Bu Kanunun 119.,
226., 326. ve 363. maddelerindeki parasal
sınırlar; her takvim y ı lı başından geçerli
olmak üzere, önceki y ılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayı lı Vergi Usul
Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanl ığı 'nca her
yı l tespit ve ilün edilen yeniden değerleme
oranmda artır
ı lması suretiyle uygulanır. Bu
şekilde belirlenen sınırlar
ın onmilyon lirayı
aşmayan kısımları dikkate al ınmaz.
363. maddenin yukar ıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere uygulanan parasal s ı nırın artışına
ili şkin hükmü, artışı n yürürlüğe girdiği
tarihten önce icra tetkik merciince nihai
olarak karara bağlanmış olan davalar ile
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MADDE 104. —2004 say ılı Kanunun
309/a ilü 309/1 maddelerinin uygulanma-

sına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
MADDE lOS. - 2004 say ılı Kanuna
aşağı daki geçici maddeler eklenmi ştir
GEÇICI MADDE 3.— 2004 say ıl ı icra
ve İ flüs Kanununda yer alan "icra reisi",
"icra hükim yard ımc ısı " ve "icra hükim ı
ibareleri "icra tetkik mercii hükimi"; "ikametgüh", "menkul", "gayrimenkul" ve
"teferruat" ibareleri s ıras ı yla "yerleş im
yeri", "taşınır", "taşı nmaz" ve "eklenti"
olarak değiştirilmiştir.
GEÇICI MADDE 4. - Adalet Bakanl ığı veya Adalet Te şkilüt ı n ı Güçlendirme Vakfı nca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar aç ı l ıncaya
kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanl ığınca çıkartı lan ilgili yönetmelik ve
ücret tarifelerinin uygulanmas ı na devam
olun ur.
GEÇICI MADDE 5. - Bu Kanun'ile
değiştirilen 2004 say ı l ı Icra ve İ flüs Kanununun;
1-4., 13., 26. ve 250. maddeleri ile 88.
maddesinin dördüncü ve be ş inci
fıkralarında deği şiklik yapan hükümleri,
Kanunun yürürlü ğe girmesinden itibaren
üç ay sonra,
2- 14. maddesinde de ği ş iklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlüğ e girmesinden
itibaren 6 ay sonra,

ekler
3- 18. maddesinde de ğ iş iklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlü ğ e girmesinden
sonra yapılacak şikayetler hakkında,
4-24., 79., 85., 92. ve 94. maddeleri ile
88. maddesinin ikinci ve üçüncü f ıkralarında değiş iklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yap ı lacak hacizlerde,
5- 251b maddesi, Kanunun yürürlüğe
girmesinden sonra ilim hükmünün zorla
icra edileceğ i çocuk teslimlerinde ve çocukla şahsi münasebet tesislerinde,
6- 30. maddesinde deği şiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlüğ e girmesinden
sonra iMm hükmünü ortadan kald ıracak
borçlu eylemlerinde,
7- 32: maddesinde de ğişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlüğ e girmesinden
sonra gönderilecek icra emirlerinde,
8- 44. maddesinde de ğiş iklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlü ğe girmesinden
sonra verilecek mal beyanlar ında,
9-58. ve 269/a maddelerinde de ğişiklik
yapan hükümleri, Kanunun yürürlü ğe girmesinden sonra yapı lacak takiplerde,
10-62., 67., 68/a ve 170. maddelerinde
değ i ş iklik yapan hükümleri, Kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra yap ı lacak
itirazlarda,
11- 63. maddesinde de ğişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlüğ e girmesinden
sonra yap ı lacak itiraz ı n kald ı rı lmas ı
duruşmalarında,
12- 68. maddesinin son fıkrasının ilk
cümlesinde de ği ş iklik yapan hükmü,
Kanunun yürürlü ğ e girmesinden sonra
yapılacak itirazı n kaldıniması taleplerine,
13- 68/b maddesinde değişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlüğ e girmesinden
sonra tesis edilen kredi i şlemlerinden
kaynaklanan takiplerde,
14- 89. maddesinin üçüncü fikras ında
değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürür-

lüğe girdiğ i tarihte eski düzenlemeye göre
ikinci ihbamamenin henüz gönderilmemi ş
ya da gönderilmi ş ama menfi tespit davası
açma süresinin dolmam ış bulunduğu hacizlerde; beşinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü, eski düzenlemeye göre ikinci
haciz ihbamamesi gönderilmi ş ve menü
tespit davası açma süresi sona ermi şse
açı lacak davalarda,
15- 91. maddesinde deği şiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlü ğe girmesinden
sonra vuku bulacak el de ğiştirmelerde,
16- 111. maddesinde de ğişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlü ğe girmesinden
önce ypı lan sözleşmelerde,
17-114., 115., 116., 126.ve 129.maddelerinde de ğ i ş iklik yapan hükümleri,
Kanunun yürürlü ğ e girmesinden sonra
yapı lacak ve ilan metni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Basın-ilan Kurumuna
henüz gönderilmemi ş bulunan satışlarda,
18- 118., 119., 130. ve 133. maddelerinde değiş iklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğ e girmesinden sonra yap ı lacak satışlarda,
19- 128. ve l28/amaddelerindedeğişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlü ğe
girmesinden sonra yap ı lan kı ymet
takdirlerinde,
20- 134. maddesinde değişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlüğ e girmesinden
sonra yapı lan ihalenin feshi taleplerinde,
21- 142/a maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlü ğe girmesinden sonra düzenlenen s ıra cetvellerinde veya Kanun yürürlü ğ e girdi ğ i
sırada derdest bir şiküyet ve/veya itiraza
konu teşkil etmiş olan sıra cetvellerinde,
22- 143- maddenin birinci fıkrasında
değişiklik yapan hükmü ve 143. maddeye
bu Kanunla eklenen yedinci fı kra,
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren
altı ay sonra, 143. maddesinin altıncı fikrasında deği şiklik yapan hükmü, Kanunun
yürürlüğ e girmesinden itibaren,
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23- 148/a maddesinde deği ş iklik
yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra akdedilecek ipotek sözle şmelerinin tapu siciline tescilinde,
24- lSOIb ve 150/1 maddelerinde de ğişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ba şlatılacak rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde,

25- 166. maddesinde değişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlü ğe girmesinden
sonra verilen iflüs kararlannda,
26- 168 ve 170/b maddelerinde de ğişiklik yapan hukumleri, Kanunun yürürlü ğe
girmesinden sonra ba şlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde,
27- 169/a maddesinde de ğ i ş iklik
yapan hükmü, Kanun yürürlü ğe girdiğ i
sırada derdest itiraz yargılamalarında,
28- 179 uncu maddesinde de ği şiklik
yapan hükmü, Kanunun yürürlü ğe girmesinden sonra yapılacak iflas ın ertelenmesi
taleplerinde,
29- 1 79/a ve 1 79/b maddeleri, Kanun
yürürlüğe girdi ği sı rada derdest iflüs ı n
ertelenmesi taleplerinde,
30- 185. maddesinde de ğişiklik yapan
hükmü, Kanun yürürlüğe girdiği s ırada
devam eden iflüs tasfiyelerinde,
31- 206. maddesinde de ğişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlüğ e girmesinden
sonra düzenlenöcek sı ra cetvellerinde,
32- 222. maddesinde değişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlüğ e girmesinden
sonra yap ı lacak ilk alacakl ı lar
toplanmalarında,
33- 223. maddesinde değişiklik yapan
hükmü, bu Kanunun yürürlü ğe girmesinden sonra yapı lacak iflüs idaresi toplantılannda,
34- 226. maddesinde değişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlüğ e girmesinden
sonra yapılacak sulh ve tahkimlerde,
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35- 250. maddesinde değişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlü ğe girmesinden
sonra düzenlenen pay cetvellerinde veya
Kanun yürürlü ğe girdi ğ i s ırada derdest
bir şiküyete konu te şkil etmiş olan pay
cetvellerinde,
36- 251. maddenin ikinci fıkrası n ın
birinci cümlesinde de ğ i ş iklik yapan
hükmü, yollama yaptığı 143. maddenin
birinci fıkrası ve yedinci fıkrası bakımından
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren
altı ay sonra, yollama yaptığı 143. maddenin altınc ı fıkrası bakımı ndan Kanunun
yürürlü ğ e girmesinden itibaren; 251,
maddenin ikinci fıkrası na eklenen dördüncü cümlesi ise Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren,
37- 257., 258., 261., 264., 265. ve 268.
maddelerinde değiş iklik yapan hükümleri,
Kanunun yürürlü ğe girmesinden sonra
yapılacak ihtiyati haciz taleplerinde,
38- 280. maddesinde değişiklik yapan
hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce aç ı lm ış ve derdest olan iptal
davaları nda,
39- 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303 ve
309 uncu maddelerinde değişiklik yapan
hükümleri ile bu Kanunla getirilen 298/a
ve 309/a ilü 309/1 maddeleri hükümleri,
Kanunun yürürlü ğe girmesinden sonra
yap ı lacak konkordato taleplerinde,
40- 318, 323 ve 326 nc ı maddelerinde
değ i ş iklik yapan hükümleri ile 329/a
maddesi hükmü, Kanunun yürürlü ğ e
girmesinden sonra yap ı lacak fevkalüde
mühlet taleplerinde,
Uygulanı r.
MADDE 106. - Bu Kanun yay ımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 107. - Bu Kanun
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (29/
7/2003/YAYIN TAR İHI;30,7.2003)

ekler
AfyonIsparta-Kütahya-U ş ak Barolan
13-14 Eylül2003 Bölge Barolan
Afyon Toplantısı
Sonuç Bildirgesi
Belirtilen tarihte Afyon, Isparta, Kütahya ve U şak Baroları 'nın düzenlediği ve
ev sahipliğini yapt ıkları Bölge Baroları
Toplantı s ı sonunda a ş ağı daki ülke ve
meslek sorunlar ı yla ilgili görü şlerin kamuoyuna duyurulması na karar verilmi ştir.
Adli tatil uygulamasmı n ülkede adalet
dağıtımını olumsuz olarak etkiledi ği bu nedenle sorgulanması nı n kaçı n ı lmaz hale
geldiğ i noktasında görüş birliğine varı lmıştı r. Bu nedenle avukatlar ı n dinlenme
hak ve ihtiyaçları da gözetilmek suretiyle
yeniden günün şartları na uygun hale getirilmesi konusunda yasal düzenlemelerin
yapılması gerekli ve zorunludur. Bu ba ğlamda toplantımı zda alternatif çözüm önerileri gündeme getirilmi ş tir. Bunlar s ırasıyla:
a- Adli tatilin tümden kald ırılması ile
hakim ve savcılarm di ğer devlet memurları
gibi senelik izin kullanmaları
b- Adli tatilin kısaltılması
c- Adli tatilin y ıl sonu devir i şlemlerinin
yap ı ld ığı 01-15 Ocak günleri aras ında
yapı lması ya da devir i şlemlerinin 15 güne
indirilecek adli tatil dönemine al ınması
Yukarda belirtilen görü şler müzakere
edilmiş , adli tatilin yeniden düzenlenmesi
konusunda yasal düzenlemeler yap ılması
görüşü ağırlı k kazanmıştır.
Dava ve takipler ile birey ad ına vekaleten yap ılacak tüm hukuki i şlemler yaln ız
avukatlar tarafından yap ılmasını n zorunlu
hale getirilmesi ile dava vekilli ğinin, dava
ı lması konusu ele al ıntakipçiliğinin kald ır
mıştır. Avukatları n tüm dava ve takiplerde
görev almas ın ı n halk ı m ı z ı n hukuksal
güvencesinin vazgeçilmez ko şulu göz
önüne alınarak ta şıdığı hayati önem nedeniyle ve ülkede adil yarg ılanma ile hukukun üstünlüğünü sa ğ lamanı n en etkin

yöntemi olmas ı nedeniyle varolan bu
görüş gereği baş ta Anayasa olmak üzere
diğ er yasalarımı zda gerekli değişikliklerin
yap ı Lmas ı konusunda görü ş birliğ ine
varı lm ıştır. Ülkemizde adli yard ım ve
CMUK yard ımı konuları nda, gelinen noktanın daha. kapsaml ı hale getirilerek vatandaşlar
ımızı n ekonomik gücüne bak ılmaks ız ın avukatı n hukuksal yard ı m ı ndan
yararlanmas ı , temel hedefimiz olmalıdır.
Hukuk eğitimi almam ış ve meslek nosyonunu ta şı mayan dava vekillerinin ve i ş
takipçilerinin dava ve takiplere kat ılımının
önlenmesi ve giderek bu olu şumun ortaı lması konusunda görü ş birlidan kald ır
ılmıştı r. Bu çerçevede hiçbir yasal
ğine var
dayanağı olmayan ve adli i şleyi şe zarar
veren arzuhalciterin kesin olarak yasaklanıp önlenmesi görü ş ü benimsenmi ştir.
Avukatl ı k sözleşmesi gere ği iş sahibince avukata ödenecek avukatl ık ücretinin barolar arac ılığıyla tahsili yöntemi üzerinde yapı lan görü şmelerde; yararl ı olacağı ve avukat ile i ş sahibi aras ındaki
uyuşmazl ıkları n en aza inece ği, haksı z
rekabeti önemli ölçüde azaltaca ğı düşüncelerinin yan ı sı ra avukatlara haks ız yere
yöneltilen ve avukatlar ı potansiyel vergi
kaçakç ı sı gibi niteleyen söylemlerin de
ortadan kalkacağı dikkate alınarak yasal
değiş ikliğin yap ı lması tartışı lmıştır. Bu
konuda yap ı lacak çal ışmalar sıras ı nda
benzer uygulamaları yaşama geçirmi ş olan
başka ülkelerin mevzuatlar ının göz önüne
al ınması ve çal ışmaların bu do ğrultuda
sürdürülmesi benimsenmi ştir.
Avukatl ık mesle ğ inin ve baroların,
Anayasa'nın yargı bölümünde yer almas ı
gerekti ğ i hususunda tam bir mutabakat
sağlanmıştı r. Bu konuda Anayasa'da yapılacak değiş iklikler a şaması nda Anayasa'nın 140. madde başlığını n "'Hakimlik,
Savcılı k ve Avukatl ı k Mesleği" seklinde
değiş tirilip bu maddeye, Avukatl ık Kanunu 1. maddesi paralelinde hukumkonulması uygun görülmü ş tür. Avukat ın yargını n vazgeçilmez ve kurucu unsurlar ından
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malı , konuyla ilgili olarak Antalya Toplantı sı 'nın sonuç bildirgesinde yer alan taleplerimizin yaş ama geçmesi sağlanmalıdır.
Hukuki sorumluluk ve genel hukuk sigortas ı ihdası konusunun sigortac ı l ı k
mevzuatında yasal düzenleme yapılması
gerektiği sonucuna varı lmış , bu çalışmanın öncelikle ve ivedilikle yap ılmasının
gerekli olduğu ortaya konulmuştur

gerektiği görüşüne varılmıştı r. Bu konuda
al ınacak önlemler aras ı nda kurumlarla
yapılan sözleş melerin barolara bildiriminin
sağlanmas ı , Avukatl ı k Yasas ı 'na aykı rı
sözleşmelerin yap ılmaması için sözleşme
yapan kurumlara yönelik gerekli giri şimlerde bulunulması, TBB tarafından düzenlenecek olan tip sözle şmelerin yasama
geçirilmesi benimsenmiştir.

Emekli avukatlardan SSK destek primi
kesilmemesi gerektiğ i konusunda görüş
birli ğ ine varı lm ışt ı r. Bu uygulaman ın,
ortadan kalkmas ının mevcut yarg ı kararlan
göz önüne alındığı nda ancak yasal düzenleme ile mümkün olacağı anlaşılmış ve bu
yasal düzenlemenin yap ı lmas ın ı n talep
edilmesi dü şünülmüştür.

Avukatlı k kimli ğ inin bankalarda ve
benzeri yerlerde geçerli say ı lmas ı , avukatı n bilgi ve belgeye ulaşmada karşı lattığı
engellerin kaldırılması için TBB taraflından
Başbakanlık ve ilgili Bakanlı klar nezdinde
gerekli giri şimler yapı larak konuya ilişkin
yönetsel düzenlemelerin acilen
gerçekleştirilmesi zorunlu görülmü ştür.

Avukatlar
ı n en öncelikli sorunlarından
birinin de sosyal güvenlik ve sa ğlık sigortası sorunu olduğu tartışmasızdır. Toplantı m ı zda meslekta ş ları n Bağ -Kur ya da
Emekli Sandığı şemsiyesi altı nda toplanmaları gündeme getirilmi ştir. Bu arada
TBMM gündeminde bulunan, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanına ilişkin yasa tasarısının varlığı göz
malar
önüne alınarak, avukatları n sosyal güvenlik ve sağlık sorunları mn beklentilere uygun gerçekleşmesi için çalışmaları n yoğunlaştırılarak sürdürülmesi, milletvekillerimizin ve meslekta şlanmızı n bu konuda
bilgilendirilmesi, kamuoyu olu şturulması
doğrultusunda TBB'nin ve barolar ın ortak çalış malar yapma kararlaştırı lmıştır.

Halen meclis gündeminde beklemekte
olan Avukatl ı k Kanunu'nda değişiklik yapıhnasına iliş kin TBMM gündeminde beklemekte olan yasa teklifine karşı görüşler
ortaya konulmuş , teklif için hiçbir barodan görüş alınmadığı , değişiklik yap ılması
gerekiyorsa Avukatl ı k Kanunu'nun tümüyle yeniden düzenlenmesinin gerekti ği
konusunda birle şilmi ş tir. Bu çal ışman ın
TBB bünyesinde olu şturulacak ve barolarm temsilcilerinin kat ı lacağı çalışma grubunca hazı rlanacak metnin esas al ınarak
sonuca gidilmesi, bu çal ış ma süresince
söz konusu değiş iklik teklifınin çalışma
sonuna kadar bekletilmesi benimsenmi ştir.

Kurum ve ki şi ayırımı yapıltnaksızm i ş
sahibinden ücret almamay ı şart koşan ya
da gerektiren ücret sözle şmelerinin, haks ız
rekabet yarattığı meslek eti ğine aykı n düştüğ ü gibi nedenlerle önlenmesi konusu
görüşülmü ş, bunlar
ın doğurduğ u sakı ncalar dile getirilmi ştir. Bu sözle şmelerin
Avukatlık Yasas ı ve borçlar kanununa
ı olduğ u, bu yönde yarg ı kararları
aykır
bulunduğu belirtilmiştir. Bu sözle şmeleri,
ekonomik zorunluluklarla imzalamak
durumunda kalan meslektaşlarımızın haklarının korunması için çalış malar yapılması
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Toplantıya katılan barolar, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın simgesi olan A'on'da
bulunmaktan ald ığı güçle, bu gün ülkemize dayatı lmak istenen ko şullara tüm
güçleriyle karşı çıkmaya kararlıdırlar. Bu
dü şünceyle;
Komş umuz Irak'ta bans ın ve huzurun
bir an önce sağlanması ve uluslararası ilişkilerde önce kuvvetin sonra hukukun değ il her zaman hukukun geçerli olmas ı
gerektiğ i, ABD'nin talebiyle Irak'a asker
gönderilmesinin, hukuki me şruiyeti olmadığı ndan reddi konusunda görü ş oluşmuş
ve kamuoyuna duyurulmas ı na, karar verilmiştir.

önerdi k le ri mi z

KİTAP
BÖRKLÜCE

Bilge Umar,
Tarihi Roman,
inkılap Yaymevi, 2003.
Prof. Dr. Bilge Umar, hukuk, arkeoloji,
tarih, tarihi coğrafya derken roman alanmda da
ilk ürününü verdi. Türk dü şünce
yaşamında önemli bir simge olan
Şeyh Bedrettin'in Anadolu'daki iki
önemli tilmizinden biri olan Börklüce Mustafa'nm çevresinde, geçen
sayımızda tanıttığımız Zafer Vaat
Etmeyen Topraklar roman ında
anlatılan Timur sonrası olaylar dile
getirilmiş bu romanda. Yerli ve yabancı kaynaklara dayanan roman
belgesel tarihi romanın önde gelen
örneklerinden biri olmaya aday.
Eski anlatı m diline yakla şan
biçimiyle hukukçu-tarihçi üslubunu
aşmaya çalış an yazar denemesinde
başarılı da sayılabilir. Seçti ği zaman diliminin kısalığı da bunda yararlı olmuştur. Daha önce de söylediğim gibi bu öge Yazan tarih anlatımcısı olmaktan uzaklaştırmış,
romancı kimliğine yaklaştırmıştır.
Bilge Umar' ı, bu alanda yeni
eserleriyle görmek umuduyla selamlıyoruz.

GÜNEŞ MAVİ GÜLÜYOR

Erdener Yurtcan, Roman, Etik
Yaymları, 2003.
Yine bir hukuk profesörü. Derginiiz Danış ma Kurulu üyesi ve yandan. Yaymlanmış 56 hukuk
zarları
kitabı ve sayısız makalesi yanında
edebiyat çal ışmalarının son Ürünü
1960'lann üniversite ortam ı ile ilgili
romanını yayımladı.
o günlerin öğrencileri için güzel bir armağ an. Okuyucularınııza
öneririz.

MÜZIC
BEATLES ALATURKA Beatles şarkıları Beatlesseverlere ve
Beatles şarkılannın farklı bir yorumuyla tan ışmak isteyecek meslektaşlarımıza önereceğimiz albümün
adı "Beatles Alaturka". Da ğhan
Baydur, Erdal K ızılçay ve Fuat
Güner (MFÖ'nün Fuat ' ı), bu proje
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önerdiklerimiz
için bir araya gelerek DEF Orkestra' yı kurmuşlar.
Albümde vokaller, Beatles hayranlarının alışık oldu ğu, orijinal
haliyle; ama altyapı- orkestrasyon
tümüyle alaturka sazlardan oluşuyor. Hollo (bir Türk- Ortado ğ
u el
davulu), bendir (Türk müziğinde
kullan
ılan zilsiz def) ve alaturka
vurmalılar, bağlama, keman, klannet ve kemanlardan olu şan orkestra eşiliğinde Baydur, Kızılçay ve
Güner' in bu albüm için seslendirdiği Beatles şarkıları şunlar: "A
Hard Day' s Night, We Can Work
It Out, Across The Universe, 1 Feel
Firıe, Love Me do, Ticket To Ride,
She Said she Said, Don' t Bother
Mc, Nowhere Man, Tomorrow
Never Knows".
2001 yılında Balet Plak'tan çıkan
Beeatles Alaturka, bizzat Paul
McCartney' in de be ğenisini almış,
İngiltere' deki konserlerde Beatles'in hemşerileri tarafı
ndan alkışlanmış olmasına ra ğmen Türkiye'de gerekli ilgiyi göremedi ve
geniş bir kitleye ulaşamadı.
Albümü dinlerken, vokaller
başlayana dek bir oyun havası kasedi çaldığını zannettirecek kadar
"alaturka" olan "Beatles Alaturka"yı seveceğinizi dü şünüyoruz.
BÜLENT ORTAÇG İL' IN
"GECE YALANLARI"
Şarkı sözleri müziğinin lokomotifidir derken melodiye ve altya470 186 Dergisi, Sayı 49, 2003

pıya da haksızlık ettiğiniz duygusundan kurtulamadığmız.. Bülent
Ortaçgil'in ekim ba şı
nda Ada Müzik'ten çıkan albümü.. Bu albümü
dinlemek için sebep çok: Şarkılar
bildik ama yeni Ortaçgil şarkilan.
Gitarlan Erkan Oğur, basları Gürol
Ağırbaş , davulu Cem Aksel ve
klavyeleri Baki Duyarlar çalmış .
Hepsi kendi alanlar ında Türkiye'
nin en iyi müzik adamlarından olan
bu isimler de albümü dinlemek için
başlı başına yeterli sebep..
Benimle Oynar Misin, 2. Perde,
Oyuna Devam, Bu Şarkılar Adam
Olmaz, Light ve Eski Defterler'
den sonra Gece Yalanları albümünde şunlar var:
"Rastlantı Yalan", eski bir sevgiliye rastlanınca söylenen yalanlar.. "Gece Yalanlan", kendi kendine hesaplaşması insanın... "Bir
Tek Sen Yalan", albümün en naif
şarkısı, erkeklerin hep söyledikleri
beyaz yalanlar... "Hiçbir Zaman",
çok az tarudığmız biriyle aynı evde
geçirilen üç saatin şarkısı.. "Nereye Sokağı ", ...Beyaza boyamal ı
ama kiminle, nasıl.. Nereye sokağını... "Sakın Şaşırma", beklenmedik hüzürılerin şarkısı... "Çoktular Ama Hiç Yoktular", sevgiliyle
anlam kazanan hayat.....Yapma
Lütfen", yorgun bir kaçış ... "Sana
Geldim", ...Herkes kendinden
biraz kaçar.. "Farketmeden",
Yaşarıılan her kötülükte pay ımız
var... Albümdeki şarkılar.. Dinleyin..

önerdi k le ri m iz

TİYATRO
Sanatolia SAHNES İ
MICROS Al ışveriş Merkezi
Sanatolia Sahnesi Akköprü Migros Al ışveriş merkezi'nin ikinci
katmda, fast-food bölümünde yer
alan 473 koltuk kapasiteli bir salon. Anfi şeklindeki oturma düzem
ile gösterileri her yerden rahatl ıkla
izlemek mümkün oluyor.
Son iki sezondur bu salondaki
hareketlilik dikkatimizi çekiyor.
Turgay Yıldı z, Ali Okyar, Hüseyin
Gazi İnce yönetimindeki salonda
Ankara'nın her yaştan sanat severine hizmet verecek bir yap ı oluşturulmuş. Yetişkinlere yönelik tiyatro ve müzik grupları bu salonu çabuk benimsediler. Bu sayede bir
çok konuk grubu izleme fırsatı bu-

luyoruz. Tabi çocuklar da unutulmamış. Hatta onlara torpil yap ılmış da diyebiliriz. Çünkü ne olursa
olsun her tatil günü en az üç ayn
çocuk oyun sergileniyor salonda.
Ekim ayında gösteri sezonıınu
açan Sanatolia Sahnesi, Ya şar
Bülent Ortaçgil, Erkan U ğur Konserleri ve Ata Demirer gösteri ile
sanatseverlere merhaba dedi.
Sanatolia'da kas ım ayında da
ses getirecek etkinlikler artarak
devam ediyor.
Kas ım ayını n en önemli
etkinliği "8. Uluslar arası Ankara
Tiyatro Festivali" salon festivalde
10 gruba ev sahipli ği yapacak.
Festivalde birçok belediye ve
üniversite tiyatrosunun yanı sıra
"Müşfik Kenter, Ali Poyrazo ğlu,
Lale Mansur" gibi önemli isimler
TBB Dergisi, Say ı 49, 2003
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önerdiklerimiz
de yine Sanatolia'da sahne alacak.
Festival program ı d ışında
"Feridun Düza ğaç Konseri ve
Nejat Uygur Tiyatrosu" kas ım
aymda Sanotolia'da konuk olacak.
Ayrıntılı bilgi için: TEL: (312)
541 16 66 - 54115 14
Sanatolia Sahnesi Yeti şkinler
İçin Kasım PProgramı
01. 11. .2003 Cumartesi
20:30 Ankara Sanatevi "Bir
Cinayetin Anatomisi"
02.11.2003 Pazar
20:00 Alper Tunga Stand-up
05.11.2003 Çarşamba
20:00 (Festival) Murat Batgi
Stand-up
06.11.2003 Per şembe
20:00 Feridun Düzağaç Konser
07.11.2003 Cuma
20:00 Feridun Düza ğaç Konser
08.11.2003 Cumartesi
18:00 (Festival) Giresun
Belediye Tiyatrosu 21:00 Bartm
Belediye Tiyatrosu
09.11.2003 Pazar
20:00 (Festival) Mü şfik Kenter
10.11.2003 Pazartesi
20:00 (Festival) Ali Poyrazo ğlu
"Ödünç Yaşanılar"
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11.11.2003 Salı
20:00 (Festival) BGST Tiyatro
Topluluğu
12.11.2003 Çarşamba
20:30 Nejat Uygur Tiyatrosu
"Türkiye'nin Delisi"
13.11.2003 Perşembe
20:30 Nejat Uygur Tiyatrosu
"Türkiye'nin Delisi"
14:11.2003 Cuma
20:30 Nejat Uygur Tiyatrosu
"Türkiye'nin Delisi"
15.11.2003 Cumartesi
20:30 Nejat Uygur Tiyatrosu
"Türkiye'nin Delisi"
16.11.2003 Pazar
20:30 Nejat Uygur Tiyatrosu
"Türkiye'nin Delisi"
17.11.2003 Pazartesi
20:00 (Festival) G. S
Üniversitesi "Ölüler Konu şmak
isterler"
18.11.2003 Sah
20:00 (Festival) Canşenliği
Oyunculan "Hikaye-i Muhabbet"
19.11.2003 Çar şamba
20:00 (Festival) Aç ık Tiyatro
"Katil Uşak"
20.11.2003 Perşembe
20:00 (Festival) Açık Tiyatro
"Katil U şak"
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