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SPORDA  ġĠDDET YASAYLA ÖNLENEBĠLĠR MĠ? 

                   Prof. Dr. ġeref ERTAġ

 

 

I. Genel olarak Ģiddet sorunu 

Toplumsal  sorunların çözümünde hukuk önemli bir vasıtadır. Ancak tek baĢına yeterli 

olamaz. Ülkemiz toplumsal sorunların çözümünde  yasama organın en hızlı cömertce 

düzenleme yapan ülklerinden biridir1. Fakat bu yasal düzenlemeler çoğunlukla beklenen 

baĢarıyı  sağlayamamaktadır. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, titizlikle yapılan yasaların 

uygulanması aynı titizlikle yapılamamaktadır. Bu uygulama zafiyeti dikkate alınmadan 

baĢarısızlık yasada eksik olduğu sanılarak yeni yeni aynı konuda kanunlar yapılmakta ve 

ülkemiz kanunlar mezarlığına çevrilmektedir. 5149 sayılı kanundan sonra 6222 sayılı kanunu 

çıkardık.Durumda ne değiĢikliği oldu. Sporda Ģiddet ve düzensizikler geçtiğimiz yıl tavan 

yaptı. BaĢarısızlığın diğer önemli sebebi ise sorunların  sosyal sebepleri araĢtırmadan sadece 

sonuca bakılarak kanun yapılmasıdır. Sebepler ortadan kaldırılmadan bu sorunların sadece 

hukuk kuralları ile çözümü mümkün değildir. KarĢılaĢtığımız bir sorunun sebeplerini 

araĢtırmadan bunu çözmek için kanun yapmak gözü bağlı birinin araç sürmesine benzer. Bu 

Ģekilde kör hedefe varmak  mümkün değildir. Sadece sporda değil ,bir çok alanda toplumsal 

Ģiddetle karĢı karĢıyayız. ĠĢte kadına karĢı Ģiddet. Bu konuda bir  çok kanun çıkardık. Kanun 

yapımcılığından avrupanın en ileri ülkesiyiz. Kadına karĢı Ģideti önleyebildik mi? Aynı 

noktada sayıp duruyoruz. Çünkü sebepleri ortadan kaldırılmadan, sadece sonucu göre yapılan  

yasalarla çözüm mümkün değildir. Bu bakımdan sporda Ģiddedi önlemek istiyorsak bu 

konuda hukukçulardan önce, pedegogların, psikologların, ilahiyatçıların araĢtırma yapması   

lazımdır. Sporda, istenmeyen Ģiddet olaylayların önlenmesi için yapılacak kanuni 

düzenlemelerde Ģu noktalar dikkate alınmıĢ olmalıdır: 

  -Seyirci, taraftar profili iyi etüt edilmelidir. Ġki tür seyirci tipi vardır. Birincisi 

sporu bir sahne sanatı kabul edip, seyirden zevk alanlar. Ġkincisi ise sportif gösterileri, sosyal 

sorunlardan boĢalmak vasıtası görüp, Ģiddet eğilimli holiganlar. 

                                                 

 YaĢar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı  

1
 Bu konuda geniĢ bilgiler için bkz. ġeref ErtaĢ/Hasan Petek, Spor Hukuku s.253 vd- Yetkin yayınlar 2011 

Ankara 
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  -Olaylar çıkmadan önlenmelidir. Koruyucu hekimlik gibi, müsabaka öncesi ve 

sonrası etkin tedbirler, sorunun çözümünün temel noktasıdır. 

  -Sportif müsabalar esnasında kuraları ihlal edenlerin kolaylıkla bulunması, 

yakalanması, hukuk önünde hesap vermesi. 

  - Nihayet son aĢama  kuralları ihlal edenlere ,caydırıcı etkin cezai yaptırımların 

uygulanması. 

II. Bu açılardan 6222 sayılı yasayı değerlendirelim: 

a- Seyirçi profilleri   

Yasada sadece, ev sahibi takım ve  konuk takım ayrımı yapılmaktadır.Yasanın 5.b. maddesi, 

ev sahibi takıma konuk takım seyircileri için bir bağımsız ayırma ve iki takım seyircilerinin 

birbiririne zarar vermesini engelleyeci tedbirler alma yükümlülüğü koymaktadır. Bizce 

önemli sorun, hologan, Ģiddet eğilimli  taraftarla, normal taĢkınlık yapmayan, sporu bir sanat 

aktivitesi olarak görenler arasında bir ayrımın yapılmasıdır. Aynı takımın iki farklı profildeki 

Taraftarları arasında da sahalarda arbedelerin çıkması nadirattan değildir. Hata sahalara en 

büyük zararı ev sahibi takımın seyircileri,takımı mağlup olunca verdiği görülmektedir. Ayrıca 

seyircilerin bölgesel özellikleri de farklıdır. Bazı bölge takım seyircileri daha 

saldırgan,hologanizme diğerlerinden daha fazla eğilimlidirler. Yine bazı takım seyircileri 

diğer bir takım seyircisine karĢı gelenesel antipatileri de vardır. Açıkcası yasada bu incelikler 

iyi analiz edilmemiĢtir.        

b- Önleyici tedbirler 

6222 sayılı yasada, saha ve seyir güvenliğini sağlayıcı etkin bir çok önlemin öngörüldüğnü 

görüyoruz. 

TaĢkın seyircilerin olay çıkarmasını önlemek için, yasanın 5.m.sinde biletlerin numaralı 

satılması, elektonik seyirci bilet ve kimlik olupturulması, bu biletlerin baĢkalarına devrinin 

yasaklanması,  caydırıcı ve suçluların yakalanması bakımdan önemlidir. Biletleri baĢksına 

devredenlere 15.m.1.f.daki cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Yine 5.m.ye göre ev sahibi  

takımlar, sahaya olay çıkaranları tespit için  elektronik kamera sistemi kurmak zorundadır. 

Sahaya kapasite fazlası seyirci alınması, bazı hologan  taraftarların biletsiz sahaya kabulü, 

Ģiddet olaylarına en sık sebep yaratan olaylardandır. Yasa bunları yasaklamakta ve aksine 

eylemleri etkili cezai yaptırımlara tabi tutmaktadır (m.15, ayrıca TFFDY.m.48). Usulsüz 
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seyirci giriĢlerini engellemek için ,federasyon bünyesinde merkezi kontrol sistemi 

oluĢturulmakta,elektronik biletlerle ilgili kiĢisel veriler, federasyon bünyesinde merkezi veri 

tab anınında  tutulmaktadır (m.5/11). Dileğimiz futbol federasyonun kısa bir zamanda 

Türkiyenin  hologanizim haritasını çıkarmasıdır. Bundan sonra tedbirlerin alınması daha 

kolay olabilecektir. Futbolun ve hologanizmin ana vatanı sayılan Ġngiltere bu konuda çok 

baĢarılı olmuĢtur. Ġngliz takımlarının müsabaka yaptığı ülke takımları ile bu bilgileri 

paylaĢmaktadır. 

Saha içi ve önü güvenliğin sağlanması    ev sahibi  takımın yükümlülüğündedir. 

Yasada konuk takım seyircisine ev sahibi takımın   sahada bağımsız bir bölüm ayırması bir 

yükümlülük olarak belirtilmiĢtir. Bazı hallerde bunun yerine getirilmesi imkansız olabilir. Bu 

sebeple 5.b. hükmünün opsiyonlu bir biçimde kaleme alınması daha doğru olur. 

Takımlar saha güvenliğini  tedbirlerini koordine etmek için bir ―müsabaka güvenlik amiri 

(m.7), genel kolluk kuvvetlerinin yanında yeteri kadar özel güvenlik görevlisi  ve  saha kulüp 

görevlileri bulundurmakla (m.6) yükümlü kılınmıĢtır. 

Güvenlik görevlileri, seyircilein sahaya giriĢinde, 2559  sayılı  PVSK .na   göre müsabaka 

güvenliğini   tehlikeye düĢürecek maddelerin sahaya sokulmasını engellemek için elektronik 

cihazlarlar,gerektiğinde elle üst baĢ araması yapmaları lazımdır (m.12/2).  Burada  üst,baĢ 

aramasının ancak hakim kararı ile icra edileceğine iliĢkin CUMUK  hükümleri uygulanmaz. 

Çünkü müsabakanın yapılacağı spor tesisleri ev sahibi takımın evi gibidir, yasadaki konut 

dokunulmazlığından yararlanır, ev sahibi takım sahasına kimin girip giremeyececeğini, girme 

koĢullarının ne olacağını tek taraflı belirleme hakkına sahiptir.    

  Seyircilere, oyunculara, hakemlere, spor tesislerine zarar verecek her türlü 

maddelerin, spor sahalarına sokulması yasaklanmıĢtır (m.13) bu maddelerin  6136 saylı 

AteĢlili Silahlar ve diğer maddelere iliĢkin kapsamında olması gerekmez. Bu hükme aykırı 

davrananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkum edilir..Bir türlü önlenemeyen 

eylemlerden biri de sahaya bozuk  para atılmasıdır. Bunların sahaya sokulması yasaklansa 

bile,saha içindeki büfelerden  yapılan alıĢ veriĢlerde verilen   madeni para üstleri bu amaçla 

kullanıldığından,çözümü saha içindeki alıĢ veriĢlerin sadece elektronik parakartları ile 

yapılma zorunluluğu nun konmasıdır.  
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c- Seyir yasağı 

6222 sayılı yasa ile ülkemizde yeni bir ceza emniyet tedbiri girmiĢ bulunmaktadır. Seyir 

yasağı , hologanizmle mücadelede etkili bir enstürümandır. Seyirden yasaklamanın anlamı 

―kiĢinin sportif müsabakaları ve antramanları izlemek amacayla  spor alanlarına  giriĢinin 

yasaklanmasıdır. Yasanın 18.m. sine göre hakkında bu yasa hükümlerinde düzenlenen 

suçlardan dolayı ceza dava açılan kiĢilere mahkemece konulan bir emniyet tedbiridir. Yasa bu 

tedbirin ― mahkemece verilen hükümle ― konacağını söylemektedir.  Sanığın atılı suçtan kesin 

hükümle mahkumiyetine bağlı bir müeyyide değildir. Hakkında ceza koğuĢturmasının 

baĢlaması yeterlidir. Hatta henüz iddianame mahkemeye verilmeden ön soruĢma aĢamasında 

cumhuriyet savcısının talebi ile mahkeme verilebilirse etkili olabilir. 

Bu tedbir, cezanın infazından itibaren bir yıl daha devam etmektedir. Bu tedbirler, 

federasyonun merkezi veri tabanına iĢlenmekte, spor külüpleri bunu takiple bu kiĢilerin spor 

sahalarına giriĢini engelemekle yükümlüdür, Aksi takdirde  15.m.deki cezai  yaptırımlara 

çarptırılabilir. 

Kanımızca, Aile içi Ģideditin önlenmesine iliĢkin kanunla hukukumuza  girmiĢ bulunan 

elektronik kelepçe tedbirinin,  hologanların gsm ile takibi sistemin ,6222 sayılı yasaya da 

konulmasında Yarar vardır. 

d- Uygunsuz tezahüratın önlenmesi 

Spor sahalarında, Ģiddet  olaylarını tetikleyen etmenlerden  en önemlisi taraftarların biri birine 

karĢı yaptıkları aĢağılayıcı, hakaretemiz tezahüratlardır. Bunların önlenebilmesi, konunun can 

damarı sayılabilir. Hologan tipli taraftarlar bu tezahüratları içlerinde biriken nağatif enerjiyi 

deĢarj vasıtası olarak kullanmaktadırlar. 

Yasanın 14.m.si 1.f.sında ―hakaret içeren tezahürat‖ baĢlığı ile bu konu Ģu Ģekilde 

düzenlenmiĢtir. 

(1) Spor alanlarında veya çevresinde taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir 

kiĢiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kiĢiler tarafından 

hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranıĢlarda bulunmaları halinde, 

fiilleri daha ağır cezayı gerektiren baĢka bir suç oluĢturmadığı takdirde, Ģikayet Ģartı 

aranmaksızın, failler hakkında onbeĢ günden az olmamak üzere adli para cezasına 

hükmolunur. 
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Ayrıca  Yasanın  22.m.si  hakaret içerip içermediğine bakılmaksızın  sporda Ģideti teĢvik 

edecek  Ģekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunmayı  suç sayılmıĢtır 

Hangi ifadelerin , hakaret olarak algılanacağını söylemek hayli zordur. Örneğin ―fincanı 

taĢtan oyarlar veya çadırımn üstüne Ģıp diye damladı ― gibi ifadeler de hakaret algısı 

sayılabilecek midir. Her takım seyircisinin duyuarlı olabildiği (gıcık kaptığı) ifadedeler farkılı 

olabilir. En iyisi federasyonların bu konuda bir hakaret katoloğu hazırlamasıdır. Ancak bu 

konuda aĢırı hassasiyet de,spor sahalarında espiri ve mizahı öldürebilir. 

Tezahürat, hologan vasfındaki seyircilerin ,sosyal,kiĢisel sorunlardan kurtulma,deĢarj 

vasıtasıdır. KarĢı takım seyiricisini üzecek tezahürat  ne kadar sert olursa, deĢarj da o kadar 

kolay olmaktadır. 

Kanımızca ,Ģiddete dönüĢmeden bu taraftarların  içlerindeki negatif enerjinin boĢaltılması 

sağlanmalıdır. Aksi takdirde baĢka sosyal patlamalar artabilir. Örneğin : 

 -aile içi Ģiddet artabilir 

 - Trafik canavaları çoğalabilir. 

 -Terörizim tırmanabilir. 

Bunların hepsinin sosyal maliyetleri en az spordaki Ģiddet kadar yüksektir. 

Bu kiĢiler her hangi bir Ģekilde içlerindeki stresi atmak zorundadır. Seyirciler arasına yapay 

katölüzor,  profesyonel tezahüratcılar konularak bu kiĢiler yönlendirilebilir.   Spor külüplerine 

bu tür gruplar oluĢturma yükümlülüğü konup, hakaratemiz  tezahüratlar önlenebilir . 

e- ġike, teĢvik primi  

Spor baĢarı üzerine inĢa edilmiĢ bir sanat dalıdır. BaĢarısızlığı  hedefleyen davranıĢlar spor 

ahlaki ile bağdaĢmaz,insanlarda spor zevkini,ilgisini öldüreceği için spora zarar verir. 

6222 saylı yasa TCK.nun genel hükümleri ile yetinmemiĢ  11.m.de bunlrı cazi yaptırımlara 

bağlamıĢtır. 11.m.nin 1.f.sı Ģöyledir. 

(1) (6259 sayılı kanunla değiĢik)  Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla 

bir baĢkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kiĢi, bir  yıldan   üç yıla kadar hapis ve 

yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kiĢi de 

bu suçtan dolayı müĢterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini 
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hususunda anlaĢmaya varılmıĢ olması halinde dahi, suç tamamlanmıĢ gibi cezaya 

hükmolunur. 

6259 sayılı yasayla değiĢiklikten önce öngörülen ceza beĢ ile 12 yıl hapis Ģeklinde idi. 

Her Ģeyden önce biz Ģike bir suç sayılacaksa bunun bu Ģekilde özel bir yasayla değil TCk.da 

düzenlenmesi gerektiği, yaptırımının da  hürriyeti bağlayıcı hapis cezası değil para cezası 

Ģeklinde olmasının ayrıca spor disiplin hukuku ile sporun kendine özgü ceza yaptırımlarına 

bağlanmasını tercih etmekteyiz. 

Neticeyi etkileme sonucun baĢarısız olması yönünde ise buna Ģike, baĢarılı olması yönünde 

ise teĢvik primi adı verilmektedir. 

Kanımızca  hem baĢarısızlığın sağlanması hem de   baĢarının sağlanması yönünde etkilemenin 

suç sayılması büyük bir çeliĢkidir. 

Spor ahlakını rençide  eden sadece , baĢarısızlık üzerine müsabakadan önce anlaĢmadır. 

BaĢarıya yönelik her giriĢim,teĢvik edilmeli,, cezaya değil övgüye,ödüle layıktır. Her ne kadar 

teĢvik primi  için öngörürülen ceza Ģikeinin yarısı kadar olsa da ,biz baĢarının 

cezalandırılmasını sporun ruhuna uygun saymıyoruz. 11/6.b maddesi spor kulüplerinin kendi 

sporcularına baĢarı primi  vaadini,prim vermesini hukuka uygun saymıĢtır. Vaad edilen 

primin ,baĢarı gösterildiğinde üçüncü bir kiĢinin ödemesinde hukuken hiçbir sakınca 

görmüyoruz. Zaten bunun konrolü,tespiti de hayli zordur. Eğer teĢvik priminin illaki bir cezai 

yaptırımı olacaksa,bu sadece spora özgü disiplin hukuku yoluyla olmalıdır. TeĢvik primi bir 

nevi doping etkisi yapacağından,doping kullanımana iliĢikin disiplin cezaları,örneğin 

müsabakadan men,hükmen mağlup sayılma,puan silme gibi , öngörülebilir. 

f- Zararların  tazmini 

6222 sayılı yasanın  17.m.2.f. sorumluluk hukukunda  yeni bir hüküm getirmiĢtir. Buna göre. 

(1) Spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar verme suçunun iĢlenmesi 

halinde Ģikayet Ģartı aranmaksızın 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

ilgili maddelerine göre cezaya hükmolunur. Spor alanları ve bu alanlardaki eĢya, mala zarar 

verme suçu bakımından kamu malı hükmündedir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren suçların iĢlenmesi suretiyle spor alanlarına ve bu alanlardaki 

eĢyaya zarar verilmiĢ olması halinde, meydana gelen zararların tazmini hususunda zarar veren 
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kiĢiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü meydana gelen zarardan müteselsilen 

sorumludur. Zararı gideren spor kulübünün sorumlu taraftarlarına rücu hakkı saklıdır. 

Buradaki sorumluluk  bir haksız fiil sorumluluğudur. Böyle özel düzenlemenin amacı, Borçlar 

Kanundaki (TBK 49 vd ) sorumluluktan farklı daha ağır bir sorumluluk yaratmaktır. Yasa 

hükmü bu amacı sağlamıĢ mıdır ? Maalesef hahır. Çünkü madde adı geçen kiĢilerin meydana 

gelen zararlardan sorumluluğu ,1.f.daki koĢullara bağlanmıĢtır. Bu koĢullar ise ― spor 

alanlarında kasten yarLama veya mala zarar verme suçunun ĠĢlenmiĢ olmasıdır. Ne garipdir ki 

kasten adam öldürme madenin kapsamında değildir.  Ayrıca hukuki sorumlulu kast Ģeklinde  

en ağır kusur koĢuluna bağlanmıĢ görünmektedir, bu hukuken kaĢ yaparken göz çıkarmaktır. 

Maddenin belki mantıklı bir yorumu, 2.f.daki sorumluluğu 1.f.daki kusura bağlı saymamak, 

Ģidet olaylarına katılanları, kusuru olmasa bile yol açtıkları zararlardan sorumlu tutmaktır. 

Burada  en ilginç hukuki tespit , spor kuküplerinin , taraftarlarının rakip kulüp sahalarında yol 

açtıkları zararlardan sorumlu tutmasıdır. Burada taraftar kulüplerininde bu maddeye göre 

sorumluluğu da söz konusu olabilir. Özellikle, bir kulübün taraftarlarının kendi kulüp 

tesislerine zarar vermesinde bu durum önem taĢıyabilir. 

g- Suçlar ve cezalar 

Yasanın istenilen sonucu sağlayabilmesi etkin bir Ģekilde  uygulanmasına bağlıdır. Yazımızın 

baĢında ülkemizin bu konuda zaaf içinde olduğunu belirtmiĢtik. Ceza yasalarında,normların 

uygulanabilir olması, suçun sosyal ağırlığı ile cezanın ağırlığı arasında adil bir dengenin 

mevcut olmasıdır. Eğer adil olmayan cezai yaptırımlar öngörülürse,bu yasanın uygulanabilir 

olmasını önler. 

Bu noktayı belirttikten sonra 6222 sayılı yasadaki spor suçlarını Ģu Ģekilde Ģematize edebiliriz. 
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SUÇ MADDE CEZA AĞIRLAġTIRICI 

NEDELER 

ġĠKE 11/1 YIL -Güveni ,nüfusu kötüye 

kullarak  , 

- külüp  baĢkan ve y.k 

üyesinin iĢlemesi, 

-örgütlü iĢlenmesi , 

Bahis oyunlarını etkilemek 

için iĢlenmesi  hallerinde 

yüzde 50 artırma 

TEġVĠK PRĠMĠ 11/5  6-18 AY YUKARKĠNĠN AYNI 

SAHALARA YASAK 

MADDE SOKMA 

13 6136 SAYILI 

YASADAKĠ 

CEZA VE    ÜÇ 

AYDAN BĠR 

YILA KADAR 

Saha sokup Seyir-

cilere,dağıtma  ( 2-5 yıl ) 

HAKARET ĠÇEREN 

TEZAHURAT 

14 EN AZ 15 

GÜNKLÜK  

ADLĠ PARA C. 

Etnik köken gözetilerek 

yapılmıĢsa 6-24 ay hapis 

Yazılı,pankrat asılarak 

yapma yüzde 50 artırım 

USULSÜZ SEYĠRCĠ 

GĠRĠġĠ 

15 3-12 AY  

YASAK ALANLARA 

GĠRĠġ 

16 3-12 AY  

YARALAMA,MALA 

ZARAR 

17 TCK GÖRE 

CEZA 
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ġĠDDETE TAHRĠK 22 5 BĠN-50 BĠN 

LĠRA PARA C. 

Kulüp ve federasyon 

yönetileri iĢlerse ceza beĢ 

kat. 

 

6222 sayılı yadaki bu cezai yaptırımlardan baĢka, Futbol dalında ayrıca spor 

kulüplerine,sporculara  Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin TalĢmatnamesindeki,saha 

kapatma,seyirsisiz oynama,puan silme,küme düĢürme,müsabakadan men gibi, spor disiplin 

hukukuna iliĢkin cezalar uygulanmaktadır. 
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The concept of “direct effect” in EU law 

ArĢ. Gör. Tuğçe TUZCUOĞLU

 

Application and integration of EU law cause problems within Member States, because 

EU law has supremacy over national law
2
. To solve these problems, the ECJ developed three 

doctrines: Direct Effect, Indirect Effect
3
, State Liability

4
. ―Direct effect‖ concept is important 

because EU law provisions having direct effect create rights which can be enforced before 

their national courts
5
. They must be applied by the national court as part of the national law 

and must have priority over conflicting provisions of national law
6
. It is also important 

because it ensures EU law‘s uniformly enforcement within EU
7
. 

Not all provisions of EU law have direct effect. Only clear, unambiguous and 

unconditional provision whose exercise not depend on further actions taken by Member States 

or Union, have direct effect
8
. According to ECJ, the principle of direct effect covers Treaty 

provisions, regulations, directives, decisions and provisions of international agreements to 

which the EU is a party
9
. The question of the direct effect was first raised in Van Gend en 

Loos Case
10

. 

Even though it is not clearly stated
11

, according to ECJ decisions, Treaty provisions 

have vertical direct effect, reflecting the relationship between individual and State
12

 and 

horizontal direct effect, reflecting the relationship between individual and individual
13

. 
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All regulations are directly applicable
14

. If they satisfy direct effect criteria then they can 

be invoked vertically or horizontally
15

. The biggest problem rises on directives, because they 

are not designed to bring a direct burden on private parties
16

. They are binding as the result 

achieved, they cause obligations for Member States and leave the forms and methods to be 

chosen by Member State
17

. But according to ECJ, directives may be directly effective after 

the expiration of its time limit
18

. By applying direct effect principle, directives‘ impacts were 

strengthened
19

. According to the jurisprudence of the ECJ, directives cannot take direct effect 

in the context of a two-party situation where both parties are individuals. They can only 

reflect the relations between a Member State (in a broad sense) and an individual
20

. The 

concept of a public body, or an agency of the State against whom a directive may be invoked 

is unclear
21

. However, in denying horizontal direct effect of directives
22

, ECJ pointed out 

alternative remedies: the principle of indirect effects and the principle of State liability
23

.  

Decisions may be addressed singly or collectively to Member States, or individuals. 

They are not described as ―directly applicable‖, but may have direct effect if they provide the 

criteria
24

, so that the individuals other than addressees when affected by a decision, may be 

protected by means of direct effect
25

. 

Recommendations and opinions have no binding force and no direct effect. But ECJ 

held that the national courts were bound to consider Union recommendations
26

. Although the 

criteria for direct effect seem straightforward, ECJ decisions on direct effect introduced new 

                                                 
14

 Article 288 TFEU[249/189 EC] 
15

 Weatherill&Beaumont, p.399. Steiner,Woods,Twigg-Flesner, p.94. 
16

 Nyssens H., Lackhoff K.‖Direct Effect of Diectives in Triangular Situations‖ (1998) 23 European Law Review 

No.5, p.402.  
17

 Hartley, p.223. 
18

 Grad v Finanzamt Traunstein (Case 9/70), [1970] ECR. 825. 
19

 Steiner,Woods, Twigg-Flesner, p.96; Bates T. ST. J. N. ―United Kingdom Implementation of EU Directives‖ 

(1996) 17 Statute Law Review  N.1 p.27-28. 
20

 Weatherill&Beaumont, p.401; Steiner,Woods,Twigg-Flesner, p.104. Nyssens Lackhoff, pp.397-413. 
21

 Steiner, Woods, Twigg-Flesner, p. 99. 
22

 Faccini Dori v Recreb Srl (Case C-91/92) [1994] ECR I-3325; El Corte Inglés SA v Rivero (Case C-192/94) 

[1996] ECR I-1281; Arcaro (Case C-168/95) [1996] ECR I-4705. 
23

 Craig P. P. ―Once More Unto the Breach: the Community, the State and Damages Liability‖ (1997) 113 Law 

Quarterly Review  (Jan.), pp. 67-94.; Spink P. ―Contravening EC Law: The Liability of the Member State‖ 

(1997) 48 Northern Ireland Legal Quarterly N.2, pp. 111-127 
24

 Grad v Finanzamt Traunstein (Case 9/70), [1970] ECR. 825. 
25

 Weatherill&Beaumont, p.414. 
26

 Grimaldi v Fonds des Maladies Professionnelles (Case C-322/88) [1989] ECR 4407. 



 

17 

 

legal principles, causing national courts some problems in application and impacts. In time it 

is accepted as a norm rather than an exception
27
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ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠNDE BULUNAN TAġINMAZLARIN YAPILAN 

CEBRĠ ĠCRA YOLU ĠLE SATIġLARINA, KREDĠ ALACAKLISI KURULUġTAN 

ALACAĞI TEMLĠK ALMIġ OLAN VARLIK YÖNETĠM ġĠRKETĠ DE KATILARAK 

"ALACAĞINA MAHSUBEN" TAġINMAZI SATIN ALABĠLĠR MĠ?  

            

         Av. Talih Uyar

 

4562 sayılı OSB. Kanunu‟nun 15. maddesi çerçevesinde, Organize Sanayi Bölgesinde 

bulunan bir taĢınmazın satıĢına (ihalesine), takip borçlusundan kredi alacağı bulunan 

bankanın yapmıĢ olduğu ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe konu olan alacağı temlik 

almıĢ olan bir Varlık Yönetim ġirketi girerek, temlik aldığı alacağa mahsuben, satıĢa 

çıkarılmıĢ olan taĢınmazı satın alabilir mi? 

Ġcra müdürlüğünce, satıĢa konu taĢınmazın temlik alacaklısı Varlık Yönetim ġirketi‟ne, 

temlik aldığı alacağa mahsuben ihale edilmesi halinde, takip borçlusu, yapılmıĢ olan ihalenin 

feshini isteyebilir mi? 

Hangi nedenlerle, ihalenin bozulmasının -icra mahkemesinde- istenebileceği ĠĠK. mad. 

134‘de «bozulma nedenleri» teker teker belirtilerek gösterilmemiĢtir. Sadece, ihalenin 

«Borçlar Kanununun 226. maddesinde yazılı nedenlerle», «satıĢ ilanının tebliğ edilmemiĢ 

olması», «satılan malın esaslı niteliklerindeki hata» yahut «ihaledeki fesat (hile)» nedeniyle 

bozulabileceğine değinilmiĢtir. 

Doktrindeki. (ARSLAN, R. Ġhale ve Ġhalenin Feshi, s: 76 vd. – KURU, B. Ġcra ve Ġflas 

Hukuku, C: 2, s: 1430 vd. – KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku El Kitabı, s: 600 vd. –

POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları, s: 521 vd. – ÜSTÜNDAĞ, S. Ġcra Hukukunun 

Esasları, s: 284 vd. – PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.ġ./ÖZEKES, M. Ġcra 

ve Ġflâs Hukuku, s: 230 vd) gruplandırmaya uyarak, «ihalenin bozulma nedenleri»ni; 

a) «Ġhaleye fesat karıĢtırılmıĢ olması», 

b) «Arttırmaya hazırlık aĢamasındaki hatalı iĢlemlerle ilgili bozma nedenleri», 

c) «Ġhalenin yapılması sırasında doğan -ihalenin yapılması sırasındaki hatalı iĢlemlerle 

ilgili- bozma nedenleri», 

d) «Alıcının taĢınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düĢürülmüĢ olması» 

                                                 

 Ġzmir Barosu Avukatı  
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Ģeklinde sıralayabiliriz. 

«Ġhalenin bozulma nedenleri»; bu nedenlerden yararlanabilecek olan «ilgililerin 

sıfatlarına göre» Ģöyle de sıralanabilir: 

a- Borçlunun ileri sürebileceği bozma nedenleri: Ġhalenin bozulması daima borçlunun 

yararına sonuç doğurur. Çünkü, ihale ile borçlunun taĢınır ya da taĢınmaz malı, 

malvarlığından çıkmakta, varlığı azalmakta, ihalenin bozulması ile ise, elinden çıkan mal 

tekrar malvarlığına girmektedir. 

Ġhalenin bozulması, bu Ģekilde borçlunun yararına sonuç doğuran iĢlem olduğundan, 

uygulamada borçluların «ihalenin bozulması» istemleri ile çok sık karĢılaĢılmaktadır. 

Borçlular, yukarıda incelediğimiz bozma nedenlerinden; «ihaleye fesat (yolsuzluk) 

karıĢtırılmıĢ olması», «artırmaya hazırlık aĢamasındaki bozma nedenleri» ve «ihalenin 

yapılması sırasındaki bozma nedenleri»ne dayanarak ihalenin bozulmasını isteyebilirse de, 

«ihalenin sonra» meydana çıkan «taĢınmazın önemli niteliklerinde alıcıların hataya 

düĢürülmüĢ olması» nedenine dayanarak, yapılan ihalenin bozulmasını isteyemezler. 

b- Alacaklının ileri sürebileceği bozma nedenleri: Ġhale bedeli ile alacağı karĢılanmıĢ 

olan alacaklılar, kural olarak ihalenin bozulmasını isteyemezler. Çünkü, yapılan ihalenin 

bozulmasında yararları yoktur. Buna karĢın, ihale bedeli ile alacağı kısmen ya da tamamen 

karĢılanmamıĢ olan alacaklılar, «borçlu gibi» ihalenin bozulmasını istemekte yarar 

sahibidirler. 

c- Alıcının ileri sürebileceği bozma nedenleri: TaĢınmazı ihalede satın almıĢ olan 

alıcılar, tüm bozma nedenlerine dayanarak, ihalenin bozulmasını isteyebilir. 

d- TaĢınmazın hissedarları ve taĢınmaz üzerinde ayni hak sahibi bulunan kiĢilerin ileri 

sürebileceği bozma nedenleri: Bu kiĢiler «alacaklılar» gibi, ihalenin bozulmasını isteyecekleri 

gibi, ayrıca «ikametgahları bilindiği halde, kendilerine satıĢ ilanını tebliğ edilmemiĢ 

olduğunu» bildirerek (ĠĠK. mad. 127) de ihalenin bozulmasını isteyebilirler. 

4762 sayılı OBS (Organize Sanayi Bölgeleri) Kanunu uyarınca, katılımcıların 

borcundan dolayı satıĢına karar verilen taĢınmazların  i c r a   y o l u y l a  yapılan satıĢlarına 

katılmamaları gereken kiĢilere ihalenin yapılması ―ihalenin yapılması sırasındaki 

usulsüzlük”  sayılır ve ―yapılan ihalenin bu nedenle bozulması” gerekir. (Bknz: UYAR, 

T. Ġcra ve Ġflas Kanunu ġerhi, C:7, 2007, s.10340). 
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OSB. Kanunu uyarınca, katılımcıların borcundan dolayı satıĢına karar verilen 

taĢınmazların icra yoluyla yapılan satıĢlarına k i m l e r i n  katılabileceği, adı geçen kanunun 

15.maddesinin 3. fıkrasında önce ―… Organize Sanayi Bölgelerince teminat olarak gösterilen 

ve bu nedenle satıĢına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satıĢına karar 

verilen taĢınmazların icra yoluyla satıĢı halinde …. „Bölgenin kuruluĢ protokolünde 

öngörülen niteliklere sahip alıcılara‟ satıĢ yapılabilir”   Ģeklinde  düzenlenmiĢken, 

23.10.2008 tarihinde 5807 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklik sonucunda ―… „Bölgenin 

kuruluĢ protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara‟ veya‟kredi alacaklısı 

kuruluĢa‟ satıĢ yapılabilir…” Ģeklini almıĢtır. 

Bu suretle; OSB.‘ de bulunan ve katılımcıların borcundan dolayı satıĢına karar verilen 

taĢınmazların icra  yoluyla satıĢlarına ―bölgenin kuruluĢ protokolünde öngörülen niteliklere 

sahip kiĢiler” yanında ―kredi alacaklısı kuruluĢların (yani;bankaların)” da katılabilmeleri 

mümkün hale gelmiĢtir. 

Ancak, hemen belirtelim ki, OSB.‘deki katılımcıya kredi açmıĢ kuruluĢun (bankanın) 

icra yoluyla yapılan satıĢa katılabilmesi kanun koyucu tarafından Ģarta bağlanmıĢ olup, bu Ģart 

da aynı kanunun 4.  fıkrasında ―taĢınmazların kredi alacaklısı kuruluĢa satılması halinde, 

kredi, alacaklısı kuruluĢ, satın aldığı taĢınmazı sadece bölgenin kuruluĢ protokolünde 

öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kiĢilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı 

nitelikteki gerçek veya tüzel kiĢilere kiraya vermekzorundadır” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Buraya kadar açıklanan 4562 sayılı OSB. Kanununun 15. maddesinde yapılmıĢ olan 

değiĢikliğin gerekçesi  ― … madde ile 4562 sayılı Kanunun 15. maddesinde değiĢikliğe 

gidilerek, sanayi tesislerine yatırım ve iĢletme kredisi veren kredi alacaklısı kuruluĢlara icra 

halinde tesisi satın alma ve sonrasında OSB.‟ nin kuruluĢ protokolünde öngörülen niteliklere 

sahip gerçek ve tüzel kiĢilere satabilme ve/veya kiraya verebilme imkanı getirilerek kredi 

mekanizmasının önündeki engeller kaldırılmıĢtır.” Ģeklinde  belirtilmiĢtir. 

OSB.‘ de bulunan katılımcının kredi borcundan dolayı icra takibinde bulunmuĢ olan 

banka (kredi alacaklısı kuruluĢ), bu takip sonucunda yapılacak ihaleye ―alacağına mahsuben” 

katılıp satıĢa konu taĢınmazı- OSB. Kanununun 15/son maddesi uyarınca; daha sonra iki yıl 

içinde satmak/ kiraya vermek koĢuluyla- satın alabilirse de, alacaklı banka  (kredi alacaklısı 

kuruluĢ) takip konusu yaptığı alacağı,. Varlık Yönetim ġirketi‟ne  devrederse, bu Varlık 

Yönetim ġirketi de artık kendisinin olmuĢ olan bu alacağa mahsuben borçlunun  OSB.‟ deki 

taĢınmazını satın alabilir mi? 
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Hatırlanacağı gibi Varlık Yönetim ġirketleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 143. 

maddesi çerçevesinde kurulmuĢ olan kuruluĢlar olup bunların ―kuruluĢ ve faaliyet 

esasları Varlık Yönetim ġirketlerinin KuruluĢ ve Faaliyet Esasları Hakkında 

Yönetmelik‟de (Bknz:1.11.2006 T. 26333 Sayılı Resmi Gazete) – 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunun 93 ve 143. maddesine dayanılarak- belirtilmiĢtir. 

 Ġcra ve Ġflas Hukukuna iliĢkin bütün hükümler, çok Ģekli düzenlemeler içerdiklerinden, 

daima ―dar”  yorumlanırlar, ―geniĢletici yorum” a müsait değildirler. 

OSB.‘de bulunan ve katılımcıların borcundan dolayı satıĢına karar verilen taĢınmazların 

icra yoluyla yapılan satıĢlarına önce sadece ―bölgenin kuruluĢ protokolün öngörülen 

niteliklere sahip alıcıların/kiĢilerin girebileceğini” öngörmüĢ olan kanun koyucu –yapılan 

ihalelere kimsenin girmemesi ve katılımcılara kredi açmıĢ olan kuruluĢların (bankaların) 

alacaklarının sürüncemede kalmaması için – daha sonra katılımcılara kredi açmıĢ olan 

kuruluĢların (bankaların) da -satın aldıkları taĢınmazı iki yıl içinde SATMALARI veya 

KĠRAYA VERMELERĠ   koĢuluyla- yapılan ihaleye katılabilmelerine imkan tanımıĢtır. 

Varlık Yönetim ġirketleri –yukarıda belirttiğimiz gibi- 01.11.2005 tarihinde Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiĢ olan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu‘nun  143. 

maddesi uyarınca kurulmuĢ ve faaliyet esasları 1.11.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlan 

Yönetmelikle düzenlenmiĢ olan kuruluĢlar olup, 4562 sayılı OSB. Kanununun 15. 

maddesindeki değiĢiklik ise 23.10.2008 tarihinde yapılmıĢtır. Kanun koyucu, Varlık 

ġirketlerinin “Bankalardan temlik aldıkları alacaklara mahsuben OSB.‟deki taĢınmazları 

satın alabileceklerini” istemiĢ olsaydı bu hususu hem 4562 sayılı Kanununun 15.maddesinde 

değiĢiklik yaparken ―… satıĢına karar verilen taĢınmazların icra yoluyla satıĢı 

halinde…‟bölgenin kuruluĢ protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara „ veya „kredi 

alacaklısı kuruluĢa ve ONUN ALACAĞINI TEMLĠK ALMIġ OLAN VARLIK YÖNETĠM 

ġĠRKETĠNE „ SATIġ YAPILABĠLĠR…” (fıkra:3) ve hem de ―taĢınmazların kredi alacalısı 

kuruluĢa veya ONUN ALACAĞINI TEMLĠK ALMIġ OLAN Varlık Yönetim ġirkletine 

satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluĢ ve VARLIK YÖNETĠM ġĠRKETĠ, satın aldığı 

taĢınmazı sadece bölgenin kuruluĢ protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel 

kiĢilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kiĢilere kiraya 

vermek zorundadır” (fıkra:4) Ģeklinde bir düzenleme getirebilirdi. 

Ayrıca belirtelim ki; bankaların 4562 sayılı OSB. Kanununun 15/son fıkrası uyarınca, 

alacaklarına mahsuben satın aldıkları ve iki yıl içinde satmak/kiraya vermek zorunda 
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oldukları- taĢınmazları ne Ģekilde elden çıkarabilecekleri  özel olarak ―Bankaların Kıymetli 

Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrımenkullerin Elden 

Çıkarılmasına ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de (Bknz:1.11.2006 T. 26333 

sayılı Resmi Gazete) özel olarak düzenlenmiĢ olduğu halde, Varlık Yönetim ġirketlerin 

alacaklarına mahsuben satın aldıkları taĢınmazları elden çıkarıp çıkaramayacakları, elden 

çıkaracaklarsa nasıl elden çıkaracakları da özel olarak düzenlenmiĢ değildir… 

Buraya kadar ayrıntılı olarak belirttiğimiz nedenlerle, OSB. de bulunan bir taĢınmazın 

borcundan dolayı cebri icra yolu ile yapılan satıĢına, takip borçlusunda kredi alacağı bulunan 

bankanın yapmıĢ olduğu “ipoteğin paraya çevrilmesi yolu” ile takibe konu alacağı   temlik 

almıĢ  olan bir Varlık Yönetim ġirketi‘nin girerek ―alacağına mahsuben” satıĢa çıkarılmıĢ 

olan taĢınmazı satın alması –Varlık Yönetim ġirketi, 4562 sayılı OSB. Kanununun 15/III 

maddesinde öngörülen ―kredi alacaklısı kuruluĢ”sıfatını taĢımadığından ―ĠHALENĠN 

YAPILMASI SIRASINDAKĠ HATALI BĠR ĠġLEM‖ sayılır ve bu yapılan hatalı iĢlem, ihalenin 

feshini gerektirir. 
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“ĠLAM”A DAYALI OLARAK “ĠLAMSIZ TAKĠP” YAPILABĠLĠR MĠ? (ĠĠK. 

mad. 36) 

                                                                                                       Av. Talih Uyar

 

Takip konusu ilamı temyiz etmiĢ olan borçlu, alacaklı tarafından bu ilamın “ilamsız 

takip yolu ile”  takibe konulup “örnek:7” ödeme emri  gönderilmesi üzerine, ĠĠK.  mad. 

36 * çerçevesinde icra müdürlüğüne baĢvurup, “takip dayanağı ilamı temyiz ettiğini” 

bildirip, “kendisine Yargıtay‟dan tehiri icra kararı getirmek üzere süre 

verilmesini” isteyebilir mi? 

Ya da “kendisine gönderilen ödeme emrinin ve yapılan ilamsız takibin iptalini” icra 

mahkemesinden isteyebilir mi? 

Bilindiği gibi; temyizin icrayı durdurmadığı hallerde yani ―yerine getirilmesi 

(uygulanması) kesinleĢmesine bağlı olmayan‖ ilamların takip konusu yapılmasında, temyiz 

nedeniyle “yürütmenin durdurulması” (tehiri icra) için, borçlunun Yargıtay‘dan karar 

getirmesi gerekir (1086 sayılı HUMK. mad. 443/I, ĠĠK. mad. 36). ―Yürütmenin 

durdurulmasına‖ (icranın geri bırakılmasına) Yargıtay karar vereceğinden, borçluya 

Yargıtay‘dan bu konuda karar getirmesi için icra müdürünce ―uygun bir süre‖ verilir. 

Borçluya icra müdürünce bu sürenin verilebilmesi için; 

1- Alacaklı tarafından, lehine verilmiĢ olan ilamın icraya konmuĢ olması gerekir. 

Çünkü, ilam icraya konmamıĢsa, icranın geri bırakılması da gerekmez. 

2- Borçlu, süresi içinde ilamı temyiz ettiğini mahkemeden alarak icra dairesine 

vereceği bir belge ile kanıtlamalıdır. BaĢka bir deyiĢle, takip dayanağı ilamı temyiz etmemiĢ 

olan borçlu, Yargıtay‘dan yürütmeyi durdurma (tehiri icra) kararı ve icra müdüründen süre 

isteyemez. 

3- a) Hükmedilen ―para‖ ya da ―eĢya‖ kıymetinde, icra mahkemesince kabul 

edilecek aa- Menkul rehni, bb- Hisse senedi, cc- Tahvil dd- TaĢınmaz rehni (ipotek) ee-

Muteber banka teminat mektubu teminat olarak gösterilmiĢ olmalıdır. 

b) Güvence (teminat) olarak sadece “hükmolunan para”nın yatırılması (ĠĠK. mad. 36/I) 

yeterli olduğundan, icranın durdurulabilmesi için ayrıca ―hükmolunan para‖ dıĢında“takip 

harç ve giderlerinin” –özellikle; takip vekalet ücretinin- de yatırılması gerekmez… 

                                                 

 Ġzmir Barosu Avukatı  

http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=165#c99582c5-bfe7-4245-a2f1-38994c5f8d8b
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c) Veya, borçlunun hükmedilen para ya da eĢyayı karĢılayacak malı haczedilmiĢ 

olmalıdır Maddede, ―borçlunun hükmedilen para ve eĢyayı karĢılayacak malı haczedilmiĢse, -

teminat (gösterme) koĢulunu yerine getirmiĢ farz edilerek- kendisine, icra müdürü tarafından, 

-„yürütmenin durdurulması kararı‟ getirmek üzere- süre verileceği‖ öngörülmüĢtür. Borçlu, 

hakkında yürütülen icra takibinin durdurulması için, kendiliğinden göstereceği taĢınır ya da 

taĢınmaz mallarının -teminat yerine geçmek üzere- haczedilmesini isteyebilir mi? Maddede -

ĠĠK. mad. 33/III‘den farklı olarak- bu konuda açıklık yoktur. Sadece, ―borçlunun, menkul ya 

da gayrımenkul rehni gösterebileceğine‖ değinilmiĢtir. TaĢınır ya da taĢınmaz malın 

rehnedilmesi bir takım formaliteleri gerektirir. Haciz iĢlemi, rehin iĢlemine nazaran daha 

pratiktir. Bu nedenle, kanımızca taĢınır ya da taĢınmaz malını teminat olarak rehin edebilecek 

olan borçlu, bunları ―icra mahkemesine baĢvurup karar almak suretiyle‖ haciz de 

ettirebilmelidir Amaç, hükmedilen Ģeyi güvence altına almak olduğuna, haciz yolu ile de bu 

amaca ulaĢılabileceğine göre, madde ―dar‖ değil ―geniĢ‖ yorumlanmalıdır. 

Uygulamada, borçlular -icra mahkemesi yerine- icra dairesine baĢvurarak, ev veya 

iĢyerlerindeki taĢınır mallarını ya da tapuda adlarına kayıtlı taĢınmaz mallarını haczettirmekte 

ve bu haciz iĢleminden sonra kendilerine icra müdürünce -tehiri icra kararı getirmeleri için- 

süre verilmektedir. Kanımızca, bu gibi durumlarda, alacaklılar; haczedilen malları -daha 

doğrusu haczedilen mallara icra dairesince takdir edilen kıymetleri- takip konusu borç için 

yeterli bulmazlarsa, icra müdürünün bu iĢlemine -ve borçluya ―tehiri icra kararı‖ getirmesi 

için süre verilmesine- karĢı Ģikayet yoluna baĢvurabilirler. 

4- Borçlu, ―Yargıtay‘dan yürütmenin durdurulması hakkında bir karar getirmek üzere‖ 

kendisine uygun bir süre verilmesini icra dairesinden (müdüründen) istemiĢ olmalıdır. 

Borçlunun bu amaçla icra dairesine baĢvurması için yasada bir süre öngörülmemiĢ 

olduğundan, borçlu ―her zaman‖ icra dairesine baĢvurarak, kendisine ―yürütmenin 

durdurulması kararı getirmek üzere‖ süre verilmesini isteyebilir. 

Görüldüğü gibi, borçlunun önce icra dairesine baĢvurarak buradan ―yürütmenin 

durdurulması kararı getirmek üzere‖ süre istemesi ve sonra Yargıtay’a baĢvurarak -verilen 

süre içinde- buradan ―yürütmenin durdurulması kararı‖ verilmesini sağlaması gerekmektedir 

(mad. 36/I). Bu nedenle, borçlu -önce icra dairesine baĢvurmadan- doğrudan doğruya 

Yargıtay‘a baĢvurarak ―göstereceği teminat karĢılığında yürütmenin durdurulması kararı 

verilmesini‖ isteyemez. Uygulamada; ―…temyiz eden, haksız çıktığı takdirde mahkumunbihi 
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(hükmolunanı) eda ve teslim edeceğine dair kuvvetli kefalet göstermek veya hükmolunan nakit 

ve eĢyayı resmi bir yere depo etmek veya hasmı (alacaklı) tarafından menkul ve gayrımenkul 

malları haczedilmiĢ olmak Ģartıyla, temyiz mahkemesi talep üzerine acele olarak yürütmenin 

durdurulmasına karar verebilir” Ģeklindeki  eski 1086 sayılı HUMK.nun 443/I maddesi 

hükmü uyarınca, hükmü temyiz etmiĢ olan davalı borçluların, önce icra dairesine baĢvurup, 

borcun tamamı için teminat göstermiĢ olduklarını, icra dairesine belgelendirmeden, doğrudan 

doğruya Yargıtay‘dan -teminatı buraya gösterip- ―yürütmenin durdurulması‖ kararı 

isteyebilecekleri konusunda bir yorum yapılmakta idi ise de, kanımızca bu yorum isabetli 

değildir. Çünkü, Yargıtay‘dan hangi koĢullarla ―yürütmenin durdurulması kararı‖ 

istenebileceği ĠĠK. mad. 36/I‘de açıkça ve özel olarak düzenlenmiĢtir. Ancak, bu maddedeki 

koĢullar çerçevesinde borçlu Yargıtay‘dan ―yürütmenin durdurulması kararı”isteyebilir. 

Esasen, talep tarihinde, takip konusu borcun ne kadara ulaĢmıĢ olduğunu ve dolayısıyla 

gösterilmesi gereken teminat miktarını yüksek mahkeme -icra dairesinin bunu belirten yazısı 

olmadan- saptayamaz… 

Alacaklının, lehine verilen ilamı ―ilamların icrası” üst baĢlığını taĢıyan ‗ĠKĠNCĠ BAP‘ 

da yer alan hükümlere (ĠĠK. mad.24-41) göre icraya koyması gerekir. Yani, bu durumdaki bir 

alacaklının normal olarak izlemesi gereken yol ilamlı takip‘ tir. Alacaklının elindeki ilamı 

icra dairesine verip, ilamda lehine hükmedilenalacağın türüne göre, borçluya “Örnek:2”, 

“Örnek:3”, “Örnek:4-5”, “Örnek:6”,  ĠCRA EMRĠ gönderilmesini istemesi gerekir. 

Uygulamada; alacaklılar, elindeki ilamı ―ilamlı takip” konusu yapıp, borçluya 

―Örnek:4-5” ĠCRA EMRĠ göndermek yerine, “ilamsız takip”  konusu yaparak, borçluya 

―Örnek:7” ÖDEME EMRĠ gönderip, ilamı temyiz etmiĢ olan borçlunun ĠĠK. mad.36 

çerçevesinde ―tehiri icra kararı” getirmek üzere icra müdürlüğünden süre talebinde 

bulunmalarını önlemek istemektedirler… 

Hemen belirtelim ki; alacağın kaynağı olan ilamı temyiz etmiĢ olan borçlunun, ĠĠK. 

mad.36 çerçevesinde icra müdürlüğünden “ tehiri icra kararı” getirmek üzere süre 

isteyebilmesi, kendisine ―Örnek:4-5” ĠCRA EMRĠ gönderilmiĢ olmasına bağlı değildir. Ne, 

konuyu düzenleyen ĠĠK. mad.36’da ve ne de bu maddenin gerekçesinde – Bkz: ‖538s. 

Kanuna ait Hükümet Gerekçesi‖ ve ―Adalet Komisyonu Gerekçesi” (UYAR, T. Gerekçeli-

Ġçtihatlı Ġcra ve Ġflas Kanunu ġerhi, C,2, 2004  s:3279)- “gönderilecek ĠCRA EMRĠ üzerine, 

icra müdürlüğünce ĠĠK.‟nun 36. maddesine göre hükmü temyiz eden borçluya tehiri icra 

kararı getirmek üzere süre verilebileceği” nden bahsedilmemektedir. Yani, ‗ “ilam” a dayalı 
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olarak yapılan takipte borçluya ―Örnek:7” ÖDEME EMRĠ gönderilmesi halinde, hükmü 

temyiz eden borçluya ĠĠK. mad.36 uyarınca tehiri icra kararı getirmek üzere süre 

verilebileceği‘ hiçbir yasa maddesinde, hiçbir içtihatta belirtilmemiĢtir. 

Bu konuda yazılmıĢ olan eserlerin hemen hepsinde (bknz: KURU, B. Ġcra ve Ġflas 

Hukuku El Kitabı, 2004, s:784 vd.- KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku C:3, 1993, s:2192 vd. –

PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M.S. / ÖZEKES, M. Ġcra ve Ġflas Hukuku, 

2010, s:400 vd. – POSTACIOĞLU, Ġ.E. / ALTAY, S. Ġcra Hukuku Esasları, 2010, s:789 vd. 

–MUġUL, T. Ġcra ve Ġflas Hukuku, 2008, s:805 vd. -  KURU, B. / ARSLAN. R. / 

YILAZ.E. Ġcra ve Ġflas Hukuku Ders Kitabı, 2008, s:392 vd. – YILDIRIM, K. / 

YILDIRIM, N.D, Ġcra Hukuku, 2009, s:298 vd. – OSKAY, M / KOÇAK, C / DEYNEKLĠ, 

A /DOĞAN,A Ġcra ve Ġflas Kanunu ġerhi, C:1, 2007 s:703 vd. – ÜSTÜNDAĞ,S Ġcra 

Hukukunun Esasları, 2004, s:361 vd. – BERKĠN,N Tatbikatçılar Ġçin Ġcra Rehberi, 1981, 

s:152 vd. – POSTACIOĞLU,Ġ, Ġcra Hukuku Esasları, 1982 s:636 vd. -

  OLGAÇ,S Ġçtihatlarla Ġcra ve Ġflas Kanunu 1965, s:242 vd. –

 PEHLĠVANLI,M.G. Açıklamalı Ġcra ve iflas Kanunu C.1, 1998, s:190 -  OLGAÇ,S. Ġcra 

Ġflas, C 1, 1974, s:172 vd. – ġĠMġEK,E. Ġcra ve Ġflas Kanunu, 1989, s:120 vd) 

―kesinleĢmeden icraya konulmuĢ olan hükmü (ilamı) temyiz eden borçlunun, Yargıtay‟dan 

icranın geri bırakılması (tehiri) kararı alıp,icra dairesine vermesi az veya çok bir zamana 

bağlıdır. Bu zaman içinde icranın geri bırakılmasını (durdurulmasını) sağlayabilmek için, 

hükmü temyiz eden borçlunun, icra dairesine (müdürlüğüne) baĢvurarak, kendisine 

Yargıtay‟dan icranın geri bırakılması kararı getirinceye kadar uygun bir süre (mühlet) 

verilmesini istemesi gerekir (ĠĠK. 36). Bunun için borçlunun, hükmü temyiz ettiğini 

mahkemeden alacağı ve icra dairesine vereceği bir belgeyle ispat etmesi gerekir. Bu talep 

üzerine, icra müdürünün hükmü temyiz eden borçluya Yargıtay‟dan icranın geri bırakılması 

kararı getirinceye kadar uygun bir süre verebilmesi için,  borçlunun teminat göstermesi 

gerekir…” denilmiĢtir. 

Görüldüğü gibi bu konudaki açıklamalarda ―borçluya ayrıca icra emri gönderilmesinin 

de gerekli olduğu” ndan hiç söz edilmemiĢtir… 

Bu konuda yazılan bazı eserlerde de elinde ilam bulunan alacaklının borçluya ĠCRA 

EMRĠ, göndererek takip yapması gerekeceği doğal kabul edilerek ―borçluya icra emri 

gönderilmiĢ olması”  öngörülmüĢtür. (UYAR, T. age. s:3282 - COġKUN,M. Açıklamalı 

Ġçtihatlı Ġcra ve Ġflas Kanunu, C.1 2009, s:483). 
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Alacaklının elinde ilam bulunmasına rağmen, sırf ilamı temyiz etmiĢ olan borçlunun, 

icra müdürlüğünden; ĠĠK. mad. 36 çerçevesinde Yargıtay‘dan tehiri icra kararı getirmek üzere 

mehil almasını     ö n l e m e k  için, borçluya “Örnek:4-5” ĠCRA EMRĠ 

yerine “Örnek:7” ÖDEME EMRĠ göndermesi, MK.‘nun “dürüst davranma” kenar baĢlığını 

taĢıyan 2. maddesine aykırıdır. Çünkü; 

√ “MK.2‟de düzenlenen dürüstlük kuralı „kiĢiler arasında ortaya çıkabilecek, somut 

belirli ve sınırlı iliĢkilere değil kural olarak bütün hukuki iliĢkilere uygulanabilecek, yargıcın 

da önüne gelen her somut olayda tutması gereken bir ilke niteliğini taĢıdığı” ndan, MK.2 

hükmünün „var olan hakkın dürüstlük kuralına aykırı biçimde kullanılmasına izin vermeyen 

ve bu tür uyuĢmazlıkların çözümünde gözardı edilemeyecek olan temel bir hukuk 

kuralı‟ olduğundan (bknz: HGK 4.5 2005 T. E:1-298, K:308) “UYAR,T / UYAR,A / 

UYAR,C Gerekçeli – Ġçtihatlı Türk Medeni kanunu 2006, s:35 vd.‖ 

√ ―Medeni Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen hakkın kötüye kullanılması 

yasağının amacı; hakime özel ve istisnai hallerde adalete uygun hüküm verme imkanı 

sağlamak olduğu” ndan (bknz: 13 HD. 13.5.2003 T. E:1729, K:5973) ―UYAR,T / UYAR,A / 

UYAR,C age. s:107 vd.‖ 

√ ‖Hukukun her alanında uygulanma niteliğine sahip olan hakkın kötüye kullanılması 

yasağı kuralını, buyurucu niteliği itibariyle kendiliğinden gözetilmesi gerekeceği”nden (bknz: 

HGK 26.03.2003 T. E:17-164, K:202) ―UYAR,T / UYAR,A / UYAR,C age. s:113 vd.‖ 

√ ‖Hakkın objektif iyi niyet kuralına aykırı kullanıldığı itirazı, kamu düzeni ile ilgili 

olduğundan, MK.2.maddesi uyarınca davanın her safhasında ileri sürülebileceğinden ve 

mahkemece resen dikkate alınacağı” ndan (bknz: HGK 26.2.2003 T. E:9-32, k:96) ―UYAR,T 

/ UYAR,A / UYAR,C age. s:119 vd.‖ 

√ ‖Bir hakkın kullanılmasının, kullanana sağladığı yarar küçük olmasına rağmen, karĢı 

tarafta büyük bir zarar doğmasına neden oluyorsa, böyle bir hakkın kullanılmasında yasal 

dayanak olsa dahi, kötüye kullanmanın var olduğunun kabulü gerekeceği”  nden (bknz:.HGK 

20.11.2002 T. E:4-913, K:1009). 

√ ‖MK‟nun 2. maddesi uyarınca herkes haklarını kullanırken veya borçlarını yerine 

getirirken dürüstlük kuralına uymak zorunda olduğundan, bir hakkın açıkça kötüye 

kullanılmasını hukuk düzeni korumayacağı” ndan (bknz:. 13 HD 23.09.2002 T. E:6964, 

K:9369) ―UYAR,T / UYAR,A / UYAR,C age. s:137 vd.‖ 
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√ “MK‟nun 2. maddesi uyarınca herkes haklarını kullanırken objektif iyiniyet 

kurallarına uymak zorunda olduğu” ndan (bknz: 11 HD. 10.4.2001 T. E:858, K:3023) 

―UYAR,T / UYAR,A / UYAR,C age. s:167  vd.‖ 

MK. mad. 2 de düzenlenmiĢ olan dürüstlük kuralının, hakim tarafından resen dikkate 

alınacağı doktrinde, (AKYOL,ġ Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 

2006, 2.bası, s:10) belirtilmiĢtir. 

Bilindiği gibi, bu kural, “bir kimseden, namuslu, dürüst bir insan olarak beklenen 

davranıĢı‖ ifade eder (bknz: OĞUZMAN, M.K / BARLAS,M. Medeni Hukuk ―GiriĢ-Temel 

Kavramlar‖ 2008, s:280). 

Dürüstlük kuralının icra ve iflas hukukunda da geçerli olduğuna kuĢku yoktur. Diğer 

hukuk dallarında olduğu gibi bu hukuk dalında da dürüstlük kuralını sınırlandırıcı ve düzeltici 

iĢlevine ihtiyaç duyulur, yani icra ve iflas takibinin taraflarının, kanunun kendisine tanıdığı 

olanakları kullanırken dürüstlük kuralına uyması gerekir. (ARSLAN,R. Medeni Usul 

Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989, s:135- BERKĠN,N.M. age. s.10). 

Bu nedenle; elinde ilam bulunan alacaklının, ilamı temyiz etmiĢ olan borçlunun ĠĠK. 

mad. 36 uyarınca teminat yatırıp Yargıtay‘dan tehiri icra kararı getirmek üzere, icra 

müdürlüğünden mehil almasını önlemek için borçluya ―Örnek:4-5” ĠCRA 

EMRĠ   yerine  ―ilamsız takip”  yapıp ―Örnek:7” ÖDEME EMRĠ göndermesi halinde, icra 

müdürlüğüne baĢvurup ―takip konusu alacağın dayanağı olan ilamı temyiz ettiğini‖ belirtip 

―göstereceği teminat karĢılığında ĠĠK. mad.36 uyarınca kendisine Yargıtay‟dan tehiri icra 

kararı getirmek üzere mehil verilmesini”  isteyen borçlunun bu talebini icra müdürünün kabul 

edip, gerekli teminat gösterildikten sonra, kendisine ĠĠK. mad.36 uyarınca süre vermesi 

gerekir… 

Ġcra müdürünün bu Ģekilde davranmayıp borçlunun talebini reddetmesi ĠĠK.‘nun 16/II 

maddesi uyarınca ―bir hakkın yerine getirilmemesi” sayılır (Ayrıntılı bilgi için 

bknz:UYAR.T Ġcra ve Ġflas Kanunu ġerhi C:1 s:717 vd.) ve “süresiz Ģikayet” e (ayrıntılı bilgi 

için bknz. UYAR, T. age C:1, s:1591 vd.) neden olur... 

―ĠĠK.mad.36 ya göre kendisine süre verilmesi” talebi reddedilen borçlu, ayrıca; elinde 

ilam bulunduğu halde ―ilamlı takip” yerine ―Örnek:7” ÖDEME EMRĠ gönderilerek 

yapılan “ilamsız takibin” de iptalini isteyebilir. Bu durumda ―elinde kambiyo senedi bulunan 

alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe (ĠĠK. mad.167 vd.) baĢvurmak 

zorunda olmadığı, alacaklının daha yararına olan bu yola baĢvuracak yerde „Genel Haciz 
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Yolu‟ ile de takipte bulunabildiğine göre (bknz. UYAR,T.Gerekçeli Ġcraatlı Ġcra ve Ġflas 

Kanunu ġerhi C:8,2007, s:13418) – (bknz. 12 HD 9.5.2000 T. E:6774, K:7661; 1.10.1998 T. 

E:9242, K:9967).  burada da elinde ‗ilam‟bulunan alacaklı ‗ilamsız takip‘ te bulunabilir.‖ 

Ģeklinde düĢünülemez. Çünkü, elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı ―kambiyo senetlerine 

iliĢkin özel takip yolu” (ĠĠK.mad.167 vd.) yerine ―genel haciz yolu” na (ĠĠK.mad.42 vd.) 

baĢvurunca, borçluyu icra mahkemesine baĢvurup (ĠĠK.mad.168) 5 gün 

içinde borca  veya imzaya itiraz etmek külfetinden kurtarmakta, borçlunun bu konuda icra 

dairesine 7 gün içinde itirazda bulunması yeterli olmaktadır. Bu durumda borçlu, alacaklının 

bu yola baĢvurmasından hiçbir zarar germemektedir… 

Halbuki elinde ilam bulunan alacaklı,‖, ilamlı takip” yerine ―ilamsız takibe” baĢvurunca 

Ģeklen borçlunun ĠĠK.mad.36 hükmünden yararlanmamasını amaçlanmaktadır. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi; elinde ilam bulunan takip 

alacaklısının  ilamlı takip yapıp ―Örnek:4-5” ĠCRA EMRĠ  yerine ilamsız takip 

yapıp”Örmek:7‖ ÖDEME EMRĠ göndermesi, açıkça ĠĠK.‘nun 36. ve MK.2. maddesine aykırı 

bulunduğundan, bu durumda iki Ģekilde hareket edebilir: 

a)  Ya icra müdürlüğüne baĢvurarak ―takip dayanağı belgenin ilam olduğunu, bu ilamı 

temyiz ettiğini belirtip, “ĠĠK. mad.36 çerçevesinde göstereceği teminat karĢılığında 

Yargıtay‟dan tehiri icra kararı getirmek üzere kendisine süre verilmesini‖ ister ve icra 

müdürlüğünce talebinin kabul edilmemesi üzerine -icra müdürünün bu kararı „bir hakkın 

yerine getirilmemesi‟ niteliğinde olacağından, bu hatalı kararın bozulması için-  süresiz 

Ģikayet  yoluna baĢvurabilir. 

b) Veya; alacaklının gönderdiği ―Örnek:7‖ ÖDEME EMRĠNĠN (ve ĠCRA TAKĠBĠNĠN) 

iptali için icra mahkemesine Ģikayette bulunabilir. 

Borçlu hangi yolu izlerse izlesin – yani; hangi durumu Ģikayet nedeni yaparsa yapsın- 

yukarıda belirttiğimiz gibi icra mahkemesince “ Ģikayetin kabulüne” karar verilmesi, 

gerekecektir. 

 

 *  Ġcranın geri bırakılması için verilecek mühlet: 

Ġlâmı temyiz eden borçlu hükmolunan para veya eĢyanın resmî bir mercie depo 

edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eĢya kıymetinde mercice kabul 

edilecek menkul rehin ve esham veya tahvilât veya gayrimenkul rehin veya muteber 

http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=165
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banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eĢyayı karĢılayacak malı 

mahcuz ise icranın geri bırakılması için Yargıtay'dan karar alınmak üzere icra müdürü 

tarafından kendisine münasip bir mühlet verilir. Bu mühlet ancak zaruret halinde 

uzatılabilir. 

Borçlu, Devlet veya adlî müzaharete nail bir kimse ise teminat göstermek 

mecburiyeti yoktur. 

Ücreti ilgililer tarafından verilirse Yargıtay'ca icranın geri bırakılması hakkındaki 

karar icra dairesine telgrafla bildirilir. 

Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemez. 

Yargıtay'ca hüküm bozulduğu takdirde borçlunun müracaatı üzerine, bozmanın 

mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar 

verilir. 

Yargıtay'ca ilâmın onanması halinde, alacaklının talebi üzerine, baĢkaca 

muameleye hacet kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir, mal ve haklar 

ise, malın nev'ine göre icra müdürlüğünce paraya çevrilir. Ġlâm alacaklısının teminat 

üzerinde rüçhan hakkı vardır. 

Not: Bölge adliye (istinaf) mahkemeleri kurulup çalıĢmaya baĢladıktan sonra bu 

madde aĢağıdaki Ģekilde yürürlüğe girecektir: 

« Madde 36- Ġlâma karĢı istinaf veya temyiz yoluna baĢvuran borçlu hükmolunan para 

veya eĢyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eĢya 

kıymetinde icra mahkemesi  tarafından kabul edilecek taĢınır rehni veya esham veya tahvilât 

veya taĢınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para 

ve eĢyayı karĢılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi 

veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. 

Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir. 

Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme 

zorunluğu yoktur. 
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Ücreti ilgililer tarafından verilirse bölge adliye mahkemesi veya Yargıtayca icranın geri 

bırakılması hakkındaki karar icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir. 

Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez. 

Bölge adliye mahkemesince baĢvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip 

verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun baĢvurusu 

üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin 

olarak karar verilir. 

Bölge adliye mahkemesince baĢvurunun esastan reddine karar verilmesi veya 

Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine baĢkaca iĢleme gerek 

kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre 

icra dairesince paraya çevrilir. Ġlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.» 
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“TAKĠP KONUSU SENEDĠN SAHTE OLARAK DÜZENLENMĠġ OLDUĞU” 

ĠLERĠ SÜRÜLEREK, ĠCRA TAKĠBĠNĠN DURDURULMASI NASIL 

SAĞLANABĠLĠR? 

          Av. Talih Uyar

 

Bilindiği gibi; yürürlükten kalkmıĢ bulunan 1086 sayılı HUMK‘ nun 317. maddesinin 

―Sahtelik iddiası 308. madde ile mevaddı müteakibesi ahkamına tevfikan tetkik 

olunur. Sahteliği iddia kılınan senedin ehlihibre marifetiyle tetkik ve tatbikına ve vakayi ve 

hadisattan haberdar olanların istimaına karar verildiği takdirde, bu kabıl senedat neticeyi 

hükme kadar bir güna muameleye esas ittihaz kılınmaz. Ancak bu senede müsdeniden evvelce 

ittihaz edilen ihtiyati tedbirlere de helal gelmez ve ledelhace senet sahibi hukukunun 

muhafazası zınnında sair ihtiyati tedbirlere de tevessül edebilir.” Ģ e k l i n d e k i   hükmü 

uyarınca ―borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı senedin  sahte olduğunun tespiti için 

açtığı davanın (HUMK 314 –ve HMK 208- ), ĠĠK. nun 72. maddesi anlamında bir menfi tespit 

davası olduğu kabul edilerek, bu davanın icra takibine etkisinin (yani bu dava nedeniyle icra 

takibinin durdurulup durdurulmayacağının, durdurulacaksa hangi koĢullarda 

durdurulacağının) ĠĠK‟ nun 72. maddesi hükmüne değil, HUMK‟ nun 317. maddesi hükmüne 

tabi olduğu gerek doktrinde ve gerekse uygulamada tereddütsüz kabul 

edilmiĢtir. Gerçekten  d o k t r i n d e   bu konuda; 

A)      – ―Borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı senedin sahte olduğunun tespiti 

için açtığı dava (sahtelik davası; HUMK. m.314)  da ĠĠK. m.72 anlamında bir menfi tespit 

davasıdır. Ancak, sahtelik davasının icra takibini etkisi; ĠĠK. m.72 hükmüne değil HUMK. 

m.317 hükmüne tabidir. Buna göre sahtelik davasına bakan mahkeme, sahteliği iddia edilen 

senet hakkında bilirkiĢi incelemesi yapılmasına ve senedin yazıldığını görenlerin 

dinlenmesine karar vermiĢ ise, sahteliği iddia edilen senet, sahtelik davası sonuçlanıncaya 

kadar hiçbir iĢleme dayanak yapılamaz (HUMK. m.317, c.2); yani, bu halde, sahteliği iddia 

edilen senede dayanarak yapılmıĢ (baĢlamıĢ) olan icra takibi kendiliğinden durur.” (KURU, 

B. Ġcra ve Ġflas Hukukunda Menfi Tespit Davası ve Ġstirdat Davası, 2003, s.18 vd.). 

-       “Sahte bir senede dayanarak icra takibi yapılması halinde … borçlu sahte senedi 

ancak icra takibinden sonra öğrenir ve menfi tespit (sahtelik) davasını ancak bundan  (icra 

takibinden) sonra açabilir. 

                                                 

 Ġzmir Barosu Avukatı  
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Bu halde „menfi tespit (sahtelik) davasının icra takibine etkisi ĠĠK.m.72 hükmüne 

tabidir‟ denirse, bununda kendisine karĢı sahte bir senetle icra takibi yapılan ve her nasılsa 

ödeme emrine itiraz etmemiĢ veya itirazında imzaya itirazını ayrıca ve açıkça bildirmemiĢ 

olan borçlunun durumu çok ağırlaĢtırılmıĢ olur. Çünkü bu halde sahtelik davasına bakan 

mahkeme, ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin durdurulmasına karar veremez (ĠĠK. m.72,III). 

Yani borçlu, ne kadar haklı olursa olsun mallarının haczedilmesini ve satıĢını önleyemez … 

Bunu önlemek için sahtelik davasının, sahte olduğu ileri sürülen senede dayanarak yapılan 

icra takibine etkisini, ĠĠK.  m.72‟ ye göre değil, HUMK m.317 hükmüne göre incelemek 

gerekir. Buna göre; 

Sahtelik davasına bakan mahkeme, sahteliği iddia edilen senet hakkında bilirkiĢi 

incelemesi yapılmasına ve senedin yazıldığını görenlerin tanık olarak dinlenmesine karar 

vermiĢ ise sahteliği iddia edilen senet, sahtelik davası sonuçlanana kadar hiçbir iĢleme 

dayanak yapılamaz (m.317, C:2) … 

… Yani bu halde, icra takibi kendiliğinden durur.”(KURU, B. Hukuk Muhakemeleri 

Usulü, C.2, 2001, s.2100 vd.). 

- “Borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı senedin sahte olduğunun tespiti için 

açtığı dava (sahtelik davası, HUMK. m.314) „ da ĠĠK.m.72 anlamında bir menfi tespit 

davasıdır. Ancak sahtelik davasının icra takibine etkisi (ĠĠK. m.72 hükmüne değil) HUMK. 

m.317 hükmüne tabidir. (KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku, C:1, 1988, s.468). 

- “Borçlu, alacaklının takip konusu yaptığı senedin sahte olduğunun tespiti için açtığı 

dava (sahtelik davası; HUMK. m314 „da ĠĠK. m.72 anlamında bir menfi tespit 

davasıdır. Ancak, sahtelik davasının icra takibine etkisi (ĠĠK. m.72 hükmüne değil) HUMK. 

m.317 hükmüne tabidir. Buna göre sahtelik davasına bakan mahkeme, sahteliği iddia edilen 

senet hakkında bilirkiĢi incelemesi yapılmasına, senedin yazıldığını görenlerin tanık olarak 

dinlenmesine karar vermiĢ ise, sahteliği iddia edilen senet, sahtelik davası sonuçlanıncaya 

kadar hiçbir iĢleme dayanak yapılamaz (HUMK. m.317, c.2); yani, sahteliği iddia edilen 

senede dayanarak yapılmıĢ (baĢlamıĢ) olan icra takibi kendiliğinden durur.”  (KURU, B. Ġcra 

ve Ġflas Hukuku El Kitabı, 2004, s.304) . 

“Eğer borçlu „senedin sahte olduğunun tespiti için‟ –örneğin; „senet altındaki imzanın 

kendisine ait olmadığını‟, „senedin gününün vadesinin) öne alınmıĢ olduğunu, senedin 

miktarında tahrifat (değiĢiklik) yapılmıĢ olduğunu‟, i l e r i   s ü r e r e k   olumsuz tespit 

davası açmıĢsa bu davanın icra takibine etkisini ĠĠY. mad.72‟ ye göre değil, „özel hüküm‟ 
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niteliğindeki HUMY. mad.317‟ ye göre değerlendirmek gerekir…  Yani; „sahtelik davası‟ 

açılan durumlarda, ĠĠY. mad.72/III (ve II) hükümleri uygulanmamalıdır…(UYAR, T. Ġcra 

Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları, C:1, 2003, s.34). – (UYAR, T. Ġcra ve 

Ġflas Kanunu ġerhi C:4, 2008, s.6067). 

-“Alacaklının takibe dayanak yaptığı senedin sahteliği iddiasıyla açılan menfi tespit 

davasının icra takibine etkisini ayrıca incelemek gerekir, Çünkü, sahtelik davasının icra 

takibine etkisi, ĠĠK.‟ nun 72.maddesine değil, 72.maddeye nazaran „özel hüküm‟ 

niteliğindeki HUMK‟ un 317.maddesine tabidir…(TÜRK, A. Maddi Hukuk ve Ġcra ve Ġflas 

Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, 2006, s.264 vd.). 

-“Sahtelik (menfi tespit) davasına bakan hukuk mahkemesi, sahteliği iddia edilen senet 

hakkında bilirkiĢi incelemesi yapılmasına ve senedin düzenlenmesinden haberi olanların 

(senedin yazıldığını gören tanıkların) dinlenmesine karar vermiĢ ise, bu senet yargılama 

sonunda verilecek hüküm kesinleĢinceye kadar hiçbir hukuki iĢleme esas alınamaz. (HUMK. 

m.317/c.2)”… (MUġUL, T. Ġcra ve Ġflas Hukuku, 2008, s.373 vd.). 

- “Her ne kadar senedin sahteliği iddiası ile açılan bir dava menfi tespit davası 

niteliğinde ise de, „HUMK‟ un 314 ve müteakip maddelerinde senet sahteliğine iliĢkin 

düzenlenen özel hükümlerin, ĠĠK.‟ nun 72. maddesinden önce uygulanması 

gerektiğine‟ iliĢkin görüĢlere katılmamak mümkün değildir… HUMK‟ un 317. maddesinde 

yazılı olduğu üzere, „sahteliği ileri sürülen senet hakkında mahkemece bilirkiĢi incelemesi 

yapılmasına ve senedin düzenlenmesi hakkında bilgisi olanların 309. maddesi hükmü 

doğrultusunda dinlenmesine karar verilmesinden itibaren, bu senede dayalı hiçbir iĢlem 

yapılamayacağı, ancak alacaklı tarafından bu senede dayanılarak evvelce itiraz edilmiĢ 

ihtiyati tedbirlere yönelik iĢlemlerin aynen korunacağı ve senet sahibi alacaklının hukukunun 

korunması yönünden gerekli sair ihtiyati tedbirlerin de alınabileceği‟ 

hükmolunmuĢtur.(KOSTAKOĞLU, C. Banka Kredi SözleĢmelerinden Doğan UyuĢmazlıklar 

ve Akreditif, 2001, s.721 vd.). 

-“Sahtelik iddiası ile açılan menfi tespit davasının icra takibine etkisi ĠĠK.‟nun 

72.maddesine göre değil, özel hüküm niteliğindeki HUMK‟ un 317. maddesine göre 

değerlendirilmelidir. Sahtelik iddiası ile açılan davada mahkeme bilirkiĢi incelemesi 

yapılmasına veya tanık dinlemesine karar vermiĢ ise, HUMK‟ un 317.maddesi gereğince bu 

senedin dava sonuçlanıncaya kadar hiçbir iĢleme tabi tutulmaması gerektiğinden, icra 
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takibinin de dava sonuçlanıncaya kadar durması gerekir”(ÇAVDAR, S. Ġtirazın Ġptali, 

Borçtan Kurtulma, Menfi Tespit ve Ġstirdat Davaları, 2007, s.731 vd.). 

-“Yalnız, sahtelik davası (sahteliği iddia edilen senet hakkında bilirkiĢi incelemesi 

yapılmasına ve senedin yazıldığını görenlerin tanık olarak dinlemesine karar verilmiĢ olması 

halinde) icra takibini kendiliğinden durdurur. Zira, sahtelik davasının icra takibine etkisi, 

ĠĠK. mad.72 göre değil fakat, HUMK. mad.317 hükmüne tabi bulunmaktadır…” (YAVUZ, 

N. Ġtirazın Ġptali, Menfi Tespit ve Ġstirdat Davaları, 2000, s.179). 

 DenilmiĢtir. 

B)  Borçlunun C.Savcılığına Ģikayeti üzerine takip alacaklısı hakkında “sahte senet 

düzenlemekten dolayı” c e z a   d a v a s ı  açılmıĢsa ―bu ceza davasının icra takibine 

etkisi” hakkında da d o k t i r i n d e; 

       - “Borçlu ceza davasına Ģahsi hak bakımından müdahale ederek (CUMK. m.365) 

sahte senedin iptalini istemiĢ ve ceza mahkemesinde senet hakkında bilirkiĢi incelemesi 

yapılmasına karar verilmiĢ ise, senet, ceza davası sonuçlanıncaya kadar hiçbir iĢleme 

dayanak yapılamaz (HUMK. m.317, c.2) yani icra takibi kendiliğinden durur” (KURU, 

B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:23, 2001, s.2176). 

       - “Borçlu, alacaklının dayandığı kambiyo senedi hakkında ceza mahkemesinde 

sahtecilik davası (TCK m.339 vd.; CUMK. m.365) açılmıĢ ise, HUMK. m.317 c.2‟ deki 

Ģartların bulunması halinde icra mahkemesinin sahtelik veya sahtecilik davasının 

sonuçlanmasını bekletici sorun yapması gerekmektedir.” (KURU, B. Ġcra ve iflas Hukuku El 

Kitabı, 2004, s.664). 

       - “Ġcra takibi konusu senet için ceza mahkemesinde sahtecilik davası (TCK. m.339 

vd.) açılmıĢ, borçlu bu ceza davasına Ģahsi hak bakımından müdahale ederek, (CUMK m.365) 

sahte senedin iptalini istemiĢ ve ceza mahkemesi senet hakkında bilirkiĢi incelemesi 

yapılmasına karar vermiĢ ise, senet ceza davası sonuçlanıncaya kadar hiçbir iĢleme dayanak 

yapılamaz (HUMK. m.317, c.2); yani, icra takibi kendiliğinden durur.” (KURU, B. Menfi 

Tespit ve Ġstirdat Davası, 2003, s.20) . 

       - “Senede dayanan hakkında sahtecilik suçu isnadıyla C.Savcısı tarafından ceza 

mahkemesinde kamu hukuku adına resen ceza davası açılmıĢ olup da (TCK. m.204-210; 

m.211-212) senet borçlusu da Ģahsi haklarının zarara uğratıldığı gerekçesiyle bu davaya 

müdahil olarak katılmıĢ (CMK. m.237-243) ve senedin iptalini talep etmiĢ ise, ceza 

mahkemesi senet hakkında bilirkiĢi incelemesi yapılmasına karar verdiği takdirde, ceza 
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davası sonuçlanıp verilen hüküm kesinleĢinceye kadar senet hiçbir iĢleme esas (dayanak) 

teĢkil etmeyeceği için (HUMK. m.317/c.2)  bu halde de icra takibine devam 

edilemez.” (MUġUL, T. Ġcra ve Ġflas Hukuku, 2008, s.374). 

       -“Borçlu kendisine izafe edilen senet altındaki imzayı red ve inkarla yetinmeyerek 

bunun sahteliğini ileri sürmüĢ ve bu bapta savcılığı tahrik ederek, savcılık tarafından alacaklı 

aleyhine „sahtelik davasının‟ ceza mahkemesinde açılmasını baĢarmıĢsa HUMK‟ un 

317.maddesindeki Ģartlar gerçekleĢince yani, sahteliği iddia edilen senedin bilirkiĢi 

marifetiyle tetkik ve tatbikine ve olay hakkında bilgisi olanların dinlenmesine karar verildiği 

takdirde, bu kabil senetlerin neticeyi hükme kadar bir güna muameleye esas ittihaz 

kılınmaması hakkındaki hükme uyularak, icra tetkik merci tarafından da bekletici mesele 

yapılması gerekmektedir…”(POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları, 1982, s.214). 

       -“Ceza mahkemesinde açılan kamu davasının icra takibini 317.madde gereğince 

kendiliğinden durdurabilmesi için, anılan maddede belirtilen koĢullardan (HUMK. m.317,c.2) 

baĢka, borçlunun davaya katılma talebinde bulunarak (CMK. m.237 vd.) kiĢisel hakkını talep 

etmesi, sahteliğini öne sürdüğü senedin iptalini (yani; senetten dolayı borçlu olmadığının 

tespitini) istemesi gerekir…” (TÜRK, A. Maddi Hukuk ve Ġcra-Ġflas Hukuku Yönleriyle 

Menfi Tespit Davası, 2006, s.267 vd.). 

d e n i l m i Ģ t i r. 

C-  Yukarıda belirtilen doktrindeki görüĢler,   u y g u l a m a d a  Yargıtay tarafından da 

aynen benimsenerek bu doğrultuda içtihatta bulunulmuĢtur: 

-“Borçlularca asliye ticaret mahkemesinde takip konusu senetlerde sahtecilik iddiası ile 

açılan davada bilahare ıslah dilekçesi verilerek, sahtecilik iddiasından açıkça 

vazgeçilmeksizin, senetlerin teminat senedi olduğu ileri sürülmüĢtür. Hal böyle olunca 

mezkûr davaya konu olan senet ile ilgili olarak HUMK‟ un 317. maddesi gereğince hüküm 

verilinceye kadar hiçbir muameleye esas ihdas edilemeyeceğinden,  takibin bu aĢamasında 

icra müdürlüğünce haciz talebinin reddinde yasaya uymayan bir cihet yoktur.” (12 HD. 

30.06.2000 T. E:9350, K:11064). 

-“Bozma ilamında yer alan „ hüküm verilinceye kadar‟ sözcüklerin dayanağı olarak 

HUMK. 317.maddesi yazıldığı için, bu ibareden „neticeyi hükme kadar‟ yani hükmün 

kesinleĢmesine kadar senedin hiçbir iĢleme esas teĢkil edemeyeceğinin anlaĢılması 

gerektiğinin tabii bulunmasına…” (12 HD. 2.11.2000 T. E:15451, K:16478). 
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-“Evrakta sahtecilikten dolayı alacaklı hakkında Denizli 1.Ağır Ceza Mahkemesine 

dava açıldığı anlaĢılmaktadır. HUMK‟ un 317. maddesinde yazılı koĢulların gerçekleĢip 

gerçekleĢmediği üzerinde durulması, gerçekleĢmiĢ ise davanın sonucunun beklenmesi 

gerekir.” (12 HD. 13.11.1995 T. E:15865, K:15731) ). 

-“Merci hakimliğince yargılama sırasında ağır ceza mahkemesine ait dava dosyasının 

incelendiği ve takip konusu senetle ilgili olarak sahtecilik suçundan dava açıldığının tespit 

edildiği görülmektedir. HUMK‟ un 317.maddesi gereğince usulün göre açılmıĢ bir sahtelik 

davası sırasında senedin bilirkiĢi marifetiyle incelenmesine ve olaydan haberdar olanların 

dinlenmesine karar derildiği takdirde, senet dava sonunda verilecek hükme kadar hiçbir 

iĢleme ve isteğe esas tutulamaz. Ancak, ceza davasının açılmıĢ olması, kiĢisel hak 

bakımından davaya müdahale olunarak senedin iptali istenmedikçe hukuk davasına ve icra 

takibine doğrudan etkili değildir.”(23 HD. 5.2.2002 T. E:1127, K:2305) (bknz:EK-14) . 

-“Açılan menfi tespit davasında sahtelik yönünden HUMK‟ un 317. maddesinde yazılı 

Ģekilde muameleye tevessül halinde, o mahkemeden tedbir mahiyetinde bir karar alınıp icra 

dairesine ibraz edilebileceğine göre…” (12 HD. 21.2.1983 T. E:1368, K:1234). 

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiĢ olan yeni HMK. bu konuda çok önemli bir 

hüküm değiĢikliğine giderek, HMK‘ nun 209/I. fıkrasını  ―adi bir senetteki yazı veya imza 

inkar edildiğinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir iĢleme esas 

alınamaz”       Ģ e k l i n d e  yeni bir düzenlemeye kavuĢturmuĢtur. 

Maddenin değiĢiklik gerekçesinde, bu konuda ― … 1. fıkrada, adi bir senette yazı ve 

imza inkar edildiğinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar o senedin bir iĢleme esas 

alınmayacağı kuralı tekrarlanmıĢtır.” Ģ e k l i n d e  bir açıklamaya yer verilmiĢtir 

(PEKCANITEZ, H. / KORKMAZ, H. T. / MERĠÇ, N. Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu, 2011, s:199). 

Görüldüğü gibi; 1086 sayılı HUMK döneminde kanun koyucu ―sahte senet 

düzenlenmiĢ olması halinde ortaya çıkan uyuĢmazlıkta –deyim yerindeyse- alacaklı lehine bir 

düzenleme yaparak” sadece borçlunun sahtecilik iddiasında bulunmuĢ olmasını, icra takibinin 

durdurulması için yeterli bulmamıĢ, ayrıca bu konuda hukuk mahkemesinde açılan menfi 

tespit davasında ya da ceza mahkemesinde açılan sahtecilik suçuna iliĢkin kamu davasında, 

mahkemece ―senet üzerinde bilirkiĢi incelemesi yapılmasına” ve ―senedin yazıldığını 

görenlerin tanık olarak dinlenmesine” karar verilmiĢ olmasını aramıĢ, buna karĢın 6100 sayılı 

yeni HMK. nun 209/I maddesini yeniden düzenlerken tamamen farklı bir sistem 
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benimseyerek bu kez ―sahtelik iddiası” nda bulunan borçlu yanında yer alarak (borçlu lehine 

bir yasal düzenleme yaparak) borçlunun  s a d e c e   ―adi bir senetteki    y a z ı   veya   i m z a 

y ı   inkar etmiĢ olması halinde  -bu konuda bir karar verilinceye kadar- o senedin herhangi bir 

iĢleme esas alınamayacağını‖ kabul etmiĢtir… 

6100 sayılı yeni HMK.‘nun 209/I maddesinin yürürlüğe girdiği 01.10.2011   t a r i h i n 

d e n s o n r a  yayımlanmıĢ olan eserlerde de bu konuyla ilgili olarak ―adi senetteki „imza‟ 

veya „yazı‟ nın i n k a r  e d i l m e s i halinde, bu mahkemece bir karar verilinceye kadar, o 

senedin herhangi bir iĢleme esas alınamayacağı, delil olarak 

kullanılamayacağı” (PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M. Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, 2011, s.488) ―bir adi senedi 

düzenlediği iddia edilen kiĢi (borçlu), bu adi sende dayanarak dava açılmasını beklemeden, 

senetteki imzanın kendisine ait olmadığının (yani; sendin sahte olduğunun) tespiti için ayrı bir 

sahtelik davası açabilir (HMK. mad. 208/III). Bu sahtelik davası hukuki niteliği bakımından 

bir menfi tespit davasıdır.‖ ( KURU, B./ARSLAN, B./YILMAZ, E.Medeni Usul Hukuku, 

2011, s.391 vd.) “Bu sahtelik davası, icra takibini kendiliğinden durdurur (HMK. 

mad.209/I)” ( KURU, B./ARSLAN, B./YILMAZ, E. Ġcra ve Ġflas Hukuku, 2011, s.216) Ģ e 

k l i n d e açıklamada bulunulmuĢtur… 

Yeni HMK‘ nun 209/I maddesindeki bu düzenleme, yeni kanunun yürürlüğe 

girdiği 1.10.2011 tarihinden itibaren uygulanması gerektiğinden, eski HUMK zamanında 

açılmıĢ bulunan ve halen devam emekte olan tüm ―sahtelik iddiasına dayalı menfi tespit 

davaları” ında uygulanması icap eder. 

Çünkü, yeni kabul edilen HMK. 209 –tıpkı; önceki HUMK. 317 gibi- hem icra 

müdürüne hem icra hakimine ve hem de –sahtelik iddiasına dayalı menfi tespit (senet 

iptali) davasına bakan- hukuk (ticaret) mahkemesi hakimine hitap eden bir hükümdür. 

Ne   m a d d e    m e t n i n d e  ve ne de   -yukarıda belirtilen-  m a d d e   g e r e k ç e s i n d 

e  ―bu maddenin sadece icra müdürüne ve onun bu maddeyi uygulayıp takibi durdurmaması 

halinde Ģikayet üzerine icra (hukuk) hakimine hitap ettiği”buna karĢın ―sahtelik iddiasına 

dayalı menfi tespit davasına bakan hukuk (ticaret) mahkemesinin bu maddeyi uygulayıp icra 

takibini durduramayacağı” ileri sürülemez. Nitekim pek çok mahkeme bu maddeyi 

huzurlarında açılmıĢ olan ―sahtelik iddiasına dayalı menfi tespit davaları” nda tereddütsüz 

uygulamakta ve yeni açılan davalarda ―tensip kararı” ile, daha önce açılmıĢ davalarda ise 
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―davacı-borçlunun talebi üzerine” –teminat istemeksizin- uygulayarak ―icra takibinin dava 

sonuna kadar durdurulmasına” karar vermektedirler… 

Kimi mahkemelerin, bugün ―sahtelik iddiası ile açılmıĢ olan menfi tespit 

davalarında” açılmıĢ olan bu davanın icra takibine etkisi konusunda –“özel hüküm” 

niteliğinde olduğu doktrindeki tüm eserlerde ve Yargıtay‟ ın tüm  içtihatlarında açıkça ifade 

edilmiĢ olmasına rağmen- HMK.‘ nun 209/I maddesini (yani; önceki HUMK.‘ nun 317. 

maddesini) görmezlikten gelerek ĠĠK. nun 72/III hükmünü uygulamak istemeleri “hâkimin 

hukuki sorumluluğu” na neden olabilecek, HMK.’ nun 46/c maddesinde ―Farklı bir anlam 

yüklemeyecek açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiĢ olması‖ 

, HMK. nun 46/e maddesinde ―Hakkın yerine getirilmesinden kaçınılmıĢ olması” Ģeklinde 

ifade edilmiĢ olan davranıĢ biçimine uygun bir eylem/iĢlem niteliğindedir… 

―Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki (Yargılama Usulü Hukukundaki) değiĢikliklerin, 

bütün yasal değiĢiklikler gibi, kendilerini getiren yasada aksine bir düzenleme yapılmamıĢsa, 

yasanın yürürlüğe girmesiyle hemen uygulanması gerekir. Yani, yapılmakta olan veya ileride 

yapılacak yargılamalarda geçerli olurlar; söz konusu yargılamanın yasa değiĢikliğinden önce 

gerçekleĢmiĢ olaylar ve hukuksal sonuçlar dolayısıyla açılmıĢ bir davada yapılıyor olması bu 

çözümü değiĢtirmez. Doğaldır ki, yargılama usulü hukukunda değiĢiklik getiren yasanın 

kendisi bu ilkeye istisna getirmiĢse, onun getirdiği kural geçerli olur.‖ (UMAR, B. Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu ġerhi, 2011, s:11). 

―Bir dava devam ederken yeni bir usul kanunu hükmü yürürlüğe girerse, yürürlüğe 

girmesiyle birlikte o medeni muhakeme kuralı uygulanacaktır… Bu konuda davacının 

kazanılmıĢ hak iddiası olamaz. Fakat burada yine kabul edilen bir kural ise Ģudur: 

TamamlanmıĢ usulü iĢlemler için yeni hüküm etkili olmamalıdır. Mesela; mevcut görev 

kurallarına göre dava ikame edilmiĢ ve daha sonra göreve iliĢkin kural değiĢmiĢ ise bu yeni 

kurallara göre mahkemenin görevsizlik kararı vermemesi gerekir.‖ (KARSLI, A. Medeni 

Muhakeme Hukuk Ders Kitabı, 2011, s:74), (PEKCANITEZ, H / ATALAY, O / ÖZEKES, 

M. Medeni Usul Hukuku, 2011, s:63). 

―Zaman bakımından uygulanma” kenar baĢlığını taĢıyan yeni HMK‘ nun 448. 

maddesinde “Bu kanunun hükümleri, tamamlanmıĢ iĢlemleri etkilememek kaydıyla derhal 

uygulanır” denilmiĢtir. Bu kural, hakların himayesi bakımından daha iyi usuller öngördüğü 

kabul edilmesi gereken yeni usul hükümlerinin, devam etmekte olan davalar bakımından da 



 

40 

 

hemen uygulanmaya baĢlanması düĢüncesine dayanır (KURU, B / BUDAK, A. C. Hukuk 

Muhakemeleri Kanunun Getirdiği BaĢlıca Yenilikler ―ĠBD. Eylül-Ekim/2011 s:3 vd.). 

Yeni HMK‘ nun geçici 1 ve geçici 2 maddelerinde hangi durumlarda yeni HMK‘ nun 

değil eski HUMK‘ nun uygulanacağı ayrıca belirtilmiĢtir. Bunlar; yargı yolu ve göreve iliĢkin 

hükümler ile yeni kanunun senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruĢma yapılmasına 

iliĢkin parasal sınırlarla ilgili hükümlerdir. 

Yeni HMK‘ nun 209/I maddesinde sadece “imza” nın değil, imza inkar edilmeden 

sadece “yazı”  nın da inkar edilebileceği ―adi bir senetteki yazı veya imza inkar edildiğinde, 

bu konuda bir karar verilince ye kadar o senet herhangi bir iĢleme esas alınamaz” Ģ e k l i n d 

e  açıkça belirtilmiĢtir.  Bu nedenle görülmekte olan bir davada 

―senetteki imzanın veya yazının inkarı halinde; bu konuda bir karar verilinceye kadar (yani; 

senetteki imzanın veya yazının bu kimseye ait olduğu anlaĢılıncaya kadar)” senet herhangi 

bir iĢleme esas alınamaz ve delil olarak kullanılamaz (KURU, B. / ARSLAN, R. / 

YILMAZ, E. Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2011, s:391) -  (PEKCANITEZ, H / 

ATALAY, O / ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku, 2011, s:488)    (Dr. SALDIRIM,  M. 

Açıklamalı ve Ġçtihatlı Hukuk Muhakemeleri Kanunu s:176 vd.) . 

“Takip konusu senedin sahte olarak düzenlenmiĢ olduğunu” ileri sürerek yapılmıĢ olan 

takibin durdurulmasını sağlamak isteyen borçlunun (vekilinin) bu konuda ticaret (hukuk) 

mahkemesine baĢvurarak “sahtelik iddiasına dayalı menfi tespit davası” açabileceği gibi, 

C.Savcılığına baĢvurup “hakkında sahte bir senet düzenlendiğini (örneğin; senetteki imzanın 

kendisine ait olmadığını veya senedin alacak miktarını belirten kısmında değiĢiklik 

(tahrifat)yapılarak senedin daha yüksek miktarlı (meblağlı) bir senet haline 

dönüĢtürüldüğünü ya da senetteki vade tarihinde değiĢiklik (tahrifat) yapılarak senedin 

vadesinin öne çekildiğini) belirtip, alacaklı hakkında suç duyurusunda bulunup, ceza 

mahkemesinde “sahte senet düzenlemek suçu” ndan dolayı kamu davası açılmasını 

sağlayabilir ve daha sonra bu mahkemelerde açılan davanın konusu hakkında açıklamalı yazı 

(derkenar) alıp, bunu, senedin takip konusu yapıldığı icra müdürlüğüne vererek “hakkındaki 

takibin HMK‟ nun 209/1 maddesi uyarınca durdurulmasını” isteyebilir. Ġcra müdürlüğünce 

bu konuda lehine bir karar verilmemesi halinde bu kararı “Ģikayet‖ (ĠĠK. ‗nun 16 maddesi vd.) 

konusu yaparak, icra hakimliğinden aynı konuda yani “icra takibinin 

durdurulması” konusunda bir karar verilmesini isteyebilir… Ya da, borçlu (vekili) sahtelik 

iddiasına dayalı olarak açtığı “menfi tespit davası” na bakan ticaret (hukuk) mahkemesine 
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baĢvurarak, HMK. 209/1 maddesi uyarınca –teminat aranmaksızın- “icra takibinin 

durdurulmasına karar verilmesini” isteyebilir. 

Bu baĢvuralar üzerine ne icra müdürünün ve ne de icra ve ticaret (hukuk) hakiminin 

ĠĠK. ‗ nun 72/III maddesini öne sürerek “teminat karĢılığında takibin durdurulmasına”ya 

da “teminat karĢılığında icra dosyasına yatırılacak paranın alacaklıya 

ödenmemesine” Ģeklinde hatalı (yasaya aykırı) bir karar vermemesi, HMK.‘ nun 290/1 

maddesini uygulayarak –ve teminat aramaksızın- “icra takibinin durdurulmasına” karar 

vermesi gerekir… 

Ticaret (hukuk) ve icra hakimlerinin HMK.‘ nun 290/1 maddesini doğrudan doğruya 

uygulamaktan kaçınmalarının –yukarıda belirttiğimiz gibi- HMK.‘ nun 46/c ve 46/e 

maddelerinin, kendileri hakkında uygulanabileceğinin bilincinde olarak davranmaları isabetli 

olacaktır… 

Ticaret Hukuku ve Ġcra ve Ġflas Hukuku bakımından “adi senet” sayılan ―kambiyo 

senetleri‖ ile ―kambiyo senedi niteliğinde olmayan senetler‖ için ö z e l  h ü k ü m niteliğinde 

bulunan HMK. 209/(1)‘deki bu yeni düzenleme isabetli mi olmuĢtur? 

―Adi senet‖ lere dayalı olarak hakkında yapılan tüm takipleri -yukarıda belirttiğimiz 

Ģekilde ‗sahtelik iddiası‘ nda bulunarak- kolaylıkla durdurabilme imkanının borçluya tanınmıĢ 

olması, bu suretle takiplerin durmasını sağlayan kötü niyetli borçluların sahip oldukları 

malları alacaklılarından -ileride; alacaklılar tarafından ―tasarrufun iptali davası‖ açılmasını 

önleyecek bir takım tedbirleri de alarak- kaçırmalarına neden olması bakımından sakıncalı 

olmuĢtur… 

HMK. 209/(1)‘in altına; ―Ġcra takibine konu olan adi senetler hakkındaki ĠĠK.‟nun 68a, 

169a ve 170 hükümlerinin saklı olduğu” veya hiç değilse ―Ġcra takibine konu olankambiyo 

senetleri hakkındaki 169a ve 170 hükümlerinin saklı olduğu‖ belirtilmiĢ olsaydı, özellikle 

kambiyo senedine dayalı takiplerde borçlunun takip dayanağı senedin altındaki imzasını inkâr 

etmesi veya senetteki alacak miktarını ya da senedin vade tarihinde sahtelik yapıldığını -ĠĠK. 

168/4, 5 çerçevesinde- icra mahkemesine bildirilmesi halinde, bu iddia ĠĠK. 169a ve 170 

uyarınca icra mahkemesince incelenerek, ĠĠK. 169a/II ve ĠĠK. 170/II doğrultusunda itiraz 

(sahtelik iddiası) ciddi bulunursa mahkemece –itirazın (sahtelik iddiasının) esası hakkında 

karar verilinceye kadar- ―takibin geçici olarak durdurulmasına” karar verilerek, borçlunun 

(sahte olduğu ileri sürülen) senede dayalı olarak yapılan takipten zarar görmesi de önlenmiĢ 

olurken, gerçekte takip konusu senette herhangi bir sahtelik bulunmamasına rağmen, kötü 
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niyetli borçlular tarafından sahtelik iddiasının gündeme getirilerek hemen takibin 

durdurulmasının önüne geçilmiĢ ve bu suretle alacaklıların da zarar görmemesi sağlanmıĢ 

olurdu… 

Ancak kanun koyucu tarafından  -yukarıda önerdiğimiz doğrultuda- yasada bir 

değiĢiklik yapılmadan bugünkü Ģekliyle ―sahtelik iddiaları” hakkında hem Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu ve hem de Ġcra ve Ġflas Kanunu birer g e n e l  k a n u n olmaları 

nedeniyle, ―yeni kanun‖ ya da ―sonraki kanun‖ durumunda bulunan HMK. 209/(1) hükmünün 

öncelikle uygulanması ve bunun sonucu olarak da ne ĠĠK.72 ve ne de ĠĠK. 169a ve 170 

hükümlerinin –kambiyo senetlerine dayalı takiplerde- ―sahtelik iddiası‖ nın ileri sürüldüğü 

durumlarda, uygulanmamasının düĢünülmemesi gerekir… 28.02.2012            
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KENDĠSĠNE “SATIġ ĠLANI” TEBLĠĞ EDĠLMEMĠġ OLAN “ĠLGĠLĠ”NĠN, BU 

NEDENLE “ĠHALENĠN FESHĠ”NĠ ĠSTEYEBĠLMESĠNĠN “DÜRÜSTLÜK KURALI” 

(MK. 2) ĠLE BAĞDAġMADIĞI BĠR DURUM 

          Av. Alper Uyar

 

Bilindiği gibi -taĢınmaz satıĢlarında- ―satıĢ ilamının birer suretinin  borçluya, 

alacaklılara  ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan bütün  ilgililere tebliği” gerekir (ĠĠK. mad 127 

c:1). 

I-SatıĢ ilanının bu kiĢilere -Tebligat Kanununa uygun olarak- tebliğ edilmemiĢ olması 

baĢlı baĢına ihalenin feshini gerektirir.1 2 

ĠĠK. mad. 127 uyarınca ―kendisine satıĢ ilanı tebliği gereken ilgililer”den maksat; -

 «Dava konusu taĢınmazı, borçludan satın almıĢ ancak daha sonra satıĢ iĢlemi mahkemece 

iptal edilmiĢ olan üçüncü kiĢi»3 

- «TaĢınmazın paydaĢları»4 (Takip dayanağı ilâmda ve tapu kaydında paydaĢ olarak 

hazine gözükmese de, takip yapanın ölüm nedeniyle hazinenin de mirasçı olduğunu bilmesi 

gerektiğinden, satıĢ ilanının hazineye de tebliğ edilmesi gerekir.5 PaydaĢlardan birinin 

satıĢtan önce ölmesi halinde, satıĢ ilânının onun mirasçılarına gönderilmesi gerekir.6 

- «Ġpotekli alacaklılar»7 (Ancak; «satıĢ ilanının tebliğinden sonra lehine ipotek kurulan 

alacaklı»ya satıĢ ilanının tebliğine gerek bulunmadığı8 gibi, «satıĢ ilanının tebliğe çıkarıldığı 

ipotek alacaklısının ölmüĢ olduğunun anlaĢılması halinde, mirasçılarının adreslerinin icra 

müdürlüğünce araĢtırılması» gerekmez...)9 

- «SatıĢ vaadi sözleĢmesini tapuya iĢletmiĢ (Ģerh ettirmiĢ) olan alıcılar»10 

- «Kira aktini tapuya Ģerh ettirmiĢ olan kiracılar»11 

- Ortaklığın satıĢ suretiyle giderilmesine iliĢkin ilamlar uyarınca yapılan 

satıĢlarda «satıĢa çıkarılan taĢınmaz üzerinde yapısı bulunan kiĢiler»12 

- «Ġpotekli borç senedi ve irad senedi alacaklıları» 

- «Ġrtifak hakkı ve intia hakkı sahipleri» 

- «ġufa, iĢtira ve vefa hakkı sahipleri» 

- «Borçlunun borcu için taĢınmazını ipotek etmiĢ olan üçüncü kiĢiler» 

- «TaĢınmazın tapu kaydına -taĢınmazın cebri icra yolu ile de satılmaması konusunda- 

ihtiyati tedbir koymuĢ olan kiĢiler» (Yüksek mahkeme, önce13 «taĢınmazın tapu kaydına 

ihtiyati tedbir -taĢınmazın aynı ile ilgili bir uyuĢmazlık nedeniyle- koydurmuĢ olan kiĢilere de 
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ilgili sıfatıyla satıĢ ilanının tebliğini» istemiĢken, daha sonra14 bu görüĢünü 

değiĢtirerek «ancak taĢınmazın cebri icra yolu ile dahi satılmaması konusunda tapu kaydına 

ihtiyati tedbir koydurmuĢ olan kiĢilerin ilgili sayılacağını, böyle bir açıklık taĢımayan ihtiyati 

tedbirlerin sadece o taĢınmazın rızai devirlerini önleyeceğini, cebri icra yoluyla satıĢlarını 

önlemeyeceğini; dolayısı ile bu kiĢilerin „ilgili‟ sayılmayacağını, kendilerine satıĢ ilanının 

tebliğine gerek bulunmadığını» belirtmeye baĢlamıĢtır...) 

d- «Ortaklığın giderilmesi satıĢları»nda, satıĢ ilanının paydaĢların hepsine15 tebliğ 

edilmesi gerekir. PaydaĢ satıĢtan önce ölmüĢse, mirasçılarına16 satıĢ ilanının tebliği gerekir. 

Ancak hemen belirtelim ki, «ortaklığın satıĢ suretiyle giderilmesi» kararı uyarınca satıĢ 

yapılabilmesi için, önce «ortaklığın satıĢ suretiyle giderilmesi» kararının tüm ortaklara tebliğ 

edilip bu kararın kesinleĢmiĢ olması gerekir.17 

e- Kendisine satıĢ ilanının bir örneği tebliğ edilecek olan alacaklının, 

borçlunun18 ve paydaĢların19 «takip (veya ortaklığın giderilmesi) dosyası»nda kendilerini 

temsil etmiĢ olan vekilleri varsa, satıĢ ilanının vekile tebliği gerekir (HUMK. mad. 62-68; Av. 

K. mad. 41; Teb. K. mad. 11). 

Vekili bulunan «ilgili»nin ayrıca kendisine de satıĢ ilanının bir örneğinin tebliğine gerek 

yoktur.20 Ancak satıĢ (icra) memurluğunca, «satıĢ ilanının vekili bulunan kiĢinin kendisine 

(asile de tebliğine» karar verilmiĢse, asile satıĢ ilanının bir örneğinin Tebligat Kanununa 

uygun olarak tebliğ edilmiĢ olması gerekir mi? Bu durumda asile yapılacak usulsüz tebligat, 

ihalenin feshine neden olur mu? Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay 12. 

Hukuk Dairesi arasında görüĢ ayrılığı bulunduğunu görüyoruz. Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu bu durumda, «asile yapılan satıĢ ilanı tebligatının Tebligat Kanununa uygun 

olmamasının ihalenin feshini gerektireceğini»21 belirtmiĢken, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi -

kanımızca da isabetli olarak «satıĢ ilânının vekile tebliğ edilmiĢ olmasının yeterli olduğunu 

ayrıca asile de usulüne uygun olarak tebliğ edilmemiĢ olmasının ihalenin feshine neden 

olmayacağını»22 ifade etmiĢtir... 

«Ġlgili»nin vekili -HUMK. 68‘deki formaliteyi yerine getirmeden- istifa etmiĢse, satıĢ 

ilamı örneğinin yine kendisine tebliği gerekir.23 

Aynı Ģekilde vekilini azleden ve bu durumu takip (satıĢ) dosyasına bildiren asile, satıĢ 

ilanının bir örneğinin tebliği gerekir...24 Buna karĢın; vekilini azleden ve durumu takip (satıĢ) 

dosyasına bildirmeyen asile satıĢ ilânı tebliğ edilmez.25 
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Vekalet iliĢkisi, müvekkilin ölümü ile son bulduğundan, ölüm tarihinden sonra, satıĢ 

ilanının ölenin mirasçılarına tebliği gerekir.26 

II- «SatıĢ ilanı»nın, bütün «ilgililer»e tebliğ edilebilmesi için, ilgililerin 

adreslerinin tapuda mevcut olması gerekir.27 Bu nedenle, tapu sicilinde ad ve adresi yazılı 

olmayan mirasçıya satıĢ ilanının tebliği söz konusu olamaz...28 

Adresin, tapuda yazılı olmaması halinde ayrıca «adres araĢtırması» yapılmaz29 , 

gazetedeki «satıĢ ilanı», tebligat yerine geçer.30 (ĠĠK. mad. 127, c. 2). 

Ġcra müdürlüğü, tapu sicilinde kayıtlı bulunan bütün ilgililerin adreslerini tapu 

müdürlüğünden ister.31 Tebligatlar, tapu müdürlüğünün bildirdiği tüm adreslere32 yapılır. 

III- «SatıĢ ilanı»nın «ilgili»lere ne zaman -satıĢ gününden ne kadar önce- tebliğ 

edilmesi gerekir? Kanunda bu konuda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, bu tebliğ 

iĢleminin, satıĢtan uygun bir süre önce gerçekleĢmesi gerekir ki, «ilgililer» satıĢı alıcı olarak 

ihaleye katılmayı düĢünenlere duyurabilsinler veya kendileri katılmaya hazırlanabilsinler ya 

da «ilanın içeriğine, Ģekline» karĢı Ģikayet yoluna baĢvurup, satıĢı durdurabilsinler... 

Yüksek mahkeme; 

- «SatıĢ ilanının ihale tarihinden uygun bir süre önce tebliğ edilmemiĢ olmasının»33 

- «SatıĢ ilanının borçluya satıĢ günü tebliğ edilmiĢ olmasının»34 

- «SatıĢ ilanının satıĢ gününden sonra tebliğ edilmiĢ olmasının»35 

- «Ġhalenin feshine neden olacağını» 

Buna karĢın; 

- «DüzeltilmiĢ satıĢ saati kendisine satıĢtan önce bildirilen kiĢinin»36 

- «SatıĢ ilam satıĢtan kısa bir süre önce tebliğ edilen kiĢinin»37 

bu nedenle «ihalenin feshini isteyemeyeceğini» belirtmiĢtir... 

«SatıĢ ilanının tebliğ süresi» ile ilgili olarak Ģu hususu da belirtelim ki, yüksek 

mahkemenin «kıymet takdiri kesinleĢmeden satıĢ talep edilememesi (ve satıĢın 

yapılmaması)» konusundaki yeni görüĢü38 doğrultusunda, «kıymet takdiri kesinleĢmeden, 

satıĢ ilanının ilgililere tebliğe gönderilmemesi»39 gerekir. 

IV- ĠĠK. mad. 127 gereğince «satıĢ ilanı»nın «ilgili»lere hiç tebliğ edilmemesi40 ya da 

Tebligat Kanunu hükümlerine aykırı olarak tebliğ edilmesi yapılan ihalenin bozulmasına 

neden olur. 
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Yüksek mahkeme, satıĢ ilanının tebliğ Ģekli (Tebligat Kanununa uygun olarak tebliğ 

edilmiĢ olup olmadığı) konusu ile ilgili olarak; 

√ «SatıĢı yapılan ipotekli taĢınmazın malikine, satıĢ ilânının, ipotek akit tablosundaki 

adresi yerine, borçlunun ayni belgede yazılı olan adresine tebliğ edilmesinin usulsüz 

olacağını»41 

√ «SatıĢ ilânının borçluya usulsüz olarak tebliğ edilmiĢ olmasının baĢlıbaĢına ihalenin 

feshi nedeni olduğunu»42 

√ «SatıĢ ilanının tebliğinin Tebligat Kanununun 21 ve Tebligat Tüzüğünün 28. 

maddesindeki koĢullara uyulmadan (yani; muhatabın adreste bulunmama nedeni -apartman 

yöneticisi, kapıcı, komĢu gibi- ilgili kiĢilerden sorulup araĢtırılmadan ve bu husus bu kiĢilerin 

imzasını taĢıyan bir tutanakla tespit edilmeden) yapılmıĢ olmasının, ihalenin feshini 

gerektireceğini»43 

√ «SatıĢ ilanının vekille kendisini temsil etmekte olan borçlu (ya da alacaklı) asile 

tebliğinin HUMK. 62-68 Av. K.nun 41 ve Teb. K‟nun 11. maddelerine aykırı olacağını»44 

√ «SatıĢ ilânının vekile tebliğinin yeterli olduğu, vekil yanında ayrıca vekalet veren 

asile (borçluya, alacaklıya vb.) gönderilen satıĢ ilânının bunlara usulsüz olarak tebliğ edilmiĢ 

olmasının ihalenin feshini gerektirmeyeceğini»45 46 

√ «Tebligat Kanununun 35 ve Tebligat Tüzüğünün 55. madde merasim yerine 

getirilmeden yapılan satıĢ ilânı tebliğinin usulsüz olacağını»47 

√ «Borçluya (paydaĢlardan birine) gönderilen satıĢ ilanının, diğer borçluya (paydaĢa) 

tebliğ edilmiĢ olmasının, Tebligat Kanununa aykırı olacağını»48 

√ «Ġpotekli takiplerde, satıĢ ilanının, ödeme (icra) emrinin de tebliğ edildiği borçlunun 

ipotek akit tablosundaki adresine tebliğ edilmesi gerekeceğini»49 

√ «Tebligat Tüzüğünün 28. maddesine göre tebliğ memurunca borçlunun yeni adresi 

araĢtırılmadan, sadece eski adrese Teb. K. mad. 35‟e göre satıĢ ilanının tebliğinin mümkün 

olduğunu»50 

√ «Tebliğ sırasındaki yetkili temsilcisi bulunmadığı saptanmadan, tüzel kiĢinin 

muhasebecisine, personel Ģefine, fabrika müdürüne vs. yapılan satıĢ ilanı tebliğinin geçersiz 

olacağını»51 

√ «Ġcra dosyasına vekaletnamesini ibraz etmeden önce avukata yapılan ihale ile ilgili 

tebligatların geçersiz olacağını»52 
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√ «Tebligat Yasasının 35. maddesine göre tebligatın ancak daha önce borçlunun 

gösterilen adresine tebligat yapılması, bu tebligattan sonra borçlunun adresini değiĢtirmesi 

nedeniyle ikinci tebligatın bila tebliğ iade edilmesi halinde yapılabileceğini»53 

√ «Adresi tapu kaydında yazılı olan kiĢiye ilanen tebligat yapılamayacağını»54 

√ «Tüzel kiĢilere bizzat Ģerhiyle yapılacak tebligatın geçerli olmayacağını»55 

√ «Hakim olan borçluya gönderilen satıĢ ilanının zabıt katibine yapılmasının Tebligat 

Kanununun 17. maddesine aykırı olacağını»56 

√ «Ölü kiĢiye kayyım tayin edilmesi usulsüz olduğundan, kayyıma -ölenin mirasçıları 

yerine yapılan satıĢ ilanı tebliğinin geçersiz olacağını»57 

√ «Muhatabın (borçlunun) satıĢ ilanının gönderildiği adresten ayrıldığı gerekçesiyle 

satıĢ ilanının tebliğ edilmeden iade edilmiĢ olması halinde, muhatap (borçlu) tarafından 

tebligatın usulsüz olduğu, kendisinin o adreste bulunduğu hususunun isbat edilebileceğini»58 

√ «SatıĢ ilanının vesayet altında bulunan kiĢiye değil, vasisine tebliğ edilmesi 

gerekeceğini»59 

√ «SatıĢ ilanı gönderilen borçlu ve eĢinin, tebligatın yapıldığı sırada fiilen ayrı 

yaĢamaları halinde, borçluya gönderilen tebligatın eĢine verilmiĢ olması halinde, geçersiz 

olacağını»60 

√ «Almanya‟da bulunan borçlunun adresinin tesbiti için yeterli araĢtırma yapılmadan 

satıĢ ilanının «ilanen tebliğinin» yasaya aykırı ve geçersiz olacağını»61 

√ «Yapılan zabıta araĢtırmasında Ġngiltere‟de olduğu anlaĢılan borçluya ilanen tebligat 

yapılamayacağını»62 

√ «Ġlanen yapılan tebligatlarda, ilanın bir örneğinin tebliği çıkaran merciin ilan 

tahtasına asılmasının ve durumun bir tutanakla belgelendirilmesi gerekeceğini»63 

√ «Vekilini azleden ve bu durumu satıĢ dosyasına bildiren asile satıĢ ilanının tebliği 

gerekeceğini»64 

√ «SatıĢ ilanının tebliğ tarihinin, posta dağıtıcısının Ģahitliği ile 

kanıtlanamayacağını»65 

√ «ġirkete ait satıĢ ilanının, Ģirketten ayrılan ortağa tebliğinin usulsüz olacağını»66 

√ «Müvekkilin ölümü ile vekalet sona ereceğinden, ölüm tarihinden sonra, satıĢ 

ilanının, ölenin mirasçılarına tebliği gerekeceği, vekiline yapılan tebligatın geçersiz ve 

ihalenin feshine neden olacağını»67 
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√ «Muhatabın (ilgilinin) oğluna, iĢyerinde yapılacak tebligatın Tebligat Kanununun 17. 

maddesine aykırı olacağını»68 

√ «Tebligatın, Teb. K. Mad. 21 yerine mad. 35‟e göre yapılmasının, ihaleyi usulsüz hale 

getireceğini»69 

√ «SatıĢ ilanının, ilanda adı yazılı hissedara Tebligat Kanununun 35. maddesi yerine 

ilanen tebliğ edilmesinin ihaleyi usulsüz hale getireceğini»70 

√ «Alıcının (muhatabın) satıĢlarını kabul etmemesi halinde, Teb. K. mad. 35‟e  göre 

değil mad. 21‟e göre iĢlem yapılması gerekeceğini»71 

belirtmiĢtir... 

V- Bu madde gereğince, kendisine satıĢ ilanı tebliğ edilmesi gerektiği halde, tebligat 

yapılmamıĢ olan kimseler, ihalenin bozulmasını Ģikayet yolu ile isteyebilirler. Bu halde 

Ģikayet «ihale tarihinden» değil, «ihalenin yapıldığını öğrenme tarihinden» itibaren iĢlemeye 

baĢlar. Fakat, Ģikayet hakkının kullanılması ihaleden itibaren bir seneyi geçemez (ĠĠK. mad. 

134/IV). 

Yüksek mahkeme72 «kendilerine satıĢ ilanı tebliğ edilmemiĢ olan kiĢiler yerine 

baĢkalarının -bu sebebe dayanarak- ihalenin feshini isteyemeyeceklerini» belirtmiĢtir. 

Hemen belirtelim ki, kendisine satıĢ ilanı tebliği gereken ―ilgili” satıĢ günü, satıĢ 

yerinde hazır bulunsa dahi, kendisine ―satıĢ gününden münasip bir süre önce”  satıĢ ilanının 

tebliği edilmemiĢ olması yine ihalenin feshini gerektirir. 73 

VI-Kendisine –―satıĢ gün ve saatinden münasip bir süre önce”- satıĢ ilanı tebliğ 

edilmesi gereken ―ilgili”, kendisine satıĢ ilanı tebliğ edilmemiĢ olmasına rağmen herhangi bir 

Ģekilde satıĢtan haberdar olarak, kendi adına satıĢa katılabilmesi için bir avukata vekaletname 

vererek artırmaya katılıp, avukatı vasıtasıyla pey sürmüĢ ancak satıĢa katılan baĢka kiĢi yada 

kiĢilerin kendisinden daha yüksek pey sürmesi (artırması) nedeniyle, ihalenin o kiĢiler üzerine 

yapılmasından sonra ―satıĢtan önce kendisine satıĢ ilanının tebliğ edilmemiĢ olduğunu” ileri 

sürerek, ihalenin feshini isteyebilir mi? Daha doğrusu, bu davranıĢı (bu nedenle ihalenin 

feshini istemesi MK. mad. 2‘de düzenlenmiĢ bulunan ―dürüstlük kuralı” ile bağdaĢır mı? 

Bir olayda, borçlu H. E.‘nin de paydaĢlarından birisi olduğu taĢınmaza, H. E.‘nin 

alacaklısı haciz koydurup taĢınmaz hakkında ―ortaklığın giderilmesi davası” açar ve sulh 

hukuk mahkemesince verilen –ve kesinleĢen- ―satıĢ suretiyle ortaklığın giderilmesi 

kararı” uyarınca taĢınmazın ―açık artırma suretiyle satılması” aĢamasına gelinir. SatıĢ tarihi 

olarak belirlenen 08.01.2009 tarihinden önce 10.12.2008 tarihinde, takip borçlusu (ve 

http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163#28da5b8c-0910-444b-91e0-878827d681c9
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163#5c7999e6-9b8b-4622-aa0b-57ed9282a4f2
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163#b3d4d475-a98c-41e3-b8be-7dc71039bcf7
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163#1913e01b-d677-45ef-9e21-618a1a5c62de
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163#4c922940-8473-4f10-ba54-3784ea2d99e6
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163#d3bcb685-e301-44e6-ae4a-31469b610cea


 

49 

 

taĢınmazın paydaĢı) H. E. vefat eder. Geriye mirasçı olarak kalan N. E. ve Z. K.‘ya satıĢ 

memurluğunca, satıĢ ilanı tebliğ edilmeksizin önceden belirlenmiĢ olan 08.01.2009 tarihinde 

yapılan açık artırmaya (ihaleye) borçlu/paydaĢ H. E.‘nin mirasçılarından 05.01.2009 tarihinde 

aldığı vekaletnameye dayanarak avukat  E. K.‘de katılarak pey sürer ancak dava konusu 

taĢınmaz, daha çok pey süren (artıran) baĢka bir kiĢiye ihale edilir… 

Yapılan bu ihalenin feshi için, ölmüĢ olan borçlu (paydaĢ) H. E.‘nin mirasçıları N. E. ve 

Z. K. ―kendilerine satıĢ ilanının satıĢtan önce tebliğ edilmemiĢ olduğunu”  ileri sürerek Urla 

Sulh Hukuk Mahkemesine baĢvururlar. 

Yerel mahkeme (açılan ihalenin feshi davasının reddine) karar verir. Bu kararın 

Ģikayetçi N. E. ve Z. K. Tarafından 15.01.2009 tarihinde temyizi üzerine karar Yargıtay 12. 

Hukuk Dairesince -25.05.2010- tarihinde aĢağıdaki Ģekilde bozulur: 

―Alacaklı vekilinin, borçlu Hüseyin Eskici‟nin de dahil olduğu (11)  borçluya karĢı 

baĢlattığı icra takibinde, borçluların el birliği halinde malik oldukları taĢınmaza haciz 

koydurduğu, ĠĠK.‟nun 121. maddesi uyarınca taĢınmazın borçlulara intikal edecek 

hisselerinin satıĢının yapılarak ortaklığın giderilmesi hususunda dava açmak için Ġzmir 8. 

Ġcra Mahkemesinden yetki alarak ortaklığın giderilmesi davasını açtığı, dava sonunda 

taĢınmaz ortaklığının satıĢı suretiyle giderilmesine karar verildiği, 8.01.2009 tarihinde 

yapılan ihalenin feshinin borçlu hissedarlar vekilince 15.01.2009 tarihinde istendiği 

görülmektedir. 

Takip borçlusu ve taĢınmaz paydaĢı Hüseyin Eskici‟nin 10.10.2008‟de vefat ettiği, 

mirasçı olarak geriye Nihat Eskici ile Zinet Kaya‟yı (Eskici‟yi) bıraktığı, Urla Sulh Hukuk 

Mahkemesinin 24.12.2008 tarih 2008/739 E. , 2008/759 K. sayılı veraset ilamıyla sabittir. 

PaydaĢ Hüseyin Eskici‟nin vefatından sonra T.K.‟nun 21. maddesi hükümlerine göre 

24.11.2008‟de yapılan satıĢ ilanı tebligatı geçersizdir. 

Dairemizin süreklilik kazanan içtihatlarına göre paydaĢlardan birinin satıĢtan önce 

ölmesi halinde onun mirasçılarına satıĢ ilanı tebliği Ģarttır. Muhlisin mirasçılarının satıĢtan 

haberdar edilmesi halinde ihalede pey sürebilecekleri, müĢteri bulabilecekleri ve talebi 

arttırıcı faaliyet gösterecekleri tartıĢmasızdır. PaydaĢ Hüseyin Eskici‟nin mirasçıları Nihat 

Eskici ve Zinet Kaya‟nın da dahil olduğu tüm Ģikayetçilerin, Av. Ercüment Kılınç‟a 

05.01.2009 tarihli vekaletname vermeleri ve bu vekilin Ģikayetçiler adına 08.01.2009 tarihli 

Ģikayete konu ihalede Ģikayetçiler adına pey sürmesi, alınan mirasçıların satıĢlarında 

haberdar olduğu Ģeklinde yorumlanamaz. PaydaĢın mirasçılarına satıĢ ilanı tebligatın 



 

50 

 

yapılmaması baĢlı baĢına ihalenin feshi nedeni olup Ģikayetin kabulü yerine reddi 

isabetsizdir. 

Kabule göre de vekille temsil edilen davacılar yararına maktu avukatlık ücretine 

hükmedilmesi gerekirken, 47.500,10 TL nisbi avukatlık ücretine hükmedilmesi de doğru 

görülmemiĢtir (12. HD. 25.05.2010 T. E:720, K:12655).” 

Bu ―bozma kararı‖na karĢı yapılan ― karar düzeltme” istemi de, aynı Dairece 

09.12.2010 tarihinde –formül karar ile reddedilir. (12. HD. 09.12.2010 T. E:26392, K:29344) 

Yüksek mahkemenin bu bozma kararındaki  gerekçelere, bu gerekçeleri MK. mad. 2‘de 

düzenlenmiĢ olan ―dürüstlük kuralı” ile bağdaĢtırmadığımız için katılamıyoruz. 

Karara konu edilen olayda borçlu Hüseyin Eskici‘ninde dahil olduğu 11 adet borçlu bu 

taĢınmaza maliktir. Alacaklı vekili de taĢınmaza haciz koydurmuĢ ve açtığı ortaklığın 

giderilmesi davası sonucunda 08.01.2009 tarihinde ihalenin yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu arada takip borçlusu ve taĢınmaz paydaĢı Hüseyin Eskici 10.12.2008‘de vefat etmiĢ, 

mirasçı olarak da geriye Nihat Eskici ve Zinet Kaya kalmıĢtır. Dolayısıyla paydaĢ Hüseyin 

Eskici‘nin vefatından sonra ona 24.11.2008 tarihinde yapılan satıĢ ilanı tebligatı geçersizdir. 

Medeni Kanunun 2. maddesinde düzenlenen ―dürüstlük kuralı‖, toplum içinde kiĢilerin 

birbirleriyle olan iliĢkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini gösteren ve hatta kiĢilere bu 

ilkenin gösterdiği biçimde davranma hükümlülüğü yükleyen bir ilkedir. Bu ilkenin içeriği ve 

bu ilke doğrultusunda gösterilmesi gereken özenin derecesi değiĢkendir, özel durumlara ve 

koĢullara bağlı olarak değiĢir. 

Toplum içindeki diğer normal (ortalama) kiĢilerden böyle bir durumda nasıl davranıĢ 

bekleniyorsa, aynısı, olayla ilgili kiĢiden de beklenir. Bu nedenle dürüstlük kuralına öğretide, 

―objektif iyiniyet”de denilmiĢtir. 

―Dürüstlük kuralı‖ sadece somut bir takım hukuki iliĢkilere değil, sosyal hayatta 

karĢılaĢabilinecek her türlü olayda uygulanabilecek bir genel ilke niteliğindedir. Bu kuralın 

iĢlevi hukuk uygulamasına esneklik sağlayarak hukukun kalıplaĢmıĢlığından ve çıkarlar 

dengesine aykırı olacak durumlardan sıyrılmaktır. Zira kanunlar ile ne kadar ince ve ayrıntılı 

düzenlemeler getirilmeye çalıĢılırsa çalıĢılsın, hakların kullanılmasında ve borçların yerine 

getirilmesinde her olay için uyulması gereken kuralları ayrı ayrı belirlemek mümkün olmaz. 

KiĢilerin haklarını kullanma ve borçlarını yerine getirmelerinde dürüstlük kuralına 

uygun hareket etmedikleri belirlenirken, aynı olay karĢısında vasat (ortalama) bir kiĢinin 
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göstereceği tutum ve davranıĢ dikkate alınmaktadır. Bu bakımdan dürüstlük kuralının kiĢilerin 

dıĢında oluĢmuĢ ölçülere kurulan davranıĢ kuralları olduğu belirtilmektedir. 

Bu ilke genel ahlak ve kamu yararı düĢüncesi ön planda tutularak düzenlenmiĢ bir temel 

ilkedir. 

―Dürüstlük kuralı‖, emredici hukuk kuralları arasında yer aldığından bu kurala uyulup 

uyulmadığını, yargıç, önüne gelen olayda re‘sen (kendiliğinden) araĢtırmakla yükümlüdür.74 

Dürüstlük kuralının ana fonksiyonu, bütün hakların kullanılmasında ve hükümlerin 

yerine getirilmesinde bunlara bir sınır teĢkil etmek, ayrıca hukuk kurallarının özellikle 

kanunların tamamlanmasına büyük ölçüde hizmet etmektedir.75 

Dürüstlük kuralındaki bu ölçüler bize, kiĢilerin haklarını kullanırken, ―hakkın amacına 

uygun davranması” gerektiğini gösterir. Hakkın kullanılması ve borcun yerine getirilmesi, 

amacına uygun olduğu oranda korunur. Amacını aĢan kullanmalar ise dürüstlük kuralına 

aykırı olduğu için hukuk düzeni tarafından korunmaz. 

Dürüstlük genel kuralının icra ve iflas hukukunda da geçerli olduğuna kuĢku yoktur. 

Ġcra ve iflas takibinin taraflarının veya konkordato isteminde bulunan borçlunun Kanunun 

kendisine tanıdığı yetki ve olanakları kullanırken dürüstlük kuralına uyması gerektiğini doğal 

saymak gerekir. 

Gerçekten de icra ve iflas kanununda itiraz, ihalenin feshi, iptal davaları, konkordato vb. 

ile ilgili maddelerde dürüstlük kuralına uyulması hakkında hükümler mevcuttur.76 

Dürüstlük kuralı, hakları kullanma ve borçları ifanın genel sınırıdır. Bu sınırlar içinde 

hakları kullanmada, borçları ifada uygulanır. Sınırların aĢılması halinde ise hakkın kötüye 

kullanılmasından söz edilir. Sonuç olarak Ģunu söyleyebiliriz ki;  hak sahibi hakları 

kullanırken ve borçları ifa ederken, doğruluk ve güven kuralına uyacak, bu kuralı yararı 

olmadan çiğneyerek baĢkasına zarar vermeyecektir.77 

―Dürüstlük kuralı‖ genellikle çağımızda bir hakkın toplumsal ve ekonomik özünü, 

görevini ve amacını sosyal adalet sınırları içerisinde olmak üzere tayin etmekte ―hakkın 

kötüye kullanılması teorisi‖ ise, bunlara aykırı olan davranıĢları izlemekte ve bunları 

korumamaktadır.78 

Önemi, daha Roma Hukukundan beri bilinmekte olan ―dürüstlük kuralı”na birçok 

yabancı kanunlar, örneğin Alman Medeni Kanunu (§157) ve Fransız Medeni Kanununun 
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1134/II maddesinde yer vermiĢlerdir. Fakat hiçbir kanun dürüst davranmaya Türk Medeni 

Kanununun 2. maddesindeki kadar kapsamlı bir iĢlev tanımamıĢtır. Gerek Alman Medeni 

Kanunu gerekse Fransız Medeni Kanunu dürüst davranmayı sadece borçlar hukukunda 

düzenlemiĢlerdir. Alman Medeni Kanunu ―sözleĢmelerin dürüstlük kuralına uygun olarak 

yorumlanacağını” , Fransız Medeni Kanunu ise ―sözleĢmelerin dürüstlük kuralları dairesinde 

yerine getirileceğini (ifa edileceğini)”öngörmektedir. Oysa, Türk Hukukunda dürüst 

davranma tüm hakların kullanılmasının sınırını çizmek suretiyle hakların kapsamını 

belirlemekte, bu haklarınsözleĢmeden veya kanundan doğmuĢ olması bakımından bir fark 

öngörmemektedir. 79 

―Hakkın kötüye kullanılması‖ndan maksat hakkın sahibi tarafından dürüstlük kuralı ile 

çizilmiĢ sınırını aĢarak baĢkasına zarar verecek biçimde kullanılmasıdır. 

Yüksek mahkeme, dürüstlük kuralı ile ilgili olarak; 

-“SözleĢmeyi imzalayanın o Ģirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına rağmen, sözleĢme 

hizmetlerinden yararlandığı sabit olduğuna göre, „sözleĢmeyi imza eden kiĢinin Ģirketi temsile 

yetkili olmadığını‟ ileri sürerek hizmet bedelini ödemekten kaçınmanın MK. madde 2‟deki 

dürüstlük kuralı ile bağdaĢmayacağını”,80 

-“Aralarında organik bağ bulunan (ortak ve temsilcileri aynı kiĢi olan) Ģirketlerden 

birinin „diğerinin yaptığı iĢlemleri bilmediğini‟ ileri sürmesinin dürüstlük kurallarına MK. 2 

aykırı olacağını”,81 

-“ġekil koĢuluna uyulmadan yapılmıĢ olduğu için geçersiz olan bakım sözleĢmesinin, 

bakım alacaklısının ölümüne kadar yerine getirilmiĢ ve bakım alacaklısı tarafından 

sağlığında herhangi bir iptal sebebi ileri sürülmemiĢse, bakım alacaklısı tarafından „Ģekil 

eksikliği‟nin ileri sürülmesinin MK. 2‟deki dürüstlük kuralına aykırılık teĢkil edeceğini”,82 

-“Ortak yere yapılan onarım ve tesislere yazılı olarak muvafakatını bildirmiĢ olan kat 

malikinin, muvafakat verdiği bir iĢin yapılmasından sonra dava açmasının dürüstlük 

kurallarına uygun düĢmeyeceğini”,83 

-“Davacının çekin keĢidecisi olup, çeki keĢide yerini yazmadan keĢide etmesi 

durumunda, bundan sonra bankanın kusurundan bahsedilerek tazminat talebinde 

bulunulmasının MK.‟nun 2. maddesi hükmü ile bağdaĢmayacağını”,84 

-“Müzekkere gereğini yerine getirmeyen borçlu belediyenin kendi ihmal ve kusurlarına 

dayanarak ihalenin feshini istemesinin, Medeni Kanunun 2. maddesine aykırı olduğunu”,85 
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-“Bir kimsenin, hukuku iĢlemin butlananı eskiden beri bilmesine rağmen, buna uzun 

yıllar ses çıkarmayıp, Ģu veya bu nedenle durum aleyhine dönünce butlana dayanmasının iyi 

niyet kurallarına aykırı olacağını”,86 

belirtmiĢtir ... 

Ġncelemekte olduğumuz Yargıtay kararına konu olan olaya gelince; 

Yargıtay‘ın süreklilik kazanan içtihatlarına göre87 “paydaĢlardan birinin satıĢtan önce 

ölmesi halinde onun mirasçılarına satıĢ ilanı tebliği‖ Ģarttır. Olayda H. E.‘nin mirasçılarına 

satıĢ ilanı tebliğ edilmemiĢse de mirasçıları N. E. ve Z. K.‘nın Av. E. K.‘a vekaletname 

vermeleri ve bu vekilin aralarında mirasçılarında bulunduğu Ģikayetçiler adına pey 

sürmesinin, ―Ģikayetçilerin satıĢtan haberdar olmadığı‖ Ģeklinde yorumlanması, bize göre 

MK.‘nun 2. maddesinde ifadesini bulan dürüstlük kuralına uygun düĢmemektedir. Dürüstlük 

kuralı sınırı aĢıldığı için, hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Ġhalenin feshedilmesi, 

taĢınmazı ihalede satın almıĢ olan alıcının haklarına zarar vermiĢ olacağından, bu durum 

ihalenin feshini dürüstlük kurallarına aykırı olarak istemiĢ olan borçlu-paydaĢın 

mirasçılarının haksız talebi üzerine gerçekleĢmiĢ olduğundan, kendilerinin bu tutumlarının 

kanun tarafından korunmaması gerekir… 
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3      Bknz: 12. HD. 2.3.2004 T. 27616/4568 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9637) 
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11    Bknz: ĠĠD. 2.3.1951 T. 973/1223 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9647) 

12    Bknz: 12. HD. 26.4.1984 T. 2047/5066 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9645) 
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24     Bknz: 12. HD. 25.2.1988 T. 2941/2098 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9690) 

25     Bknz: 12. HD. 7.10.1982 T. 6423/6930 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9691) 

26     Bknz: 12. HD. 5.5.1986 T. 11172/5318; 20.5.1985 T. 14810/4846 (UYAR, T. ag. 

Ģerh, s:9690) 

27     Bknz: 12. HD. 10.3.1986 T. 8984/2588 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9643 vd.) 

28     Bknz: 12. HD. 3.10.2002 T. 18381/19737 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9638) 

29     Bknz: 12. HD. 15.5.2001 T. 7743/8566; 3.7.1995 T. 9503/9976 (UYAR, T. ag. 

Ģerh, s:9638) 

30     Bknz: 12. HD. 27.1.2000 T. 329/984; 31.1.1986 T. 845/1314 (UYAR, T. ag. Ģerh, 

s:9641) 

31     Bknz: 12. HD. 24.3.1983 T. 913/2217 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9645) 

32     Bknz: 12. HD. 16.4.1987 T. 14148/5377 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9642 vd.) 

33     Bknz: 12. HD. 21.3.1994 T. 2963/3545 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9695) 

34     Bknz: 12. HD. 16.4.1981 T. 2057/3811; 2.3.1981 T. 241/1950 (UYAR, T. ag. 

Ģerh, s:9696) 

35     Bknz: 12. HD. 3.3.1999 T. 1953/2477 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9695) 

36     Bknz: 12. HD. 29.11.1984 T. 11426/12403 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9696) 

37     Bknz: ĠĠD. 30.3.1961 T. 256603134 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9696) 

38     Bknz: 12. HD. 25.5.1995 T. 6337/7538 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9697) 

39     Bknz: 12. HD. 28.6.1999 T. 7964/8743 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9694 vd.) 

40     Bknz: 12. HD. 17.6.2003 T. 10616/14489 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9637) 

41     Bknz: 12. HD. 31.1.2006 T. 24357/1031 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9650) 

42     Bknz: 12. HD. 23.1.2006 T. 23214/664; 17.3.2005 T. 1899/5538; 12.10.2004 T. 

20581/21542 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9650 vd.) 

43     Bknz: 12. HD. 24.10.2005 T. 16939/20666; 5.7.2004 T. 12990/17811; 29.6.2004 

T. 13008/17189 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9653 vd.) 

44     Bknz: 12. HD. 8.2.2005 T. 25092/2078; 26.4.2004 T. 6020/10261; 8.5.2003 T. 

7421/10453 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9681 vd.) 

45     Bknz: 12. HD. 29.6.2004 T. 13076/17161; 7.2.2003 T. 28066/2412; 31.1.2003 T. 

27283/1701 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9683 vd.) 

46     KarĢ: HGK. 4.6.2003 T. 12-385/399; 11.5.1983 T. 12-465/506 (UYAR, T. ag. 

Ģerh, s:9684 vd.) 
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47     Bknz: HGK. 26.9.2001 T. 12-590, K: 622 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9657 vd.) 

48     Bknz: 12. HD. 21.12.2000 T. 19614/20450; 23.9.1998 T. 8673/9412 (UYAR, 

T. ag. Ģerh, s:9659 vd.) 

49     Bknz: 12. HD. 29.5.2000 T. 8686/10004; 6.4.1999 T. 3620/4202; 24.2.1988 T. 

1030/2012 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9678 vd.) 

50     Bknz: 12. HD. 14.2.2000 T. 1493/2161; 20.2.2000 T. 12-44/37; 12. HD. 1.9.1999 

T. 8481/9575 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9660 vd.) 

51     Bknz: 12. HD. 21.12.1999 T. 16228/16931; 5.11.1999 T. 12120/13653 (UYAR, 

T. ag. Ģerh, s:9666 vd.) 

52     Bknz: 12. HD. 24.9.1999 T. 9355/10787 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9667 vd.) 

53     Bknz: 12. HD. 10.6.1999 T. 7062/7982 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9667 vd.) 

54     Bknz: 12. HD. 4.3.1999 T. 1990/2613 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9667 vd.) 

55     Bknz: 12. HD. 3.3.1999 T. 1720/2525 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9668) 

56     Bknz: 12. HD. 24.10.1996 T. 13033/13064 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9668) 

57     Bknz: 12. HD. 16.4.1996 T. 3896/5289 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9668 vd.) 

58     Bknz: 12. HD. 12.3.1996 T. 3096/3324 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9669 vd.) 

59     Bknz: 12. HD. 27.12.1995 T. 18040/18598 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9670) 

60     Bknz: 12. HD. 24.1.1995 T. 87/1333 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9670) 

61     Bknz: 12. HD. 20.1.1995 T. 216/405 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9671) 

62     Bknz: 12. HD. 10.12.1992 T. 8958/15981 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9671) 

63     Bknz: 12. HD. 10.7.1992 T. 5301/9633 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9671 vd.) 

64     Bknz: 12. HD. 25.2.1988 T. 2941/2098 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9690) 

65     Bknz: 12. HD. 26.3.1987 T. 8084/4117 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9672) 

66     Bknz: 12. HD. 29.12.1986 T. 4451/15252 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9672) 

67     Bknz: 12. HD. 5.5.1986 T. 11172/5318 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9690) 

68     Bknz: 12. HD. 10.12.1983 T. 8743/1054 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9673) 

69     Bknz: 12. HD. 23.5.1983 T. 3962/4058 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9673) 

70     Bknz: 12. HD. 20.2.1982 T. 9423/9661 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9673) 

71     Bknz: 12. HD. 2.11.1981 T. 6407/7976 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9674) 

72     Bknz: 12. HD. 29.12.2004 T. 22406/27319; 11.10.2004 T. 16927/21407; 6.4.2004 

T. 2674/8380 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9635 vd.) 

http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_MakaleDetay.aspx?Id_Makale=163


 

57 

 

73     Bknz: 12. HD. 03.07.2001 T. E:11478, K:12018 (UYAR, T. ag. s:9678)-

04.02.1997 T. E:561, K:1015 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9642) 

74     ZEVKLĠLER, A./ACARBEY, M. B./GÖKYAYLA, K. E. Medeni Hukuk, 

1999, s:161 vd. 

75     KÖPRÜLÜ, B. Medeni Hukuk, 1970-1971, s:101 

76     ARSLAN, R. Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989, s:135 

77     FEYZĠOĞLU, F. N./DOĞANAY, Ü./AYBAY, A. Medeni Hukuk Dersleri, 

1976, s:43 

78     KÖPRÜLÜ, B. age., 1970-1971, s:107 

79     AKĠPEK, J. G./AKINTÜRK, T./KARAMAN, D. A. Türk Medeni Hukuku 

(BaĢlangıç Hükümleri-KiĢiler Hukuku, 2009, s:169) 

80     Bknz: 19. HD. 09.05.2000 T. E:1502, K:3575 (UYAR, T. Türk Medeni Kanunu, 

2002, C:1, s:368 vd.) 

81     Bknz: 11. HD. 10.10.1995 T. E:4108, K:7350 (UYAR, T. Türk Medeni Kanunu, 

C:1, s:587) 

82     Bknz: 2. HD. 24.11.2004 T. E:11297, K:13856 (UYAR, T./UYAR, A./UYAR, 

C. Türk Medeni Kanunu, 2006, C:17, s:52) 

83     Bknz: 18. HD. 20.05.2004 T. E:3437, K:4269 (UYAR, T./ UYAR, A./UYAR, 

C.  age, s:57 vd.) 

84     Bknz: 11. HD. 08.03.2004 T. E:2003/7791, K:2171 (UYAR, T./ UYAR, 

A./UYAR, C.  age, s:63) 

85     Bknz: 12 HD. 03.06.2003 T. E:10147, K:12951 (UYAR, T./ UYAR, A./UYAR, 

C.  age., s:101 vd.) 

86     Bknz: HGK. 29.05.2002 T. E:2-401, K:451 (UYAR, T./ UYAR, A./UYAR, 

C.  age, s:146) 

87     Bknz: HGK. 18.04.2001 T. E:12-349, K:370; 12. HD. 10.11.2000 T. E:15217, 

K:17157 (UYAR, T. ag. Ģerh, s:9638 vd.) 
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KESĠNLEġMEMĠġ TENFĠZ ĠLAMINA DAYANILARAK ĠHTĠYATĠ HACĠZ 

TALEP EDĠLEBĠLĠR MĠ? 

Av. Cüneyt Uyar

 

Bilindiği gibi, ilamların “takip konusu yapılabilmesi için” kural olarak kesinleĢmiĢ 

olması gerekli değildir. Yani ilam hakkında “temyiz yoluna” baĢvurulmuĢ olması  (HMK. 

mad. 361 vd.),  o ilamın takip konusu yapılmasına (icraya konulmasına) engel teĢkil etmez, 

söz konusu ilamın temyiz edilmesi de icrayı durdurmaz. 

I- Ġstisnai olarak, bazı ilamların kesinleĢmeden takip konusu yapılamayacakları 

belirtilmiĢtir. “KesinleĢmeden takip konusu yapılamayacak olan”  ilamlar Ģunlardır: 

a- TaĢınmaz mal ile ilgili ayni haklara iliĢkin kararlar (HMK. mad. 350/2, 367/2) 
28

  

 

b- KiĢiler hukuku ve aile hukukuna iliĢkin kararlar (HMK. mad. 350/2, 367/2) 
29

.  

Ancak “nafaka hükümleri” kesinleĢmesi beklenmeden hemen icraya konabilir. (ĠĠK. mad. 

36/IV, HMK. 367/1 c:3
30

 )  

c- Yabancı mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. mad. 57/II)  

d- SayıĢtay ilamları (SayıĢtay Kanunu mad. 64) 

 

e- Vergi mahkemesi ilamları (2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu mad. 28/1) 

 

f- “Ticaret sicili memurunun teklifi üzerine, sicilin bağlı olduğu mahkemece, tescil 

konusunda verilen kararlar” (TK. mad. 35/IV) ile “ilgililerin ticaret siciline yapılacak 

tescil veya tadil yahut terkin talepleri üzerine, sicil memurluğunca verilen karara 

yönelik -sekiz gün içinde- yapacakları itiraz üzerine mahkemece verilecek 

kararlar” (TK. mad. 36/III). 

g- Ceza ilamlarının yargılama masraflarına iliĢkin hüküm fıkraları (5275 sayılı Ceza 

ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanun mad. 4; 353 sayılı Askeri Mahkemeler 

KuruluĢu ve Yargılama Usulü Kanunu, mad. 244) 

                                                 

 Ġzmir Barosu Avukatı  

28
 Önceki kanunda bknz: HUMK. mad. 443/IV 

29
 Önceki kanunda bknz: HUMK. mad. 443/IV 

30
 Önceki kanunda bknz: HUMK. mad. 443/III 
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h- Deniz Müsadere Mahkemesi Kararları (3894 sayılı Denizde Zabt ve Müsadere 

Kanunu mad. 131/I) 

i- Menfi tesbit davasını kazanan ve lehine tazminata hükmedilen borçlu, menfi 

tespit ilamı kesinleĢmedikçe tazminat ve yargılama giderleri için ilamlı icra takibi yapamaz 

(ĠĠK. mad. 72/V).
31

 
32

 

j- Kira bedelinin tesbitine iliĢkin kararların da -kesinleĢmeden- takip konusu 

yapılamayacağı 12.11.1979 tarih 1/3 sayılı Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı
33

 ile kabul edilmiĢ 

olduğundan hukukumuz bakımından, herhangi bir kanun hükmüne dayanmasa da, bu 

kararların da icraya konabilmesi için kesinleĢmiĢ olmaları gerekmektedir.
34

 

k- HUMK 536
35

 henüz yürürlükteyken, hakem kararlarının da kesinleĢmeden icrası 

mümkün değildi. Yeni HMK ile birlikte hakem kararları verildiği anda icra edilebilir hale 

                                                 
31

 PEKCANITEZ, H./ATALAY,O./SUNGURTEKĠN, Ö., M./ÖZEKES, M.  Ġcra ve Ġflas Hukuku, 2011 s: 

400 
32

 “Olumsuz tesbit davasının kabulü” (borçlu lehine sonuçlanması) durumunu düzenleyen ĠĠK. mad. 72/V, 

―icranın iadesi‖ konusunu -genel olarak- düzenleyen ĠĠK. mad. 40 hükmüne paralel bir hükümdür. “Olumsuz 

tesbit davasının kabulü”ne iliĢkin ilamın kendisi ancak kesinleĢtikten sonra uygulanabileceğinden, bu ilamın 

eklentisi niteliğinde olan “tazminat” ve “yargılama giderleri”nin de talep edilebilmesi için, ilamın 

kesinleĢmesini beklemek gerekir. 

Bu konuyla ilgili olarak Ģu hususu da hemen vurgulayalım ki;  s o n   k a r a r l a r ı n d a   yüksek mahkeme 

(12. HD. 27.6.2003 T. E: 12501, K: 15403; 12. HD. 27.6.2003 T. E:12502, K: 15419) -herhangi bir ayrım 

yapmadan- ―olumsuz tesbit davalarının kabul veya reddine iliĢkin kararların kesinleĢmeden takip konusu 

yapılamayacağını” belirtmektedir… (Bu konudaki ayrıntılı açıklamalar için bknz: http://www3.e-

uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Aciklama=116 veya UYAR, T.  Ġcra ve 

Ġflas Kanunu ġerhi, C: 2, 2004, s: 3171 vd. - Yargıtay Kararları için bknz: UYAR, T. age., s: 2899 vd. veya 

http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=49&Id_Karar=58272)  
33

 “…. kira farkının mahkemede dava edilebilir veya icrada takip edilebilir hale gelmesi için miktarının kesin 

olarak belli olması gerekir. Bu belirlilik ise ancak tesbite iliĢkin kararın kesinleĢmesi ile oluĢabilir ve kiracının 

edayı yerine getirme borcu da ancak o zaman gelmiĢ sayılabilir…....Kiranın tesbitine iliĢkin mahkeme karan ile 

tesbit edilen kira farkı alacağının ifa zamanının gelmiĢ sayılması için, sadece alacaklının borçludan edada 

bulunmasının isteyebileceği zamanın gelmiĢ olması yeterli olmayıp aynı zamanda o kararın kesinleĢmesi 

gerektiğine Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Büyük Genel Kurulunun 12.11.1979 günü yapılan ikinci toplantısında 

salt çoğunlukla karar verildi.” Ģeklindeki kararın tam metni için bknz: http://www3.e-

uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=49&Id_Karar=58520 veya (RG. 13.1.1980 T. No: 

16868)   
34

 Herhangi bir yasa hükmüne dayanmayan bu çözüm Ģeklini kabul etmiĢ olan anılan Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı -

ve aynı çözümü benimseyen önceki tarihli Yargıtay kararları-  doktrinde eleĢtirilmiĢtir. (Bknz: KURU, 

B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:2, 2001 s:2062 vd. - UYAR, T. age., s: 3170 veya http://www3.e-

uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Aciklama=116 - UYAR, T. Para ve 

Teminat Verilmesine ĠliĢkin Ġlamların Ġcrası (Yasa D. 1980/4, s: 503 vd.) 
35

 ―Hakemlerin verdiği karar temyiz müddeti geçince mahkeme reisi veya hâkim tarafından tasdik olunur. Tasdik 

keyfiyeti karar zirine ve zaptı mahsusuna yazılır. Hakem kararları ancak bu suretle kabili icradır.‖ 

http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Aciklama=116
http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Aciklama=116
http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=49&Id_Karar=58272
http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=49&Id_Karar=58520
http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=49&Id_Karar=58520
http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Aciklama=116
http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Aciklama=116
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getirilmiĢtir (HMK. mad. 439/4). Yapılan değiĢiklikle tahkim kurumunun teĢviki ve tahkim 

yargılamasının süratli Ģekilde sonuçlandırılması amaçlanmıĢtır. 
36

  

l- Yabancı hakem kararlarının iptali için dava açılmıĢ olması, bunların icrasını 

kendiliğinden durduracağından yabancı hakem kararları, ―hakem kararları”ndan farklı 

olarak kesinleĢmeden icra edilemezler (4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu mad. 15). 

Yabancı mahkeme kararlarının tenfizine iliĢkin kararlar da yukarıda sayılan 

istisnalar arasında yer aldığından, bu kararların icraya konulabilmesi  (takip konusu 

yapılabilmesi) için kesinleĢmiĢ olmaları gereklidir (MÖHUK. 57/II). 
37

 Kanunun lafzıyla, bu 

kararların temyiz edilmesi, “yerine getirmeyi” durdurur. 

Yabancı mahkeme kararlarına dayanarak -bunlara iliĢkin tenfiz kararları henüz 

kesinleĢmeden- ihtiyati haciz istenmesi durumunda uygulamada yaĢanacak sıkıntılara 

değinmeden önce kısaca “ihtiyati haciz” kurumuna değinelim. 

II- Ġhtiyati Haczin KoĢulları: 

 Hukuki niteliği
38

 doktrin ve uygulamada oldukça tartıĢmalı olan ihtiyati haciz, 

alacaklının, bir para
39

 alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için mahkeme 

kararı ile borçlunun mallarına (önceden) geçici olarak el konulmasıdır. 
40

 

                                                 
36

 Bknz HMK. mad. 439. madde Gerekçesi. 
37

 Yerine getirme ve temyiz yolu 

MADDE 57- (1) Tenfizine karar verilen yabancı ilamlar Türk mahkemelerinden verilmiĢ ilamlar gibi icra 

olunur. 

(2) Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel hükümlere tabidir. Temyiz, 

yerine getirmeyi durdurur.  
38

 Ġhtiyati haczin hukuki niteliği hakkında doktrindeki tartıĢmalar için bknz: UYAR, T. Ġcra ve Ġflas Kanunu ġerhi, C: 

10, 2009, s: 16868 vd. veya http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403 

Buna göre; yabancı doktrinde ihtiyati haczin “vaktinden evvel yapılan peĢin bir icra” (Bknz: REICHEL, 

A. Naklen, BERKĠN, N. Ġflâs Hukuku, 1972, s: 404, dipn. 4) - “bir muhafaza tedbiri ve bir nevi ihtiyat haczi” 

(BRÜSTLEIN, A. - RAMBERT, P. Naklen, BERKĠN, N. age. s: 405, dipn. 5) -  “yardımcı ve fer'i bir 

muhafaza tedbiri” (BONNARD, H. Naklen, BERKĠN, N. age. s: 405, dipn. 6) -  “cebri bir teminat” (EGGER, 

A. Naklen, BERKĠN, N. age. s: 405, dipn. 7) - “muvakkat bir emniyet tedbiri” (OVERBECH, 

N.  Naklen, BERKĠN, N. age. s: 405, dipn. 8)  - “muvakkat haciz” (GREDER, M. - JORNOT, 

G. Naklen, BERKĠN, N. age. s: 405, dipn. 9) olduğu belirtilirken, doktrinimizde de ihtiyati haczin, “muhafaza 

ve emniyet tedbiri” (BERKĠN, N. age. s: 408 - BERKĠN, N. Ġhtiyati Haciz, 1962i s: 15) - “ihtiyati tedbirin özel 

bir türü” (KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku, C: 3, 1993, s: 2495 - KURU, B. El Kitabı, 2006, s: 880 -

 POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları, 1982, s:708 - ANSAY, S. ġ. Hukuk - Ġcra ve Ġflâs Usulleri, 1960, 

s:312 - AKYAZAN, S. Ġhtiyati Hacizler ve Hacze ĠĢtirak Dereceleri, s:3 - POSTACIOĞLU, ġ. Ġhtiyati Haczi 

Tamamlayan Merasimle Ġlgili Bazı Meseleler (Ege Huk. F.D. 1980/1, s:51) - ÖNEN, E. Ġhtiyati Haczin 

Kaldırılması Davası, (AHFD. 1980, S:1-4, s:252) -  “himaye tedbiri” (BELGESAY, M. R. Teorik ve Pratik 

Adliye Hukuku, 1945, C: II, s:30) - “bir para alacağının geçici olarak teminin amaçlayan bir tedbir” 

(ÜSTÜNDAĞ, S. Ġcra Hukukunun Esasları, s:403) - “asıl cebri icra iĢlemine yardımcı, güvence sağlayan 

koruyucu nitelikte bir kurum” DEYNEKLĠ, A./SALDIRIM, M. Öğretide ve Uygulamada Ġhtiyati Haciz, 

http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403
http://www3.e-uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=156#001cd3e1-799d-412b-8289-2d554557128d
http://www3.e-uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=156#001cd3e1-799d-412b-8289-2d554557128d
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ĠĠK. mad. 257
41

, hangi koĢulların gerçekleĢmesi halinde, mahkemeden ihtiyati haciz 

kararı verilmesinin istenebileceğini düzenlemiĢtir. Ġhtiyati haciz talebinin koĢullarını 

“alacaklıya iliĢkin koĢullar” ve “alacağa iliĢkin koĢullar” olarak iki grupta incelemek 

mümkündür.
42

 Buna göre;  

A- Alacaklıya iliĢkin koĢullar: 

a) Ġhtiyati haciz isteminde bulunan kiĢinin “alacaklı” sıfatını taĢıması gerekir. 

b) Alacaklının medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bir kiĢi de olması gereklidir. 

c) Alacaklının borçlu hakkında cebri icra talebinde bulunma yetkisine de sahip olması 

gerekir. 

Kamu idarelerinin kamu alacaklarına iliĢkin ihtiyati haciz istekleri hakkında özel bir 

yasa olan 6183 sayılı ―Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun‖ hükümleri (mad. 

13-16) uygulanır. Gemi ve yük alacaklılarının ihtiyati haciz istemleri ise ĠĠK. mad. 257/IV ve 

V. fıkrada özel olarak düzenlenmiĢtir.
43

  

B- Alacağa iliĢkin koĢullar: 

                                                                                                                                                         
2011, s:1 - “geçici bir hukuki koruma” (ÖZEKES, M. Ġcra Ġflas Hukukunda Ġhtiyati Haciz, 1999, s:12) olduğu 

ifade edilmiĢtir...) 
39

 Teminat alacakları için ihtiyati haciz alınabileceği hakkındaki görüĢ için bknz: KURU, B. Ġcra Ve Ġflas 

Hukuku El Kitabı, 2004, s: 883 – MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2005, s: 842 vd.  
40

 KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku El Kitabı, 2004, s: 880 
41

 ĠĠK. mad. 257 (Ġhtiyati haciz Ģartları): 

Rehinle temin edilmemiĢ ve vadesi gelmiĢ bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü Ģahısta 

olan taĢınır ve taĢınmaz mallarını ve alacaklar ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. 

Vadesi gelmemiĢ borçtan dolayı yalnız aĢağıdaki hallerde ihtiyatî haciz istenebilir: 

1. Borçlunun muayyen yerleĢim yeri yoksa;  

2. Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa 

hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli iĢlemlerde bulunursa; 

Bu suretle ihtiyatî haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder. 

Gemi alacaklıları, donatanın yalnız mahdut ayni surette mesul olduğu hallerde, ancak mesuliyete mevzu teĢkil 

eden mal ve haklara ihtiyatî haciz koydurabilirler. Donatanın aynı zamanda Ģahsen mesul olduğu haller bundan 

müstesnadır. ġu kadar ki, donatanın Ģahsi mesuliyeti bir miktar ile mahdut ise gemi alacaklıları ancak bu miktar 

için donatanın diğer mallarını haczettirebilirler. 

Yük alacaklıları hakkında da yukarki fıkra hükmü kıyas yoliyle tatbik olunur. 
42

 Bknz: http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403 

veya UYAR, T. age. C: 10, s: 16872 vd. 
43

 Buna göre; Donatanın sınırlı ayni olarak sorumlu olduğu hallerde, gemi alacaklıları, donatanın ancak 

sorumluluğuna konu olan mal ve haklara yani gemi ve navlun üzerine ihtiyati haciz koydurabilirler. Buna karĢı, 

donatanın gemi ve navlun dıĢında kalan alacakları üzerine ihtiyati haciz koyduramazlar. Donatanın kiĢisel 

olarak sorumlu olduğu hallerde, alacaklılar, donatanın gemi ve navlun haricindeki her türlü mal, hak ve 

alacaklarını ihtiyaten haczettirebilirler. Donatanın kiĢisel sorumluluğunun bir miktar ile sınırlı olduğu 

hallerde ise alacaklılar, ancak bu miktar için donatanın gemi ve navlun dıĢındaki mal, hak ve alacaklarını 

ihtiyaten haczettirebilirler. (Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. age. C: 10, s: 16876 veya http://www3.e-

uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403) 

http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403
http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403
http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403
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a) Hakkında ihtiyati haciz istenen alacak (borç) para alacağı (borcu)
44

 olmalıdır.  

b)  Alacağın rehinle temin edilmemiĢ (güvence altına alınmamıĢ) olması gereklidir. 

c) Alacağın vadesi gelmiĢ olmalıdır. Vadesi gelmemiĢ borçtan dolayı ihtiyati haciz 

verilmesi, ayrık olarak öngörülmüĢ bir yoldur. Gerçekten, ancak Ģu hallerde, henüz muaccel 

olmayan yani vadesi gelmemiĢ bulunan bir borç için ihtiyati haciz istenebilir (ĠĠK. mad. 

257/II): Borçlunun belirli yerleĢim yeri olmaması ve borçlunun, yükümlülüklerinden 

kurtulmak maksadı ile; aa) Mallarını gizlemesi, bb) Mallarını kaçırmaya hazırlanması, cc) 

Kaçmaya hazırlanması, dd) Kaçması, ee) Alacaklının haklarını ihlal eden hileli iĢlemlerde 

bulunması hallerinde de vadesi gelmeyen bir borçtan dolayı ihtiyati haciz  -ayrık olarak- 

istenebilmektedir.
45

 

ġimdi kesinleĢmemiĢ tenfiz ilamına dayalı olarak ihtiyati haciz kararı verilebileceğini 

belirten Yargıtay kararlarına göz atalım: 

III- Yüksek Mahkemenin Ġçtihatları: 

1) Yargıtay 11. HD’nin  06.04.2009 tarih ve E: 1287, K: 4167 sayılı Kararı:
46

 

 Ġhtiyati haciz kararına itiraz edenler vekili, “müvekkilleri aleyhine verilen ihtiyati 

haciz kararının yasal olmadığını, Yozgat Asliye 2. Hukuk Mahkemesi‟nde açılan tenfiz 

davasında verilen ve henüz temiz aĢamasında olup, kesinleĢmeyen ilama dayalı olarak ihtiyati 

haciz kararı verilemeyeceğini, zira MÖHUK 57. Maddesi uyarınca, tenfiz kararlarının 

kesinleĢmeden infaz kabiliyetinin olmadığını ve müvekkillerinin mal kaçırma ihtimalinin 

bulunmadığını” ileri sürerek, “ihtiyati haciz kararının itirazen kaldırılmasını” talep etmiĢtir. 

 Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre, “Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nin 

2008/410-429 sayılı ilamına iliĢkin olarak verilen ihtiyati haciz kararının yasal olduğu” 

gerekçesiyle “itirazın reddine” karar verilmiĢtir. 

 Kararı ihtiyati hacze itiraz edenler vekili temyiz etmiĢtir. 

                                                 
44

 4949 sayılı Kanunla ĠĠK.‘nun 257. maddesinde değiĢiklik yapılmıĢ ve ―…bir para borcu için‖ ihtiyati haciz 

kararı istenebileceği belirtilmiĢtir. Bu suretle, ihtiyati haciz‘in, ihtiyati tedbir‘den farklı olarak, ―sadece para 

alacakları için öngörülmüĢ bir tedbir olduğu‖ vurgulanarak yanlıĢ uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmıĢtır. 

(Ayrıntılı bilgi için bknz: PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./SUNGURTEKĠN, Ö. M./ÖZEKES, M. age. s: 

449 dipnot 445 - http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403)  veya 

UYAR, T. age. C: 10, s: 16876  
45

 Ayrıntılı bilgi için bknz: DEYNEKLĠ, A. /SALDIRIM, M. age. s:41 vd. - PEKCANITEZ, H./ATALAY, 

O./SUNGURTEKĠN, Ö. M./ÖZEKES, M. age. s: 455 vd. – ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 409 - ÖZEKES, M. age. 

1999, s: 142 vd.  
46

 DEYNEKLĠ, A./SALDIRIM, M. age. s: 761  

http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403
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 Dava dosyası içersindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 

dayanılan delillerin tartıĢılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 

bulunmamasına göre, ihtiyati hacze itiraz edenler vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde 

değildir. 

 SONUÇ: Yukarıda  açıklanan nedenlerden dolayı , ihtiyati hacze itiraz edenler 

vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün 

ONANMASINA …. 06.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

2- Yargıtay 19. HD.’nin 21.10.2009 tarih ve E: 2009/7952, K: 2009/9703 sayılı 

Kararı:
47

 

Ġhtiyati haciz isteyen vekili, “hakkında tenfiz kararı verilen hakem mahkemesi 

kararına istinaden ihtiyati haciz talebinde” bulunmuĢ, istem uygun görülerek mahkemece 

“teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı” verilmiĢtir.  

Ġhtiyati hacze itiraz eden vekili, “5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkındaki Kanunun 57. maddesine göre tenfiz isteminin kabul ve reddine iliĢkin 

kararların temyizinin genel hükümlere tâbi olduğunu, temyizin kararın yerine getirilmesini 

durduğunu belirterek ihtiyati haczin kaldırılması” talebinde bulunmuĢtur.  

Mahkemece, “tenfiz kararının temyiz edilmesinin yürütmeyi durduracağı açık olmakla 

birlikte ihtiyati haczin icra takip iĢlemi olmaması nedeniyle ihtiyati haciz kararı 

verilebileceği, tenfiz kararının kesinleĢmesine gerek bulunmadığı, tenfizine karar verilen 

ilamların Türk mahkemelerinde verilmiĢ ilamlar gibi icra olunacağı, alacağın ilama dayalı 

olması karĢısında muaccel olmadığının kabul edilemeyeceği” belirtilerek “itirazın reddine” 

karar verilmiĢ, hüküm ihtiyati hacze itiraz eden vekilince temyiz edilmiĢtir.  

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin 

takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, ihtiyati hacze itiraz eden vekilinin yerinde 

görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün 

ONANMASINA, 21.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

IV- Değerlendirme ve Uygulamadaki Sıkıntılar: 

                                                 
47

 Yukarıdaki karar ve ―yabancı hakem kararlarına dayalı ihtiyati haciz istemleri‖ne iliĢkin diğer kararlar için 

bknz: DEYNEKLĠ, A./SALDIRIM, M. age. s: 762 vd.  
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 Yüksek mahkemenin verdiği ilk karar henüz “kesinleĢmemiĢ yabancı mahkeme 

kararına” dayalı ihtiyati haciz kararı istenebileceğine iliĢkindir. Ġkinci kararında ise henüz 

“kesinleĢmemiĢ yabancı hakem kararına” dayalı ihtiyati haciz kararı istenebileceğine 

hükmetmiĢtir. Yukarıda yer alan içtihatlar dıĢında ―yabancı hakem kararlarına dayalı ihtiyati 

haciz istemleri” ile ilgili olarak; Yargıtayın; 

- “… Anılan maddede ihtiyati haczin vadesi gelmiĢ ve rehinle temin edilmemiĢ bir para borcu 

için istenebileceği düzenlenmiĢ olduğu gibi, vadesi gelmemiĢ borçlar için de istenebilme 

koĢulları ayrıca gösterilmiĢtir. Davacı taraf “tenfiz ile birlikte ihtiyati hacze karar 

verilmesini” istemiĢtir. Tenfiz kararının amacı, yabancı ülkelerde hukuk davalarına iliĢkin 

olarak verilmiĢ ve o devlet kanunlarına göre kesinleĢmiĢ bulunan ilamların Türkiye'de icra 

olunabilmesini sağlamaya yöneliktir. Buna göre, yabancı mahkeme veya hakem heyeti 

tarafından verilen bir kararla tespit edilen alacak hakkında tedbir niteliğinde bulunan ihtiyati 

hacze karar verilmesi için yabancı kararın tenfizi koĢulunun aranmasına gerek 

bulunmamaktadır. Çünkü ihtiyati haciz kararı ile sadece borçlunun mal ve haklarına geçici 

olarak el konulmaktadır. Öte yandan, 4886 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 6‟ncı 

maddesinde de belirtildiği üzere tahkim yargılamasından önce veya tahkim yargılaması 

sırasında ihtiyati hacze karar verilmesi mümkün bulunduğuna göre, kararın verilmesinden 

sonra da ihtiyati hacze karar verilebilir. Bu itibarla mahkemece, ĠĠK 257 maddesinde yazılı 

Ģartlar göz önüne alınarak, davacının ihtiyati haciz isteminin değerlendirilmesi gerekirken, 

yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden, kararın davacı 

yararına bozulması gerekmiĢtir.”
48

 

- “Tenfiz kararı kesinleĢmeden ifa edilemez ise de, bu karara dayanarak ihtiyati haciz 

istenmesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Ġhtiyati haczi tamamlayan merasimin 

gerçekleĢip gerçekleĢmediği sonraki bir aĢama olup hükme gerekçe yapılamaz.”
49

 

Ģ e k l i n d e kararları da bulunmaktadır. 

Yüksek mahkemenin bu içtihatları oldukça düĢündürücüdür. Çünkü bir an için 

―kesinleĢmemiĢ tenfiz kararına dayanarak mahkemece ihtiyati haciz kararı verilebileceğini‖ 

kabul etsek de, “ihtiyati haczi tamamlayan merasim” (ĠĠK. mad. 264) sırasında alacaklının 

                                                 
48

 Bknz: 11. HD. 21.04.2005 T. E: 2004/4309, K: 4022 (DEYNEKLĠ, A./SALDIRIM, M. age. s: 762 vd.) 
49

 Bknz: 19. HD. 30.11.2004 T. E: 5775, K: 13391 (DEYNEKLĠ, A./SALDIRIM, M. age. s: 764 vd.) 
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ciddi sorunlarla karĢılaĢacağı muhakkaktır. Gerçekten, -henüz kesinleĢmemiĢ tenfiz kararına 

dayanarak- mahkemeden aldığı ihtiyati haciz kararını uygulatan alacaklı, daha sonra, 7 gün 

içinde -elindeki kesinleĢmemiĢ tenfiz ilamını icra dairesine vererek- ―takip talebi‖nde bulunup 

borçluya örnek 4-5 ―icra emri‖ göndermek isteyince, tenfiz ilamının kesinleĢmediğini gören 

icra müdürü alacaklının takip talebini kabul edip borçluya örnek 4-5 ―icra emri‖ 

göndermekten kaçınacaktır. Yüksek mahkemenin
50

 “icra müdürünün takibe konu ilamın 

kesinleĢip kesinleĢmediğini kendiliğinden gözetmeyeceğine” iliĢkin içtihadı uygulamada pek 

bilinmediğinden, icra müdürü muhtemelen borçluya icra emri göndermeyecektir. Yani verilen 

ihtiyati haciz kararının ömrü, ĠĠK. mad. 264/I‘in öngördüğü -ihtiyati haciz borçlunun hazır 

bulunduğu sırada yapılmıĢsa haciz tarihinden, yokluğunda yapılmıĢsa haciz tutanağının 

borçluya tebliğinden itibaren hesaplanacak olan- 7 günle sınırlı olacaktır. 

Eğer bu içtihadı bilen ve uygulayan icra müdürü ―takip konusu ilamın 

kesinleĢmediğini kendiliğinden dikkate almadan‖ borçluya icra emri gönderirse, icra emrini 

alan borçlu icra mahkemesine baĢvurarak “takip dayanağı ilamın kesinleĢmediğinden icraya 

konulamayacağını” bildirip “takibin iptalini” sağlayabilecektir.
51

  

Bu nedenle, alacaklıyı, daha sonra icra mahkemesince iptal edilebilecek bir takip 

yapmaya yönlendirmenin ne kadar isabetli bir görüĢ olduğu tartıĢmaya açıktır… 

Yukarıda -ilk bölümde
52

- belirttiğimiz gibi hakem kararları artık (yeni HMK ile 

birlikte) kesinleĢmeden icra edilebileceğinden dolayı (milli tahkime iliĢkin) bu konuya açıklık 

getirilmiĢtir. Ancak mevcut yasal düzenlemeye göre yabancı hakem (ve mahkeme) 

kararlarında kanımızca sıkıntı devam etmektedir. Tenfizi istenen kararın yabancı hakem 

kararı olması durumunda 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu da dikkate 

alınmalıdır. Her ne kadar 4686 sayılı Kanun‘un ―Ġhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz‖ baĢlığını 

taĢıyan 6. maddesi “ihtiyati haczin tahkim yargılamasından önce veya yargılama sırasında 

                                                 
50

 12. HD. 31.10.2003 T. E: 2003/17351, K: 2003/21363 (Kararın tam metni için bknz: http://www3.e-

uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Karar=62000) 
51

 Tenfiz kararlarının kesinleĢmeden takip konusu yapılamayacağına iliĢkin kararlar: 12. HD. 01.05.2003 

T. E: 2003/6719, K: 2003/9760 - 12. HD. 15.05.2001 T. E: 2001/7742, K: 2001/8565 - 12. HD. 20.02.2001 T. 

E:2001/ 2296, K: 2001/3187 - 12. HD. 02.10.1997 T. E: 1997/9301, K: 1997/9886 (Kararların tam metni için 

bknz: http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Karar=61932 ) 

52
 Bknz: Yuk. I-I 

http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Karar=62000
http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Karar=62000
http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Karar=61932
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istenebileceğini” ve son fıkrası
53

 “mahkemenin vereceği ihtiyati haciz kararının hakem veya 

hakem kurulu kararının icra edilebilir hale gelmesiyle ya da davanın hakem veya hakem 

kurulu tarafından reddedilmesi halinde kendiliğinden ortadan kalkacağını” belirtmekteyse 

de, aynı kanunun 15. maddesinin verilen ihtiyati haciz kararının ömrünün kısa olabileceğine 

yol açacağı kanaatindeyiz. “Ġptal davası ve hakem kararlarının icra edilebilir hale gelmesi” 

baĢlığını taĢıyan bu maddede ―Ġptal davasının açılmasının kendiliğinden hakem kararının 

icrasını durduracağı‖ belirtilmiĢtir. Bilindiği gibi hakem kararlarına karĢı sadece iptal davası 

açılabilir ve taraflarca hakem kararının “icra edilebilir” olduğuna iliĢkin belge istenebilmesi 

için iptal davasının reddine iliĢkin kararın kesinleĢmesi gerekmektedir.  

Gerek yabancı mahkeme gerekse yabancı hakem kararlarına dayanarak -tenfiz 

ilamı kesinleĢmeden- ihtiyati haciz verilebileceğinin kabul edilmesi durumunda, artık 

kesinleĢmeden takip konusu yapılamayan diğer ilamlar için de ihtiyati haciz talep edilmesi ve 

takibe geçilmesi gündeme gelecektir.  Sonuç olarak kesinleĢmeden takip konusu 

yapılamayacak olan tenfiz kararına (ya da takip konusu yapılamayacak olan baĢka bir ilama, 

örneğin; kesinleĢmemiĢ boĢanma veya taĢınmaza elatmanın önlenmesine iliĢkin ilamda yer 

alan yargılama giderlerinin tahsili için yapılan takipte) dayanarak ihtiyati haciz kararı alınması 

ve uygulanması, uygulamada problemler yaratacak bir çözüm Ģeklidir.  

Buna olanak tanıyan yüksek mahkeme kararlarında gerekçe olarak “ihtiyati haczin 

koĢullarını düzenleyen madde hükmünün bunu engellemediğinin ve ihtiyati haczi tamamlayan 

merasimin gerçekleĢip gerçekleĢmediği sonraki bir aĢama olduğundan hükme gerekçe 

yapılamayacağının” belirtilmesi de kanımızca yanlıĢ anlaĢılmaya müsaittir. Çünkü bir karar 

verilirken sonraki aĢamaların da değerlendirilmesi ve verilen kararın uygulanabilir olması 

zorunludur.  

“Ġhtiyati haczin icra takip iĢlemi olmaması nedeniyle ihtiyati haciz kararı 

verilebileceğini, tenfiz kararının kesinleĢmesine gerek bulunmadığını, tenfizine karar verilen 

ilamların Türk mahkemelerinde verilmiĢ ilamlar gibi icra olunacağını, alacağın ilama dayalı 

olması karĢısında muaccel olmadığının kabul edilemeyeceğini” belirten içtihada da benzer 

                                                 
53

 Tahkim yargılaması öncesi veya tahkim yargılaması sırasında taraflardan birinin istemi üzerine mahkemece 

verilen ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz kararı, hakem veya hakem kurulu kararının icra edilebilir hale 

gelmesiyle ya da davanın hakem veya hakem kurulu tarafından reddedilmesi halinde kendiliğinden ortadan 

kalkar. 
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nedenlerle katılamıyoruz. ġöyle ki, her ne kadar ihtiyati haciz yüksek mahkemece ―icra takip 

iĢlemi” olarak kabul edilemese de
54

 icra hukukunda önemli sonuçlar doğuran bir kurum 

olduğu tartıĢmasızdır. Tenfizine karar verilen ilamların Türk Mahkemelerince verilmiĢ ilamlar 

gibi icra olunabilmesi de ancak kesinleĢmesi halinde gerçekleĢecektir.  

Kanunda ―ilamların kesimleĢmeden icraya konulabilmesi‖ ilke olarak kabul 

edilmiĢken, bazı ilamların istisnai olarak diğerlerinden ayrılması ve kesinleĢmelerinin 

aranması bu ilamlara konu alacak ve hakların diğerlerine göre ayrıcalıklı olmasındandır. Bu 

ilamların kesinleĢmeden icra edilmeleri durumunda telafisi güç ve hakkaniyete aykırı 

sonuçların ortaya çıkabileceği düĢünülmüĢtür. Yabancı mahkeme (ve hakem) kararlarının icra 

edilebilmesi için kesinleĢmelerinin aranması da devletin hükümranlık haklarının gereği ve 

kamu düzenine iliĢkindir.  

TaĢınmaz mal ile ilgili ayni haklara iliĢkin (örneğin; taĢınmaz satıĢ vaadi sözleĢmesi
55

) 

veya kiĢiler hukuku ve aile hukukuna (örneğin boĢanma
56

) iliĢkin uyuĢmazlıklarda -

                                                 
54

 Doktrindeki egemen görüĢ ise -Yargıtayın aksine- ihtiyati haczin bir “icra takip iĢlemi” olduğudur (Bknz: 

http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403  veya UYAR, T. 

age. C: 10, s: 16869 vd. - POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 709 - KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C.3, s: 2510 -

 KURU, B. El Kitabı, s: 888 - BERKĠN, N. age. s: 408 - BERKĠN, N. Ġhtiyati Haciz, s: 15 - UMAR, B. Ġcra ve 

Ġflâs Hukukunun Tarihi GeliĢmesi ve Genel Teorisi, 1973, s: 196 vd. - BACANAK, A. Ġhtiyati Haciz ve Hacze 

ĠĢtirak Derecesi ―ABD.1971/4, s: 222‖ - ATAHAN, N. K. Ġhtiyati Haciz Müessesesinin Uygulamadaki ġekli 

(ABD. 1973/1, s:26 - DEYNEKLĠ, A./SALDIRIM, M. age. s: 5, dipnot: 8 - ÖZEKES, M. age. 1999, s: 254 -

 ALTAY, S. Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, C: 1, s: 236 – KARSLI, A. Ġcra Hukuku Ders 

Kitabı, 2010, s: 666 - Aynı doğrultuda: Adalet Bakanlığı HĠGM. 24.10.1967 T. 23/67 sayılı Mütalaası için bknz: 

UYAR, T. age. C:3, 2005, s:3696 vd - Aksi görüĢ için ise bknz:  ANSAY, S. ġ. Hukuk -Ġcra ve Ġflâs Usulleri, s: 

312 - BELGESAY, M. R.  age. s: 30 - ÖNEN, E. Ġhtiyati Haczin Kaldırılması Davası ―AHFD. 1980, S:1-4, 

s:251 vd.‖ (Bu görüĢe göre; ihtiyati haciz, dar ve teknik hukuki anlamda bir icra takip iĢlemi sayılmaz. Ġhtiyati 

haciz, asıl cebri icra iĢlemine yardımcı olan, güvence sağlayan, koruyucu nitelikte bir kurum, ancak bunun da 

ötesinde, bizzat icra takip iĢlemine dönüĢebilmeye elveriĢli bir icra çeĢididir...)  
55

 Bu konuda örnekleri çoğaltmak mümkündür: “„Tapu kayıtlarının iptali ve tescil‟ davaları”,”Mülkiyet hakkına 

dayalı olarak verilmiĢ olan elatmanın önlenmesine, tapu iptali ve tescile, taksime vb. iliĢkin ilamlar”, “„ġuf‟a 

davası sonucunda alacaklı adına Ģuf‟alı hissenin tescili‟ne dair ilamlar,” “Gemi siciline kayıtlı bulunan gemi 

üzerinde rehin hakkı tanınmasına iliĢkin ilamlar”,“„Ġntifa hakkı‟na iliĢkin ilamlar”,“„Mesken iken pansiyon 

haline dönüĢtürülen bağımsız bölüm ve eklentisinin eski hale dönüĢtürülmesi‟ne iliĢkin ilamlar”, “Cebri tescil 

davası sonucunda verilen ilamlar”, “TaĢınmaza iliĢkin „tavzih‟ kararları”,“TaĢınmazdaki mülkiyet 

uyuĢmazlığını da gideren istimlak ilamları” uyuĢmazlık konusu ilam kesinleĢmeden icra edilmezse de ihtiyati 

hacize de konu olamazlar. 
56

 Bu konuda örnekleri çoğaltmak mümkündür: “ 'Küçüklerin haklarının korunması amacıyla' kayyımlığa dair 

verilen ilamlar, “Kooperatifler Kanunu uyarınca verilen „kooperatiften çıkarma‟ kararları” -“„Adi ortaklığın 

feshi ile tasfiyesine karar verilmesi‟ne iliĢkin ilamlar”-“ġahsın hukukuna iliĢkin -tüzel kiĢiliğin organları ile 

ilgili- ilamlar”, “„Vesayete iliĢkin kararlar”,“„Markaya tecavüzün men‟i‟ hususunu içeren ilamlar”, “Haksız 

rekabetin önlenmesine iliĢkin ilamlar” “„Çocuklarla kiĢisel iliĢki kurulmasına‟ iliĢkin ilamlar”, “babalık davası 

sonucunda verilen ilamlar” kiĢiler hukukuna ve aile hukukuna iliĢkin uyuĢmazlıklar olup kesinleĢmeden icra 

edilmezlerse de bu uyuĢmazlıklar sırasında ihtiyati haciz istenmesi gündeme gelmeyecektir.  

http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403
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uyuĢmazlık konusu para olmadığı için- ihtiyati haciz istenemeyeceğinden zaten bahsettiğimiz 

sıkıntı yaĢanmayacaktır. Ancak yabancı mahkeme (hakem) kararları, SayıĢtay ilamları, Vergi 

mahkemesi ilamları, Ceza ilamlarının yargılama masraflarına iliĢkin hüküm fıkraları, borçlu 

lehine (aleyhine) tazminata hükmedilen menfi tesbit davalarında, ihtiyati haciz kararı da 

istenebileceğinden, benzer sıkıntıların bu ilamların icraya konulmasında da yaĢanacağı 

söylenebilir. Örneğin; menfi tespit davasını kazanan borçlu, lehine hükmedilen tazminat ve 

yargılama giderleri için ihtiyati haciz istediğinde (daha doğrusu; verilen ihtiyati haciz kararı 

uygulandıktan sonra -7 gün içinde- icra takibi yapmak istediğinde) menfi tespit ilamı 

kesinleĢmedikçe tazminat ve yargılama giderleri için ilamlı icra takibi yapılmayacağından, 

aynı sorunla karĢı karĢıya kalınacaktır. Tapu kayıtlarının iptali ve tescil davasını kazanan 

alacaklı, her ne kadar ihtiyati hacze konu alacak sadece ―bir para alacağı‖ olabileceği için 

ihtiyati haciz isteyemese de, ilamda yer alan avukatlık ücreti (yargılama giderleri ve 

eklentileri) için ihtiyati haciz istenmesi mümkün olduğundan, bu tür uyuĢmazlıklarda da 

uygulamada sıkıntılar yaĢanması muhtemeldir. Çünkü bu ilamların eklentileri de 

kesinleĢmeden icra edilemezler. 

V- Sonuç: 

 Ġcra ve iflas hukuku, alacaklının hakkına hızlı kavuĢması kadar borçlunun ve üçüncü 

kiĢilerin menfaatlerinin de korunmasını amaçlar. Alacaklı ile borçlunun karĢıt menfaatlerinin 

dengelenmesi ise oldukça güçtür.
57

 Ġhtiyati haciz prosedürünün de baĢında, ağırlıklı olarak 

alacaklı lehine olan menfaat dengesi, ihtiyati haciz kararından ve özellikle uygulanmasından 

sonra, borçlu lehine ağırlık kazanmaktadır.
58

 Geçici bir himaye sağlayan ihtiyati haczin uzun 

süre devamı da uygun görülmemiĢtir.
59

 Bu sebeplerden ötürü, uygulamada yukarıda 

değindiğimiz sıkıntıları doğuracak kimi konuların aydınlatılması faydalı olacaktır. Elbette 

“ihtiyati haczin alacağa iliĢkin Ģartları” arasında -7 günlük sürede- ―takip konusu yapılacak 

olan ilamın kesinleĢmeden icra edilebilecek olan ilamlardan olması‖ yer almamaktadır. 

Ġhtiyati haciz kararının verilmesi, özellikle günümüz borçlularının hızlı hareket ederek mal 

                                                 
57

 Günümüzde -özellikle mal beyanı, karĢılıksız çek vb. konularda- yapılan yeni düzenlemelerle, alacaklının 

elinden birer birer silahlarının alındığını ve bu dengenin borçlu lehine büyük ölçüde bozulduğunu söylemek 

mümkündür.  
58

 Bknz: ÖZEKES, M. age. s: 23 
59

 Bknz: BERKĠN, N. Ġhtiyati Haciz, s: 81, ÖZEKES, M. age. s: 23 vd., DEYNEKLĠ, A./SALDIRIM, M. age. 

s: 158 vd.   
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kaçırma, kanun boĢluklarından yararlanma ve yargılamayı oyalama konularındaki eğilim ve 

baĢarıları dikkate alındığında, hakkaniyete daha uygun da görülebilir. Ancak yürürlükteki 

düzenlemede, kesinleĢtikten sonra takip konusu yapılabilecek olan 

ilamların, takip  tarihinde  kesinleĢmiĢ olması gerektiğinden ve aksi takdirde, takip konusu 

ilam takip sırasında kesinleĢmiĢ dahi olsa, yapılan takibin iptali gerektiğinden, bahsi geçen 

durumlarda ihtiyati haciz kararı verilmesinin sağlıklı olmayacağı kanısındayız.  

 ―Ġhtiyati haciz kararı‖ verilirken, ―ihtiyati haczi tamamlayan merasim‖den tamamen 

bağımsız olarak bir değerlendirme yapılması, beraberinde açılan takibin Ģikayet yolu ile 

iptalini doğurabileceğinden, ĠĠK. 257 vd.‘nda konuya açıklık getiren bir düzenleme yapılması 

yerinde olacaktır. Tahkimi teĢvik amacıyla hakem kararlarını ―verildiği anda icra edilebilir‖ 

hale getiren yeni HMK.‘nda olduğu gibi, kesinleĢmeden icra edilebilecek olan ilamların 

yeniden gözden geçirilmesi ve ilgili kanunlarda düzenlenmesi de faydalı olacaktır. 
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BARTER SĠSTEMĠ 

Gizem GÜCÜYETER

 

GĠRĠġ 

 A. GENEL OLARAK BARTER SĠSTEMĠ 

 Ekonomik hayatta, özel olarak ilgilenen kesim dıĢında sıkça karĢımıza çıkan bir sistem 

olmayan barter, tanımlanması gerektiğinde bize nispeten tanıdık gelen ―trampa‖dan yola 

çıkılarak tanımlanmaya çalıĢılmaktadır. Oysaki trampadan, değiĢim aracı olarak paranın 

kullanılmaması ortak özelliği dıĢında, hukuki açıdan neredeyse daha temelinden 

ayrılmaktadır. Nitekim belki de trampa, verimli ekonomik dolanımın devamını sağlamakta 

yeterli görülseydi barter sistemine ihtiyaç duyulmayacaktı. Bu açıdan baktığımızda trampanın 

kısırlığı ve yetersizliği, benzer mantıkla - ki paranın değiĢimin aracı olmaması barterde de 

hedeftir – oluĢturulmuĢ barter sisteminin, ekonomik kriz dönemlerinde çözüm yolu olarak 

geliĢtirilmesi sonucunu doğurmuĢtur diyebiliriz. 

 Çok taraflı iliĢkiler ağı olan barter sistemi, bütünüyle sözleĢme serbestisi ilkesine 

dayanılarak oluĢturulmuĢ ve hiçbir kanunda düzenlenmemiĢtir. Kesinlikle ―çok taraflı bir 

hukuki iĢlem olan barter sözleĢmesi‖ ne dayanmamaktadır. Üstelik bu ifade doğru olmamakla 

birlikte borçlar hukukunun genel mantığına da ter düĢmektedir.  

 Borçlar Kanunu‘nda tarif olunmamıĢ “hukuki iĢlem” ile Medeni Kanun‘ca hukuki 

iĢlem yapabilme ehliyetini haiz bütün bireyler diğerleriyle hukuki iliĢkilerini kurar ve 

düzenlerler. B.K. 1. Maddesindeki irade açıklaması kavramı yapılmak istenen bu hukuki 

iĢlemin kurucu unsuru olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 Hukuki iĢlemler tek taraflı ve iki veya çok taraflı; çok taraflı hukuki iĢlemler sözleĢme 

ve karar; sözleĢmeler ise tek tarafa borç yükleyen, iki tarafa borç yükleyen, çok taraflı 

sözleĢmeler olmak üzere ayrılarak incelenmektedir. Çok taraflı sözleĢmeler ortaklık(Ģirket) 

sözleĢmeleridir. 

 Ayrımları dikkatlice incelediğimizde, anlarız ki üç köĢeli bir iliĢkiyi barındıran barter 

sisteminde üç tarafın da hukuk sahası etkilendiği halde, tek bir hukuki iĢlemle üç tarafın 

birbirine borçlu veya birbirinden alacaklı olması gibi bir durum söz konusu olmadığı için, 

kolaylıkla, ikiden çok taraflı bir hukuki iĢlem mevcut değildir diyebiliriz. 
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 Gündelik yaĢamdaki hukuki iĢlemlerde birincil önemde olan ―para‖nın, barter 

sisteminde aynı önem ve nitelikte bir değiĢim aracı değil, yalnızca değer belirleme aracı 

olması barter sisteminin sağlıklı kurulması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Çünkü 

paranın son çare olarak iĢlemlere dahil olması mantığıyla hareket eden bu sistem, 

alıĢkanlıkların dıĢında bir ticaret anlayıĢına sahiptir ve kendine özgü bu yapısını sağlıklı bir 

iĢleyiĢle birlikte koruması oldukça zordur. 

 ÇalıĢmada yukarıdaki kısa açıklamalar çıkıĢ noktası alınarak bünyesinde farklı hukuki 

iĢlem türlerini barındıran barter sistemi, barındırdığı sözleĢmelerin özellikleri ve sistemin 

iĢleyiĢi borçlar hukuku anlamında ayrı ayrı değerlendirerek anlatılmaya çalıĢılacaktır. 

 B. TARĠHÇE 

Ekonomik kriz dönemlerinde küreselleĢmenin getirdiği rekabet koĢulları ve piyasa faiz 

koĢullarında meydana gelen değiĢmenin vadeli alım-satımdaki olumsuz etkisi nakit para 

kullanımının tercih edilmemesi sonucunu doğurmuĢtur.
60

 

 Barterin çıkıĢ nedeni ekonomik krizlerdir. Birinci dünya savaĢının devam eden 

etkisiyle, 1930‘larda yaĢanan ekonomik krizlerde çekilen nakit para sıkıntısı sonucu ilk olarak 

Ġsviçre‘de WIR(Barter) Sistemi örgütlenip hayata geçmiĢtir ve günümüzde de devam 

etmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri, Almanya ve Ġngiltere de bu sistemi sonradan da olsa 

kullanmaya baĢlamıĢlardır. Para kullanılmadan eldekilerin değiĢ-tokuĢu iĢleyiĢiyle, hemen 

hemen hepsi iki taraf arasında yapılan karĢılıklı ticaret türleriyle benzerlik gösteren barter 

sistemi, onlardan farklı olarak üç köĢeli bir iliĢki ağına sahiptir.
61

  

 Ticaretin doğası gereği, ekonomik refah, sözleĢmelerle edim değiĢ tokuĢu 

yapılmasının baĢlıca sebebi ve edim sunan tarafın ulaĢmak istediği nihai amaçtır. Ekonomik 

refahın simgesi paradır. Para, ekonomik, hukuksal ve tanımı oldukça tartıĢmalı bir 

kavramdır.
62

 Ancak gündelik yaĢamda para, teorideki niteliksel tartıĢmaların dıĢında, en yalın 

hukuki iĢlemlerde ödeme aracı olarak yüksek oranda tercih edilmektedir.  

Para, “EĢyanın değerini ölçmek üzere değiĢim aracı olarak kullanılmakta olan satağa 

çıkarılan kâğıt ya da madensel değiĢim aracı. Değer ve eder ölçüsü birimi‖
63

 olarak nesneye 

                                                 
60 ARZOVA, S.Burak, Barter ĠĢlemleri ve MuhasebeleĢtirilmesi, sf.1, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO 
61 BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.(8,9), ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 
62 FÖGEN, paranın ekonomik yönünün hukuksal yönünden daha güçlü olduğunu belirtmektedir (§1 I. 1). LAUTNER‘e göre ise para aslında 

hukuksal değil ekonomik bir kavramdır; tam karĢılığı bulunmadığı için spesifik hukuksal ifadelerle (ödeme aracı gibi) ne anlama geldiği 
anlatılmaktadır (s.117-118). (Naklen: BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.32, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası) 
63 BSTS / Tecim, Maliye, SayıĢmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü 1972 
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dayalı tanımlandığı gibi; ―Bir ekonomide genel kabul gören, değiĢim aracı, değer koruma 

aracı ve hesap birimi iĢlevlerine sahip varlık.‖
64

 tanımıyla para kavramına daha geniĢ bir 

çerçeve kazandırıldığını görebiliriz. 

Yukarıdaki tanımlardan yola çıktığımızda aslında paranın bir üst baĢlık olduğu 

tespitini yapabilir ve barter sisteminin bu üst baĢlığın hangi alt baĢlığına göre iĢlem yaptığını 

bu tespitimizden yola çıkarak çalıĢmanın devamında irdeleyebiliriz.  

Belirttiğimiz nedenlerle, kısaca büyük çaptaki ekonomik yetersizliklerden doğan bu 

sistemin, nakit para değiĢimi değil fakat üyelerin mal/hizmet sunumu veya edimlerine dair 

borç ve alacak kayıtları için tutulan cari hesapta bir Ģekilde para kavramına ihtiyaç duyacağı 

açıktır. 

 I. BARTER SĠSTEMĠNĠN TRAMPA VE SATIMLA ĠLĠġKĠSĠ 

 Paranın bu sistemde bir değiĢim aracı olarak değil, sadece mal veya hizmetin değerinin 

belirlenmesinde kullanılmasının akla ilk anda ―trampa‖ iliĢkisini getiriyor olması doğal 

karĢılanabilirse de hukuki terminoloji açısından bakıldığında uluslar arası ticarette ―mal 

takası‖ kavramının kullanılması doğru görülmemektedir.  

Takas, hukuksal bir kavram olarak önceden kurulmuĢ bir hukuki iliĢkinin taraflarının, 

belirli koĢulların varlığı durumunda, haklarını korumak adına sahip olduğu bir savunma 

olanağı, bir def‘idir.
65

 Ġki kiĢi arasındaki aynı cinsten karĢılıklı borçların, bunlardan birinin tek 

taraflı beyanıyla sona erdirilmesi olarak da tanımlanabilmektedir. Takas bildirimi, takasın 

Ģartlarının oluĢmasından (takas hakkının doğumundan) sonra yapılabilir.
66

 Özetle önceden 

mevcut bir borç iliĢkisinin bulunması gerekmektedir. 

 Tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerden trampada edim değiĢimi açısından 

taraflardan birinin vermeyi üstlendiği bir mal (taĢınır, taĢınmaz) ya da hakka karĢılık diğer 

taraf da baĢka bir mal ya da hak vermeyi üstlenmektedir.
67

 

 818 sayılı Borçlar Kanunu 232. Maddesinde trampanın satım hükümlerine tabi olduğu 

açıkça söylenmiĢtir. Kanunda bir sözleĢme tipi olarak açıkça düzenlenen trampada taraflardan 

her biri vermeyi taahhüt ettiği Ģeye karĢı satıcı ve kendisine verilmesi taahhüt edilen Ģeye 

karĢı da alıcı hükmündedir. 

                                                 
64 BSTS / Ġktisat Terimleri Sözlüğü 2004 
65 Ayrıntılı bilgi için bkz. BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.3, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası  
66 REĠSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, sf.(364-365), Ekim 2006/Ġstanbul, 19.Bası 
67 ZEVKLĠLER, Aydın, Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkiler, sf.139, 2008/Ankara, GüncellenmiĢ 10. Bası 
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 “Satım sözleĢmesi; alıcının vermeyi yükümlendiği bir miktar para karĢılığı, satıcı 

yönünden satım konusu malı alıcıya teslim ederek mülkiyeti ona geçirme borcunu doğuran bir 

sözleĢmedir.”
68

 Satım sözleĢmesinin kurulmuĢ sayılabilmesi için edimlerin ifasının 

gerçekleĢtirilmesi gerekmez, henüz ifa söz konusu değilse tarafların Ģahsi talep hakkı 

mevcuttur diyebiliriz.
69

 Buna ek olarak B.K. md. 182/II‘ de tarafların, aksi 

kararlaĢtırılmadıkça, borçlarını aynı zamanda ifa etmeleri gerektiği açıkça düzenlenmiĢtir. 

 Barter sistemindeki üyeler arası sözleĢmelerde, kuruluĢ aĢamasında iki taraflı gibi bir 

görünümle karĢılasak da niteliksel olarak ne satım ne de trampa gibi edim sunan tarafın, 

sözleĢme yaptığı diğer taraftan bir karĢı edim alacağı bulunmaktadır. Bu nedenle yapılan 

sözleĢmeleri satım olarak değerlendirip kanun hükümlerinin bu değerlendirme sonucu 

doğrudan uygulanabilirliğini savunmak bizi teorik hatalara götürebilir. 

 Barter uygulamasında mal/hizmeti sunan üye satıcı, mal/hizmet talebine kavuĢan üye 

alıcı olarak nitelendirilmektedir.
70

 Bu aslında satım sözleĢmesi olmayan bir hukuki iĢlemin 

taraflarının yanlıĢ adlandırılmasıdır diyebiliriz. Kaldı ki üyeler arası sözleĢmeler satım 

sözleĢmesiyle sınırlandırılamaz. Üyelerin arasında yaptıkları sözleĢmeler vekâlet, hizmet, eser 

gibi kanunda düzenlenmiĢ herhangi bir sözleĢmenin unsurlarını barındırabilir.
71

 

II.  BARTER SĠSTEMĠ VE SĠSTEM ĠÇĠNDEKĠ ĠLĠġKĠLER  

 A. BARTER SĠSTEMĠNDEKĠ ÜÇ KÖġELĠ ĠLĠġKĠ VE ĠLĠġKĠNĠN TARAFLARI 

 Barter sistemini anlayabilmek için karĢımıza çıkan üç köĢeli iliĢkiyi iki ayrı kısma 

ayırarak incelememiz gerekir.  

Ülkemizde fazla yaygın olmayan bu sistemde, öğreti ve uygulamada havuz olarak da 

isimlendirilen, mal veya hizmet sunumunun gerçekleĢtiği sahanın sahibi barter Ģirketidir. 

Mal/hizmet ihtiyacını karĢılamak isteyen gerçek veya tüzel kiĢiler bu sahada yer almak için 

barter Ģirketiyle üyelik sözleĢmesi yaparlar ve sözleĢmede kararlaĢtırılan edimlerini (üyelik 

aidatı, teminat gösterecekse teminat v.s.) ifa ederek sahaya dâhil olup - yine üyelik 

sözleĢmesince gerekli koĢulları sağlayarak - herhangi bir üyeden elde ettikleri mal/hizmet 

karĢılığında, herhangi bir üyeye mal/hizmet arz etmek durumundadırlar. 
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ĠĢleyiĢe baktığımızda karĢımıza doğrudan iki ayrı hukuki iĢlem çıkmaktadır. Birincisi 

barter Ģirketiyle yapılan üyelik sözleĢmesi; ikincisi üyeler arasındaki mal/hizmet sunumunu 

ihtiva eden sözleĢmeler. Bu iki ayrı hukuki iĢlem sonucunda üç ayrı taraf da bir Ģekilde 

ekonomik bir iliĢki içine girmektedirler.                                                                                      

 

 

B. ORGANĠZASYON ġĠRKETĠ VE ġĠRKETĠN ÜYELERLE ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠNĠN HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 

1. ORGANĠZASYON ġĠRKETĠ 

 a.ġirketin Sistemdeki Rolü 

 Barter sistemini iĢleten ve organize eden kurum bir barter firmasıdır.
72

 Organizasyon 

Ģirketi olarak da adlandırılabilen bu kurumun kurduğu sistem aslında sözleĢme yapmak 

isteyen üyeler için bir sahadır ve üyeler bu sahada kaynağını irade serbestîsinden alarak 

diledikleri unsurları içeren hukuki iĢlemler yapabilirler.
73

 

 Üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢiler organizasyon Ģirketiyle, sisteme giriĢin ilk 

kuralı olan üyelik sözleĢmesini yaparlar.
74

 Organizasyon Ģirketi üyelik iliĢkisinde farklı 

aĢamalarda farklı hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır. 

  b.Barter Havuzunda Arz edilen Malın Ġcap Yönünden Niteliği 

 Saha, diğer adıyla barter havuzu, sistemin bütünü açısından üyelere sunulan mal 

ve/veya hizmetlerin çeĢitliliğini, aleni icap oluĢturan ürünler bütününü ifade eder mi? 

 ―Ġcap, icap sahibinin sözleĢme yapma iradesini (iĢlem sonuç iradesini) muhataba 

bildiren, açıklayan irade beyanıdır.‖
75

 Bu tanımdan yola çıkılarak icabın bir tarafın karĢı 

tarafa yönelttiği sözleĢme yapma teklifini içeren çağrı olduğu sonucuna varabilirsek de sadece 

bu tanımla organizasyon Ģirketinin kurup düzenlediği iĢlem sahasına sunulan ürünlerin icap 

oluĢturup oluĢturmadığı konusunda doğru bilgiye ulaĢamayabiliriz.  

 Ġcabın, karĢı tarafa ulaĢma; sözleĢmenin objektif ve sübjektif yönden esaslı noktalarını 

kapsama; hukuki sebebi içerme; icabı yapanın ciddi, icabıyla bağlanma niyetinde olması gibi 
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belli koĢulları vardır.
76

 Ġcabın en önemli etkisi B.K. md.2/I, 3‘ten yola çıkarak 

görebileceğimiz bağlayıcılıktır.
77

 Bağlanma süresi icapçı tarafından belirlenmezse, yasanın 

yedek hükümleri göz önünde tutularak saptanacak ve durum hazırlar veya hazır olmayanlar 

arası sözleĢme görüĢmeleri açısından farklılık taĢıyacaktır.
78

 

  B.K. md. 7/II‘ de : ― Tarife ve cari fiyat irsali icap teĢkil etmez‖ aynı maddenin 

üçüncü fıkrasında ise: ―Semenini göstererek emtia teĢhiri, kaideten icap addolunur.” Türk 

Borçlar Kanunu‘nda ise aynı konu md.8/II‘de düzenlenmiĢtir. Bu maddeye göre: ―Fiyatını 

göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi 

açıkça veya kolaylıkla anlaĢılmadıkça öneri sayılır.‖ 

 Yürürlükte olan Borçlar Kanunu‘nun ilgili hükümlerine baktığımızda fiyat listesinin 

icap oluĢturmadığı açıktır. Fiyat listesini de içinde barındıran arz listesi bir yandan mal 

ve/veya hizmetin niteliklerini de belirtir. Edim talep eden taraf da bu niteliklere ve fiyata 

bakarak talep ettiği edimle sunulan edimin aynı olup olmadığını kontrol edecek, uyuĢması 

halinde edim sunan tarafa talebini bildirecektir. Edim talep eden tarafın talebini bildirmesi 

sunan tarafın sunumuyla belirlediği koĢulları aynen kabul beyanını da içeriyorsa o zaman 

edim sunanın yaptığı icap, edim talep edeninki de kabul olacaktır. 

 Kabul beyanı yenilik doğuran bir hakkın kullanılmasıdır. Eğer Ģartlı kabul söz 

konusuysa veya kabul beyanının icabın içerdiği esaslı noktalarda bir değiĢiklik getirmesi söz 

konusu olursa bu durumda yeni bir icap söz konusu olabilir.
79

 

 Ġcabın Ģekli hakkında kanunda düzenleme yoktur. Burada da Ģekil serbestisinin geçerli 

olduğu söylenebilir. BK md.11, 16 (TBK md. 12,17) dan yola çıkarak eğer kurulacak olan 

sözleĢme kanuni veya iradi olarak bir Ģekle bağlanmıĢsa icap da bu Ģekle bağlı yapılmalıdır.
80

 

Bu durumda taĢınmaz satıĢını konu edinen üyeler arası bir sözleĢmede mal olarak taĢınmazını 

sunan tarafın yaptığı icap olamayacaktır, icaba davet (BK md.7) niteliğinde olacaktır. 
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 Ġcap karĢılıklı irade beyanlarından, zaman olarak daha önce yapılandır.
81

 Belirli kiĢi ya 

da kiĢilere veya herkese yöneltilebilir. Birinci durumda ferdi, ikinci durumda aleni icap 

oluĢturur.
82

 

 Uygulamada, üyelerin havuza getirdiği mal ve/veya hizmetlerle bunların değerine 

iliĢkin bir liste oluĢturulup çoğaltılarak bilgisayar ortamında üyelere ulaĢtırılmaktadır.
83

 

Üyelerin değiĢen sayısı, ilk bakıĢta belirli bir kiĢi sayısına yöneltilmiĢ gibi görünen 

sunum(arz) listesinin aslında herkese gönderildiğini söyleyebiliriz. Çünkü yeni üyeler de 

sisteme dâhil olduklarında bahsettiğimiz listeye ulaĢırlar. Talep ettikleri mal ve/veya hizmet 

için onu sunan tarafa sözleĢme yapmak istediklerini bildirirler, ki burada icapla uyumlu kabul 

gerçekleĢmiĢ oluyor diyebiliriz 

  Yukarıdaki bilgiler ıĢığında değerlendirmemiz gerekirse, sadece üyelerin ulaĢabildiği 

ilgili barter organizasyonunun arz listesi ürünlerin niteliklerini ve fiyatını belirtmektedir. 

Mevcut kanunumuzun günümüzün ticari hayatına yetemeyiĢi sebebiyle arz listesinin tarife ve 

cari fiyat listesi tanımlarının içine sıkıĢtırılıp sıkıĢtırılamayacağı, kısaca icap olup olmadığı 

tartıĢması TBK‘ deki yeni düzenlemeyle önemini nispeten yitirmiĢtir. 

 2.ÜYELĠK SÖZLEġMESĠNĠN KURULMASI, HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ VE 

BARINDIRDIĞI UNSURLAR 

 Üye olunmak istenen sistemin kurucusu organizasyon Ģirketi olduğu için doğal olarak 

üyelik sözleĢmesinin tarafları organizasyon Ģirketi ve üye olmak isteyen gerçek/tüzel kiĢiler 

olacaktır. Üyelik sözleĢmesinin geçerli olarak yapılmasıyla üye sahaya adım atar.
84

. 

 Yasada düzenlenmemiĢ olan üyelik sözleĢmesi, bir yönüyle sistemin yapısını 

açıklamakta ve genel ilkelerle çalıĢma esaslarını içermektedir. Aynı zamanda mal ve/veya 

hizmet sunumundan yararlanabilmeyi sağlayan üyelik sıfatı karĢılığında belirli bir bedel 

öngörülmektedir. Sistemin iĢleyiĢinin temel ilkelerini koyması, çatısını kurması yönünden 

çerçeve, taraf edimleri açısından (barter organizasyon Ģirketinin üyeler adına hesap açması ve 

önceden yapmıĢ oldukları sözleĢmelerle elde ettikleri mal ve/veya hizmet talep haklarını 

kiĢilerin hesaplarına kaydetmesi, onlar için sunumların listesini çıkarması karĢılığında da 

üyenin üyelik bedeli ödemesi v.b.) karma sözleĢme, karma sözleĢmelerden de kombine 
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sözleĢme niteliğindedir.
85

 
86

 O halde karma sözleĢmelerden olan üyelik sözleĢmesinde taraflar 

arasında uyuĢmazlık çıkarsa seçilen teoriye göre çözüm arayıĢı içine girilir.
87

 

  

 Burada çerçeve sözleĢmelerle ilgili bir ayrıntıyı belirtmek gerekirse, çerçeve nitelikli 

olduğu için, üyelik sözleĢmesini baĢka bir kategoriye sokma zorunluluğu bulunmadığı 

görüĢleri olduğu gibi; sadece karma sözleĢme niteliğine sahip olduğu görüĢü de mevcuttur. 

Aslında bu iki görüĢ birbiriyle çatıĢma içerisinde değildir. Ancak karma diyerek sınırlamak 

doğru olmadığından çerçeve niteliğinde de oluĢu içeriğini daha doğru anlamamızı 

sağlamaktadır. Üstelik çerçeve olmasına rağmen ve çerçeve sözleĢmeler edim değiĢimi 

içermemesine rağmen, bu durum çerçeve nitelikteki üyelik sözleĢmesiyle taraflara hak veya 

yükümlülük yüklenemeyeceği anlamına gelmemektedir. 
88

 

 Yukarıda hukuki niteliği tanımlanmaya çalıĢılan üyelik sözleĢmesinde çeĢitli sözleĢme 

tiplerinin unsurları yer almaktadır. Tellalık, vekâlet ve cari hesap sözleĢmelerin unsurları 

aĢağıda kısaca açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 Tellallık barter sisteminde sözleĢme yapmak isteyen iki tarafı bir araya getirme 

aĢamasında devreye girmektedir. Adi iĢler için Borçlar Kanunu; ticari iĢler için Türk Ticaret 

Kanunu‘nda düzenlenmiĢtir. Borçlar Kanunu‘nun ilgili maddelerine baktığımızda; kural 

olarak vekalete iliĢkin hükümlerin uygulandığı tellalık sözleĢmesinde tellal ancak yaptığı 

faaliyet sonucunda sözleĢme kurulursa ücrete hak kazanır.(BK. md.404 bu anlamda ―akdin 

icrasına tavassut etmeğe…‖ denilerek farklı görüĢlerin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur.)
8990

 

TBK ile bu durum md.520‘de sözleĢmenin kurulması halinde denilmek suretiyle açıklığa 

kavuĢturulmuĢtur. 
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 Ancak bu tartıĢmalar bize ıĢık tutmamaktadır çünkü genel olarak ticaret Ģirketi 

türlerinden biri olan anonim ortaklık olarak kurulan
91

 barter organizasyon Ģirketi TTK md.18 

(YTTK md.16) anlamında tacir sayıldığından, barter sisteminin iĢleyiĢindeki bir iĢ veya 

hizmet gördükleri zaman, iĢ gördükleri kiĢi tacir olsun ya da olmasın uygun bir ücret 

isteyebileceklerdir.
92

  Bu nedenle tellalık ücretinin de üyelik ücreti içine dahil olduğu .  

 Üyelik sözleĢmesinde yer alan organizasyon Ģirketinin edimler demeti içinde; üyelerin 

sisteme giriĢlerini sağlamak, ödemeleri kabul etmek, üyelerin arz ve talep bilgilerini oluĢturup 

üyelere bildirmek, somut sözleĢmeler öncesi hesap durumlarını kontrol etmek, iĢlem onayı 

vermek, kendisine bildirilen iĢlemleri hesaplara kaydetmek, üyelerin havuza getirdikleri 

mal/hizmet fiyatlarını piyasaya uygunluk açısından denetlemek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni 

üyeler için araĢtırma ve çalıĢmalar yapmak iĢleri vardır.
93

 Bunun karĢılığında ise üyeler 

sadece belli bir ücret ödeme borcu (üyelik bedeli) altına girerler. 

 Yürürlükte olan Borçlar Kanunumuzun 387. Maddesini gözeterek Ģunu söyleyebiliriz; 

vekâlet unsuru üyelik sözleĢmesinin yapılmasıyla devreye girer ve üyelik devam ettikçe 

vekalet kavramı sözleĢmenin icrasının bir parçası olarak devam eder. 

 Vekâlet sözleĢmesinin md.306‘daki tanımı gereğince vekilin sonucu garantileme 

zorunluluğunun bulunmadığı ve sözleĢme veya teamül varsa ücrete hak kazandığını kolayca 

görebilmekteyiz. Bu hükmün varlığı barter sisteminde, organizasyon Ģirketinin üyeler 

arasındaki sözleĢmelerin kurulması aĢamasında kurulmasını sağlamak açısından bir 

yükümlülüğü bulunmadığını görebilmemizi sağlamaktadır. 

 Cari hesap sözleĢmesi Türk Ticaret Kanunu‘nda 87-99. maddeler arasında 

düzenlenmiĢtir.―Cari hesap sözleĢmesi; iki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan 

dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karĢılıklı olarak vazgeçip bunları kalem 

kalem zimmet ve matlup biçimine çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak artığı 

isteyebileceklerine iliĢkin sözleĢmedir.‖
94

 

 Barter sistemindeki cari hesap iĢleyiĢi, iĢ ve hizmet iliĢkisinden kaynaklanan borç ve 

alacak bakiyesi para hareketlerinin izlendiği özgün bir hesap türü olarak da tanım 
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bulmaktadır
95

 ve bu tanımla kolayca denilebilir ki kendine özgülük gösterir, hukuki tanımıyla 

birlikte hemen değerlendirme yapmak doğru sonuca götürmeyebilir çünkü buradaki cari hesap 

kavramı iĢleyiĢin uygulamadaki adıdır.BK. Md. 18 doğrultusunda denilebilir ki adlandırma 

yargıcı bağlamayacak ve tarafların gerçek amaçları araĢtırılacaktır.
96

 

 Bu tür bir iĢleyiĢin sebebi aslında vekâlet unsurunu anlatılırken verilen örnek 

yükümlülüklerin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi açısından yarar sağlayacaktır. Edim 

talep eden üyenin, önceden sunmuĢ olduğu edime karĢılık bir alacak hakkının doğum 

doğmadığı bu sayede anlaĢılabilecektir. 

 Buradaki cari hesap iki ayrık durumu içermektedir. Hem üyeler arasında mevcut olan 

karĢılık iliĢkisi çerçeve sözleĢmenin tarafı olmakla gerçekleĢmektedir hem de cari hesap 

ikiden fazla kiĢi arasında tutulmaktadır.
97

 

 3. BARTER ĠġLEMLERĠNĠN HÜKÜM VE SONUÇLARI 

 Barter üyeleri üyelik sözleĢmesi gereğince para borcu altına girerler. SözleĢmede 

hüküm bulunmaması durumunda Borçlar Kanunu‘nun ifa ile ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

Söz konusu olan para borcunda BK. Md.74 ve BK. Md. 2/I birlikte değerlendirilerek varılacak 

sonuç; sözleĢmenin asli edimlerinden olmayan ifa yeri ve zamanının taraflarca 

belirlenmemesi sözleĢmenin geçerliliğini etkilemeyecek, borcun konusu para olduğu için de 

borç doğar doğmaz ifanın istenmesi de mümkün olacaktır.
98

 

 Uygulamada organizasyon Ģirketinin yükümlülüklerinin icra edilmesi için üyelerin 

üyelik bedelini ödemesi geciktirici koĢulu gelmektedir (Aksi halde bedeli ödemeyen üye, 

diğer üyelerle sözleĢme yapamamaktadır.). Bu nedenle karĢılıklı borç yükleyen bir sözleĢme 

bulunmasına rağmen, üyeler hiçbir zaman ödemezlik def‘inden yararlanamayacaktır.(BK. md. 

81)
99

 

 Ġfa zamanının genel olarak belirtilmediği üyelik sözleĢmesinde de klasik 

sözleĢmelerde olduğu gibi muaccel borçlarının ifasını ihtar etmeleri gerekir. BK. md.101‘ den 
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yararlanılacaktır. Özellikle barter organizasyon Ģirketi açısından örneğin üyelik bedeli 

ödendiği halde cari hesap açılmamıĢ olması durumunda ihtar edilmesi gerekir.
100

 

 Yan edimler, asli edime oranla tali ve tabi bir nitelik taĢımalarına rağmen asli edimin 

ulaĢmak istediği amaçtan farklı bir amaç ve içeriğe sahip olduğu için, borçlu yönünden bir 

yükümlülük, alacaklı açısında da bir hakkı ifade ettiği belirmiĢ olan EREN, alacaklının yan 

edim yükümlülüklerini gerektiğinde asli edim yükümlülüğünden bağımsız talep ve ifasını 

dava edebileceği görüĢündedir. 

 Organizasyon Ģirketinin edimleri yukarıda verdiğimiz örnekler üzere gördüğümüz gibi 

genellikle iĢ görme niteliğindedir, sözleĢmelerdeki bu iĢ görme edimleri ise güvene dayalı 

oluĢturulmuĢtur. Buradaki iĢ görme edimleri vekalet ve tellalık sözleĢmelerinin edimleridir. 

  

 Organizasyon Ģirketinin, sürekli borç iliĢkisinin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya 

baĢlamasından sonraki (üyelik bedelinin ödenmesi ve cari hesabın açılmasıyla baĢlayan, 

üyeliğin sonuna kadar devam eden) dönemde iĢ görme edimlerini yerine getirirken temerrüde 

düĢmesi durumunda alacaklı üyenin geçmiĢe etkili olarak sözleĢmeden dönmesi bazı 

sakıncalar doğurabileceği için bu geleceğe etkili fesih kabul edilmektedir.
101

 

  BK. Md.386 vekalet sözleĢmesinin tarifini yapmıĢtır. Md.386/II‘ de ise “Diğer akitler 

hakkındaki kanuni hükümlere tabi olmayan iĢlerde dahi vekâlet hükümleri cari olur” diyerek 

kanunda düzenlenmiĢ diğer iĢ görme sözleĢmelerinin unsurunu oluĢturmayan iĢler için de 

vekâlet hükümlerinin uygulanacağını hüküm altına almıĢtır. TBK‘ da bu konu 502.md. de 

düzenlenmiĢtir. Yeni kanunun düzenlemesindeki “niteliklerine uygun düĢtükleri ölçüde” 

ifadesi kıyas yoluyla uygulama için yapısal özelliklerin de dikkate alınacağını ifade 

etmektedir. Kıyas yoluyla uygulanacak düzenleme bulunmadığında ise doğal olarak Borçlar 

Kanunu‘nun genel hükümlerinden yaralanmak gerekecektir. 

 4.BARTER ĠLĠġKĠSĠNĠN SONA ERMESĠ 

 a. Ġfa ile 

 Ġfa borçlanılan edimin niteliğine göre bazen edim fiilinin yerine getirilmesi bezen de 

edim sonucunun yerine getirilmesi olarak ifade olunur. Örneğin gönderilen malın gönderilmiĢ 

olmasıyla değil alıcının mülkiyet ve zilyetliğine geçmesiyle borcun ifası edim sonucu 
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81 

 

gerçekleĢmiĢ olur. Oysa hizmet sözleĢmelerinde edim fiilinin yerine getirilmiĢ olması borcun 

ifasıdır.
102

 

 ĠliĢkinin devamı sürecinde borçlu borcunu gereği gibi ifa etmemiĢse buradaki asli 

edim borcu tazminat borcuna dönüĢecektir.
103

 BK.96 v.d. hükümleri uyarınca organizasyon 

Ģirketi ancak kusuru bulunmadığını ispatla sorumluluktan kurtulabilecektir. 

 Ġfa, borç iliĢkisini sona erdirir. Ancak sürekli borç iliĢkisini beraberinde getiren üyelik 

sözleĢmesi açısından belirli dönemlerde ifa edilen borçlar iliĢkiyi sona erdirir nitelikte 

olmayacaktır. 

 Tek iĢlem için sisteme dâhil olunduğunda ise ifa iliĢkiyi sona erdirir niteliktedir.
104

 

 b.SözleĢmede kararlaĢtırılan sürenin dolması ile 

 Organizasyon Ģirketiyle üye arasındaki iliĢki sözleĢmeden doğan sürekli bir borç 

iliĢkisidir. Sürekli borç iliĢkilerinin uygulamada süreli kurulmaktadır. Genellikle de bu süre 

bir yıl olarak kararlaĢtırılmaktadır. ―Süreli iliĢkilerde, baĢkaca bir hüküm yoksa, iliĢkiler 

kararlaĢtırılan sürenin sonunda baĢkaca bir iĢleme gerek kalmadan kendiliğinden sona erecek; 

sözleĢmesi sona eren üye sistemden çıkacaktır.‖
105

 SözleĢme serbestisinin bir sonucu da 

içeriği belirleyebilme yani sözleĢmeye konulan süre ile iliĢkiyi sona erdirme serbestisidir. 

 Uygulamadan sözleĢme örneklerinde, sözleĢmeler bir yıl için yapılmakta; devamla bir 

yıllık süre dolmadan otuz gün önce, taraflardan herhangi birisinin fesih beyanında 

bulunmaması durumunda sözleĢme süresinin bir yıl için uzatılmıĢ sayılacağı hükmü 

getirilmektedir.
106

 

 Burada sözleĢmenin uzamasının bir yenileme mi yoksa süre uzatımı mı olduğu; önceki 

borcun fer‘ileriyle birlikte ortadan kalkıp kalmadığı; kalkmasıyla kefalet, rehin gibi 

güvencelerin sona erip ermediği tartıĢmalıdır. Eğer kefil veya rehin verenin rızası olmazsa, 

susmaya bağlı süre uzatımı ile borç iliĢkisinin aynen devamı üçüncü kiĢi aleyhine bir durum 

yaratacaktır; bu nedenle mümkün olmamalıdır. 

 Barter sisteminin uygulamasında üyeden belli bir teminat istenmesi söz konusu 

olmaktadır. Teminatın istenme nedeni üyeye aleni icap havuzuna mal ve/veya hizmet 

                                                 
102 EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, sf. 867, Aralık 2006/Ġstanbul, Gözden geçirilmiĢ 9.Bası 
103 SELĠÇĠ, sf.74-75. (naklen BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.171‘de belirtilen eserler, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 
104 BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.169, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 
105 Ayrıntılı bilgi için bkz. BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.171‘de belirtilen eserler, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 
106 BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.172, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 



 

82 

 

sunmadan, havuzdan edim talep etme olanağı tanıyacak kredi limiti teminidir, kredi limiti 

iĢlem onayı alınması için gereklidir. Eğer susmayı iliĢkinin yenilenmesi olarak ele alırsak üye 

–eğer bir edim alacağı hakkı yoksa-  her defasında yeniden teminatlar göstermek zorunda 

kalacaktır (yeniden banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine bonosu getirecek ya da 

Ģirkete ipotek hakkı tanıyacaktır ki iĢlem limitine sahip olabilsin.
107

 Bu zorunluluk üye için 

fazladan bir uğraĢ, bir yük haline gelecektir ve iĢleyiĢin sürekliliğine ters düĢebilecektir. 

 c. Tek taraflı fesih hakkı 

 Fesih sürekli sözleĢme iliĢkisinin geleceğe etkili olarak sona erdirmeye yönelik bozucu 

yenilik doğuran bir haktır.
108

ġarta tabi tutulamaz, kullanıldıktan sonra da geri alınamaz
109

 

 Taraflar dilerlerse sözleĢmeye herhangi bir neden gerekmeksizin fesih hakkını haiz 

olduklarını ekleyebilirler. Eklemezlerse sona erdirme olanağı bu defa temerrüt ya da haklı 

nedenle borç iliĢkisinin sona erdirilmesi Ģeklinde olacaktır. 

 Fesih olağan fesih ve olağanüstü fesih olmak üzere ikiye ayrılır. Olağan fesihte fesih 

beyanının muhataba ulaĢmasından sonra belirli bir süre geçmesiyle sözleĢme ortadan kalktığı 

halde, olağanüstü fesihte derhal ortadan kalkar. Sürekli nitelikteki borç iliĢkilerini vaktinden 

önce ve ileriye etkili sona erdirmek olağanüstü fesihle olasıdır. Bunun için iliĢkinin devam 

etmemesi için haklı sebepler oluĢmuĢ olmalıdır.
110

 Somut olaydaki objektif olgular olan 

olağanüstü fesih nedenleri yargıcın M.K. md 4‘e göre takdir yetkisi kapsamında 

değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Çünkü fesih hükümlerinin emredici nitelikte olduğu özel 

hükümlerde haklı nedenlerin ne olduğu somut Ģekilde belirlenmemiĢ ya da tanımı 

yapılmamıĢtır. Ancak Ģunu söyleyebiliriz ki sözleĢmeye dayalı kiĢisel iliĢkinin çökmüĢ olması 

durumunda diğer tarafın iliĢkiyi sürdürmesini beklemek dürüstlük kuralına aykırı gelmektedir. 

111
 

 Dürüstlük kuralından temel alan olağanüstü fesih hakkı barter iliĢkileri içinde de 

klasik sözleĢmelerde uygulandığı gibi uygulanabilmelidir.  

 d. Ġkale 
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 Bozma sözleĢmesi de diyebileceğimiz ikale niteliği itibariyle bir tasarruf iĢlemidir 

çünkü bu iĢlemle sözleĢmeden doğan alacak hakkı doğrudan ortadan kalkmaktadır. Ortadan 

kaldırılacak sözleĢme bir Ģekil Ģartına bağlı olsa bile taraflar bu sözleĢmeyi diledikleri Ģekilde 

yapabilmektedirler. Ġlke olarak geçmiĢe etkili sonuçlar doğurur ancak taraflar dilerlerse 

bozma sözleĢmesinin geleceğe etkili sonuç doğurmasını da kararlaĢtırabilirler.
112

 

 Bozma sözleĢmesinin geçerlilik Ģekline bağlı olup olmadığı tartıĢmalıdır. EREN, 

B.K.md.12‘ deki sözleĢmenin esaslı unsurların gidilecek değiĢiklik için yapılan sözleĢmeler 

daha önce yapılan .sözleĢmenin değiĢtirilerek muhafaza edilmesi amaçlı yapılıp ortadan 

kaldırılmasına yönelik olmadığı için bu hüküm Ģekil Ģartı konusunda ikaleyi kapsamamaktadır 

görüĢündedir.
113114

 

 Üyelik sözleĢmesi için de ikaleyi değerlendirirken bu görüĢlerden yola çıkılmalıdır. 

III. ÜYELER ARASI SÖZLEġMELERDE SYNALLAGMA ĠLĠġKĠSĠ 

 Synallagma, iki tarafı birden borç altına sokan hukuki iliĢkileri gösteren deyim; tam 

iki taraflı olarak, synallagmatik akitler ise her iki tarafa borç yükleyeni her iki tarafın da hem 

alacaklı hem de borçlu konumunda olduğu sözleĢmeler olarak tanımlanmaktadır.
115

  

 Özel hukuk doktrininde ise, synallagmatizm üç ayrı tipte incelenmektedir. Birincisi, 

bir tarafın borcunun varlığının(doğumunun), diğer tarafın ilgili borcunun varlığına bağımlı 

olduğu genetik synallagma‘dır. Ġkinci tip olan Ģarta bağlı synallagma ise özellikle, bir tarafın 

borcunun ifasının, sözleĢmenin diğer tarafının iĢ görmesi sonucunda borcun oluĢması sonucu 

istenilebilir olması durumunu içermektedir. Teamül olarak bu tip synallagma ödemezlik 

def‘inin ileri sürülmesinde karĢımıza çıkmaktadır. Üçüncü olarak fonksiyonel synallagma, 

sözleĢmenin tarafları arasındaki borçlar arası karĢılıklık ve eĢitlik kavramını içermektedir. Bu 

durumda borç iliĢkisinin özü bir tarafın borcunun diğerinin özdeĢi olması ya da bir tarafın 

borcunun diğer tarafın eĢdeğer borcunu gözeten borç olarak addolunmasıdır.
116
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 Barter iliĢkisindeki hukuki iĢlemlerde synallagma saptamasının yapılması sadece 

teorik açıdan değil uygulama açısından da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü 

ödemezlik def‘i (B.K.md81), borç ödemeden aciz haline sözleĢmeden dönme(B.K.md82), 

temerrüt durumunda sözleĢmeden dönme(B.K.md.106) hakları, kusursuz ifa imkânsızlığında 

borçlunun borcunun sona ermesi ve karĢı edime iliĢkin talep hakkını kaybetmesi 

(B.K.md.117) yasada tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢmeler için getirilmiĢ hükümlerdir. Bu 

hükümler yasanın ilgili hükümlere yollama yaptığı durumlar dıĢında –ki bu durumda kıyasen 

uygulama söz konusu olacaktır- tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelere 

uygulanamayacaktır.
117

 

 Barter iĢleyiĢinde üyelik sözleĢmesinin iki tarafa da borç yüklediği konusunda 

herhangi bir sorun yaĢanmazken, üyeler arası sözleĢmelerde durum farklıdır. Üyeler arası 

sözleĢmelerle edime kavuĢan üye ya sistem içinden bir üyeye edim sunacak ya da hesabını 

denkleĢtirecektir. Bu denkleĢtirme organizasyon Ģirketine para ödeme Ģeklinde olacaktır. 

Üyelik sözleĢmesiyle belirlenen süre içinde karĢı edimde bulunmayan üye, sürenin sonunda 

borcunu barter organizasyon Ģirketine para ödeyerek kapatmak zorunda kalacaktır. 

 Synallagmanın tanımına ve tiplerine bakarak çizdiğimiz Ģekle üyeler arası 

sözleĢmelerin uyup uymadığı sorusuna doğrudan cevap verebilmek kolay değildir. Öncelikle 

bu sözleĢmelerin iskeletini belirlememiz gerekmektedir. Bunun için bir örnek üzerinden 

ilerlemek daha faydalı olacaktır. 

 ÖRNEK: ― ABC Barter bir barter sistemi iĢleticisi firmadır. KÖSEOĞLU firmasının 

ana faaliyet konusu ise kümes hayvanlarının üretimi ve entegre tesis iĢletimidir. 04.02.2000 

tarihinde KÖSEOĞLU firması ABC Barter‘e üye olmak için baĢvurmuĢ ve katılım ücreti olan 

5.000 USD‘yi ve yıllık aidat ve 1.000 USD‘yi peĢin olarak ödemiĢtir. KÖSEOĞLU 

Tavukçuluk, yeni tesis inĢaatına giriĢmek istemektedir. Bunun için sisteme dahil ĠZMĠR 

ĠnĢaat‘tan, 18.03.2000 tarihinde toplam tutarı 8.000 USD olan inĢaat malzemesi satın almıĢtır. 

ĠZMĠR ĠnĢaat 30.03.2000 tarihinde sistemden olan alacağına karĢılık sisteme dahil GÜMAġ 

Gümrük Komisyonculuğu A.ġ.‘ den gümrük müĢavirliği hizmeti satın almıĢtır. Bu örnekte 

KÖSEOĞLU Tavukçuluk 8.000 USD tutarından mal satın almıĢ ve barter sistemine 

borçlanmıĢtır. Bu satın alma ile KÖSEOĞLU Tavukçuluk iki Ģekilde hareket edebilir: 
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1) Mal bedelini bir seferde sözleĢmede belirlenen süre sonunda ödeyerek USD 

cinsinden kredi kullanmıĢ olur. 

2) Satın aldığı mal bedeli kadar sisteme ya tek seferde tek bir müĢteriye ya da çeĢitli 

zaman aralıklarında çeĢitli müĢterilere mal satmayı taahhüt eder. Bu taahhüdünü 

gerçekleĢtirdiği oranda KÖSEOĞLU Tavukçuluk sistemden alacaklı hale gelecektir. 

 Örnekte de görüldüğü üzere bir üye elde etmiĢ olduğu mal ve/veya hizmet sunumu 

karĢılığında bunu sunan üyeye bir semen ödememekte veya bu edimi bir mal/hizmet ile 

doğrudan karĢılamamaktadır. Elde ettiği edim karĢısında konusu belli olmayan soyut bir borç 

altına girmektedir. Bu soyut borç edim sunan üyenin ediminin ifasından tamamen bağımsız 

değildir aksine onunla iliĢki içerisindedir. Ancak bu iliĢki sıkı sıkıya bir bağlılık Ģeklinde de 

değildir. ġunu söyleyebiliriz: Mal ve/veya hizmet arzını karĢılayan üye, bu arzının 

karĢılandığı mal ve/veya hizmetin değeri ölçüsünde soyut bir borç altına girmektedir. 

 Bu açıklamalar sonucunda klasik sözleĢmelerden farklı sözleĢmeleri ihtiva eden barter 

sisteminde kendine özgü bir synallagma iliĢkisinin varlığında söz edebiliriz.  

IV. ÜYELER ARASI HUKUKĠ ĠġLEMLERĠN KURULMASI, 

ĠġLEMLERDE ORGANĠZASYON ġĠRKETĠNĠN ROLÜ VE ĠġLEMLERĠN HUKUKĠ 

NĠTELĠĞĠ, BARTERE ÖZGÜ ĠġLEMLER 

 1.ÜYELER ARASI HUKUKĠ ĠġLEMLERĠN KURULMASI VE NĠTELĠĞĠ 

 Üyeler arasındaki iliĢkiler barter iĢleyiĢinde ikinci aĢamada gerçekleĢir demek yanlıĢ 

olmaz çünkü edim iliĢkileri konusunda klasik sözleĢmelerle paralellik gösteren ve çerçeve 

niteliğine de sahip olan üyelik sözleĢmesi, borçların doğumu, ifası, borca aykırılık, 

sorumluluk konularının kaynağıdır. 

 Bu konuda, organizasyon Ģirketine üye olunmak için üyelik ücreti ödenmesi, sisteme 

mal ve/veya hizmet arzı, organizasyon Ģirketinin yapacağı hesap açma, hesap hareketlerinin 

takibi iĢlemleri üyeler arası hukuki iĢlemler için baĢvuru durumunda organizasyon Ģirketinin 

ve üyelerin yapacağı iĢlemler, hesabına -soyut olduğunu yukarıda belirttiğimiz- borç 

kaydedilen üyenin borcunu ifası, sözleĢmenin sona ermesi gibi hükümlerin üyelik 

sözleĢmesinde düzenleniyor olması ilk aĢamanın üyelik sözleĢmesi olduğuna örnek olarak 

verilebilir.
118
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 Üyeler diğerleriyle sözleĢme yapmak istediklerinde öncelikle organizasyon Ģirketinden 

aĢağıda değinileceği üzere bir yetki kodu almaktadırlar. Bu iĢlemden sonra üyeler arası 

niteliğinin belirlenmesi ihtiyacı duyulan sözleĢmeler kurulmaya baĢlanmaktadır. 

 Öncelikle teorik temelden baĢlayarak somut sözleĢmelerin rızai sözleĢmelerden mi 

ayni akitlerden mi olduğunun tespit edilmesi gereklidir.
119

 Rızai sözleĢmeler sözleĢmenin 

kurulması, sonuçlarını meydana getirmesi için sadece tarafların karĢılıklı birbirine uygun 

irade beyanlarının yeterli olduğu sözleĢmelerdir; buna karĢılık real sözleĢmeler ya da ayni 

akitler olarak isimlendirilen karz, ariyet ve vedianın içinde bulunduğu sözleĢmelerde 

sözleĢmenin kurulması, sonuçlarını meydana getirmesi için tarafların birbirine uygun irade 

beyanları yeterli olmayıp buna tamamlayıcı unsur olan maddi bir fiilin eklenmesi 

gereklidir.
120

 Bu maddi fiil eĢyanın teslimi olabileceği gibi bir iĢin yapılması da olabilir.
121

 

SözleĢme serbestîsinden kaynak bulan barter sisteminde üyeler arasında yapılan sözleĢmelerin 

Rızai veya ayni olarak sınırlandırılması doğal olarak yerinde olmayacaktır. 

 Havuza mal ve/veya hizmet sunan üyenin icabını, o mal ve/veya hizmeti talep eden 

üye kabulle karĢıladığında sözleĢme kurulmuĢtur denilebilecektir. Bu sözleĢmeler de 

uygulamada çoğunlukla borçlandırıcı iĢlemlerdir.
122

 

 Sunulan edim açısından sözleĢmeler yapı itibariyle kanunda düzenlenmiĢ sözleĢme 

tiplerinden çok da ayrık bir durum göstermezken ivaz anlamında tartıĢılması gerekir. ġöyle ki 

sistemde edim sunan üyenin edimini ifa etmesiyle borcundan kurtulmasıyla birlikte, bu ifa 

sonucu sistemden konusu henüz belli olmayan bir alacak hakkının sahibi olduğu hesaplara 

kaydedilir. Bunun karĢılığında talebini karĢılayan üyenin yine konusu henüz belli olmayan 

(soyut) bir borç altına girdiği de hesaplara kaydedilir. Üyeler arası sözleĢmelerde edim sunan 

tarafın ifa zamanıyla ilgili, taraflar sözleĢmeyle anlaĢmamıĢlarsa yine Borçlar Kanunu‘nun 

yedek hükümleri devreye girecektir. 

 Edim sunan tarafın malvarlığına etkisi açısından karĢı edim talep etme hakkının soyut 

bir malvarlığı hakkı mı olduğu tartıĢmaları ıĢığında
123

 Ģöyle bir sonuca varabiliriz; bu hakka 

                                                 
119 Ayni akit-ayınlı akit kavramsal tartıĢmaları ve tartıĢmalarda yararlanılan kaynaklar için bkz. BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.108, 
ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 
120 EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, sf. 200, Aralık 2006/Ġstanbul, Gözden geçirilmiĢ 9.Bası 
121 ,BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.108, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 
122 BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.109, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 
123 Bu konu hakkındaki TartıĢmalar için bkz. BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.113-116, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 
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malvarlığını doğrudan etkilediği ancak konusu henüz belli olmayan bir edim talebi sonucunu 

doğurduğu için soyut alacak hakkı demek bu bakımdan doğru kabul edilmelidir. 

 KarĢılıklı borç doğuran sözleĢmelerden farklı olarak edim talebini karĢılayan üye 

burada sözleĢmenin karĢı tarafına değil sisteme borçlanmaktadır. Aynı zamanda edim sunan 

üyenin soyut alacak hakkı olarak nitelendirdiğimiz edim talep etme hakkı da sistemin bütün 

üyelerine yöneltilmiĢtir. Talep ettiği edim doğrultusunda bu hakkını seçtiği bir üyeyle anlaĢıp 

ona yönlendirebilecektir. 

 SözleĢme yapan üyelerden bir tanesi somut bir edim borçlanmaktadır, diğeri ise soyut 

bir borç altına girmektedir. Bu somut edim mal veya hizmet yasal sınırlar içerisinde her türlü 

eĢya veya faaliyeti kapsayabilecektir. Tekrar ivaz konusuna dönüp özetlemek gerekirse 

sunulan ne olursa olsun sözleĢmenin karĢı tarafı sözleĢmeyi kurduğu taraftan bir ivaz 

beklemeyecektir. Bu nedenle kurulan sözleĢmelerin somut edimi hangi sözleĢme tipine girerse 

girsin yapılan sözleĢme asla tipik bir sözleĢme olamayacaktır. Bu nedenle barter sistemindeki 

üyeler arası iliĢkilerin satım ve trampa ile karĢılaĢtırılmasıyla ilgili verilen bilgiler hatırlanarak 

burada diyebiliriz ki satım sözleĢmesinde satıcının edimleri açısından benzerlik gösterdiği 

halde, alıcının bedel ödemesi barter sisteminde uygulama bulmamaktadır doğal olarak 

kanunda düzenlenmiĢ bir sözleĢme tipinin asli unsurunun eksik olduğu söylenebilmelidir. 

 Bu belirleme Roma Hukuku‘ndaki sözleĢme benzeri iliĢki (quasi contractus) 

kavramını akıllara getirmektedir. Edim sunan üyenin durumuna göre sözleĢme satım benzer, 

vekalet benzeri, istisna benzeri, hizmet benzeri bir sözleĢmedir.
124

 Vedia benzeri sözleĢme 

olan ve vedianın bir çeĢidi kabul edildiği ve usulsüz tevdi‘de çıkan uyuĢmazlıklarda vedia için 

uygulanan hükümlerin uygulanması gerektiği görüĢünden
125

 hareketle örneğin satım, vekâlet, 

istisna benzeri olarak nitelendirdiğimiz üyeler arası sözleĢmelere de, eğer sözleĢmede hüküm 

yoksa benzer görüldükleri kanunda düzenlenen sözleĢmeler için getirilmiĢ hükümlerinin 

uygulanması, onların da eksik kaldığı noktalarda genel hükümlere gidilmesi doğru bir çözüm 

yolu olabilecektir. 

 Açıklamak gerekirse, sözleĢmelerdeki somut edimler, yasal tiplerdeki asli edimlerden 

birini oluĢturuyorsa onunla ilgili hukuksal sorunlarda tipik sözleĢme hükümlerinin 

                                                 
124 . BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.165, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 

125 ERDEM, Nursal, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Roma Hukuku)  Anabilim Dalı Roma ve Türk 

Hukukunda Vedia SözleĢmesi Yüksek Lisans Tezi, sf.113,  Ankara/2008 
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uygulanması yerinde olacaktır. Yalnızca, benzedikleri tipik sözleĢmelerle ilgili hükümlere 

bakılarak yapılacak uygulamanın kıyasen mi doğrudan mı olduğunun ayırt edilmesi 

gerekmektedir. BELEN, eserinde, barter sistemindeki üyeler arasındaki sözleĢmelerde 

durumun daha farklı olduğu, kıyasen uygulama ilkesinin burada hükümlerden olanak 

ölçüsünde ayrılma yönünde değil, olanak ölçüsünde doğrudan uygulanma Ģeklinde geçerli 

kılınması gerektiği görüĢündedir.
126

  

2. ĠġLEMLERDE ORGANĠZASYON ġĠRKETĠNĠN ROLÜ VE BARTERE 

ÖZGÜ   ĠġLEMLER 

 a.   SatıĢ yetki kodu 

 Sisteme girmiĢ bulunan üyeler adına açılan hesapta alacak kaydının bulunması, hesap 

durumunun sözleĢme yapmaya uygun olması gerekmektedir. Barter organizasyon Ģirketi 

hesabın uygunluğu karĢısında yapılacak sözleĢmeye onay vermiĢ olur ancak bu onay Ģirketi 

sözleĢmenin bir tarafı haline getirmeyecektir. Bu onaya uygulamada satıĢ yetki kodu 

denmektedir. Ancak yukarıdaki bilgiler doğrultusunda yapılan sözleĢme asla tam anlamıyla 

satıĢ olmayacağından, satım benzeri bile olsa, iĢlem yapabilmek için verilen onayın 

adlandırılıĢı içeriğiyle tam olarak örtüĢmemektedir.  

 Organizasyon Ģirketinin bu aĢamada verdiği onay bir geçerlilik Ģartı olmamakla 

birlikte sadece iĢlemin barter iĢleyiĢinde sonuç doğurabileceğinin onayıdır. ġirket yetki kodu 

vermemiĢ olsa da taraflar arasındaki borç iliĢkisi, eğer baĢka anlamda bir geçersizlik söz 

konusu değilse, hüküm ve sonuçlarını doğuracak; yalnızca iĢlem bir barter iĢlemi 

olmayacaktır.
127

 

 b.   ĠĢlem kredi limiti 

 Sistemin iç denetiminin sağlanmasında hesap durumunun kontrolü ve ardından iĢleme 

onay verilmesi büyük önem taĢır.  

 BK. 81. Maddesindeki ifa zamanı gelmiĢ karĢılıklı edimlerde, karĢı edimi talep 

edebilmenin koĢulunun kendi edimini ifa ya da ifayı tekli etmiĢ olması mantığıyla aynı 

çizgide ilerleyen barter iĢleyiĢinde
128

 de bir üyenin sistemden alacaklı olduğunu ileri 

sürebilmesi için hesap durumuna önceden herhangi bir üyeye sunduğu ediminin değeri 
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karĢılığında konusu belli olmayan bir alacak hakkının varlığı kaydedilir. Bu kayıt üyenin 

iĢlem limitini oluĢturacaktır. 

 Yine uygulamada kullanılan kredi limiti kavramı aslında içeriğiyle örtüĢmemektedir. 

 c.   Barter çeki 

 Üyenin, üyelik sözleĢmesindeki asli borcu üyelik bedeli ödeme, yan borçlarında bir 

tanesi de ödeme belgesi düzenleme ve organizasyon Ģirketine verme edimidir. Mal ve/veya 

hizmet edimini elde eden taraf, bu edimin değeri ölçüsünde barter organizasyon Ģirketine bir 

ödeme belgesi düzenler. Bu ödeme belgesindeki değer, edim sunan üyenin hesabına alacak 

kaydı olarak düĢülür. 

 ĠliĢkinin niteliğini belirleyebilmek için öncelikle havale iliĢkisini tanımlamamız ve 

onun üzerinde ilerlememiz yerinde olacaktır. Havale; yollama ödeyicisinin, yollama alıcısına, 

para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına ödemeye ve yollama alıcısının 

da bunları kendi adına teslim almaya yetkili kılındığı sözleĢme olarak tanımlanır.
129

 

 Barter sisteminde ise iliĢki Ģu Ģekilde yürümektedir; mal ve/veya hizmet alan(havale 

eden) talep ettiği edimin ifasıyla birlikte, karĢılık iliĢkisi içinde bulunduğu organizasyon 

Ģirketine(havale edilen) bir ödeme belgesi ibraz eder; bedel iliĢkisi içinde bulunduğu mal 

ve/veya hizmet sunan barter üyesine(havale alıcısı) ise ödeme belgesinin bir örneğini teslim 

eder.
130

 Edim sunan üyeyle havale iliĢkisi içinde olan organizasyon Ģirketi ise, edim sunan 

üyenin hesabına edimin değeri kadar bir alacak kaydı düĢer.  

 Havalenin hem sözleĢme niteliği, hem de temsil yetkisi vermeyi mi, çifte yetki 

vermeyi mi barındırdığı tartıĢmalıdır. SözleĢme niteliği eleĢtirildiği halde, karĢılık iliĢkisinde 

havale ödeyicisinin kabulünden sonra üçüncü kiĢi yararına vekâlet iliĢkisi kurulduğu ileri 

sürülerek yine sözleĢme kavramına kayılmaktadır.
131

  

 Üçüncü kiĢi yararına olup olmadığı da ayrı bir tartıĢma konusu olup Akyol, "Tam 

Üçüncü ġahıs Yararına SözleĢme" baĢlığını taĢıyan monografisinde; ―üçüncü Ģahıs, borçlunun 

ona yaptığı edimi, tıpkı havalede olduğu gibi 'kendi adına' kabul eder... (Fakat) bu 'kendi 

adına kabul yetkisi' havalede havalecinin tek taraflı iradesinden doğmakta, üçüncü Ģahıs 

yararına sözleĢmede ise alacaklı 'ile borçlu arasındaki sözleĢmeden doğmaktadır.‖ görüĢünü 

                                                 
129 Tanım için bkz. YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, 2005/Ankara, YenilenmiĢ 9.Bası 
130 Ödeme belgesi ile ilgili iĢlemlerde havale benzeri nitelik ve havale iliĢkisindeki sıfatların kullanılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
BELEN, Herdem, Barter Sistemi, sf.86, ġubat 2007/ Ġstanbul, 1.Bası 
131  KOCAMAN, Arif B.Ankara Üniversi tesi  SBF dergisi  Ankara  sayı:  1-2 ci lt :  49 yayın landığı  sayfa lar:  291-301  

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/user_publicProfile-id-1938/
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belirtmiĢtir. Gautschi; havalede bir "üçüncü Ģahıs yararına vekaletin varlığından söz etmekle 

birlikte, bu durumda havalenin hukuki sebebinin bir vekalet olduğunu, yani temel iliĢkinin bir 

vekalet olarak ortaya çıktığını kabul etmektedir.
132

 

 Yürürlükte olan Borçlar Kanunu‘nun md. 457 v.d. düzenlenen ve yukarıda kısaca 

belirttiğimiz tartıĢmaların konusu olan havale kavramının tanımı yapılırken kanun akit 

kavramını kullanmıĢtır. Türk Borçlar Kanunu ise havaleyi, md.555‘te, daha üst baĢlık olan, 

hukuki iĢlem olarak nitelendirmiĢtir.  

 Teorik açıdan tam anlamıyla havale özelliğini taĢıyan bir iliĢki olmasa da pratik 

anlamda havale iliĢkisine büyük benzerlik göstermektedir. Son olarak Ģunu belirtebiliriz; 

havale edenin(mal ve/veya hizmet alan üyenin) belgenin organizasyon Ģirketine ibrazı 

sonrasında ifa anlamında baĢka bir edimi gerekmeyecektir. 

 Burada kullanılan çek kavramı da herkes için bir ödeme aracı niteliğini taĢımamakta, 

yalnızca sistem içinde özellik göstermektedir. 

V. SONUÇ 

 Barter, paraya ihtiyaç duyulmadan ticaret hayatını dinamik tutma yöntemlerinden 

biridir ve alıĢılmıĢ değiĢim aracı paranın iĢleyiĢte etkin rol almaması, hukuki iliĢkileri kuran 

alıĢılmıĢ hukuki iĢlemlerin dıĢına çıkılması sonucunu beraberinde getirmektedir. Bununla 

birlikte bir finansman tekniği olan barter kendi iç devinimini, kendine özgü denetim 

mekanizmalarıyla sağlıklı bir Ģekilde ayakta tutabilme eğilimindedir. 

 Gerçek veya tüzel kiĢilere, ticari hayatlarında kredi kullanmak yerine baĢkaca bir 

ekonomik tercih Ģansı tanıyan bu sistemin geliĢtirip yaygınlaĢması durumunda iĢletmelerin 

ekonomik krizleri nispeten olumlu atlatması açısından bir fırsata dönüĢtürebilecektir. 

 Ekonominin hukukla iç içe oluĢu ve hukuka her zaman ihtiyaç duyuĢu fikriyle hareket 

ederek uzun yıllardır uygulanmaya devam edilen barter sisteminin nitelikli hukuki 

değerlendirilmesinin yapılmasına ihtiyaç vardır ve bu ihtiyacın karĢılanması hem sistemi daha 

sağlıklı hale getirecek hem de tercih edilme oranını artıracaktır.  

 ÇalıĢmada genel hatlarıyla açıklanmaya çalıĢılan iĢleyiĢin hukuki değerlendirmelerinin 

nicelik ve niteliksel olarak artması, kuĢkusuz ki borçlar hukukunda da ufkun geniĢlemesine 

sebep olacaktır. 
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KREDĠ AÇMA SÖZLEġMESĠ 

Ġlyas SUSMAZ

 

  

GĠRĠġ 

  

Modern endüstri toplumunun ekonomik yapısı ve süreklilik gösteren yatırım 

ihtiyaçları sürekli artan kredi ihtiyacını beraberinde getirmiĢtir, tüketim toplumunun geliĢim 

aĢamasında sadece üretim değil tüketimde de yoğun Ģekilde kredi kullanımı 

gerçekleĢmektedir.
133

 

Günümüzde ise kredi kullanımı çok yaygınlaĢmıĢ ,gerçek ve tüzel kiĢilerin 

hayatlarının bir parçası haline gelmiĢtir.Konut Kredileri ve araç kredileri baĢta olmak üzere 

kredi çeĢitlerinin çoğunun ismi akıllara yerleĢmiĢtir. 

Kredi denince akla ilk olarak para gelse de maddi olarak değerlendirilebilen her Ģey bu 

kapsama girebilmektedir. 

Kredi kelimesi Latin dilinde ―credere‖ itibar,saygınlık,güvenilirlik anlamına 

gelir.Latince credere‘den çıkan credit,kredit  sözcükleri, Latince olan 

―mutuum‖(ödünç,karz)‘dan ayrıdır.
134

 

En yalın hali ile kredi ―itibar‖ anlamına gelmektedir.Kredi müĢteri ile ilgili olarak 

finansal olan olmayan tüm bilgilerin ıĢığında bankalar nezdinde oluĢmuĢ itibar 

algılamasıdır.
135

 

Kredi açma sözleĢmesi bankacılık uygulamasında yaygın Ģekilde kullanılmasına 

rağmen hukuk sistemimizde düzenlenmemiĢ bir sözleĢmedir. Bankacılık uygulamasında kredi 

açma sözleĢmesi standart sözleĢmeler yoluyla düzenlenmekte ve bu tür sözleĢmelerde genel 

iĢlem Ģartları yoluyla bankalar kendilerini koruyan hükümlere yer vermektedirler, bu durum 

sözleĢmenin tarafları arasındaki dengenin zayıf durumdaki kredi alan aleyhine bozulmasına 

yol açmıĢtır. Kredi açma sözleĢmesinde müĢteri genelde ticari iĢletmesinin ihtiyaçları için 

kredi alan tacir olmakta ve genel iĢlem Ģartlarının güven kuramı esaslarına göre sözleĢme 
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içeriği olmasında tacirlerin tüketicilere nazaran daha az korunacağı kabul edilmektedir. 

SözleĢmenin hukuki niteliğinin ve uygulanacak hukuk kurallarının tespiti, tarafların hak ve 

yükümlülükleri, genel iĢlem Ģartlarının değerlendirilmesi ve bu konudaki sorunlar kredi açma 

sözleĢmesinde özellikle incelenmesi lüzumu olan konular olarak ortaya çıkmaktadır.
136

 

Kredi açma sözleĢmesinde kredi veren taraf genellikle bir banka olmaktadır, bunun 

dıĢında, gerçek kiĢilerin, kamu kurumlarının, Merkez Bankasının, uluslararası finans 

kuruluĢlarının da kredi açması mümkündür.
137

 

Bu sebeple bu çalıĢmada kredi verme taahhüdü altına giren taraf ―kredi veren‖ veya 

banka, kredi alan taraf ise ―müĢteri‖ veya ―kredi alan‖ olarak tanımlanacaktır. 

§ 1) KREDĠ AÇMA SÖZLEġMESĠNĠN TANIMI ,KAVRAM VE NĠTELĠĞĠ 

I) Kredi Açma SözleĢmesinin Tanımı 

Kredi açma sözleĢmesi Türk, Alman ve Ġsviçre hukuk sistemlerinde bağımsız bir 

sözleĢme tipi olarak düzenlenmemiĢtir.
138

 

 SözleĢmenin tanımında konusunu oluĢturan kredi türleri esas alınmıĢ ve bu kapsamda 

konuyu sadece nakdi kredilerle sınırlayan ve bu yönde tanımlama geliĢtiren görüĢü takiben, 

nakdi kredilerle birlikte gayri nakdi kredileri de sözleĢmenin kapsamına alan ikinci görüĢ 

ortaya çıkmıĢtır.
139

 

 Kredi açma sözleĢmesi ,kredi verenin (bankanın)kredi alana (müĢteriye) belirli 

Ģartlarla ,belirli kredi limiti dahilinde kredi vermeyi taahhüt etmesi ,kredi alanın da bankaya 

karĢı faiz ve komisyonlardan ibaret karĢılığı ödemeyi taahhüt etmesi ile kurulan bir 

sözleĢmedir.
140

  

 Kredi verme iĢlemi için kredi veren ve alan arasında sözleĢmenin yapılmasını takiben 

bir nakit devri gerçekleĢmez, özellikle günümüz bankacılık uygulamasında bu Ģart değildir. 

MüĢterinin kredi kullanma imkânını daha sonra kısmen veya tamamen, nakdi veya nakdi 

olmayan krediler gibi farklı Ģekillerde kullanması mümkündür. Kredi açma sözleĢmesi bu 
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nitelikleriyle günümüzde yaygın olarak kabul edilen görüĢe göre, kredi veren bakımından 

kredi verme iĢlemleri için baĢlangıç yükümlülüklerini belirleyen ve kredi kullandırma yoluyla 

müĢterinin ödeme gücünü destekleme taahhüdünü içeren çerçeve nitelikli bir sözleĢmedir.
141

 

 Banka kredi sözleĢmeleri karz sözleĢmelerine yaklaĢmakla birlikte, karzın konusu 

sadece para veya misli bir malın ödünç verilmesi iken kredi sözleĢmesinin konusu daha 

geniĢtir, bu sözleĢme ile para ödenmesi yanında, aval verilmesi, poliçelerin kabulü, kredi alan 

lehine kefalet ve garanti taahhüdünde bulunulması, iskonto yapılması kararlaĢtırılabilir. Bu 

sebeplerle kredi açma sözleĢmesi kredi açanı tek bir borç, kredi kullandırma borcu 

çerçevesinde çeĢitli edimlerde bulunma yükümlülüğü altına sokan kendine özgü yapısı olan 

bir sözleĢmedir.
142

 

Son dönemde doktrinde oluĢan fikirler dikkate alındığında kredi açma sözleĢmesi; kredi 

verenin ( banka ), kredi alana, belirli bir sınıra kadar, belli veya belirsiz bir zaman süreci 

içinde, müĢterinin karĢı talebine göre belirlenecek miktarda ödünç para vermeyi veya 

herhangi bir biçimde kendi kredisini lehtarın emrine tahsis etmeyi, kredi alanın da; açılan 

kredileri geri ödemeyi ve kredi açanın zararını tazmin etmeyi veya borçtan kurtarmayı, faiz 

veya komisyon vermeyi karĢılıklı olarak üstlendikleri bir sözleĢmedir.
143

 

II)KREDĠ KAVRAMI VE NĠTELĠĞĠ 
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Genel olarak kredi, bir kiĢinin veya iĢletmenin ( Kredi alanın ) belirli bir süre için 

kendisine yapılan ödemeyi kararlaĢtırıldığı gibi geri vermesi konusunda yeteneğine duyulan 

güvendir, bu Ģekilde banka, müĢterinin alacaklısı olur.
144

 

Türk Hukuku‘nda kredinin yasal tanımı verilmemiĢtir
13

, 5387 sayılı Bankacılık 

Kanununun 48. maddesinin 1. bendi, bu kavrama çok geniĢ bir kapsam tanımıĢtır. Söz konusu 

maddeye göre kredi, nakit veya teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve kabuller gibi gayri 

nakdi olabilir. Bir bankanın satın alacağı tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta 

bulunmak suretiyle yada herhangi bir Ģekil ve surette vereceği ödünçler, varlıkların vadeli 

satıĢından doğan alacakları, vadesi geçmiĢ nakdi krediler ve gayri nakdi kredilerin nakde 

tahvil olan bedelleri, izlendikleri hesaba bakılmaksızın ortaklık payları, kalkınma ve yatırım 

bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının 

taĢınır ve taĢınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı 

yatırımları, taĢınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karĢılığı 

vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar 

Bankacılık Kanunu açısından kredi sayılırlar.
145

 

Bankacılık Kanunu'na göre kredi, nakit, kefalet ve teminat Ģekil ve niteliğinde ve hatta 

diğer bir Ģekil ve nitelikte dahi olabilmektedir. Bu durumda banka kredilerinin nitelikleri 

açısından nakdi krediler ve gayri nakdi krediler olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Krediler, 

vadeleri açısından; kısa vadeli krediler, orta vadeli krediler, uzun vadeli krediler; veriliĢ amacı 

açısından; yatırım kredileri, donatım kredileri, iĢletme kredileri; güvence açısından; 

güvencesiz krediler, güvenceli krediler; iĢ konusu açısından; ticari krediler, sanayici kredileri, 

ihracat kredileri, tarım kredileri, konut kredileri, tüketici kredileri; izin açısından; Ģube yetkili 

krediler, otorize krediler; kaynak açısından; banka kaynağından kullandırılan krediler, dıĢ 

kaynaklı krediler olarak çeĢitli türlere ayrılabilmektedirler.
146
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Uygulama ve doktrindeki tanımlardan anlaĢıldığı Ģekliyle kredi iĢleminin iki temel 

unsuru vardır. 

A) Sübjektif Unsur  

Kredi iĢleminde taraflar arasındaki güven sübjektif unsurudur, kredi esas olarak güven 

anlamına gelir ve Latince bir kimsenin irade, istek veya ödeme gücüne güven anlamındaki 

―credere‖ kelimesinden türetilmiĢtir. Güven unsuru her türlü hukuki iliĢkinin temelini 

oluĢturur ancak ifası zamana yayılmıĢ hukuki iliĢkilerde öncelikli bir unsurdur. Nakit, mal, 

teminat ve kefalet biçiminde veya herhangi bir Ģekilde verilen kredi belirli bir süre sonunda 

geri ödenmek koĢulu taĢıdığından bu iliĢkide güvenin bulunması gereklidir. Bu ise kredi 

borçlusunun karakterine ve kapasitesine bağlıdır. Karakter, kredi borçlusunun krediyi her 

durumda Ödemek istekliliği ve kararlığını, kapasite ise kredi borçlusunun krediyi geri ödemek 

imkânına sahip olmasını ifade etmektedir.
147

 

B) Objektif Unsur  

Satın alma gücü veya ödeme gücünün geçici bir zaman için kredi alana devri, iĢlemin 

objektif unsurudur
20

. Kredi iĢlemi bu gücün devri Ģeklinde fiili bir ifa olabileceği gibi, kredi 

vaadi Ģeklinde de olabilir. Bu ifanın konusu bir maddi gücün veya paranın devri olabileceği 

gibi, banka tarafından kredi alan lehine sorumluluk üstlenilmesi Ģeklinde de olabilir, bu tür bir 

sorumluluk üstlenilmesi, müĢterinin ekonomik anlamda gücünü, kredi yeterliliğini yükselttiği 

için parasal değer ifade etmektedir. Kredi olarak ödünç verilen satın alma gücünün ya da kredi 

alan lehine sunulan itibarın belli bir zaman sonra iade edilmesi gerekir. Bu nedenle kredi 

tanımında zaman unsuru büyük öneme sahiptir. Kredi borçlusuna tanınan süreyle doğru 

orantılı olarak risk de artar, bankacılıkta risk nakdi kredinin geri ödenmesine, gayri nakdi 

kredilerle ilgili taahhüdün yerine getirilmesine kadar geçen süredeki belirsizliktir.Kredi 

sözleĢmesindeki hükümlere kredi borçlusunun uymaması ile risk oluĢur.
148
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Risk için sorumluluk yüklenilmesine ise garanti sözleĢmesi ile kefalet örnek oluĢturur. 

Burada da teminat mektubu vererek veya poliçeyi kabul ederek banka tacire belli bir süreye 

bağlı olarak satın alma gücü sağlamıĢtır.
149

 

§ 2) KREDĠ AÇMA SÖZLEġMESĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

Kredi açma sözleĢmesinin kurulması ile banka krediyi talep anında vermeye hazır 

bulunduracak ve bu hazırlık, sözleĢmenin ilk aĢamada ifasını oluĢturacaktır, ancak 

sözleĢmenin hükümleri anlamında kredinin fiili olarak derhal kullandırılması gerçekleĢmez, 

en azından bu Ģart değildir. Kredi açma sözleĢmesi, ona dayanarak yapılan münferit kredilerin 

ifası öncesinde onların niteliklerini, temel unsurlarını ve kullandırılmaları borcunu içeren bir 

sözleĢmedir, münferit kredi iĢlemlerinin niteliklerini, nakdi üst limitleri ve sürelerini 

belirleyen bir çerçeve oluĢturur.
150

 

Kredi açma sözleĢmesinin genel olarak kabul edilen özelliklerinden biri müĢterinin, 

sözleĢme konusu kredinin kullandırılmasını talep konusunda bir borcunun bulunmamasıdır. 

MüĢteri kredi kullanmak isterse, sözleĢmede belirtilen Ģekillerde tek bir talep halinde veya 

kısmi olarak, birbirini takip eden talepler yoluyla kullanabilecektir. Kredi alanın birbirini 

takip eden Ģekilde ifa talep edebilmesi de genelde kredi açma sözleĢmesinin unsurlarından biri 

olarak görülmektedir, bu aynı zamanda kredi açma sözleĢmesi para ödüncü sözleĢmesinin de 

temel ayrımını oluĢturur, derhal para ödenmesi genelde sadece münferit bir para ödüncünü, 

zamana yayılmıĢ ve müĢterinin talebine bağlı kredi kullanma imkanı ise kredi açma 

sözleĢmesinin varlığını gösterir. Normal bir para ödüncünde, para verme borcu derhal doğar, 

kredi açma sözleĢmesinde ise müĢterinin isteği önemlidir.
151

 

§ 3) KREDĠ AÇMA SÖZLEġMESĠNĠN UNSURLARI 

I) Kredi Açma ve Kullandırma Taahhüdü 

A)Kredi Açma ve Ġfa Hazırlığı 

Kredi açma sözleĢmesinde kredi veren banka, tarafların belirlediği çerçeve ve 

Ģartlarda, kredi müĢterisine karĢı kredi kullandırma borcu altına girmektedir. SözleĢmenin 

kurulması ile birlikte vaat edilen kredi kullandırma borcu doğar ancak ifa aĢaması kredi talebi 
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ile baĢlayacaktır. Kredi açma sözleĢmesinde bir kredi açılması, krediyi ifa etme hazırlığı söz 

konusudur. Kredi açma sözleĢmesi içerdiği kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayacak 

münferit kredi iĢlemlerini kendi yapısında düzenler, bu konuda iradeleri içerir ve onların 

çerçevesini belirler, bu yönüyle çok sayıda kredi iĢleminin, kredi iliĢkisinin asli temelidir.
152

 

Kredi açma unsuru, kredi kullandırma iĢlemlerinin ön hazırlığıdır, banka kredi açma 

sözleĢmesi ile kararlaĢtırılan krediyi müĢterisinin kullanımına hazır tutmakta ve bazı hallerde 

kuruluĢ sonrası ek bir talep yapılmadan kredi kullandırma kapsamında münferit iĢlemle para 

verilmekte veya sonradan kredi talebiyle ifası baĢlayan münferit kredi iĢlemleri yoluyla ifa 

yapılabilmektedir.
153

 

 Banka, müĢteri tarafından kullanılabilecek talep hakkına karĢı her zaman ifaya 

hazır olmak zorundadır, aslında kullandırma borcunun ifa öncesi bir görünümü olan bu borç 

müĢterinin talep hakkını kullanması halinde somut bir ifa borcuna dönüĢecektir.
154

 

B) Kredi Sınırı ve SözleĢme Süresinin Belirlenmesi  

Kredi açma sözleĢmelerinde banka müĢteriye bir miktar nakdi krediyi doğrudan kredi 

açma sözleĢmesinin kuruluĢu ile ek bir talep olmaksızın, tek seferde kullandırabilir ancak 

kredi açma sözleĢmeleri genelde birden fazla münferit kredi sözleĢmesi yapmak için 

kurulurlar.
155

 

MüĢterinin kredi kullanımı belirli süreli kredi açma sözleĢmelerinde iki ayrı 

sınırlamaya tabi olmaktadır. Bunlardan birincisi sözleĢmede kararlaĢtırılmıĢ olan kredi limiti, 

diğeri ise sürekli borç iliĢkisi oluĢturan kredi açma sözleĢmesinin süresidir. Kredi açma 

sözleĢmesinde bir kredi üst sınırı belirlenmeli ve bu tutar taahhüt edilmelidir, eğer böyle bir 

sınır belirlenmemiĢse genel görüĢ kredi açma sözleĢmesinin geçerliliğini etkileyecek bir 

unsurun bulunmadığı yolundadır.
156

 

C) Nakit Devri veya Sorumluluk Üstlenilmesi  
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Kredi açma sözleĢmesinin niteliği ve uygulaması dikkate alındığında onu sadece nakit 

devri kapsamında kredi iĢlemleri ile sınırlamak mümkün değildir, sözleĢme konu olarak bir 

miktar paranın kullandırılması Ģeklinde nakdi kredilerin ifasını düzenleyebileceği gibi, 

bankanın sorumluluk üstlenmesi Ģeklinde kredi kullandırma imkânlarını da düzenler
157

 

II) Münferit Kredi ĠĢlemleri Ġçerme ve Ayrılık Prensibi  

A) Münferit Kredileri Kademeli ġekilde Kullandırma Ġradesi  

Kredi açma sözleĢmesinin kuruluĢ anı ile kredi kullandırma borcunun ifası arasında 

eğer kuruluĢla birlikte bir nakdi kredi ödemesi yapılmamıĢsa genelde belirli bir müddet vardır, 

bu kredi açma ve hazır bulundurma devresidir. Eğer tek bir kredi iĢlemi yapılacaksa, örneğin 

sadece bir para ödüncü sözleĢmesi kurma vaadi varsa ve kredi açma sözleĢmesi fazla sayıda 

münferit kredilerin ifasına yönelik iradeleri ve bunların ifası amaçlı hazır bulundurma evresini 

içermiyorsa, sadece bu sözleĢmeyi kurmaya yönelikse bu durumda kredi açma sözleĢmesi bir 

ön sözleĢme niteliği gösterecektir. Bazı hallerde ise tek bir sözleĢme kurulmuĢ ancak henüz 

kredi verme borcunun ifası gerçekleĢmemiĢse burada ifası ertelenmiĢ, vadeye bağlanmıĢ para 

ödüncü, iĢ görme veya alacak satın alınması yoluyla kredi temininin söz konusu olduğu ve 

kredi açma sözleĢmesinin mevcut olamayacağı da belirtilmektedir.
158

 

Kredi açma sözleĢmesinin mutlak amacı münferit kredilerin ifası değildir, onlardan 

bağımsız kredi tahsisi, kullandırma borcu ve kapsamında ifayı sağlayacak münferit kredilerin 

unsurlarına iliĢkin iradeleri içerir, bu kredi iĢlemleri kredi açma sözleĢmesinin ifasına hizmet 

ederler.
159

 

B) Münferit Kredi ĠĢlemleri ile Amaçlarda Ayrılık 

Kredi açma sözleĢmesi ile münferit kredi iĢlemleri iliĢkisinin niteliği çeliĢkilidir, 

münferit iĢlemlerle kastedilen; para ödüncü, iskonto, teminat, kabul kredisi gibi kredi 

iĢlemleridir. Bu iĢlemler kredi açma sözleĢmesinin kapsamında düzenlenir ve onun 

çerçevesinde ifa edilirler.
160
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Münferit kredi iĢlemleri ile kredi açma sözleĢmesi kuruluĢta birlik gösterseler de ifa 

aĢamasında nitelik olarak ve bağlı oldukları kural ve uygulamalar yönünden birbirinden nispi 

Ģekilde ayrılırlar, bu ayrılık prensibidir ve temelini, kavramsal açıklığını ifa aĢamasındaki 

iĢlem amaçlarının farklı olmasında bulur, farklı amaçlara yönelme bu sonucu meydana 

getirmiĢtir.
161

 

C)Münferit Krediler ile Hukuki Yapılarda Ayrılık 

Kredi açma sözleĢmesi münferit kredi iĢlemlerini düzenler ve çerçevesini belirler 

ancak aralarında hukuki nitelik, sona erme Ģekilleri ve bunların sebepleri yönünden 

farklılıklar vardır. Kredi açma sözleĢmesi ile münferit kredi iĢlemleri ifa aĢamasında 

birbirinden kısmen bağımsız hale geldikleri gibi münferit kredi iĢlemleri arasında ve kredi 

açma sözleĢmesi çerçevesinde bankanın kredi alan lehine üçüncü Ģahıslarla kurduğu ve kredi 

alanın doğrudan taraf olmadığı teminat amaçlı kredi iĢlemleri arasında bağımsızlık vardır. 

Kredi açma sözleĢmesindeki kredi açma ve kullandırma borcu kapsamında ifa aĢamasına 

girmiĢ nakit para verme veya sorumluluk üstlenme Ģeklindeki kredi iĢlemleri ayrı nitelik 

gösterir. Bankanın üçüncü Ģahıslara karĢı sorumluluk üstlendiği nakdi olmayan kredi 

iĢlemlerinde taraf farklılığı da vardır, burada banka kredi kullandırma borcunu sorumluluk 

üstlenerek yerine getirmiĢtir.
162

 

D) Münferit Kredilerin Ġçeriğini Belirleme ve Edim Bağlılığı  

Kredi açma sözleĢmesinde öncelikle münferit kredilerin Ģartları belirlenir ve bunların 

unsurlarına yönelik iradeler oluĢur. Para ödüncü, banka garantileri gibi kredi iĢlemlerini 

düzenleyen iradeler, bunların Ģartları, ifa Ģekilleri, kredi açma sözleĢmesinin kapsamında 

önceden düzenlenir.
163

 

 Münferit kredilerin ifası, kredi açma sözleĢmesinde önceden belirlenen Ģartlara göre, 

sözleĢme süresi ve kredi limiti sınırları dahilinde serbestçe talep edilebilecektir.
164

 

Kredi açma sözleĢmesinin süresinin bitmesi veya tahsis edilen kredi miktarının 

tüketilmesi halinde banka kredi taleplerini reddedebilecektir.
165
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SözleĢme süresinin bitiminden sonra yapılan her türlü kredi iĢlemi, kredi açma 

sözleĢmesinin kapsamı dıĢındadır ve bu konuda özel, ayrı bir sözleĢmenin yapılmasına ihtiyaç 

gösterir.
166

 

III) Kredi Alanın Talep Hakkı  

A) Talep Hakkının Hukuki Niteliği  

Kredi açma sözleĢmesinde banka, krediyi hazır bulundurma, müĢterinin talebi halinde 

sözleĢmenin çerçevesinde düzenlenen münferit krediler yoluyla kredi kullandırma, bu 

yöndeki hizmetlerini ifa etme borcu altındadır.
167

 Kredi açma sözleĢmesinin yapısı ve niteliği 

kredinin hiç kullanılmaması veya kısmen kullanılmasına imkan verir. Kredi alanın talep hakkı 

serbestliği normal bir sözleĢme yapısından farklı, ayırt edici bir özelliktir.
168

 

B) Kredi Talebinde Serbestlik  

Talep hakkının kullanılması tamamen müĢterinin takdirine bırakılmıĢtır, müĢterinin bu 

hakkı için herhangi bir Ģekilde objektif sınırlama getirilmez, her münferit iliĢkinin tabiatından 

doğacak kısıtlamalar dikkate alınarak, dürüstlük ve güven ilkesi esaslarını ihlal etmemek 

Ģartıyla serbestçe kullanabilir.
169

 Kredi alan, kural olarak ihtiyacı olduğunda veya böyle bir 

ihtiyacının olduğunu düĢündüğünde kredi talep edebilecek, sözleĢmede aksi 

kararlaĢtırılmamıĢsa hiç talepte bulunmayacağı gibi baĢka bir kredi kuruluĢundan da kredi 

talebinde bulunabilecektir, bu durum kredi açma sözleĢmesinin negatif olgusal 

karakteristiğidir.
170

 

 

 

C) Tekrar Eden Talep Ġmkanı  

Kredi açma sözleĢmesi asli niteliği veya unsuru olmamakla beraber, birbiri ardınca, 

fazla sayıda kredi talebine imkan verir, bu talep imkanının ek bir Ģart ile kararlaĢtırılması veya 

uygulamada yoğun Ģekilde kullanılan cari hesap iĢletilmesi Ģeklinde gerçekleĢtirilmesi 
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hukuken mümkündür.
171

 Tekrar eden talep imkanı kredi açma sözleĢmesinde veya münferit 

iĢlemler yapılırken düzenlenebilir ancak bu imkan kredi açma sözleĢmesinin mutlak 

karakteristik bir unsuru değildir.
172

 

D) Kredi Talebinin Devri ve Haczi  

Kredi açma sözleĢmesi özellikle kredi alanın mali gücü, kiĢisel özellikleri dikkate 

alınarak kurulan bir sözleĢme niteliğindedir, bu sebeple sözleĢme nitelik olarak taraf 

değiĢikliğine uygun değildir.
173

 Devralan kiĢiler kredi açma sözleĢmesini tüm hak ve 

borçlarıyla devralabilirler, tüm sorumluluklarla sözleĢmenin devri sözleĢme özgürlüğü 

kapsamında mümkündür.
174

 Haciz imkanı kredi için ancak sınırlı hallerde mümkün 

olabilecektir, müĢterinin kredisinin haczi durumu her zaman için bankaya haklı nedenle fesih 

veya aciz sebebiyle kredi temininden kaçınma ve fesih imkanı verir.
175

 

IV) Güven Unsuru  

KarĢılıklı güven kredi açma sözleĢmesinin sübjektif yönüdür, kredi alan, sözleĢmede 

belirlenen çerçevede ve talep zamanında kredi verileceğine güvenmekte ve iĢlerini buna göre 

planlamaktadır, banka ise bu mali imkanı daha sonra, iade zamanı geldiğinde kendisine iade 

edileceğine güvenerek müĢteriye aktarmaktadır.
176

 

Kredi alanın Ģahsına duyulan güvenin etkisi sonucu sözleĢmede aksi 

kararlaĢtırılmamıĢsa, kredi alanın ölümü ile kredi kapanır.
177

 

V) Kredi Alanın Ġade ve KarĢılık Bedel Taahhüdü 

Kredi açma sözleĢmesinde müĢterinin karĢılık borçlarının niteliği ve kapsamı 

tartıĢmalıdır.
178

 Ġade borcunun sebebi münferit kredi iĢlemlerine göre farklılıklar gösterir, 
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kredi iĢlemi bir para ödüncü ise bu iadenin kapsamı kredi açma sözleĢmesi yanında para 

ödüncüne iliĢkin hukuki düzenlemelerde kıyasen uygulanarak belirlenir.
179

 

 Nakdi bir ödeme niteliğindeki para ödüncü, iskonto gibi kredi iĢlemlerinde, oranı 

taraflar arasındaki anlaĢmaya göre değiĢen komisyonla birlikte, faiz veya iskonto bedeli 

ödeme borcu doğar ve tüm bunlar kredi açma sözleĢmesine göre kredi kullandırmanın 

karĢılığıdır. Aval, kabul veya banka garantileri gibi doğrudan nakit devri içermeyen, banka 

tarafından üçüncü Ģahıslara karĢı sorumluluk üstlenilmesi kapsamındaki kredi iĢlemlerinde ise 

karĢılık bir miktar komisyon olarak belirlenir.
180

 

VI) Tarafların AnlaĢması 

Kredi açma sözleĢmesinin kurulmasına iliĢkin görüĢmeler müĢterinin kredi talebinde 

bulunması ile baĢlar ve bankanın kredi kullandırma borcu altına girmesi ile tamamlanır.
181

 

Ön görüĢmeler hukuken bağlayıcı nitelikte değildir, ancak müzakere aĢamasındaki 

sorumluluğa ( culpa in contrahendo ) iliĢkin taleplere imkan verebilir.
182

 SözleĢmenin süresi, 

kredi türlerinin açıkça kararlaĢtırılması Ģart değildir, bu tür unsurlar kararlaĢtırılmamıĢsa 

sözleĢmenin yorumlanması yoluyla tespit edilirler ve sorumluluğun kapsamı münferit iĢleme 

göre de belirlenebilir.
183

 

VII) Süreklilik Unsuru 

Tekrar eden talep imkanı kredi açma sözleĢmesi devamlılık göstermesini sağlayan 

önemli bir unsurdur, bu Ģekilde kredi kullandırma taahhüdünde süreklilik oluĢmaktadır. 

Dönerlik imkanı müĢterinin krediyi geri ödemesi ile sözleĢmenin sona ermemesini sağlar, 

sözleĢme belirli veya belirsiz süreli yapılabilir, her iki halde de kredi alan sözleĢme süresi 

sona erinceye kadar kararlaĢtırılan krediyi limit dahilinde tekrar kullanıp geri ödeyebilir, 

ihtiyacına göre her seferinde farklı veya aynı türden krediler alabilir. Belirlenen limit 

dahilinde farklı türde kredilerin aynı anda alınması ve farklı zamanlarda ödenerek tekrar 

yararlanılması mümkündür.
184
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§ 4)SÖZLEġMENĠN ġEKLĠ 

Kredi açma sözleĢmesi diğer isimsiz sözleĢmeler gibi kanunda düzenlenmemiĢtir ve 

bu sebeple sözleĢmenin Ģeklini belirleyen bir hüküm de yoktur.
185

 Kanunda açık bir 

düzenleme olmadıkça sözleĢmenin geçerliliği bir Ģekle bağlı değildir ( BK m 11 ).
186

 Taraflar 

kanunen Ģekle bağlanmamıĢ bir sözleĢmenin geçerliliğini Ģekle bağlayabilirler, bu durumda 

sözleĢme bu Ģekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.
187

 SözleĢmenin tarafları Ģekil Ģartını ispat 

vasıtası olarak kabul etmiĢlerse buna aykırılık sözleĢmenin hükümsüzlüğü sonucunu meydana 

getirmez.
188

 

§ 5) MÜNFERĠT KREDĠ TÜRLERĠ  

Banka kredileri nitelikleri bakımından nakdi ve gayri nakdi Ģeklinde ikili bir ayırıma 

tabi tutulmaktadır, bu krediler genel kredi açma sözleĢmesine bağlı olarak verilebildiği gibi 

ayrı münferit sözleĢme Ģeklinde banka müĢterilerine verilebilmektedirler.
189

 

I) Nakdi Krediler  

Nakdi krediler bankanın müĢterisine nakden Türk Lirası veya döviz cin-sinden 

kullandırdığı krediler olup beĢ Ģekilde kullandırılabilmektedirler: 
190

 

A) Karz ġeklinde Kullandırılan Krediler 

Kredi tutarının tamamının bir defada veya kısmi olarak nakdi Ģekilde ödendiği kredi 

sözleĢmeleridir.
191

 Kredi tutarı önceden belirlenen vadede bir defada veya taksitler halinde 

faizi ile birlikte tahsil edilerek tasfiye edilir. 
192

Uygulamada bu tarz verilen krediye sabit 

vadeli para ödüncü adı verilmektedir.
193

 Günümüzde tüketici kredileri genelde bu Ģekilde 

verilmektedir.
194

 Bu kredilerin verilmesi banka ile müĢterisi arasında bir ticari karz meydana 
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getirmektedir.
195

 Bu tür kredilere Borçlar Kanunu'nun 306-312. maddelerinde düzenlenen 

karz akdi hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmektedir.
196

 

B) Cari Hesap ġeklinde Kullandırılan Krediler 

Kredi açma sözleĢmesi yaygın bir bankacılık sözleĢmesi olarak müĢteri ve banka 

arasındaki genel iĢ iliĢkilerini düzenler ve kapsamına alır.
197

 Dönerli, tekrar eden talep 

imkânlı kredi iĢlemlerinin bir uygulama türü olan bu düzenleme, tüm yükümlülükler ifa 

edildiği sürece, kredi alana belli bir limit çerçevesinde tekrar eder Ģekilde kredi kullanabilme, 

fazla sayıda birbiri ardınca para talep edebilme imkânı verir. 
198

Bu sürekli yenilenen kredi 

imkânı, iskonto ve kabul kredisinde de mümkündür.
199

 

Banka uygulamasında nakdi krediler çok büyük ölçüde cari hesap sözleĢmelerine 

dayanmaktadır. Kredi müĢterisine bir veya birden çok cari hesap açılır. 
200

MüĢteri nakde 

ihtiyacı oldukça bu hesaptan kredi çekmek, nakit imkanı olduğunda da geri ödeme yapmak 

sureti ile krediyi kullanır.
201

 

C)Akreditif Kredisi  

Akreditif, ithalatçının talimatına dayanarak, bir bankanın belirli bir limite kadar, belirli bir 

süre ve belgeler karĢılığında ve öngörülen Ģartların yerine getirilmesi kaydıyla, ihracatçıya 

ödeme yapacağını veya ihracatçı tarafından keĢide edilen poliçeleri kabul veya iĢtira 

edeceğini ihracatçıya karĢı yazılı olarak taahhüt etmesi olarak tarif edilmektedir. 
202

Akreditif 

bankası, ihracatçıya akreditif açtığı vakit ona karĢı akreditif bedelini ödeme yükümlülüğü 

altına girmektedir.
203

  

D)Kıymetli Evrak Ġskontosu, ĠĢtirası ġeklinde Krediler  

Ġskonto iĢleminde kredi müĢterisinin temlik cirosu ile bankaya tevdi ettiği kıymetli 

evrak peĢin değeri karĢılığında satın alınarak nakden veya hesaben ödeme yapılır.
204

 Ġskonto 
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iĢlemine konu olan kıymetli evrakın henüz vadesi gelmemiĢtir ve hamilinden vade farkı 

isminde faiz, komisyon ve diğer masraflar indirilerek bedeli ödenmek yoluyla satın alınır, bu 

durumda senetlerin vadelerine kadar iĢleyecek faizleri indirilip bakiye ödenecektir
205

 Bu 

iĢleme uygulamada kıymetli evrakın ıskontosu ve iĢtiraı yolu ile kredi verilmesi 

denilmektedir.
206

 

E)Senet ve Emtia KarĢılığı Krediler 

Kredi açma sözleĢmesine dayanan bir kredi iliĢkisinde banka bir alacağın rehni 

yoluyla da kredi kullandırabilir, alacak bir kıymetli evraka, mal veya senede bağlı olabileceği 

gibi böyle bir bağlılık olmayabilir. Burada bir rehin iĢlemi vardır ve bu iĢlem rehnin konusuna 

göre değiĢiklik gösterebilir, emre yazılı kıymetli evrakta rehin cirosu ve teslim, nama yazılı 

olanlarda temlik ve teslim ve hamile yazılı olanlarda sadece teslim yeterlidir.
207

 

II- Gayri Nakdi Krediler  

Bankacılık Kanunu, gayrı nakdi krediler olarak bankalar tarafından verilen teminat 

mektuplarını, kefaletleri, aval, ciro ve kabulleri saymıĢtır. Bu iĢlemler tahdidi olmayıp, gayrı 

nakdi kredi kavramına geniĢ bir anlam verilmiĢtir.
208

 

A) Teminat Mektubu Kredisi  

Banka tarafından bir müĢterinin borcu için o müĢteri lehine bir üçüncü Ģahıs olan 

alacaklısına hitaben teminat mektubu düzenlenmesi, o müĢteriye bir gayrı nakdi kredi 

açılmasını ifade etmektedir, banka teminat mektubu vermekle ilerde doğması muhtemel bir 

riski üstlenmektedir fakat herhangi bir fiili ödemede bulunmamaktadır.
209

 

B) Kefalet Kredisi  

Bankanın müĢterisine kefalet kredisi vermesi ile banka tarafından müĢterisinin borcu 

için bir üçüncü Ģahsa kefalet verilmesi kastedilmektedir. 
210

Burada da söz konusu olan bir 

gayri nakdi kredi iĢlemidir. Banka kefalet sözleĢmesi ile asıl borçlunun borcunu yerine 
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getirmemesi halinde alacaklıya karĢı sorumlu olmayı kabul etmiĢtir. Asıl borçlu olan kredi 

alan müĢteri borcunu ödemezse, banka alacaklının borcun yerine getirilmesinden beklediği 

menfaati yani ifa edilmemeden doğan müspet zararı tazmin edecektir.
211

 

C) Kabul Kredisi  

Kabul kredisinde banka, müĢterisinin, taraflarca kararlaĢtırılan bedeli içeren poliçeyi 

kendi üzerine çekmesine müsaade ve bu poliçeyi kabul etmeyi taahhüt etmektedir.
212

 

Bankanın kabulü gibi birinci sınıf bir kabule sahip müĢteri, senedi baĢka bir bankada iskonto 

ettirebileceği gibi, ifa amacıyla alacaklısına da verebilir. MüĢteri, poliçenin vadesinden en geç 

bir gün önce poliçe bedelini kabul bankasına yatırır. Banka da poliçe hamiline bedeli ödemek 

suretiyle kambiyo iliĢkisine son verir.
213

 

D) Aval Kredisi  

Aval kredisinde banka kredi alana nakit ödeme yapmamakta, sadece sorumluluk altına 

girmektedir.
214

 Aval, poliçe hamiline, haklarını elde edebileceği hususunda ek bir teminat 

teĢkil etmektedir.
215

 

E) Ciro Kredisi  

Ciro kredisinde banka, müĢterisinin keĢide ettiği veya ciranta yada kabul eden 

muhatap olarak kambiyo sorumluluğu yüklendiği senede, cirosunu koymakta ve böylelikle 

ciro zincirinde yer alıp sorumluluk üstlenmektedir. 
216

Bankanın da sorumluluk altına girdiği 

böyle bir senedi müĢteri kolayca değerlendirebilmektedir. Bu durumda da banka müĢteri 

lehine gayrı nakdi kredi vermiĢ olmaktadır.
217

 

§ 6) KREDĠ AÇMA SÖZLEġMESĠNĠN HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 

I) Karz ( Ödünç ) SözleĢmesini Esas Alan GörüĢler 

Kredi açma sözleĢmesi bir ödünç sözleĢmesidir, bu sözleĢme ile banka bir miktar 

paranın mülkiyetini müĢteriye geçirmeyi, müĢteri de önceden belirlenen Ģartlara göre geri 
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ödemeyi taahhüt etmiĢtir.
218

Bu görüĢte kendi içerisinde ayrılmaktadır.Bu ayrım ise kredi 

açma sözleĢmesinin ;ödünç sözleĢmesi olduğunu diğer görüĢ ödünç benzeri bir sözleĢme 

olduğunu bazı yazarlar ise ödünç vaadi sözleĢmesi olduğunu ,son kısım ise ġartlı ödünç 

sözleĢmesi olduğunu savunmaktadırlar. 

II) Çok AĢamalı SözleĢme GörüĢü  

Bu görüĢe göre, kredi açma sözleĢmesi tamamlanmıĢ bir sözleĢme değildir, bir 

sözleĢme hazırlığıdır. SözleĢmenin içeriği ve unsurları doğrudan bir para ödüncü vermeye 

yönelik değildir, sözleĢme aĢamalı olarak geliĢen bir hukuki iliĢkiyi tasarlar. Kredi açma 

sözleĢmesinin içeriğini oluĢturan unsur bir kredi verilmesi vaadi Ģeklindedir, sadece açılıĢ 

basamağını oluĢturur ve sadece bir açılıĢ karakteri taĢımakla, kredinin fiilen verilmesini 

sağlayan münferit kredi sözleĢmeleriyle kesin olarak ayrılır.
219

 

Bu ayrım ise kredi açma sözleĢmesinin ;önsözleĢme,Opsiyon SözleĢmesi 

görüĢü,çerçeve sözleĢmesi görüĢü olduğunu savunmaktadırlar. 

III) Tek AĢamalı SözleĢme GörüĢü  

Bu görüĢe göre, kredi açma sözleĢmesi sadece bir sözleĢme hazırlığı veya sonradan 

kurulacak münferit kredi sözleĢmelerinin çerçevesini belirleyen bir temel sözleĢme olarak 

tanımlanamaz, tarafların iradeleri incelendiğinde buradaki taraf yükümlülüklerinin sadece 

sonraki bir sözleĢme iliĢkisi kurmaya yönelmediği asli yükümlülüğün bir kredi açma ve 

kullandırma taahhüdü olduğu ortaya çıkar.
220

 Bu kesin ve kendi baĢına varlık ifade eden bir 

sözleĢmedir ve sözleĢmede asli olarak tek aĢamalı akdi bir kredi kullandırma borcu 

bulunmaktadır.
221

 

Bu görüĢte kendi içerisinde ; tek aĢamalı Ģartlı sözleĢme görüĢü, çerçeve nitelikli 

borçlandırıcı sözleĢme görüĢü olarak ayrılmaktadır. 

§ 7) DEĞERLENDĠRME VE UYGULANACAK HUKUK KURALLARI 

I) Tek AĢamalı Çerçeve Nitelikli Borçlandırıcı SözleĢme  

Çerçeve sözleĢme, ileride aynı türden birden fazla sözleĢme kurmayı amaçlayan 

kiĢilerin, her bir sözleĢmenin kuruluĢu sırasında ayrıca kararlaĢtırılmasına gerek kalmaksızın, 
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belirli bir takım Ģartların kısmen veya tamamen bu sözleĢmelerde yer alması konusunda 

önceden anlaĢmaya varmalarıdır.
222

 

II) Rızai SözleĢme  

Tarafların karĢılıklı ve birbirine uygun iradeleri bir sözleĢmenin kurulması için yeterli 

olduğunda bu sözleĢme rızai sözleĢme niteliğindedir.
223

 

III) Ġki Tarafa Borç Yükleyen SözleĢme  

Kredi açma sözleĢmesinin iki tarafı da ifa yükümlülüğü altındadır, banka krediyi hazır 

bulundurma ve kullandırma, kredi alan ise faiz, komisyon gibi karĢılık bedeller ödeme, 

sözleĢmede kararlaĢtırılmıĢsa teminat sağlama, krediyi iade etme ve istisnai hallerde krediyi 

kullanma gibi yan borçlar altındadır.
224

 

IV) Sürekli Borç ĠliĢkisi OluĢturan SözleĢme  

Kredi açma sözleĢmesi, sürekli nitelikte kredi hazır bulundurma ve kullandırma borcu 

içermekte, çerçeve niteliği ile ileride münferit krediler ifa edildikçe doğrudan, ayrıca 

kararlaĢtırılmasına lüzum kalmadan bu sözleĢmelerin içeriğini oluĢturmaktadır, bu sebeple ani 

edimli bir borç iliĢkisi değildir, sürekli borç iliĢkisi oluĢturur.
225

 

V) Kendine Özgü Yapısı Olan ( Sui Generis ) SözleĢme  

Kredi açma sözleĢmesi, Borçlar Kanunu‘nun özel kısmında veya özel bir kanunda 

düzenlenmemiĢtir bu sebeple isimsiz sözleĢme niteliğindedir.
226

 

§ 8) SÖZLEġME SÜRESĠNCE TARAFLARIN BORÇLARI  

I) Kredi Alanın Borçları  

A) Faiz Ödeme Borcu 

 Kredi açma sözleĢmesinde faiz ve komisyon Ģeklinde belirlenen bu ücretler, kredi 

açma ve kullandırma ediminin karĢılığını oluĢtururlar
227

. Özellikle bankaların taraf olduğu 
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nakdi kredi konulu kredi açma sözleĢmelerinde kararlaĢtırılmasa bile para ödüncüne iliĢkin 

genel hükümlere göre faiz verilmesi lazımdır ( BK. 307/2 ). 

Kredi açma sözleĢmelerinde kredi alandan istenen karĢı edimlerin çoğu faiz olarak 

adlandırılmaktadır ancak faiz niteliği göstermezler. 
228

Ġskonto ve iĢtira kredisinde kredi alana 

ödenecek bedelden düĢülen, senedin ciro günü ile vade tarihi arasında iĢleyecek faiz, hukuken 

müĢteriden alınmıĢ faiz niteliğinde değildir, bu iĢlemler alacak hakkının satıĢı niteliğindedir, 

devredenin devralan karĢı bir para borcu olmadığı için faiz ödemesi de söz konu olmaz burada 

bir satıĢ bedeli söz konusudur 

B) Komisyon Ödeme Borcu 

Kredi açma sözleĢmesinin kurulması ile kredi alan için sonraki taleplerden bağımsız 

olarak hazır bulundurma komisyonu ödeme borcu doğar.
229

 Komisyon, bankanın kredi açma 

sebebiyle girdiği teĢebbüs ve üstlendiği risklerin, yaptığı masrafların karĢılığıdır.
230

 

Uygulamada hazır bulundurma komisyonu kredinin kullanılmaması veya az miktarda 

kullanımı halinde bankanın asgari getirisini garanti etmeyi amaçlar bu sebeple müĢterinin 

komisyon borcunun doğumu için krediyi fiilen kullanması Ģart değildir.
231

. Bu bedel genelde 

kredi kullanma talebinin yapılması ve kredinin çekilmesi sırasında kredi alandan tahsil edilir, 

ancak faiz ödemeleri ile birlikte de tahsil edilebilmektedir.
232

 

C) Kredinin Ġadesi ve Tazmin Yükümü 

Aval, kabul ve banka garantileri gibi bankanın sorumluluk üstlendiği kredi 

iĢlemlerinde, banka bu sözleĢmeler sebebiyle bir ödemede bulunabilmektedir. 
233

Bu tür kredi 

iĢlemlerinde bankanın müĢterisi lehine üçüncü Ģahıslara yaptığı ödemelerin geri alınması 

genelde kredi açma sözleĢmesinde iade konusunda verilmiĢ olan garantiye dayanır ve 

sözleĢmeye dayanan karĢılığın iadesi, tazmin niteliğinde yan borçtur
234

. Bu tür kredilerde 

kredi alan, bankayı üçüncü Ģahsa karĢı üstlendiği borçtan kurtarma yoluyla iade borcunu 
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yerine getirir.
235

 Standart kredi açma sözleĢmelerinde bu konuda açık hükümler yer 

almaktadır, kefalet niteliğindeki teminat mektubu kredilerinde BK. m. 496, aval, kabul 

kredilerinde Ticaret Hukuku‘nun kıymetli evrakla ilgili hükümleri uygulanır
236

 

D) Denetim izni ve Bilgi Verme 

Kredinin boyutuna ve niteliğine göre kredi alan, defter ve kayıtlarının incelenmesi 

konusunda izin vermek zorundadır, bu genel bir borç olarak kredi açma sözleĢmesinde 

düzenlenebilir, esasen bu borcun sözleĢmenin niteliğinden doğan bir borç olduğu genel olarak 

kabul edilmektedir.
237

 MüĢterinin ödeme gücü ve ekonomik durumu hakkında yapacağı 

açıklamalar aynı zamanda kredi açma sözleĢmesinin kurulmasına iliĢkin unsurlardan kabul 

edilmektedir.
238

 

E) Krediyi Kullanma Borcu 

Kredi talebi ifanın içeriğini belirleyen bir yenilik doğuran haktır, bu hakkın 

kullanılmaması sonucu banka için bir zarar doğmuĢsa bile bunun kredi müĢterisinden tazmini 

talep edilemez.
239

 Uygulamada genelde kredi kullanmama halinde hazır bulundurma 

komisyonu ödenmesi kararlaĢtırılmaktadır.
240

 Hazır bulundurma komisyonu kararlaĢtırılan 

hallerde aynı zamanda krediyi kullanma borcunun bulunması irade özgürlüğünün aĢırı 

sınırlandırılması sebebiyle geçersiz sayılabilir.
241

 

F) Krediyi KararlaĢtırılan Alanda Kullanma Borcu  

Kredi açma sözleĢmesinde belirlenen türde kredinin belirli alanlarda kullanılması 

kararlaĢtırılabilir, kredinin tahsis amacına, taraf iradelerine aykırı kullanılması, hukuken yasak 

iĢlemlerde kullanılması, iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine aykırı kullanılması kredi açma 

sözleĢmesinin feshine veya hükümsüzlüğüne sebep olur.
242

 

G)Teminat Verme Borcu 

Kredi açma sözleĢmesi genel yapısı ve unsurları bakımından kredi alana herhangi bir 

Ģekilde teminat verme borcu yüklemez, ancak bu konunun taraflarca sözleĢmede bir kuruluĢ 
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Ģartı olarak kararlaĢtırılması mümkündür
243

Teminat konusunda düzenleme kredi açma 

sözleĢmesi bakımından yan borç niteliğindedir ancak günümüz bankacılık uygulamasında 

genel olarak talep edilmekte ve yerine getirilmemesi kredi veren banka açısından haklı 

nedenle fesih sebebi oluĢturabilmektedir.
244

 

II) Bankanın Borçları  

A) Krediyi Hazır Bulundurma ve Kullandırma Borcu  

Bankanın asli borcu kredi açma sözleĢmesinde kararlaĢtırılan Ģekilde kredinin hazır 

bulundurulması ve kullandırılmasıdır.
245

 Bu Ģekilde banka kredi alana bir miktar satın alma 

gücünü, ekonomik gücü geçici olarak aktarır. 
246

Bu aktarım doğrudan nakit verilmesi Ģeklinde 

olabileceği gibi üçüncü kiĢiye karĢı sorumluluk üstlenilmesi Ģeklinde de olabilir. Banka 

tarafından gerçekleĢtirilen kredi kullandırma kredi açma sözleĢmesinde belirlenen Ģekilde 

münferit iĢlemler yoluyla bir miktar paranın ödünç, verilmesi, iskonto bedelinin ödenmesi, 

kabul iĢlemleri, garanti iĢlemleri Ģeklinde gerçekleĢtirir.
247

 

B) Kredi Alana ĠĢlemlerinde Destek Olma 

Kredi açma sözleĢmesi hizmet ve destek vermeye iliĢkin çeĢitli yan borçlar 

içerebilmektedir. Sorumluluk üstlenilmesi Ģeklindeki kredilerde banka üçüncü kiĢilerle 

giriĢilen iliĢkiler ve bunlarla ilgili değiĢiklikleri kredi alana haber verme, hakkı koruyucu 

beyanlarda bulunma ve lüzumlu hallerde dava açma, zarar oluĢmasını önleyici iĢlemleri 

yapma yükümlülüğü altındadır.
248

 

C) Alınan Senetlerin Ġadesi 

Banka, özellikle nakdi kredilerin çekilmesi sırasında kredi alan tarafından kendisine 

verilmiĢ bulunan borç senetlerini ve teminat amaçlı diğer kıymetli evrakı, kredinin geri 

ödenmesi sırasında iade etmekle yükümlüdür.
249
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D) Sır Saklama Borcu  

Banka tarafından yapılacak kredi değerlendirmesi ve kullanım konusundaki 

incelemeleri sırasında müĢterinin mali durumu ve ödeme gücü hakkında kesin bilgiler elde 

edebilmektedir.
250

 Kredi alan kendisi ve iĢletmesi hakkında sağladığı bu açık ve kesin 

bilgilerin korunması ve baĢkalarına açıklanmamasını bekleme hakkına sahiptir.
251

 

III) SözleĢmenin Ġfa Zamanı ve Yeri 

Kredi açma sözleĢmesinde banka sözleĢme süresince krediyi hazır bulundurma, kalıcı 

Ģekilde ifaya hazır olma borcu altındadır, bu sürekli borç sözleĢmenin kurulması ile birlikte 

ifa edilir, kredi kullandırma borcunun ifası ise müĢterinin kredi talebi ile baĢlar.
252

 Ġfa zamanı 

genelde sözleĢmenin kurulduğu zamandır. 

Kredi açma sözleĢmesinde ifa yeri taraflar arasında serbestçe kararlaĢtırılabilir, ifa yeri 

açıkça kararlaĢtırılmamıĢsa bankalarca verilen krediler için iĢin niteliği gereği kredi veren 

bankanın Ģubesidir.
253

 

§ 9) BORCA AYKIRILIK HALLERĠ VE SONUÇLARI  

Kredi açma sözleĢmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢmedir, kredi alan ve veren 

tarafın yükümlülükleri birbirine bağlı ve değiĢim iliĢkisi içindedir. 
254

Tam iki taraflı 

sözleĢmelerde temerrüdün sonuçlarını düzenleyen BK. 106, ödemezlik define iliĢkin BK 81 

ve ifa imkansızlığının sonuçlarını düzenleyen BK. 117 hükümleri kredi açma sözleĢmesinde 

uygulama alanı bulur
255

 

§ 10) KREDĠ AÇMA SÖZLEġMESĠNĠN SONA ERMESĠ 

I) Tarafların AnlaĢması  

Kredi açma sözleĢmesi tarafların karĢılıklı anlaĢması yoluyla sona erdirilebilir. Kredi 

açma sözleĢmesi sürekli borç iliĢkisi oluĢturmaktadır ve sözleĢme kapsamındaki borçların 

ifasına baĢlanmıĢsa, tarafların anlaĢması akdi iliĢkiyi ileriye etkili olarak ―ex nunc‖ sona 

erdirir. Kredi açma sözleĢmesinin iki tarafın karĢılıklı rızası ile sona erdirilmesi istisnai bir 

durumdur, güven temeline dayanan kredi açma sözleĢmesi genelde bu güvenin sarsılması 
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hallerinde tarafların, fesih, dönme beyanı gibi tek taraflı yenilik doğurucu iĢlemleriyle sona 

erdirilir.
256

 

II)SözleĢme Süresinin Dolması  

Kredi açma sözleĢmesi kapsamında münferit kredi iĢlemlerine dayanarak verilen krediler 

için iade zamanı sözleĢme kuruluĢunda veya bu iĢlemler yapılırken belirlenebilir. Taraflar 

arasında kredinin iadesi konusunda vade açıkça kararlaĢtırılmıĢ ise sözleĢmenin feshi ve iade 

için ayrıca bir ihbara ve süre verilmesine lüzum yoktur. Kredi açma sözleĢmesi sürenin 

dolmasıyla kendiliğinden sona ererse de müĢterinin kredi kullanmaya devam etmesi bankanın 

bunu kabul etmesi ve yeni teminatlar alması zımni olarak sürenin uzatılmıĢ olduğu anlamına 

gelir ve bankaya feshi ihbar konusunda ek yükümlülükler getirebilir.
257

 

IV) Kredi Alanın Ölümü ve Tarafların Ġflası  

Kredi açma sözleĢmesinde banka, kredi alanın Ģahsını ve kiĢisel özelliklerini dikkate 

alarak onunla kredi iliĢkisine girer. Kredi alanın ölümü ve fiil ehliyetini kaybetmesi sonucu 

kredi sözleĢmesinin kural olarak sona ereceği kabul edilmektedir
532

. Bununla birlikte kredi 

alanın ölümü halinde kredinin mirasçılara ödenebileceği, kredinin birden fazla kiĢinin lehine 

açılması halinde ise bunlardan birinin ölümü halinde hayatta kalanların krediyi alacağı 

sözleĢmede kararlaĢtırılabilir.
258

 

IV) Belirsiz Süreli SözleĢmenin Olağan Feshi  

Kredi açma sözleĢmesinde taraflar sözleĢmenin sona erme zamanını belirlememiĢlerse 

veya kredi belli bir proje veya faaliyetin finansmanı için verilip onun süresi ile sınırlı 

kurulmamıĢsa sözleĢme belirsiz sürelidir. Açık vade veya belli Ģartların gerçekleĢmesine bağlı 

olarak iade zamanının tespit edilmiĢ olduğu hallerde bu özel düzenlemelerin Ģartları 

gerçekleĢmeden olağan fesih mümkün olmaz, bu durumda sözleĢmenin kendi bitim süresi 

vardır ve olağan fesih imkânı kredi açma sözleĢmesinde aksi kararlaĢtırılmamıĢsa ortadan 

kalkar. Bu zaten iĢlemin amacından ve konusundan da ortaya çıkan ve kredi müĢterisini 

sözleĢme süresince güvenceye alan açık bir durumdur
259
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V) Haklı Nedenle Fesih  

Olağanüstü fesih, belirli veya belirsiz süreli sürekli borç iliĢkisinin, haklı nedenlerin 

varlığı halinde süresinden önce ve ileriye etkili olarak sona erdirilmesidir
260

. Kredi açma 

sözleĢmesinde de taraflardan biri haklı nedenlerin ortaya çıkması halinde belirli veya belirsiz 

sözleĢmeyi önelsiz olarak derhal feshedebilir. Bu imkan doğrudan kredi açma sözleĢmesinin 

tabiatından doğar ve bu konuda sözleĢmeye ayrı bir hüküm konmasına dahi gerek yoktur.
261

 

VI) SözleĢmenin Kredi Alanın Aczi Sebebiyle Feshi  

Kredi alanın ekonomik durumunda kredi açma sözleĢmesinin kuruluĢu aĢamasından 

sonra oluĢan kötüleĢmeler bankaya ön edim niteliğindeki yükümlülüklerini yerine getirmekten 

kaçınma ve sonuç olarak sözleĢmeden çekilme imkânı verir
262

. MüĢterinin aczi, örneğin iflası 

veya aleyhindeki haczin neticesiz kalması sonucu güven iliĢkisi bozulacağından, bankanın 

kredi kullandırmaktan kaçınma ve sözleĢmeyi haklı sebeple fesih imkanı vardır.
263

 Bu 

durumda hakkı tehlikeye giren banka borcunu genel hükümlere göre yerine getirmekten 

kaçınabilir ve sözleĢmenin feshini isteyebilir ( BK m. 82 ) 

VII) SözleĢmenin Ġptali  

Bankanın aciz sebebiyle kredi açma sözleĢmesini sona erdirebilmesi için kredi alanın 

ekonomik durumundaki bozulmaların kredi sözleĢmesinin kuruluĢundan sonraki aĢamada 

gerçekleĢmiĢ olması lazımdır, sözleĢme kurulmadan önce mevcut olmasına rağmen varlığı 

sonradan ortaya çıkan bozulmalar bankaya ancak hata, hile gibi irade bozukluğu hallerine 

dayanarak sözleĢmeyi fesih imkânı verir
264

. Kredi alanın bankaya mali durumu hakkında 

yanlıĢ bilgi vermesi, verdiği teminatlarda yanıltması, hatalı bilgi vermesi, farklı ve yetersiz 
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teminat getirmesi, mesela ipotek vaadine rağmen baĢka teminat göstermesi gibi durumlar hile 

sebebiyle fesih imkânı verir
265

 

§ 11) SONA ERMENĠN MÜNFERĠT KREDĠ ĠġLEMLERĠNE ETKĠSĠ 

Kredi açma sözleĢmesi önceden belirtildiği gibi kredi kullandırma borcu ve kredi 

iliĢkisine ait genel Ģartları içeren çerçeve nitelikli bir sözleĢme, münferit kredi iĢlemleri ise 

kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayan, genel unsurları kredi açma sözleĢmesinde 

düzenlenmiĢ ve müĢterinin talebi ile türü ve kapsamı belirlenen kredi iĢlemleridir.
266

 

Kredi açma sözleĢmesine bağlı kredi iliĢkisinin olağan fesih veya süre bitimi sebebiyle 

sona ermesi, ileriye etkili sona erme ve ayrılık prensibinin sonucu olarak o zamana kadar 

gerçekleĢmiĢ ifa amaçlı münferit iĢlemleri etkilemez.
267

 Kredi açma sözleĢmesine dayanan 

kredi iliĢkisi ve münferit kredi birbirinden bağımsız Ģekilde sona erdirilebilecektir. 
268

Olağan 

fesih halinde ifasına baĢlanmıĢ münferit kredilerin kullandırılması devam eder, sürekli borç 

iliĢkisi niteliğindeki kredi açma sözleĢmesinin feshi ileriye etkilidir. Ġleriye etkili fesih özelliği 

ve ayrılık prensibinin sonucu olarak kredi açma sözleĢmesinin feshi ifasına baĢlanmıĢ 

münferit krediler üzerinde doğrudan sona erme etkisi yapmaz.
269

 

 

SONUÇ 

Kredi açma sözleĢmesi kredi verene, belli bir bedel karĢılığı kredi hazır bulundurma ve 

kullandırma borcu yükleyen bir sözleĢmedir. 
270

Kullanılacak kredinin miktarı ve zamanı ise 

müĢterinin ihtiyaçlarına göre onun tarafından yapılacak taleple belirlenecektir.
271

 

 Kredi açma sözleĢmesinin temel unsurları ve özellikleri banka uygulaması yoluyla 

ortaya çıkmıĢtır çünkü kredi açma sözleĢmesi bankacılık uygulaması tarafından ortaya 

çıkartılmıĢ ve kredi iĢlemlerinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır, temeli bankacılık uygulamalarına 

dayanır.
272

 Banka kredi iĢlemlerinde kullanılan ve sözleĢmenin konusunu oluĢturan kredi 

iĢlemlerinin çeĢitliliği sebebiyle, kredi açma sözleĢmesi sadece para ödüncü veya konusunu 
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para ödünçlerinin oluĢturduğu bir sözleĢme olarak tanımlanamaz. Kredi açma sözleĢmesinin 

konusunu para ödüncü yanında aval, banka garantileri gibi nakdi olmayan, üçüncü Ģahıslara 

karĢı teminat amaçlı krediler, iskonto gibi alacak satıĢı olarak tanımlanan iĢlemler de 

oluĢturabilmektedir.
273

  

SözleĢmede tarafların borç altına girmeye yönelik iradeleri ilk kuruluĢ aĢamasında 

belirgin niteliktedir, kredi açma sözleĢmesi içeriğinde nitelik olarak belirginleĢmese de 

münferit kredi iĢlemleri yoluyla çeĢitli türlerde kredi kullandırma borcu içeren tek aĢamalı bir 

sözleĢmedir.
274

 

Konusunu oluĢturan münferit kredi iĢlemlerinin çerçevesini belirlemekle birlikte tipik 

bir çerçeve sözleĢme değildir sadece tüm münferit kredilere uygulanacak ortak hükümleri 

belirlemekle kalmaz, aynı zamanda banka için kredi açma ve kullandırma borcunu, münferit 

sözleĢmelerin kuruluĢuna iliĢkin iradeleri içerir bu sebeple borçlandırıcı nitelikli çerçeve 

sözleĢmedir.
275

 

Kredi açma sözleĢmesi bir kredi kullandırma taahhüdüdür, bu durum bütün kredi açma 

sözleĢmelerinde ortak yöndür ve ifa aĢamasını oluĢturan para ödüncü, iĢ idaresi ve teminat, 

alacak satımı sözleĢmesi ise kredi açma sözleĢmesinin asli unsurları değildir. 
276

 

Kredi açma sözleĢmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢmedir, banka ve müĢterinin 

borçları birbirine bağlı ve değiĢim iliĢkisi içindedir.
277

 

Kredi açma sözleĢmesi güven temeline dayanmaktadır ve genelde bu güvenin 

sarsılması hallerinde tarafların, olağan ve olağanüstü fesih, dönme beyanı gibi tek taraflı 

yenilik doğurucu iĢlemleriyle sona erdirilir, iki tarafın karĢılıklı rızası ile sona erdirilmesi 

istisnai bir durumdur.
278
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II. BÖLÜM KARAR ĠNCELEMELERĠ 

 

In the Context of Food Law, the Importance of the Decision in Tesco v Nattrass 

[1972] AC 153 

Doç. Dr. H. Gökçe TÜRKOĞLU

 

Tesco v Nattrass [1972] AC 153 is a leading case in UK on Trade Description Act 

1968 where Tesco based on the defence of the ―act  or omission of another person‖. 

Tesco was charged under s.24(1) Trade Descriptions Act 1968 for advertising 

items for sale at wrong price. The employee responsible was the branch manager. Tesco 

claimed that the offence was due to act/default of another person and that it had exercised due 

diligence. The problem was whether the branch manager was identified as the company, or 

whether he was ―another person‖, merely its employee or agent
279

. 

Tesco was convicted and appealed. The Divisional Court decided that the branch 

manager was the embodiment of the company, so the company was prima facie guilty under 

the principles of vicarious liability and dismissed the appeal
280

. But the House of Lords ruled 

that the branch manager was another person, being the ―hands‖ and not the ―brains‖ of the 

company. He had to obey general directions from the company. His act or omissions were not 

those of the company. So the conviction was quashed
 281

. 

According to the principle of identification, the company will only be criminally 

liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not 

be liable for acts which he did in his personal capacity. The board of directors, the managing 

director and other superior officers of a company who carry out the functions of management 

can speak and act as the company. If one of these persons delegated some part of his 
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management functions, giving the delegate full discretion to act independently, the delegates 

would also consider as persons who can act as the company
282

. 

With this decision, a sharp distinction was made between the ―brains‖ and will of 

the company and the ―hands‖ of the company
283

. It proved that the principle of identification 

operated not only to establish liability but it can excuse liability for certain regulatory 

offences where a third party defence is available. In this case, it is accepted that the branch 

manager did not act as the company, his act was that of a third party and the company, 

through its superior officers, had established a proper system of supervision and thus had 

exercised all due diligence
284

. Modern regulations governing the sale of food and drugs make 

it possible for a person, to be convicted of an offence of which he was ignorant and which was 

actually committed by another
285

. But Tesco decision does not fit well with these 

regulations
286

. Companies may be complex organisations. For example Tesco had over 800 

branches at that time. It is likely for a complex company to be able to avoid liability
287

, and 

possible for a director to claim that he had no knowledge on the conduct
288

. In this decision, 

the protective system of the company was found sufficient to supply the requirements of the 

Trade Description Act1968, but more attention should be given in staff training
289

.   

So far Tesco v Nattrass has not been overruled but there are limitations to its 

applicability. So it does not establish an absolute principle
290

. 

HOUSE OF LORDS 

TESCO SUPERMARKETS LIMITED v. NATTRASS 

(on appeal from a Divisional Court of the Queen's Bench Division) 
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Lord Reid 

Lord Morris of Borth-y-Gest 

Viscount Dilhorne 

Lord Pearson  

Lord Diplock 

 

Lord Reid 

my lords, 

The Appellants own a large number of supermarkets in which they sell 

a wide variety of goods. The goods are put out for sale on shelves or 

stands each article being marked with the price at which it is offered for 

sale. The customer selects the articles he wants, takes them to the cashier, 

and pays the price. From time to time the Appellants, apparently by way 

of advertisement, sell "flash packs" at prices lower than the normal price. 

In September 1969 they were selling Radiant washing powder in this way. 

The normal price was 3s. 11d. but these packs were marked and sold at 

2s. 11d. Posters were displayed in the shops drawing attention to this 

reduction in price. These prices were displayed in the Appellants' shop at Northwich on 

26th September. Mr. Coane, an old age pensioner, saw this and went to 

buy a pack. He could only find packs marked 3s. 11d. He took one to 

the cashier who told him that there were none in stock for sale at 2s. 11d. 

He paid 3s. 11d. and complained to an Inspector of Weights and Measures. 

This resulted in a prosecution under the Trade Descriptions Act 1968 and 

the Appellants were fined £25 and costs. Section 11 (2) provides: 

If any person offering to supply any goods gives, by whatever 

" means, any indication likely to be taken as an indication that thegoods are being offered at a 

price less than that at which they are in fact being offered he shall, subject to the provisions of 

this Act, " be guilty of an offence." 

It is not disputed that that section applies to this case. The Appellants 

relied on section 24(1) which provides: 
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"In any proceedings for an offence under this Act it shall, subject 

" to subsection (2) of this section, be a defence for the person charged 

" to prove— 

"(a) that the commission of the offence was due to a mistake or to 

" reliance on information supplied to him or to the act or default 

" of another person, an accident or some other cause beyond his 

" control; and 

"(b) that he took all reasonable precautions and exercised all due 

" diligence to avoid the commission of such an offence by himself 

" or any person under his control." 

The relevant facts as found by the Magistrates were that on the previous 

evening a shop assistant Miss Rogers whose duty it was to put out fresh 

stock found that there were no more of the specially marked packs in stock. 

There were a number of packs marked with the ordinary price so she put 

them out. She ought to have told the shop manager Mr. Clement about this 

but she failed to do so. Mr. Clement was responsible for seeing that the 

proper packs were on sale, but he failed to see to this although he marked 

his daily return "all special offers O.K." The Magistrates found that if 

he had known about this he would either have removed the poster advertis- 

ing the reduced price or given instructions that only 2s. 11d. was to be 

charged for the packs marked 3s. 11d. 

Section 24(2) requires notice to be given to the prosecutor if the accused 

is blaming another person and such notice was duly given naming Mr. 

Clement.In order to avoid conviction the Appellants had to prove facts sufficient 

to satisfy both parts of section 24(1) of the 1968 Act. The Magistrates held 

that they " had exercised all due diligence in devising a proper system for 

" the operation of the said store and by securing so far as was reasonably 

" practicable that it was fully implemented and thus had fulfilled the 

" requirements of section 24(l)(b)". But they convicted the Appellants 

because in their view the requirements of section 24(l)(a) had not been 
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fulfilled: they held that Clement was not " another person " within the 

meaning of that provision. The Divisional Court held that the Magistrates were wrong in 

holding that Clement was not " another person ". The Respondent did not challenge 

this finding of the Divisional Court so I need say no more about it than 

that I think that on this matter the Divisional Court was plainly right. But 

that Court sustained the conviction on the ground that the Magistrates had 

applied the wrong test in deciding that the requirements of section 24 (1) (b) 

had been fulfilled. In effect that Court held that the words "he took all 

" reasonable precautions . . ." do not mean what they say: " he " does not 

mean the accused, it means the accused and all his servants who were acting 

in a managerial or supervisory capacity. I think that earlier authorities 

virtually compelled the Divisional Court to reach this strange construction. 

So the real question in this appeal is whether these earlier authorities were 

rightly decided. 

But before examining those earlier cases I think it necessary to make some 

general observations. Over a century ago the Courts invented the idea of an absolute offence. 

The accepted doctrines of the Common Law put them in a difficulty. There 

was a presumption that when Parliament makes the commission of certain 

acts an offence it intends that mens rea shall be a constituent of that offence 

whether or not there is any reference to the knowledge or state of mind of 

the accused. And it was and is held to be an invariable rule that where 

mens rea is a constituent of any offence the burden of proving mens rea is on 

the prosecution. Some day this House may have to re-examine that rule, but 

that is another matter. For the protection of purchasers or consumers 

Parliament in many cases made it an offence for a trader to do certain things. 

Normally those things were done on his behalf by his servants and cases 

arose where the doing of the forbidden thing was solely the fault of a 

servant, the master having done all he could to prevent it and being entirely 

ignorant of its having been done. The just course would have been to hold 

that, once the facts constituting the offence had been proved, mens rea would 
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be presumed unless the accused proved that he was blameless. The Courts 

could not, or thought they could not, take that course. But they could 

and did hold in many such cases on a construction of the statutory provision 

that Parliament must be deemed to have intended to depart from the general 

rule and to make the offence absolute in the sense that mens rea was not to 

be a constituent of the offence. 

This has led to great difficulties. If the offence is not held to be absolute 

the requirement that the prosecutor must prove mens rea makes it impossible 

to enforce the enactment in very many cases. If the offence is held to be 

absolute that leads to the conviction of persons who are entirely blameless: 

an injustice which brings the law into disrepute. So Parliament has found it 

necessary to devise a method of avoiding this difficulty. But instead of 

passing a general enactment that it shall always be a defence for the accused 

to prove that he was no party to the offence and had done all he could 

to prevent it, Parliament has chosen to deal with the problem piecemeal, 

and has in an increasing number of cases enacted in various forms with 

regard to particular offences that it shall be a defence to prove various 

exculpatory circumstances. 

In my judgment the main object of these provisions must have been to 

distinguish between those who are in some degree blameworthy and those 

who are not, and to enable the latter to escape from conviction if they can 

show that they were in no way to blame. I find it almost impossible to 

suppose that Parliament or any reasonable body of men would as a matter of policy think it 

right to make employers criminally liable for the acts of, 

some of their servants but not for those of others and I find it incredible 

that a draftsman, aware of that intention, would fail to insert any words 

to express it. But in several cases the Courts, for reasons which it is not 

easy to discover, have given a restricted meaning to such provisions. It has 

been held that such provisions afford a defence if the master proves that the 

servant at fault was the person who himself did the prohibited act, but that 
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they afford no defence if the servant at fault was one who failed in his duty 

of supervision to see that his subordinates did not commit the prohibited act. 

Why Parliament should be thought to have intended this distinction or 

how as a matter of construction these provisions can reasonably be held 

to have that meaning is not apparent. 

In some of these cases the employer charged with the offence was a limited 

company. But in others the employer was an individual and still it was 

held that he, though personally entirely blameless, could not rely on these 

provisions if the fault which led to the commission of the offence was the 

fault of a servant in failing to carry out his duty to instruct or supervise 

his subordinates. 

Where a limited company is the employer difficult questions do arise in 

a wide variety of circumstances in deciding which of its officers or servants 

is to be identified with the company so that his guilt is the guilt of the 

company.  

I must start by considering the nature of the personality which by a 

fiction the law attributes to a corporation. A living person has a mind 

which can have knowledge or intention or be negligent and he has hands 

to carry out his intentions. A corporation has none of these: it must act 

through living persons, though not always one or the same person. Then 

the person who acts is not speaking or acting for the company. He is 

acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of 

the company. There is no question of the company being vicariously 

liable. He is not acting as a servant, representative, agent or delegate. He 

is an embodiment of the company or, one could say, he hears and speaks 

through the persona of the company, within his appropriate sphere, and his 

mind is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is 

the guilt of the company. It must be a question of law whether, once the 

facts have been ascertained, a person in doing particular things is to be 

regarded as the company or merely as the company's servant or agent. In 
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that case any liability of the company can only be a statutory or vicarious 

liability. 

In Lennard's Carrying Co. v. Asiatic Petroleum Co. [1915] A.C. 705 the 

question was whether damage had occurred without the " actual fault or 

" privity " of the owner of a ship. The owners were a company. The 

fault was that of the registered managing owner who managed the ship on 

behalf of the owners and it was held that the company could not dissociate 

itself from him so as to say that there was no actual fault or privity on 

the part of the company. Lord Haldane L.C. said at page 713: "For if 

" Mr. Leonard was the directing mind of the company, then his action must, 

" unless a corporation is not to be liable at all, have been an action which 

" was the action of the company itself within the meaning of section 502 

"... It must be upon the true construction of that section in such a case 

" as the present one that the fault or privity is the fault or privity of some- 

" body who is not merely a servant or agent for whom the company is 

" liable upon the footing respondent superior, but somebody for whom the 

" company is liable because his action is the very action of the company 

" itself." ' 

Reference is frequently made to the judgment of Lord Denning in Bolton 

(Engineering) Co. v. Graham [1957] 1 Q-B. 159. He said (at page 172): 

" A company may in many ways be likened to a human body. It has a 

" brain and nerve centre which controls what it does. It also has hands 

" which hold the tools and act in accordance with directions from the centre. 

" Some of the people in the company are mere servants and agents who are " nothing more 

than hands to do the work and cannot be said to represent 

" the mind or will. Others are directors and managers who represent the 

" directing mind and will of the company, and control what it does. The 

" state of mind of these managers is the state of mind of the company and 

" is treated by the law as such." 
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In that case the directors of the company only met once a year: they left 

the management of the business to others, and it was the intention of those 

managers which was imputed to the company. I think that was right. 

There have been attempts to apply Lord Denning's words to all servants of 

a company whose work is brain work, or who exercise some managerial 

discretion under the direction of superior officers of the company. I do 

not think that Lord Denning intended to refer to them. He only referred 

to those who " represent the directing mind and will of the company, and 

" control what it does." 

I think that is right for this reason. Normally the Board of Directors, the 

Managing Director and perhaps other superior officers of a company carry 

out the functions of management and speak and act as the company. 

Their subordinates do not. They carry out orders from above and it can 

make no difference that they arc given some measure of discretion. But the 

Board of Directors may delegate sonic part of their functions of manage- 

ment giving to their delegate full discretion to act independently of instruc- 

tions from them. I see no difficulty in holding that they have thereby put 

such a delegate in their place so that within the scope of the delegation he 

can act as the company. It may not always be easy to draw the line but 

there are cases in which the line must be drawn. Lennard's case was one of 

them. 

In some cases the phrase alter ego has been used. I think it is misleading. 

When dealing with a company the word alter is I think misleading. The 

person who speaks and acts as the company is not alter. He is identified 

with the company. And when dealing with an individual no other indivi- 

dual can be his alter ego. The other individual can be a servant, agent, 

delegate or representative but I know of neither principle nor authority 

which warrants the confusion tin the literal or original sense) of two 

separate individuals. 
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The earliest cases dealing with this matter \\hich were cited were R. C. 

Hammett Ltd. v. Crabb (1931) 95 J.P. 180 and R. C. Hammett Ltd. v. 

London County Council (1933) 97 J.P. 105. In both a servant of the 

accused company had infringed the provisions of section 5 (2) of the Sale 

of Food (Weights and Measures) Act 1926. Section 12 (5) exempted the 

employer from penalty if he charged another person as the actual offender 

and could " prove to the satisfaction of the Court that he had used due 

diligence to enforce the execution of this Act and that the said other 

" person had committed the offence in question without his consent 

" connivance or wilful default." 

In the earlier case the offence was committed by the shop manager 

personally and he knew that he was committing an offence. A conviction 

was quashed on the ground that the magistrate had treated the question 

whether the employer had used due diligence as one of law, that it was 

really one of fact and that there was no evidence on which the magistrate 

could reach his decision. 

In the second case the offence was committed by a subordinate: the shop 

manager had warned him but had not exercised due diligence to see that 

his instructions were obeyed. Again the magistrates convicted on the ground 

that the owners were responsible for lack of due diligence in their manager. 

This time the conviction was upheld by the same court. It was argued for 

the Respondents that the employer is responsible for the acts or omissions 

of all persons above the actual offender. It seems to me obvious that that 

is a matter of law depending on the proper construction of the statutory 

provision. But Lord Hewart, L.C.J., did not so regard it. He said that 

there was evidence on which Quarter Sessions could arrive at their opinion 

and that they were entitled to come to the conclusion that the appellants 

were responsible for the manager's lack of due diligence. 

I find these cases most unsatisfactory. There is no explanation of how 

it could be a question of fact whether the provisions of section 12(5) meant 
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that what the employer had to prove was that he personally had used due 

diligence, or that he also had to prove that some or all of his servants had 

also done so. But the Court did not deal with that. Nevertheless because 

the only difference between the two cases appears to have been that in the 

first the shop manager was himself the offender whereas in the second the 

fault was lack of supervision, these cases have been thought to afford 

authority for the proposition that an employer has a defence if the only 

fault was in the actual offender but not if there was fault of any of his 

servants superior to the actual offender. I can find no warrant for that 

proposition in the terms of section 12(5). Both parts of the provision— 

that the employer had used due diligence and that the offence had been 

committed without his consent, connivance or wilful default—appear to me 

plainly to refer to the employer personally and to no one else. 

I agree with the view of Lord Justice-General Cooper in a case dealing 

with the same Act Dumfries and Maxwelltown Co-Operative Society v. 

Williamson [1950] J.C. 76 that "The underlying idea manifestly is that there 

" should not be vicarious responsibility for an infringement of the Act 

" committed without the consent or connivance of an employer . . ." 

In the next two cases a company was accused and it was held liable for 

the fault of a superior officer. In D.P.P. v. Kent and Sussex Contractors 

[1944] K.B. 146 he was the transport manager. In R. v. I.C.R. Haulage 

[19441 K.B. 551 it was held that a company can be guilty of common law 

conspiracy. The act of the managing director was held to be the act of 

the company. I think that a passage in the judgment is too widely stated: 

" Where in any particular case there is evidence to go to a jury that the 

" criminal act of an agent, including his state of mind, intention, knowledge 

" or belief is the act of the company, and, in cases where the presiding judge 

" so rules, whether the jury are satisfied that it has been proved, must 

" depend on the nature of the charge, the relative position of the officer or 

" agent, and the other relevant facts and circumstances of the case." This 
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may have been influenced by the erroneous views expressed in the two 

Hammett cases. I think that the true view is that the judge must direct the 

jury that if they find certain facts proved then as a matter of law they must 

find that the criminal act of the officer, servant or agent including his state of 

mind, intention, knowledge or belief is the act of the company. I have 

already dealt with the considerations to be applied in deciding when such 

a person can and when he cannot be identified with the company. I do not 

see how the nature of the charge can make any difference. If the guilty 

man was in law identifiable with the company then whether his offence was 

serious or venial his act was the act of the company but if he was not so 

identifiable then no act of his, serious or otherwise, was the act of the 

company itself. 

In Henshall v. Harvey [1965] 2 Q.B. 233 a company was held not criminally 

responsible for the negligence of a servant in charge of a weighbridge. In 

Magna Plant v. Mithell (unreported) 27th April 1966 the fault was that of 

a depot engineer and again the company was held not criminally responsible. 

I think these decisions were right. In the Magna Plant case Lord Parker, 

L.C.J., said: ". . . knowledge of a servant cannot be imputed to the 

"Company unless he is a servant for whose actions the Company are 

" criminally responsible, and as the cases show, that only arises in the case 

" of a company where one is considering the acts of responsible officers 

" forming the brain, or in the case of an individual, a person to whom 

" delegation in the true sense of the delegation of management has been 

" passed." 

1 agree with what he said with regard to a company. But delegation by 

an individual is another matter. It has been recognised in licensing cases 

but that is in my view anomalous (see Vane- v. Yanopoulus [1965] A.C. 486). 

The latest important authority is Series v. Poole [11969] 1 Q.B. 676. That 

was an appeal against the dismissal of an information that the holder of a 

carriers licence had failed to keep or cause to be kept records required by the 
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Road Traffic Act 1960 with regard to the driver of a vehicle. That was an absolute offence but 

that was amended by the Road Traffic Act 1962 

which provided by section 20 that it should "be a defence to prove that 

"he used all due diligence to secure compliance with those provisions". 

The Respondent proved that he had given proper instructions to the driver, 

that he employed a secretary to check the driver's records and had to 

begin with supervised her work, but that thereafter she failed to make 

proper checks. The justices held, possibly wrongly that the accused had 

used all due diligence as required by the Act. The Court accepted that 

finding but nevertheless sent the case back with a direction to convict. 

Lord Parker L.C.J. dealt with the case on the basis that the accused had 

done everything that was reasonable. He said " He may acting perfectly 

" reasonably appoint somebody else to perform his duty, his alter ego, and in 

" that case it seems to me if the alter ego fails in his duty the employer is 

" liable. Equally, if the employer seeks to rely on the defence under 

" section 20, he must show that the alter ego has observed due diligence ". 

I have already said that the phrase alter ego is misleading. In my 

judgment this case was wrongly decided and should be over-ruled. When 

the second statute introduced a defence if the accused proved that " he used 

" all due diligence " I think that it meant what it said. As a matter of 

construction I can see no ground for reading in " he and all persons to 

" whom he has delegated responsibility ". And if I look to the purpose 

and apparent intention of Parliament in enacting this defence I think that 

it was plainly intended to make a just and reasonable distinction between 

the employer who is wholly blameless and ought to be acquitted and the 

employer who was in some way at fault, leaving it to the employer to 

prove that he was in no way to blame. 

What good purpose could be served by making an employer criminally 

responsible for the misdeeds of some of his servants but not for those of 

others? It is sometimes argued—it was argued in the present case—that 
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making an employer criminally responsible, even when he has done all 

that he could to prevent an offence, affords some additional protection to 

the public because this will induce him to do more. But if he has done 

all he can how can he do more? I think that what lies behind this 

argument is a suspicion that magistrates too readily accept evidence that an 

employer has done all he can to prevent offences. But if magistrates were 

to accept as sufficient a paper scheme and perfunctory efforts to enforce 

it they would not be doing their duty—that would not be " due diligence " 

on the part of the employer. 

Then it is said that this would involve discrimination in favour of a 

large employer like the Appellants against a small shopkeeper. But that 

is not so. Mr. Clement was the " opposite number " of the small shopkeeper 

and he was liable to prosecution in this case. The purpose of this Act 

must have been to penalise those at fault, not those who were in no way 

to blame. 

The Divisional Court decided this case on a theory of delegation. In that 

they were following some earlier authorities. But they gave far too wide 

a meaning to delegation. I have said that a Board of Directors can delegate 

part of their functions of management so as to make their delegate an 

embodiment of the company within the sphere of the delegation. But here 

the Board never delegated any part of their functions. They set up a chain 

of command through regional and district supervisors, but they remained 

in control. The shop managers had to obey their general directions and 

also to take orders from their superiors. The acts or omissions of shop 

managers were not acts of the company itself. 

In my judgment the Appellants established the statutory defence. I would 

therefore allow this appeal. 

Lord Morris of Borth-y-Gest 

 

My Lords. 



 

132 

 

The main question which is raised in this appeal is whether, on the 

findings of fact of the magistrates, the company, Tesco Supermarket Limited 

(Tesco) established a defence under the provisions of section 24(1) of the 

Trade Descriptions Act, 1968, 

The terms of section 24(1) are as follows: — 

" 24.—(1) In any proceedings for an offence under this Act it shall, 

" subject to subsection (2) of this section, be a defence for the person 

" charged to prove— 

" (a) that the commission of the offence was due to a mistake or to 

" reliance on information supplied to him or to the act or default 

" of another person, an accident or some other cause beyond his 

" control; and 

" (b) that he took all reasonable precautions and exercised all due 

" diligence to avoid the commission of such an offence by himself 

" or any person under his control." 

There were " proceedings for an offence under " the Act. The Company 

(Tesco) was the " person charged ". The Case Stated finds that Tesco is 

" a nationally known public Company who own many hundred stores". 

There are at least 230 such stores in the north. In one of these on the 

26th September, 1969, there was in the window (and there had been for 

some days previously) a poster which proclaimed that a customer could 

purchase a certain package for 1s. less than its normal price of 3s. 11d. 

An advertisement so stating had appeared in local and national newspapers. 

For a number of days prior to the 26th September there had been displayed 

in the particular store and upon a separate fixture a number of the packages 

upon each of which was the legend " Is. off recommended price". But at 

10 a.m. on the 26th September there were no packages so marked. Packages 

of that variety were displayed for sale—but each had a price marking of 

3s. 11d.: they were on a shelf which had a price marking of 3s. 11d. It was 

at 10 a.m. that a customer searched the store for one of the packages at 
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the price of 2s.11d. He had expected to find one at that reduced price. 

He could not. He could only find those at the marked price of 3s. 11d. 

He took one of those and asked its price of the cashier. Being informed 

that there were none of the packages in stock for sale at 2s. 11d. he was 

charged and paid the higher price. 

A breakdown in the system had occurred. During the period of a special 

offer all packages marked with the normal price should have been removed 

from display. If any special offer stock was sold out the manager should 

have been so informed in order that he could remove any display notice 

that would be misleading. Actually on the evening of the 25th September an 

assistant had noticed that none of the special offer packages remained on 

display: she had thereupon filled the appropriate fixture with packages having 

the marked price of 3s. 11d.: she had not reported to the manager either the 

dearth of packages marked 2s. 11d. or her action in placing in the fixture 

those marked 3s. 11d. The manager had over-estimated his stock of pack- 

ages at the reduced price: he thought that four cases were full which were 

in fact empty. Furthermore, the manager did not check the fixture on the 

26th September though in his Weights and Measures Book for that morning 

there was an entry " All special offers O.K.". Had he realised that the 

store had sold out of the reduced price packages he would either have 

removed that part of the poster which related to them or he would have 

reduced the price of the packages in the store to 2s. 11d. The store was, 

on the date in question, displaying for sale many thousands of different 

lines including many which were offered at reduced prices (referred to as 

" flash " offers). 

On the facts as found it appeared, therefore, that an offence had been 

committed. There had been a misleading indication as to price. It is 

provided by section 11 (2) of the Act as follows: — 

" 11.—(2) If any person offering to supply any goods gives, by what- 

" ever means, any indication likely to be taken as an indication that " the goods are being 
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offered at a price less than that at which they 

" are in fact being offered he shall, subject to the provisions of this 

" Act, be guilty of an offence." 

There was an indication which was likely to be taken as an indication that 

the packages in question were being offered at 2s. 11d. whereas the customer 

in the shop found that they were being offered at 3s. 11d. So the question 

arises as to who was guilty of an offence. An information was preferred 

against Tesco (i.e. the Limited Company) for that they in offering to supply 

the package gave an idication by means of a notice bearing a statement 

that the goods were being offered at a price less than that at which they 

were in fact being offered (i.e. 3s. 11d.). 

It has not been suggested that Tesco (i.e. the Limited Company) could 

not be held to have committed the offence. In this connection reference 

may be made to a passage in the judgment of Viscount Reading C.J. in 

Mousell Brothers v. London and North-Western Railway [1917] 2 K.B.836. 

At page 844 he said: — 

" Prima facie, then, a master is not to be made criminally responsible 

" for the acts of his servant to which the master is not a party. But it 

" may be the intention of the Legislature, in order to guard against 

" the happening of the forbidden thing, to impose a liability upon a 

" principal even though he does not know of, and is not a party to, 

" the forbidden act done by his servant. Many statutes are passed with 

" this object. Acts done by the servant of the licensed holder of licensed 

" premises render the licensed holder in some instances liable, even 

" though the act was done by his servant without the knowledge of 

" the master. Under the Food and Drugs Acts there are again instances 

" well known in these Courts where the master is made responsible, 

" even though he knows nothing of the act done by his servant, and he 

" may be fined or rendered amenable to the penalty enjoined by the law. 



 

135 

 

" In those cases the Legislature absolutely forbids the act and makes 

" the principal liable without a mens rea." 

It will have been seen, however, that under section 11(2) it is only " subject 

" to the provisions of " the Act that a person is guilty of an offence. The 

Act provides for certain defences which the person charged may prove: 

if he proves one of them then he is not guilty. The terms of section 24(1) 

of the Act have been set out above. Subsection (2) imposes a requirement 

of serving a notice in cases where the defence involves attributing the offence 

to the act or default of another person or to reliance on information supplied 

by another person: the notice is to the prosecutor and it must give informa- 

tion identifying (or assisting to identify) that other person. Tesco gave the 

requisite notice. It was to the effect that the contravention of section 11(1) 

was due to the act or default of the manager of the store in question. 

But for one point the magistrates would have found that the defence was 

proved: but for that one point they would have acquitted Tesco. They 

found (1) that Tesco had established that the commission of the offence was 

due to the act or default of the manager of the store by his failure to see that 

the company's policy was correctly carried out and/or to correct the errors 

of the staff under him, and (2) that Tesco had proved that they had taken 

all reasonable precautions and had exercised all due diligence to avoid the 

commission of the offence under section 11(2) either by themselves or by 

any person under their control. They had exercised all due diligence in 

devising a proper system for the operation of the store and by securing as 

far as was reasonably practicable that it was fully implemented. In the 

careful and ample statement of case the magistrates set out in much detail 

their reasons for arriving at these conclusions. They need not be here 

repeated. Suffice it to say that the case describes the system of administration 

and the various steps taken by Tesco to ensure that the manager was instructed 

and continuously and fully instructed in regard to the proper management of 

the store. There was a careful and reasonable system of selection of managers. 
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Furthermore, the case describes in detail the various steps taken by Tesco 

in the exercise of supervision over the manager and the proper running 

of the store. The manager of the store had under him an assistant manager and there were 

various section heads: the total number of the staff in the 

store was 60. It was found that the company had provided adequate staff 

and equipment for the running of the store. Then there was a " ladder of 

" responsibility " of those whose work was that of supervision. Thus there 

were branch inspectors whose duties (involving regular attendance) were solely 

those of supervision in regard to some 6 or 8 stores. There were Area 

Controllers who in regard to some 24 stores supervised the branch inspectors 

as well as the managers and the operation of such stores: their duties also 

involved regular attendance at stores. There was a Regional Director 

who was responsible for a number of stores and the supervision of the area 

controllers, branch inspectors and managers for them. 

The one point which resulted in the conviction rather than the acquittal 

of Tesco was that the magistrates were not satisfied that the manager was 

" another person " within the meaning of section 24(l)(a). They considered 

that the manager represented the company in his supervisory capacity and 

that the company were responsible for his lack of due diligence in that 

capacity with the result that he was not " another person ". They considered 

that the " original act or default" had been that of a lady on the staff at 

the store and that the " act or default" of the manager lay in his failure to 

instruct her or supervise her. 

A point had been argued before the magistrates whether an offence under 

section 11 (2) had been made out. They considered that it had. They stated 

two questions for the opinion of the High Court, viz. (1) whether they were 

correct in concluding that an offence under section 11(2) had been made 

out and (2) whether they were correct in concluding that the manager 

was not "another person" within the meaning of section 24(l)(a). The 

Divisional Court held that they were correct in regard to (1) and that matter 
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was not pursued before your Lordships. In regard to (2) it was accepted 

by the Respondent in the Divisional Court, and it was common ground, that 

the manager was "another person " within the meaning of section 24(1)(a). 

It was said that where a defendant is an individual then any other individual 

could be " another person " and that where a defendant is a company or 

corporate body then any individual could be " another person " provided 

that he is not a person within section 20 carrying out functions as such 

person. Section 20 is in the following terms: — 

"20.—(1) Where an offence under this Act which has been com- 

" mitted by a body corporate is proved to have been committed with 

" the consent and connivance of, or to be attributable to any neglect 

" on the part of, any director, manager, secretary or other similar 

" officer of the body corporate, or any person who was purporting to 

" act in any such capacity, he as well as the body corporate shall be 

" guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and 

" punished accordingly. 

" (2) In this section ' director ', in relation to any body corporate 

" established by or under any enactment for the purpose of carrying 

" on under national ownership any industry or part of an industry 

" or undertaking, being a body corporate whose affairs are managed by 

" the members thereof, means a member of that body corporate." 

It was held that the word " manager " in that section denoted someone 

managing the affairs of the company rather than someone in the position of 

the manager of a store as in the present case. 

On those conclusions it would have followed that on the case as stated 

the appeal would have been allowed. The Divisional Court, however, took 

the view and they were invited to take the view that the magistrates had not 

applied their minds to the " real question " which arose. The Divisional 

Court considered that that question was whether the defence under section 

24(1) was open to the company in view of the finding of the magistrates 
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that the manager had been guilty of a failure in his duty of supervision of 

the staff under him in the store. On the assumption that the company 

had set up an efficient system, or one that could not be criticised, the 

Divisional Court considered that the question arose whether the company 

was deprived of a defence under section 24(1) if it was shown that there was a failure by 

someone to whom the duty of carrying out the system 

was "delegated" properly to carry out that function. As the Divisional 

Court considered that all the facts were sufficiently found so that the " real 

" question " could be answered even though it was not a question raised, 

and as they considered that the manager of the store was a person to whom 

the company had, in respect of that particular store, " delegated " their duty 

to take all reasonable precautions and to exercise all due diligence to avoid 

the commission of an offence, they concluded that it was impossible for the 

magistrates to find that the company had satisfied the requirements of 

section 24(l)(b). Accordingly, they dismissed the appeal. In granting leave 

to appeal the court certified the point of law of public general importance 

in the following terms: — 

"Whether a person charged with an offence under Section 11(2) of 

" the Trade Descriptions Act 1968 in a retail shop owned by him would 

" have a defence under Section 24(1) of the said Act if: — 

" (a) he instituted an efficient system to avoid the commission of 

" offences under the Act by any person under his control 

" (b) he reasonably delegated to the manager of the shop the duty 

" of operating the said system in that shop 

" (c) the manager failed to perform such duty efficiently 

" (d) the offence charged was committed by reason of such failure 

" (e) such failure by the said manager is the ' act or default of another 

"'person' relied on under Section 24(1 )(a)." 

My Lords, we are here only concerned with the question whether the 

company committed an offence. If the nature of the offence under section 



 

139 

 

11 (2) was such that, under the perhaps rather exceptional principle already 

referred to, the company could be held to be guilty of it—it would only be 

guilty if it failed to prove one of the defences available under section 24(1). 

If it is accepted that " the commission of the offence " was due to " the act 

" or default of another person " then the company would have a defence 

(and so be entitled to be acquitted) if it further proved that it (i.e. the 

company) " took all reasonable precautions and exercised all due diligence 

" to avoid the commission " of the offence either by itself or by any person 

under its control. It is here that it is important to remember that it is the 

criminal liability of the company itself that is being considered. In general 

criminal liability only results from personal fault. We do not punish people 

in criminal courts for the misdeeds of others. The principle of respondant 

superior is applicable in our civil courts but not generally in our criminal 

courts. So the sole issue in the present case is whether " the company " 

took all reasonable precautions and exercised all due diligence. We are 

not concerned to express any opinion as to whether some other or which 

other person was by reason of the terms of section 11 and of section 23 

guilty of an offence. 

How, then, does a company take all reasonable precautions and exercise 

all due diligence? The very basis of section 24 involves that some contra- 

ventions of the Act may take place and may be contraventions by persons 

under the control of the company even though the company itself has 

taken all reasonable precautions and exercised all due diligence and that the 

company will not be criminally answerable for such contraventions. How, 

then, does a company act? When is some act the act of the company as 

opposed to the act of a servant or agent of the company (for which, if done 

within the scope of employment, the company will be civilly answerable)? In 

Lennard's Carrying Company Limited v. Asiatic Petroleum Company Limited 

[1915] A.C.705 Viscount Haldane L.C. said (at page 713): "My Lords, a 

" corporation is an abstraction. It has no mind of its own any more than it 
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" has a body of its own; its active and directing will must consequently be 

" sought in the person of somebody who for some purposes may be called an 

" agent, but who is really the directing mind and will of the corporation, the 

" very ego and centre of the personality of the corporation. That person may 

" be under the direction of the shareholders in general meeting; that person 

" may be the board of directors itself, or it may be, and in some companies 

" it is so, that that person has an authority co-ordinate with the board of " directors given to 

him under the articles of association, and is appointed 

" by the general meeting of the company, and can only be removed by the 

" general meeting of the company." Within the scheme of the Act now 

being considered an indication is given (which need not necessarily be an all- 

embracing indication) of those who may personify " the directing mind and 

" will " of the company. The question in the present case becomes a question 

whether the company as a company took all reasonable precautions and 

exercised all due diligence. The magistrates so found and so held. The 

magistrates found and held that " they " (i.e. the company) had satisfied the 

provisions of section 24(l)(b). The reason why the Divisional Court felt that 

they could not accept that finding was that they considered that the company 

had delegated its duty to the manager of the shop. The manager was, they 

thought, " a person to whom the Appellants had delegated in respect of that 

" particular shop their duty to take all reasonable precautions and exercise 

" all due diligence to avoid the commission " of an offence. Though the 

magistrates were satisfied that the company had set up an efficient system 

there had been " a failure by someone to whom the duty of carrying out 

" the system was delegated properly to carry out that function." 

My Lords, with respect I do not think that there was any feature of 

delegation in the present case. The company had its responsibilities in regard 

to taking all reasonable precautions and exercising all due diligence. The 

careful and effective discharge of those responsibilities required the directing 

mind and will of the company. A system had to be created which could 
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rationally be said to be so designed that the commission of offences would 

be avoided. There was no delegation of the duty of taking precautions 

and exercising diligence. There was no such delegation to the manager of a 

particular store. He did not function as the directing mind or will of the 

company. His duties as the manager of one store did not involve managing 

the company. He was one who was being directed. He was one who was 

employed but he was not a delegate to whom the company passed on its 

responsibilities. He had certain duties which were the result of the taking 

by the company of all reasonable precautions and of the exercising by the 

company of all due diligence. He was a person under the control of the 

company and on the assumption that there could be proceedings against him, 

the company would by section 24(1)(b) be absolved if the company had taken 

all proper steps to avoid the commission of an offence by him. To make 

the company automatically liable for an offence committed by him would be 

to ignore the subsection. He was, so to speak, a cog in the machine which 

was devised: it was not left to him to devise it. Nor was he within what 

has been called the " brain area " of the company. If the company had 

taken all reasonable precautions and exercised all due diligence to ensure 

that the machine could and should run effectively then some breakdown due 

to some action or failure on the part of " another person " ought not to be 

attributed to the company or to be regarded as the action or failure of the 

company itself for which the company was to be criminally responsible. The 

defence provided by section 24(1) would otherwise be illusory. 

In reaching their conclusion, the Divisional Court placed reliance on and 

followed the decision in Series v. Poole [1969] 1 Q.B. 676. In that case 

the holder of a carrier's licence was charged with failing, contrary to section 

186 of the Road Traffic Act, 1960, properly to keep current records. The 

records were in fact defective but the licence holder had employed someone 

to check the records. He had instructed such employee as to the method 

of checking the records: he had supervised the work of such employee 
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until he was satisfied that the system was working well. The justices found 

that he had used all due diligence to secure compliance with the relevant 

statutory provisions. Provided that this finding could on the facts be sup- 

ported I see no reason why the Divisional Court should have denied to him 

the defence which by section 20 of the Road Traffic Act, 1962, was made 

available. On the justices' finding I consider that the acquittal should have 

been allowed to stand. The licence holder had not washed his hands of his 

responsibilities: he had used all due diligence to see that they were discharged 

so that there should be compliance with the provisions of the statute. 

In R. C. Hammett Limited v. London County Council Vol. 97 J.P. 105, 

employers were denied the defence available under section 12(5) of the Sale 

of Food (Weights and Measures) Act, 1926, on the ground that the manager 

of a shop had not shown due diligence though the employers themselves had 

in all other respects used due diligence. I do not think that that case was 

rightly decided. 

On the facts as found and by the application of section 24(1) I consider 

that the company should have been absolved from criminal liability. 

Accordingly, I would allow the appeal. 

Viscount Dilhorne 

My Lords, 

On the 3rd February.,1970, the Appellants were convicted at the Magi- 

strates Court at Northwich of an offence under section 11(2) of the Trades 

Descriptions Act, 1968, which read-, as follows: 

" If any person offering to supply goods gives, by whatever means, 

" any indication likely to be taken as an indication that the goods are 

" being offered at a price less than that at which they are in fact being 

" offered he shall, subject to the provisions of this Act, be guilty of an 

" offence." 

On the 26th September, 1970, the Appellants had a poster attached to the 

window of their supermarket in Northwich bearing the words " Radiant 
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" 1s, off.,Giant Size 2s. 11d.". This meant, and could only have been 

taken to mean, that Giant Size packs of Radiant Washing Powder were 

being offered for sale at that price. The Appellants had also advertised 

that these packs were being offered for sale at this price in local and national 

newspapers. 

An old age pensioner sought to purchase one of these packs, but he was 

only able to find displayed in the supermarket packs marked with the 

price of 3s. 11d. He took one of these to the cashier who told him that 

there was no packs for sale at 2s. 11d. and he was charged 3s. 11d. He 

immediately complained to the Inspector of Weights and Measures. 

On proof of these facts, the magistrates were right to convict the Appellants 

if they had not succeeded in establishing one of the defences open to them 

under section 24 of the Trades Descriptions Act. 

Section 24(1) is in the following terms:- 

" In any proceedings for an offence under this Act it shall, subject 

" to subsection (2) of this section. be a defence for the person charged 

" to prove— 

" (a) that the commission of the offence was due to a mistake or to 

" reliance on information supplied to him or to the act or default 

" of another person, an accident or some other cause beyond his 

" control ; and 

" (b)that he took all reasonable precautions and exercised all due 

" diligence to avoid the commission of such an offence by himself 

" or any person under his control." 

Section 24(2) reads as follows: 

" If in any case the defence provided by the last foregoing subsection 

" involves the allegation that the commission of the offence was due to 

" the act or default of another person or to reliance on information 

" supplied by another person, the person charged shall not, without 

" the leave of the court, be entitled to rely on that defence unless, 
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" within a period ending seven clear days before the hearing, he has 

" served on the prosecutor a notice in writing giving such information 

" identifying or assisting in the identification of that other person as 

" was then in his possession." 

The Appellants gave notice as required by this subsection, alleging that 

the commission of the offence was due to the act or default of a Mr. Clement, 

the manager of their supermarket at Northwich. They were consequently 

entitled to an acquittal if they proved that, and also that they had taken all 

reasonable precautions and had exercised all due diligence to avoid the 

commission of the offence by Clement. 

What had happened was that the evening before the commission of the 

offence Miss Rogers, a shop assistant, whose duty it was to put the packs 

on display for sale, had discovered that there were no packs displayed for 

sale at 2s. 11d. and no packs marked with that price available for display. 

She had, therefore, put out packs marked with the price of 3s. 11d. She 

had not reported to Clement that there were no 2s. 11d. packs to display. 

It was his duty to check the display of the special offers and to enter in a 

book that he had done so. In the entry for the 26th September he had 

written " All special offers O.K." when in fact the special offer of Radiant 

Giant Size packs was not, as no such packs were being offered for sale at 

2s. 11d. a pack. 

The magistrates found that " the original act or default was that of 

" Miss Rogers and the act or default of the said Clement was in his failure 

" to instruct or supervise her " and that " the commission of the offence 

" was due to the act or default of the said Clement by his failure to see 

" that the Appellants' policy was correctly carried out and/or to correct 

" the errors of the staff under him." 

The magistrates held that the Appellants had exercised all due diligence 

in devising a proper system for the operation of the store and by securing, 

so far as was reasonably practicable, that it was fully implemented and 
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thus had fulfilled the requirements of section 24(l)(b). Although they did 

not in terms say so, they clearly meant that the Appellants had, as well as 

exercising all due diligence, taken all reasonable precautions to avoid the 

commission of the offence. 

They, however, held that Clement was not " another person " within the 

meaning of section 24(1) (a) and so that the statutory defence failed. The 

Divisional Court held that they were right to convict but wrong to conclude 

that Clement was not " another person ". In their view, the Appellants had 

delegated to Clement "their duly of taking all reasonable precautions and 

"exercising all due diligence" and consequently his failure to do so was 

failure by the Appellants. 

Section 23 of the Act is in the following terms: 

" Where the commission by any person of an offence under this Act 

" is due to the act or default of some other person that other person 

" shall be guilty of the offence, and a person may be charged with and 

" convicted of the offence by virtue of this section whether or not 

" proceedings are taken against the first-mentioned person ". 

These provisions in the Act make its policy clear. To secure a conviction 

for an offence under section 11 (2), the prosecutor is relieved of the burden 

of proving any intent on the part of any person. If that burden rested 

on him, it might often prove very difficult to discharge. It suffices to prove 

(a) that the accused was offering the goods and (b) that, at the time he did 

so, an indication had been given that the goods were being offered at a 

price less than in fact was the case. 

That could happen without the person offering the goods being in any 

way to blame. Parliament, therefore, provided the accused person with 

a number of defences and cast upon him the burden of establishing his 

innocence. If he was going to allege that the events which took place and 

amounted to the commission of the offence were due to the act or default 

of another or in consequence of information supplied by another person, 
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he had to comply with section 24(2) and then it would be open to the 

authorities to charge that other person, if they thought fit, but, whether 

or not another person is charged, the accused is entitled to be acquitted if he 

proves that he took all reasonable precautions and exercised all due 

diligence to prevent the commission of the offence and that it was due to the act or default of 

another or, if that is the defence put forward, in consequence 

of information supplied by another. 

Difficulties may arise with regard to the interpretation of section 23. The 

offence may have been committed as the result of the act or default of 

another without that other person having done the acts which constitute 

the offence. Here the magistrates found, as I have said, that the original 

act or default was that of Miss Rogers, but she does not appear to have 

had any responsibility for the poster in the window indicating that the packs 

were for sale at less than 3s. 11d. Clement, on the other hand, was respon- 

sible for the poster in the window but he had not displayed or authorised 

the display of the packs for sale at the price of 3s. 11d.; and if, despite 

the notice, no such packs had been displayed for sale, no offence under 

section 11 (2) would have been committed. In this case the magistrates found not that 

Clement had committed or had been a party to the offence but that it had occurred through his 

failure to carry out the Appellants' policy and/or to correct the errors of his staff. The 

language of the first part of section 23 might be understood to mean 

that on the facts of this case if Miss Rogers or Mr. Clement had been 

prosecuted, they would have been convicted though neither of them had done 

the acts which constitute the offence. In this case one has not to decide 

that question, and section 23 is only relevant with regard to the meaning 

to be given to the words " act or default of another person " in section 

24(1)(a). In that subsection, whatever they may mean in section 23, they 

must be given their literal meaning. To succeed on this defence it is not 

necessary to show that some other person did the acts which constitute 
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the offence. It will suffice to show that the acts were done as a result of 

an act or default of another person. 

If the chain of supermarkets owned and run by the Appellants, some 

eight hundred we were told, were owned and run by an individual or partner- 

ship, then it could not be disputed that Mr. Clement was of another person 

within the meaning of the subsection. Does he cease to be " another person " 

because the stores are owned by a limited company? Further, if the stores were owned and run 

by an individual or partnership and that individual or the partners had themselves exercised all 

due diligence, is it right that they should be held not to have done so because a shop 

manager of theirs has not done so? And has the statute here to be inter- 

preted differently where a company is accused than where the accused is an 

individual? 

Prima facie one would have thought it unlikely that Parliament intended 

" another person " to have a different meaning in relation to a company 

from that in relation to an individual or that the ambit of section 24(1)(b) 

should differ depending on whether the owner of the shop was a company 

or individual.  

In Hammett Ltd. v. Crabb (1931) 95 J.P. & L.G.R. 182 Lord Hewart and 

Avory J. held, in relation to the Sale of Food (Weights and Measures) Act, 

1926, that whether or not the principal charged had exercised due diligence 

was a question of fact in every case. In that case as in this the accused 

company was seeking as a matter of defence to prove due diligence. In this case as in that, in 

my opinion, the questions whether there was 

due diligence and whether all reasonable precautions were taken are questions 

of fact. 

Hammett Ltd. v. London County Council (1933) 97 J.P. R. 105 

appears to be the first reported case where the extent of a statutory defence 

similar in many respects to that in this case was considered. There the 

prosecution was under the Sale of Food (Weights and Measures) Act, 1926. 

There the Divisional Court (Lord Newart L.C.J., Avory and Acton J.J.'s) 
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dismissed the appeal against conviction on the ground that there was evidence 

on which Quarter Sessions could arrive at the opinion that due diligence 

was not used by the shop manager, an assistant at the shop being the actual offender, and that 

for the purpose of the Act the company was 

responsible for the absence of due diligence on his part though in all other 

respects the company had exercised due diligence. Lord Hewart distinguished this case from 

the earlier Hammett case on the ground that in that case the evidence was clear that there was 

due diligence on the part of everybody down to the very person who had committed the 

act. He held that the justices were entitled to come to the conclusion that 

for that lack of due diligence the Appellants were responsible. I do not myself regard this as a 

satisfactory decision. No authorities were cited for the proposition that the company could not 

establish that they had acted with due diligence if a shop manager of theirs had not exercised 

due diligence and, in relation to this defence, the question is not, was the 

company responsible for the act of its servant and for his omissions but 

whether due diligence had been exercised by the company. In the course of the argument a 

great many cases were cited with regard to the criminal liability of a company. A company 

can only act through individuals, and it is well established that a company can be criminally 

liable even if the offence involves proof of an intent (Mousell Bros. Ltd. v. 

L. & N.W.R. Ry. [1917] 2 K.B. 836: Director of Public Prosecutions v. 

Kent & Sussex Contractors Ltd. [1944] K.B. 146). If an offence under section 11(2) is 

committed by a company, the acts necessary to constitute the offence must have been done by 

individuals in their employ. Here the question is not whether the Company is criminally 

liable and responsible for the act of a particular servant but whether it 

can escape from that liability by proving that it exercised all due diligence 

and took all reasonable precautions and that the commission of the offence 

was due to the act or omission of another person. That, in my view, is 

a very different question from that of a company's criminal responsibility for 

its servants' acts. The Act does not exclude a person in the employ of a company from 

being " another person ". In Beckett v. Kingston Bros. Ltd. [1970] 1 Q.B.D. 

606 it was argued that it did. That argument was rejected by Bridge J., 
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and rightly, in my opinion. If it had prevailed, the statutory defence would 

seldom avail an accused company for seldom would it be possible to prove 

that the act or default was that of someone not employed by the company. In Series v. Poole 

[1969] 1 Q.B. 676, a case decided in 1967 and which 

does not appear lo have been cited to the Court in Beckett v. Kingston Bros. 

Ltd., the appeal to the Divisional Court was from the dismissal of an informa- 

tion for an offence under Regulations made under the Road Traffic Act, 

I960, alleging that the accused unlawfully failed to cause to be kept a current 

record of the driving periods of his driver. The Road Traffic Act, 1962, by section 20 

provided that it should be a defence to prove in such proceedings that the accused had used all 

due diligence to secure compliance with the regulation. 

While I think that on the facts it would be difficult to say that the accused 

had exercised all due diligence, that was not the ground on which the appeal 

by the prosecutor was allowed. Lord Parker L.C.J., with whose judgment 

Salmon L.J. and Widgery L.J. agreed, regarded the "absolute obligation 

under section 186 of the Act of 1960" as a personal obligation which an 

individual could not evade by delegating it to someone else.  

I do not in the least wish to criticise this. Section 186 of the 1960 Act 

under which the prosecution was brought created an absolute obligation 

and as the law stood prior to 1962 what he said was clearly right. By the 

Road Traffic Act, 1962, Parliament qualified that absolute obligation and 

for the first time provided a defence dependant on proof of the exercise 

of due diligence by the accused. That could not be established merely by showing that a good 

system had been devised and a person thought to be competent put in charge of it. It 

would still be necessary to show due diligence on the part of the accused 

in seeing that the system was in fact operated and the person put in charge 

of it doing what he was supposed to do. From May to September, 1966, the accused does not 

appear to have taken any steps to ascertain whether 

the person he had put in charge was doing what she had been instructed to do. 

If he had taken any steps, he would have found that she was not, and that 
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is why I have said that on the facts in that case it would be difficult to say that the exercise of 

due diligence had been proved. 

Lord Parker said that a man under the duty imposed by section 186 might 

reasonably appoint someone else to perform his duty " his alter ego " and 

in that case it seemed to him that if the alter ego failed in his duty the 

employer is liable. He went on to say that to rely on a defence under section 

20 of the 1962 Act an employer must show that the alter ego has observed 

due diligence. That an employer, whether a company or an individual, may reasonably 

appoint someone to secure that the obligations imposed by the Act are 

observed cannot be doubted. Only by doing so can an employer who owns 

and runs a number of shops or a big store hope to secure that the Act 

is complied with, but the appointment by him of someone to discharge the 

duties imposed by the Act in no way relieves him from having to show 

that he has taken all reasonable precautions and had exercised all due 

diligence if he seeks to establish the statutory defence.  

He cannot excuse himself if the person appointed fails to do what he is 

supposed to do unless he can show that he himself has taken such precautions 

and exercised such diligence. Whether or not he has done so is a question 

of fact and while it may be that the appointment of a competent person 

amounts in the circumstances of a particular case to the taking of all 

reasonable precautions, if he does nothing after making the appointment to 

see that proper steps are in fact being taken to comply with the Act, it 

cannot be said that he has exercised all due diligence. I do not think that the Act is so 

narrowly drawn that to rely on the defence under section 24 an employer must show that the 

alter ego has observed due diligence. That is not, in my opinion, what the Act provides, 

He has, to show, that he used due diligence, and it does not suffice for him 

to show that others did so.  

Lord Parker's reference to an alter ego may have had its origin in the 

statements made by Lord Haldane in Lennard's Carrying Co. I.td. v. Asiatic 

Petroleum Co. Ltd. [1915] A.C. 705. He said at p. 713 : 
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" My Lords, a corporation is an abstraction. It has no mind of its 

" own any more than it has a body of its own ; its active and directing 

" will must consequently he sought in the person of somebody who for 

" some purpose, may be called an agent, but who is really the directing 

" mind and will of the corporation, the very ego and centre of the 

" personality of the corporation. That person may be under the direc- 

" tion of the shareholders in general meeting; that person may be the 

" board of directors itself, or it may be, and in some companies it is so, 

" that that person has an authority co-ordinate with the board of directors 

" given to him under the articles of association, and is appointed by 

" the general meeting of the company and can only be removed by the 

" general meeting of the company ".  

Following this, Lord Denning in Bolton (Engineering) Co. Ltd. v. Graham 

& Sons Ltd. [1957] I Q.B. 159 said: 

" A company may in many ways be likened to a human body. It has 

" a brain and nerve centre which controls what it does. It also has hands  " which hold the 

tools and act in accordance with directions from the 

" centre. Some of the people in the company are mere servants and 

" agents who are nothing more than hands to do the work and cannot 

" be said to represent the mind or will. Others are directors and 

" managers who represent the directing mind and will of the company, 

" and control what it does. The state of mind of these managers is the 

" state of mind of the company and is treated by the law as such." 

If when Lord Denning referred to directors and managers representing 

the directing mind and will of the company he meant, as I think he did, those 

who constitute the directing mind and will, I agree with his approach.  

These passages, I think, clearly indicate that one has in relation to a 

company to determine who is or who are, for it may be more than one, in 

actual control of the operations of the company, and the answer to be given 

to that question may vary from company to company depending on its 



 

152 

 

organisation. In my view, a person who is in actual control of the operations 

of a company or of part of them and who is not responsible to another 

person in the company for the manner in which he discharges his duties in 

the sense of being under his orders, cannot be regarded as " another person " 

within the meaning of sections 23 and 24(1)(a). 

Section 20 provides that where an offence under the Act has been com- 

mitted by a body corporate and is proved to have been committed with the 

consent or connivance or to be attributable to any neglect on the part of 

any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate 

or any person who was purporting to act in any such capacity, he, as well 

as the company, is to be guilty of the offence. Parliament by this section 

may have attempted to identify those who normally constitute the directing 

mind and will of a company and by this section have sought to make clear 

that although they are not other persons coming within sections 23 and 

24(1)(a), they may still be convicted. 

However this may be, shop managers in a business such as that conducted 

by the Appellants—and their number may be of the order of eight hundred 

if the Appellants have that number of shops—cannot properly be regarded 

as part of the Appellants' directing mind and will and so can come within 

the reference to "another person" in sections 23 and 24(l)(a).  

In my opinion, the ratio decidendi in Hammett Ltd. v. London County 

Council (supra) and in Series v. Poole (supra) was wrong. 

For the reasons I have stated in my view this appeal should be allowed. 

Lord Pearson 

MY LORDS, 

In September, 1969, the Company (Tesco Supermarkets Limited) was 

selling Giant Size packets of Radiant washing powder at a price of 2s. l1d., 

being a reduced price 1s. below the price of 3s.11d. which was the ordinary 

price normally recommended by the manufacturers. Affixed to the window 

of the company's shop at Northwich in Cheshire was a large poster, of which 
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the upper part bore the legend "Radiant 1s. off Giant Size 2s. 11d." 

Advertisements to the same effect had been inserted in local and national 

newspapers. Initially there was at the shop a stock of " flash packs ", that 

is to say Giant Size packets of the washing powder bearing the legend 

" 1s. off recommended price". 

Things went wrong on the 25th and 26th September, 1969. The stock of 

such " flash packs " was exhausted. On the evening of the 25th September 

Miss Rogers, an assistant at the shop, discovered that no such " Hash packs " 

remained on display, and she filled up the " fixture " with ordinary packets 

of the washing powder marked with the ordinary price of 3s. 11d. and she 

failed to inform the shop manager, Mr. Clements, of the dearth of flash 

packs or the action which she had taken. Mr. Clements failed to check 

the washing powder " fixture " on the 26th September, notwithstanding his 

entry in his Weights and Measures Book for that morning " All special offers 

" O.K." On the morning of the 26th September a customer entered the shop 

expecting to find a " flash pack " at 2s. 11d. but was able to find only a packet 

offered at the ordinary price of 3s. 11d. and he had to buy it at that price. 

The relevant provisions of the Trade Descriptions Act, 1968, are as 

follows: 

Section 11 (2). "If any person offering to supply any goods gives, by 

" whatever means, any indication likely to be taken as an indication 

" that the goods are being offered at a price less than that at which 

" they are in fact being offered he shall, subject to the provisions of 

" this Act, be guilty of an offence." 

Section 20(1). "Where an offence under this Act which has been 

" committed by a body corporate is proved to have been committed with 

" the consent and connivance of, or to be attributable to any neglect 

" on the part of, any director, manager, secretary or other similar officer 

" of the body corporate, or any person who was purporting to act in 

" any such capacity, he as well as the body corporate shall be guilty 
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" of that offence and shall be liable to be proceeded against and 

" punished accordingly." 

Section 23. " Where the commission by any person of an offence 

" under this Act is due to the act or default of some other person that 

" other person shall be guilty of the offence, and a person may be 

" charged with and convicted of the offence by virtue of this section 

" whether or not proceedings are taken against the first-mentioned 

" person." 

Section 24(1). " In any proceedings for an offence under this Act 

" it shall, subject to subsection (2) of this section, be a defence for the 

" person charged to prove— 

" (a) that the commission of the offence was due to a mistake or to 

" reliance on information supplied to him or to the act or default 

" of another person, an accident or some other cause beyond his 

" control: and 

" (b) that he took all reasonable precautions and exercised all due 

" diligence to avoid the commission of such an offence by himself 

" or any person under his control." 

In my opinion, the first conclusions to be drawn from the application of 

these provisions to the facts of the present case are as follows : — 

An offence was committed under section 11(2). 

1. Prima facie the company has committed and is liable for the 

offence, because the company through its servants offered to supply 

the goods and gave the indication of the reduced price. The case 

is similar to Coppen v. Moore (No. 2) [1898] 2 Q.B. 306, decided 

under the Merchandise Marks Act, 1887, section  

2, where Lord Russell C.J. said at pages 312-3: "The question, then, in this case. " 

comes to be narrowed to the simple point, whether upon the true " construction of the statute 

here in question the master was intended " to be made criminally responsible for acts done by 

his servants " in contravention of the Act. where such acts were done, as in " this case, within 
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the scope or in the course of their employment. " In our judgment it was clearly the intention 

of the Legislature to " make the master criminally liable for such acts, unless he was " able to 

rebut the prima facie presumption of guilt by one or other of " the methods pointed out in the 

Act." Also relevant is the judgment of Lord Goddard C.J. in Melias Ltd. v. Preston [1957] 2 

Q.B. 380. 

1. In the present case the company was the master of the persons who 

committed the acts or defaults whereby the offence was committed, 

and as in Coppen v. Moore (supra) the company may rebut the pre- 

sumption of guilt in one or other of the methods pointed out by 

the Act. Section 11(2) is expressly made "subject to the provisions 

" of this Act " and therefore is subject to section 24(1). The company 

has sought to prove under section 24(1)(a) that "the commission of 

" the offence was due ... to the act or default of another person ", 

naming Mr. Clement as the other person. In order to complete its 

defence the company must also prove that the company took all 

reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the 

commission of such an offence by itself or any person under its 

control. The question in this appeal is whether the company has 

proved those two points. Your Lordships are not concerned in this appeal with the questions 

whether Miss Rogers and Mr. Clement or either of them could be held 

liable under section 23 for the commission of the offence, and whether they  or either of them 

would have a defence under section 24. I express no 

opinion on those questions. The magistrates have said in paragraph 7 of the Case Stated that 

they were of opinion that .... 

" (ii) the commission of the offence was due to the act or default of " the said 

Clement by his failure to see that the Appellants' policy " was correctly carried out and/or to 

correct the errors of the staff " under him; " (iii) the Appellants had exercised all due diligence 

in devising a " proper system for the operation of the said store and by securing " so far as 

was reasonably practicable that it was fully implemented 

" and thus had fulfilled the requirements of section 24(1)(b); " (iv) the Appellants could not 
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rely upon the act or default of the 

" said Clement as he was not ' another person' within the meaning 

"of section 24(l)(a)." 

In giving their reasons for the opinion in (iv) they said that they reached 

the conclusion that the original act or default was that of Miss Rogers 

and the act or default of Mr. Clement was in his failure to instruct or 

supervise her; Mr. Clement represented the company in his supervisory 

capacity and for his lack of due diligence the company was responsible on 

the principle laid down in R. C. Hammett Ltd. v. London County Council 

(1933) 97 J.P. and L.G.R. 105 ; accordingly, Mr. Clement was not "another 

" person " for the purposes of section 24(1)(a) of the Act.  

The magistrates' opinion that Mr. Clement was not " another person "— 

a person other than the company—seems to me to be clearly unsustainable. 

It would be immediately obvious in the case of an individual proprietor 

of a business and the manager of one of his shops. It is less obvious in the 

case of a company which can only act through servants or agents and has 

generally in the law of tort and sometimes in criminal law vicarious respon- 

sibility for what they do on its behalf. But vicarious responsibility is very 

different from identification. There are some officers of a company who 

may for some purposes be identified with it, as being or having its directing 

mind and will, its centre and ego, and its brains. Lennard's Carrying Co. v. 

Asiatic Petroleum Co. Ltd. [1915] A.C. 705, 713 ; H. L. Bolton (Engineering) 

Co. Ltd. v. T. J. Graham & Sons Ltd. [1957] 1 Q.B., 159, 171-3 ; The Lady 

Gwendolen [1965] P. 294, 343. The reference in section 20 of the Trade 

Descriptions Act, 1968, to " any director, manager, secretary or other similar 

" officer of the body corporate " affords a useful indication of the grades 

of officers who may for some purposes be identifiable with the company, 

although in any particular case the constitution of the company concerned 

should be taken into account. With regard to the word " manager " I agree 

with Fisher J. who said, in his judgment in the present case, that the word 
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refers to someone in the position of managing the affairs of the company, 

and would not extend to include a person in the position of Mr. Clement. 

In the present case the company has some hundreds of retail shops, and 

it would be far from reasonable to say that every one of its shop managers 

is the same person as the company. 

The Divisional Court, although they affirmed the conviction and dismissed 

the company's appeal, took a view that was different from that of the 

magistrates. They held that Mr. Clement was " another person " distinct 

from the company, so that the company proved its point under paragraph (a) 

of section 24(1). But they held that the company failed under paragraph (b). 

Their reasoning was that, although the company had devised a proper system 

for taking precautions and exercising due diligence to avoid the commission 

of an offence, the company had delegated the function of operating the 

system to employees, of whom Mr. Clement was one ; that Mr. Clement 

had operated the system negligently ; the company was responsible for the 

negligent operation of the system by one of its delegates ; and so the company 

failed to prove that it had taken all reasonable precautions and exercised 

all due diligence to prevent the commission of the offence. Some extracts 

from the judgment of Fisher J. will show clearly how the Divisional Court 

reached their conclusion. He said: " The taking of such precautions and " the exercise of such 

diligence involves, or may involve, two things. First 

" of all it involves the setting up of an efficient system for the avoidance of 

" offences under the Act. Secondly it involves the proper operation of 

" that system. Inevitably the second part, the operation of the system, 

" will in most cases have to be delegated by the Company to employees 

" falling outside those mentioned in section 20. The question which this 

" court has to consider is whether a company can be said t6 have satisfied 

" the requirements of paragraph (b) if it satisfies the justices that it has set 

" up an efficient system, or a system which cannot be criticised, or whether 

" it is deprived of the defence under that section if it is shown that there 
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" has been a failure by someone to whom the duty of carrying out the system 

" was delegated properly to carry out that function." Later he said: " If it 

" be the case that Mr. Clement was a person to whom the Appellants had 

" delegated in respect of that particular shop their duty to take all reasonable 

" precautions and exercise all due diligence to avoid the commission of such 

" an offence, and if Mr. Clement had failed properly to carry out that duty, 

" then the Appellants are unable to show that they have satisfied paragraph (b) 

" of section 24 subsection (1)." The conclusion was: "It seems clear to 

" me that a person in the position of Mr. Clement, the manager of a shop, 

" a supermarket, is properly to be considered as being a person to whom 

" the Appellants had, so far as concerned that shop, delegated their duty 

" of taking all reasonable precautions and exercising all due diligence to 

" avoid the commission of an offence; and it seems to me that in the light 

" of the findings which I have just read, it was impossible for the magistrates 

" to find that the Appellants had satisfied the requirements of paragraph (b)." 

Fisher J. also cited the case of Series v. Poole [1969] 1 Q.B. 676, in which 

it was held that the defendant was liable under section 186 of the Road 

Traffic Act, 1960, and had failed to prove a defence under section 20 of 

the Road Traffic Act, 1962, when he had " delegated " the checking of certain 

records to a lady secretary and she had been negligent in the performance 

of that task. In his judgment in that case Lord Parker C.J. had said at 

pages 683-4—" If I can go by stages, the absolute obligation under section 186 

"of the Act of 1960 is a personal obligation, personal in this sense, that 

" if an employer, acting perfectly reasonably, puts some competent person 

" in charge to perform his, the employer's, duty, the employer remains liable 

" if the servant fails in his duty. ... He may, as I have said, acting 

" perfectly reasonably appoint somebody else to perform his duty, his alter 

" ego, and in that case, as it seems to me, if the alter ego fails in his duty 

" the employer is liable. Equally, if the employer seeks to rely on the 
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" defence under section 20, he must show that the alter ego has used due 

" diligence." 

Clearly the Divisional Court's decision was based on the theory of " dele- 

" gation ". One has to examine the meaning of the word " delegation " in 

relation to the facts of this case and the provisions of the Trade Descriptions 

Act, 1960, sections 11(2) and 24. In one sense the meaning is as wide as 

the principle of the master's vicarious liability for the acts and omissions of 

his servants acting within the scope of their employment. In this sense 

the master can be said to " delegate " to every servant acting on his behalf 

all the duties which the servant has to perform. But that cannot be the proper 

meaning here. If the company " delegated " to Miss Rogers the duty of 

filling the fixture with appropriate packets of washing powder, and " dele- 

" gated " to Mr. Clement the duty of supervising the proper filling of fixtures 

and the proper exhibition or withdrawal of posters proclaiming reduced 

prices, then any master, whether a company or an individual, must be 

vicariously liable for all the acts and omissions of all its or his servants acting 

on its or his behalf. That conclusion would defeat the manifest object of 

section 24 which is to enable defendants to avoid vicarious liability where 

they were not personally at fault. 

Section 24 requires a dividing line to be drawn between the master and any 

other person. The defendant cannot disclaim liability for an act or omission 

of his ego or his alter ego. In the case of an individual defendant, his ego 

is simply himself, but he may have an alter ego. For instance, if he has 

only one shop and he appoints a manager of that shop with full discretion to manage it as he 

thinks fit. the manager is doing what the employer would 

normally do and may be held to be the employer's alter ego. But if the 

defendant has hundreds of shops, he could not be expected personally to 

manage each one of them and the manager of one of his shops cannot in the 

absence of exceptional circumstances be considered his alter ego. In the 

case of a company, the ego is located in several persons, for example, those 
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mentioned in section 20 of the Act or other persons in a similar position 

of direction or general management. A company may have an alter ego, if 

those persons who are or have its ego delegate to some other person the 

control and management, with full discretionary powers, of some section of 

the company's business. In the case of a company, it may be difficult, and 

in most cases for practical purposes unnecessary, to draw the distinction 

between its ego and its alter ego, but theoretically there is that distinction. Mr. Clement, being 

the manager of one of the company's several hundreds 

of shops, could not be identified with the company's ego nor was he an 

alter ego of the company. He was an employee in a relatively subordinate 

post. In the company's hierarchy there were a branch inspector and an area 

controller and a regional director interposed between him and the Board of 

Directors.  

It was suggested in the argument of this appeal that in exercising super- 

vision over the operations in the shop Mr. Clement was performing functions 

of management and acting as a delegate and alter ego of the company. But 

supervision of the details of operations is not normally a function of higher 

management: it is normally carried out by employees at the level of foremen, 

chargehands, overlookers, floor managers and " shop" managers (in the 

factory sense of " shop "). Also reference was made to the case of R. C. 

Hammett Ltd. v. The London County Council [1933] 97 J.P. and L.G.R. 105, 

in which, when the reported arguments are taken into account, the ground 

of decision appears to have been that, for the purposes of the Sale of Food 

(Weights and Measures) Act, 1926, sections 5(2) and 12(5), the employer had 

to show due diligence on behalf of all the employees concerned except the 

actual offender. In my opinion, there was no justification for drawing the 

line of division between the company and its employees at that point, and 

the case was wrongly decided. As to the case of Series v. Poole (supra), 

the decision of the Divisional Court seems to have been in accordance with 

the general merits of the case, but the treatment of the secretary as an 
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alter ego of the employer is difficult to uphold, when she had merely been 

instructed by him to check the records and had failed to do so diligently. 

I would allow the appeal.  

Lord Diplock 

MY LORDS, 

This appeal turns on the meaning to be given to penal provisions contained 

in the Trade Descriptions Act, 1968. The Act, which replaces the 

Merchandise Marks Acts, 1887 to 1953, is concerned with consumer protec- 

tion. It is a criminal statute and creates a number of offences of giving 

inaccurate or inadequate information to customers in the course of business 

transactions relating to the supply of goods or services. Offenders are liable 

to a fine or to imprisonment for not more than two years or to both. 

Nowadays most business transactions for the supply of goods or services 

are not actually conducted by the person who in civil law is regarded as the 

party to any contracts made in the course of the business, but by servants 

or agents acting on his behalf. Thus, in the majority of cases the physical 

acts or omissions which constitute or result in an offence under the statute 

will be those of servants or agents of an employer or principal on whose 

behalf the business is carried on. That employer or principal is likely to 

be very often a corporate person, as in the instant appeal. 

Consumer protection, which is the purpose of statutes of this kind, is 

achieved only if the occurrence of the prohibited acts or omissions is 

prevented. It is the deterrent effect of penal provisions which protects the consumer from the 

loss he would sustain if the offence were committed. If 

it is committed he does not receive the amount of any fine. As a taxpayer 

he will bear part of the expense of maintaining a convicted offender in 

prison. 

The loss to the consumer is the same whether the acts or omissions which 

result in his being given inaccurate or inadequate information are intended 

to mislead him, or are due to carelessness or inadvertence. So is the 
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corresponding gain to the other party to the business transaction with the 

consumer in the course of which those acts or omissions occur. Where, in 

the way that business is now conducted, they are likely to be acts or omissions 

of employees of that party and subject to his orders, the most effective 

method of deterrence is to place upon the employer the responsibility of 

doing everything which lies within his power to prevent his employees from 

doing anything which will result in the commission of an offence.  

This, I apprehend, is the rational and moral justification for creating in the 

field of consumer protection, as also in the field of public health and safety, 

offences of " strict liability " for which an employer or principal, in the 

course of whose business the offences were committed, is criminally liable, 

notwithstanding that they are due to acts or omissions of his servants or agents 

which were done without his knowledge or consent or even were contrary 

to his orders. But this rational and moral justification does not extend to 

penalizing an employer or principal who has done everything that he can 

reasonably be expected to do by supervision or inspection, by improvement 

of his business methods or by exhorting those whom he may be expected 

to control or influence, to prevent the commission of the offence (see Lim 

Chin Aik v. The Queen [1963] A.C. 160, 174; Sweet v. Parsley [1970] A.C. 

132, 163). What the employer or principal can reasonably be expected to 

do to prevent the commission of an offence will depend upon the gravity 

of the injury which it is sought to prevent and the nature of the business 

in the course of which such offences are committed. The Trade Descriptions 

Act, 1968, applies to all businesses engaged in the supply of goods and 

services. If considerations of cost and business practicability did not play 

a part in determining what employers carrying on such businesses could 

reasonably be expected to do to prevent the commission of an offence under 

the Act, the price to the public of the protection afforded to a minority 

of consumers might well be an increase in the cost of goods and services to 

consumers generally. 
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My Lords, I approach the question of construction of the Trade Descrip- 

tions Act, 1968, in the expectation that Parliament intended it to give effect 

to a policy of consumer protection which does have a rational and moral 

justification. 

The offence with which the instant appeal is concerned is one created 

by section 11 (2) of the Act: 

" If any person offering to supply any goods gives, by whatever means, 

" any indication likely to be taken as an indication that the goods are 

" being offered at a price less than that at which they are in fact being 

" offered he shall, subject to the provisions of this Act, be guilty of an 

" offence." 

The section is dealing with offers to enter into contracts for the sale of 

goods. Prima facie, the offence is committed by the person who would be 

a party to the contract of sale resulting from acceptance of the offer, not- 

withstanding that the actual offer was made and the prohibited indication 

given by a servant or agent acting within the scope of his actual or ostensible 

authority on his employer's or principal's behalf. So construed the sub- 

section creates an offence of " strict liability " on the part of the employer 

or principal. But this strict liability is expressed to be " subject to the 

" provisions of this Act ". 

This construction is, in my view, confirmed by sections 23 and 24 of the 

Act. It is convenient to deal with these sections in reverse order and in their 

application to an employer or principal who is a natural person before 

considering the position of an employer or principal who is a corporation. 

Section 24(1) provides: — 

" In any proceedings for an offence under this Act it shall, subject 

" to subsection (2) of this section, be a defence for the person charged to 

" prove—(a) that the commission of the offence was due to a mistake 

" or to reliance on information supplied to him or to the act or default 

" of another person, an accident or some other cause beyond his control; 
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" and (b) that he took all reasonable precautions and exercised all due 

" diligence to avoid the commission of such an offence by himself or any 

" person under his control." 

The section speaks of " the commission of the offence " notwithstanding 

that the person charged may have a defence to the charge under subsection (1). 

This language refers to a stage in the proceedings at which the prosecution 

have proved facts necessary to constitute an offence of strict liability on the 

part of a principal. This is all that it is incumbent upon the prosecution to 

prove. The onus then lies upon the principal to prove facts which establish 

a defence under the subsection. The " strict liability " of the principal is 

thus qualified; but the onus of proving that he was not to blame lies upon 

him. It is reasonable that this should be so since the facts which can constitute 

the defence lie within his knowledge and not within that of the prosecution. 

There are two limbs to the defence. Under paragraph (a) the person 

charged must prove that the commission of the offence was due to one of 

the causes specified in that paragraph. They have the common characteristic 

that the offence must have been committed without his knowledge or 

acquiescence. The particular cause which is relevant to the instant appeal 

is " the act or default of another person ". But the person charged must 

also prove under paragraph (b) that he did all that could reasonably be 

expected of him to prevent offences of that kind being committed by himself 

or by any person under his control—a class of persons which would include 

his servants or agents. 

Where the employer or principal is a natural person I can see no reason 

in linguistics or justice for construing the expression " another person " in 

paragraph (a) as excluding a servant or agent of the employer or principal, 

however exalted his grade, whose actual physical act or omission resulted 

in the commission of the offence. They all fall within the expression " any 

" person under his control " and his duty in respect of their acts and omissions 

is dealt with in paragraph (b). 
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Where the cause of the commission of the offence by him which is relied 

upon by the person charged is the act or default of another person, sub- 

section (2) requires him, as a condition of relying on the defence, to provide 

the prosecution, not less than seven days before the hearing, with such 

information as he possesses which may lead to the identification of that 

other person. This procedure is calculated to serve two purposes. One 

obvious purpose is to give to the prosecution in advance of the hearing 

an opportunity to investigate the validity of the defence. The clue to the 

other purpose, which is important to the deterrent policy of the Act, is to 

be found in section 23. It provides: 

" Where the commission by any person of an offence under this Act 

" is due to the act or default of some other person that other person 

" shall be guilty of the offence, and a person may be charged with 

" and convicted of the offence by virtue of this section whether or not 

" proceedings are taken against the first-mentioned person." 

It is important to observe that this section makes guilty of the offence 

created by some other section of the Act, such as section 11(2), persons, 

such as servants or agents, who do not fall within the description contained 

in that other section of the person by whom the offence can be committed. 

They can nevertheless be charged and convicted of that offence by virtue of 

section 23 if the commission of the offence by a person who does fall within 

the description contained in that other section, was due to any act or default 

by them. 

In the expression " act or default" in section 23 and in paragraph (a) of 

section 24(1) the word " act" is wide enough to include any physical act of 

the other person which is causative of the offence. But the use of the word "default" instead of 

the neutral expression "omission" connotes a 

failure to act which constitutes a breach of a legal duty to act. A legal duty 

to act may arise independently of any contract or it may be a duty owed 

to another person arising out of a contract with him. That in paragraph (a) 
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the word "default" embraces a failure to act which is in breach by a 

servant of his contract of employment, is, in my view, made apparent by 

paragraph (b) which requires that a person who relies on this defence must 

show " that he took all reasonable precautions and exercised all due diligence 

" to avoid the commission of such an offence by ... any person 

" under his control". This contemplates that the person charged has the 

power to control the acts or defaults of the other person. The only legal 

source of such power to control is contractual. 

But even where the power to control is derived from a contract, the 

contract need not necessarily be made directly between the person who 

has the power to control and the " person under his control ". In the context 

of offences committed in the course of business transactions, a superior 

servant may owe a duty to his employer under his contract of employment 

to supervise the work of an inferior fellow servant in the same employment 

and to give him orders as to how he should do his work; while the inferior 

servant may owe a corresponding duty to the same employer under his own 

contract of employment to accept the supervision and to comply with the 

orders of the superior servant. A failure to supervise, or an omission to 

give orders to, an inferior servant if it constitutes a breach by the superior 

servant of his contract of employment with his employer, may be a " default 

" of another person " upon which the employer can rely as a defence under 

paragraph (a). 

So construed these sections provide for a rational and just system of 

enforcement of the penal provisions of the Act which is calculated to deter 

anyone engaged in the business of supplying goods or services, whether as 

principal or as a servant, from conduct, whether careless or intentional, 

which would result in the commission of an offence, and, where it fails to deter 

to impose a criminal sanction upon those who are really to blame and not 

upon those who are innocent of any carelessness or wrongful intent. 
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The enforcing authority is the local weights and measures authority (sec- 

tion 26). The powers conferred upon its authorised officers to make test 

purchases, etc., (section 27) and to enter premises and inspect and seize goods 

and documents (section 28) are calculated to enable these officers to obtain 

evidence of the commission of an offence by the principal by whom or on 

whose behalf the business of supplying goods or services is carried on. 

It is then for the principal to identify the other person or persons (if any) 

to whose act or default the offence was actually due and to pass to the 

prosecutor the available identificatory information. If the principal is not 

able to do this, it shows a defect in the system which he has laid down for 

allocating among his servants the duty of taking precautions to avoid the 

commision of offences under the Act. There is no injustice in requiring 

him to lay down a reasonably effective system and in treating any failure 

to do so as a criminal offence. If, on the other hand, the principal is able 

to identify a person to whose act or default the offence was actually due, 

he still has to show that he himself exercised due diligence to devise an 

effective system to avoid such acts or defaults on the part of his servants 

and to satisfy himself that such system was being observed. 

What amounts to the taking of all reasonable precautions and the exercise 

of all due diligence by a principal in order to satisfy the requirements of 

paragraph (b) of section 24(1) of the Act depends upon all the circumstances 

of the business carried on by the principal. It is a question of fact for the 

magistrates in summary proceedings or for the jury in proceedings on indict- 

ment. However large the business, the principal cannot avoid a personal 

responsibility for laying down the system for avoiding the commission of 

offences by his servants. It is he alone who is party to their contracts of 

employment through which this can be done. But in a large business, such 

as that conducted by the Appellants in the instant appeal, it may be quite 

impracticable for the principal personally to undertake the detailed super- 

vision of the work of inferior servants. It may be reasonable for him to allocate these 
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supervisory duties to some superior servant or hierarchy 

of supervisory grades of superior servants, under their respective 

contracts of employment with him. If the principal has taken all reasonable 

precautions hi the selection and training of servants to perform supervisory 

duties and has laid down an effective system of supervision and used due 

diligence to see that it is observed, he is entitled to rely upon a default by a 

superior servant in his supervisory duties as a defence under section 24(1), 

as well as, or instead of, upon an act or default of an inferior servant who has 

no supervisory duties under his contract of employment. 

Thus, the supervisory servant may have failed to give adequate instruc- 

tions to the inferior servant or may have failed to take reasonable steps to 

see that his instructions were obeyed. In the former case the supervisory 

servant may alone be to blame. In the latter both may be to blame. Or it 

may be, as might have been the case in the instant appeal, the commission of 

the offence is due to a combination of separate acts or omissions by two more 

inferior servants none of which taken by itself would have resulted in the 

commission of an offence. 

In the instant case there were findings of fact by the magistrates that the 

commission of the offence was due to the act or default of the Appellant's 

servant Clement in his duties as branch manager to supervise the work of 

the staff under him, and that the Appellants had fulfilled the requirements of 

paragraph (b) of section 24(1). They had also fulfilled the requirements of 

section 24(2) by serving a notice on the prosecutor identifying Clement as 

the other person to whose act or default the commission of the offence was 

due. 

On these findings the Appellants were, in my view, entitled to succeed in 

their defence under section 24. The magistrates, however, were of opinion 

that Clement was not in law " another person " within the meaning of 

paragraph (a) of section 24(1) and, accordingly, convicted the Appellants. 
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The magistrates, however, were of opinion that Clement was not in law 

" another person " within the meaning of paragraph (a) of section 24(1) and, 

accordingly, convicted the Appellants. 

The Divisional Court were of opinion that Clement was " another person " 

but achieved the same result by dismissing the appeal upon the ground that 

under the Act a principal was personally responsible criminally for any failure 

by any of his servants or agents to exercise diligence in supervisory functions 

which he had required them to undertake. 

The Divisional Court in reaching this conclusion did not rely upon the fact 

that the Appellants are not a natural person but a corporation. But, before 

turning to the previous authorities which the Divisional Court felt bound to 

follow, it is convenient to deal with the legal consequences of the corporate 

character of the Appellants, for this has been relied upon by the Respondent 

in your Lordships' House as an alternative ground for dismissing the appeal. 

To establish a defence under section 24 a principal who is a corporation 

must show that it " took all reasonable precautions and exercised all due 

" diligence." A corporation is an abstraction. It is incapable itself of 

doing any physical act or being in any state of mind. Yet in law it is a 

person capable of exercising legal rights and of being subject to legal 

liabilities which may involve ascribing to it not only physical acts which are 

in reality done by a natural person on its behalf but also the mental state 

in which that person did them. In civil law, apart from certain statutory 

duties, this presents no conceptual difficulties. Under the law of agency 

the physical acts and state of mind of the agent are in law ascribed to the 

principal, and if the agent is a natural person it matters not whether the 

principal is also a natural person or a mere legal abstraction. Qui facit per 

alium facit per se: qui cogitat per alium cogitat per se. 

But there are some civil liabilities imposed by statute which, exceptionally, 

exclude the concept of vicarious liability of a principal for the physical acts 

and state of mind of his agent; and the concept has no general application 
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in the field of criminal law. To constitute a criminal offence, a physical 

act done by any person must generally be done by him in some reprehensible 

state of mind. Save in cases of strict liability where a criminal statute, exceptionally, makes 

the doing of an act a crime irrespective of the state 

of mind in which it is done, criminal law regards a person as responsible 

for his own crimes only. It does not recognise the liability of a principal 

for the criminal acts of his agent: because it does not ascribe to him his 

agent's state of mind. Qui peccat per alium peccat per se is not a maxim 

of criminal law. 

Due diligence is in law the converse of negligence and negligence con- 

notes a reprehensible state of mind—a lack of care for the consequences 

of his physical acts on the part of the person doing them. To establish a 

defence under section 24 (1) (b) of the Act, a principal need only show that 

he personally acted without negligence. Accordingly, where the principal 

who relies on this defence is a corporation a question to be answered is: 

What natural person or persons are to be treated as being the corporation 

itself, and not merely its agents, for the purpose of taking precautions and 

exercising diligence? 

My Lords, a corporation incorporated under the Companies Act, 1948, 

owes its corporate personality and its powers to its constitution, the Memo- 

randum and Articles of Association. The obvious and the only place to 

look, to discover by what natural persons its powers are exercisable, is in 

its constitution. The Articles of Association, if they follow Table A, 

provide that the business of the company shall be managed by the directors 

and that they may " exercise all such powers of the company " as are not 

required by the Act to be exercised in general meeting. Table A also vests 

in the directors the right to entrust and confer upon a managing director any 

of the powers of the company which are exercisable by them. So it may 

also be necessary to ascertain whether the directors have taken any action 

under this provision or any other similar provision providing for the co- 
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ordinate exercise of the powers of the company by executive directors or 

by committees of directors and other persons, such as are frequently in- 

clouded in the Articles of Association of companies in which the regulations 

contained in Table A are modified or excluded in whole or in part. 

In my view, therefore, the question: what natural persons are to be 

treated in law as being the company for the purpose of acts done in the 

course of its business, including the taking of precautions and the exercise 

or due diligence to avoid the commission of a criminal offence, is to be 

found by identifying those natural persons who by the Memorandum and 

Articles of Association or as a result of action taken by the directors, or 

by the company in general meeting pursuant to the Articles, are entrusted 

with the exercise of the powers of the company. 

This test is in conformity with the classic statement of Lord Haldane in 

Lennard's Carrying Company Ltd. v. Asiatic Petroleum Co. Ltd. ([1915] 

A.C. 705). The relevant statute in that case, although not a criminal 

statute, was in pari materia, for it provided for a defence to a civil liability 

which excluded the concept, the vicarious liability, of a principal for the 

physical acts and state of mind of his agent. 

There has been in recent years a tendency to extract from Denning J.'s 

judgment in H. L. Bolton (Engineering) Company Ltd. v. T. J. Graham & 

Sons Ltd. ([1957] 1 Q.B. 159, 172, 173) his vivid metaphor about the " brains 

" and nerve centre " of a company as contrasted with its hands, and to 

treat this dichotomy, and not the Articles of Association, as laying down 

the test of whether or not a particular person is to be regarded in law 

as being the company itself when performing duties which a statute imposes 

on the company. 

In the case in which this metaphor was first used Denning L.J. was dealing 

with acts and intentions of directors of the company in whom the powers 

of the company were vested under its Articles of Association. The decision 

in that case is not authority for extending the class of persons whose acts 
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are to be regarded in law as the personal acts of the company itself, beyond 

those who by, or by action taken under, its Articles of Association are 

entitled to exercise the powers of the company. In so far as there are dicta to the contrary in 

The Lady Gwendolen ([1965] P. 294) they were not 

necessary to the decision and, in my view, they were wrong.  

But the only relevance of this to the Appellants' defence under section 

24(1) of the Trade Descriptions Act, 1968, was, as the magistrates rightly 

appreciated, whether the act or default of Clement was that of " another 

" person " than the Appellant Company itself within the meaning of para- 

graph (a). The fact that the principal in the business transaction in the 

course of which an offence under section 11(2) was committed was a 

corporation and not a natural person cannot affect the principal's duty to 

take all reasonable precautions and to exercise all due diligence under 

paragraph (6). The Articles of Association of the Appellants were not produced in 

evidence. Strictly speaking it may be that they should have been. But it is 

sufficiently evident from the findings of the magistrates as to the position 

held by Clement in the Appellants' organisation that it was too lowly for 

him to have had confided in him by the board of directors the co-ordinate 

exercise of any of the powers of the company itself. 

My Lords, there may be criminal statutes which upon their true con- 

struction ascribe to a corporation criminal responsibility for the acts of 

servants and agents who would be excluded by the test that I have stated 

to be appropriate in determining whether a corporation has itself committed 

a criminal offence. The Trade Descriptions Act, 1968, however, so far from 

containing anything which compels one to reject that test, recognises, by 

section 20, the distinction between " any director, manager, secretary or 

" other similar officer of a body corporate" and other persons who are 

merely its servants or agents. 

Section 20(1) provides as follows: — 
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" Where an offence under this Act which has been committed by a 

" body corporate is proved to have been committed with the consent 

" and connivance of, or to be attributable to any neglect on the part 

" of, any director, manager, secretary or other similar officer of the 

" body corporate, or any person who was purporting to act in any such 

" capacity, he as well as the body corporate shall be guilty of that 

" offence and shall be liable to be proceeded against and punished 

" accordingly ". 

The natural persons described in this subsection correspond with those 

who under the Memorandum and Articles of Association of a company 

exercise the powers of the company itself. From this it follows that if 

any of them is guilty of neglect in the exercise of those powers such neglect 

is that of the company itself. That it cannot be relied upon as " the act or 

" default of another person ", so as to entitle the company to a defence under 

section 24(1), is implicit in the provision in section 20(1) that a person in the 

described category shall be guilty of an offence " as well as the body 

" corporate ". Without section 20 it would have been open to doubt whether 

persons whose acts were in law the acts of the company itself would have 

been guilty in their personal capacity also of the offence committed by the 

company. 

For these reasons I agree with the Divisional Court that Clement was 

" another person " within the meaning of section 24(l)(o). So all that now 

remains is to deal with the authorities which that court followed in holding 

that the Appellant's defence nevertheless failed. 

Those authorities start with the contrasting cases of Hammett Ltd. v. Crabb 

([1931] 29 Cox C.C. 364) and Hammett Ltd. v. L.C.C. ([1933] 97 L.G.R. 105). 

Both were prosecutions under the Sale of Goods (Weights and Measures) 

Act, 1926. The relevant provisions of that Act exempted the employer 

from any penalty, though not from conviction, if he proved that he had 

used "due diligence to enforce the execution of this Act". But his right 
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to exemption was conditional upon his laying an information against the 

person whom he charged as " the actual offender " and proving that that 

person had committed the offence in question. In Hammett Ltd. v. Crabb 

the employer charged as the actual offender his servant who had done the physical act which 

constituted the offence and that servant had been duly 

convicted. The Divisional Court held that the employer was entitled to rely 

upon his having used due diligence. In Hammett Ltd. v. L.C.C. the 

employer again charged as " the actual offender " his servant who had done 

the physical act which constituted the offence. But the servant charged was 

acquitted by the magistrates—which would seem to dispose of any claim 

by the employer to be exempt from the penalty, as the Divisional Court had 

itself previously decided in Wakling v. Robinson (1930 46 T.L.R. 151). The 

employer, nevertheless, appealed to Quarter Sessions. Quarter Sessions found 

as a fact that a servant of the employer who was manager of the shop had 

not used due diligence in supervising the servant who had been charged 

(and acquitted) as the actual offender, though in all other respects the 

employer had exercised due diligence. The case stated by Quarter Sessions 

for the opinion of the Divisional Court appears to have been treated as 

raising the question of law as to whether, in order to avail himself of the 

exemption from penalty, the employer had to prove that due diligence had 

been used not only by himself but also by all of his servants who exercised 

supervisory functions " down to the very person who had committed the act". 

The Divisional Court apparently thought that the employer had to do so 

and that this distinguished the case from Hammett Ltd. v. Crabb. But the 

language of the judgment is far from clear and affords no clue to the reasons 

which led the court to this conclusion. 

This obscure and unsatisfactory judgment appears to have now passed into 

legal folk lore as authority for a general proposition that where a statute 

creates a criminal offence in relation to a business transaction which is 

prima facie one of strict liability on the part of the principal who is the 
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party to the business transaction in the course of which the offence is com- 

mitted, but provides the principal with a defence if he proves that he has 

exercised due diligence, he cannot avail himself that defence unless he proves 

that due diligence was also exercised by all of his servants whom he 

employed in any supervisory capacity however humble. See Beckett v. 

Kingston Bros Ltd. ([1970) 1 Q.B. 606) a case under the Trade Descriptions 

Act, 1968. 

The proposition assumed to have been established in Hammett Ltd. v. 

L.C.C. has not been followed consistently. In Mellas Ltd. v. Preston ([1957] 

2 Q.B. 380) which was also a case under the Sale of Food (Weights and 

Measures) Act, 1926, there were three separate summons against the employer, 

in respect of each of which he charged the manager of one of his shops as 

the actual offender. In two of the summonses the manager had himself 

done the physical act which constituted the offence (as in Hammett Ltd. v. 

Crabb). In the third his default was his failure in supervising an inferior 

servant who had done the physical act which constituted the offence (as in 

Hammett Ltd. v. L.C.C.). The Divisional Court drew no distinction between 

the three offences and upheld in each of them the employer's defence " that he 

" had used due diligence " to enforce the execution of the Act. 

In Series v. Poole ([1969] 1 Q.B. 676), the case principally relied upon the 

Divisional Court in the instant appeal, was a case under the Road Traffic 

Acts, 1960 and 1962, which contained provisions in relation to the offence 

by a holder of a carrier's licence in failing to cause records to be kept by 

his drivers which are in pari materia to those of the Trade Descriptions 

Act, 1968. It is a defence to him to prove " that he used all due diligence 

" to secure compliance with those provisions ". The holder of the carrier's 

licence who was a natural person, not a corporation, had instructed his 

secretary to supervise the keeping of the records by the drivers. The 

magistrates found that he himself had exercised all due diligence, but that 

his secretary had not. 
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^ Although Hammett Ltd. v. L.C.C. was cited in argument in the Divisional 

Court, Lord Parker C.J. preferred to decide the case as " purely one of 

" principle." That principle he stated as being: " if Parliament has put an 

" absolute duty on some individual, he cannot evade that duty by delegating 

"it to someone else". So far the principle is unexceptional. Any legal 

duty, whether arising at common law or imposed by statute, may generally 

be performed by the person upon whom it is imposed through the agency of some other 

person. But if it is not performed, the person upon whom 

the duty is imposed is liable for its non-performance. It is irrelevant that he 

instructed a servant or agent to perform it on his behalf, if that servant 

or agent failed to do so. All that is relevant is that the duty was not per- 

formed. When the duty is imposed upon a person by statute and non- 

performance is made a criminal offence without any requirement of mens rea 

this is what is meant by an offence of " strict liability ". 

The fallacy lies in the next step of the argument. Where Parliament hi 

creating an offence of " strict liability " has also provided that it shall be a 

defence if the person upon whom the duty is imposed proves that he exercised 

all due diligence to avoid a breach of the duty, the clear intention of Parlia- 

ment is to mitigate the injustice, which may be involved in an offence of 

strict liability, of subjecting to punishment a careful and conscientious person 

who is in no way morally to blame. To exercise due diligence to prevent 

something being done is to take all reasonable steps to prevent it. It may 

be a reasonable step for an employer to instruct a superior servant to 

supervise the activities of inferior servants whose physical acts may in the 

absence of supervision result in that being done which it is sought to prevent. 

This is not to delegate the employer's duty to exercise all due diligence; 

it is to perform it. To treat the duty of an employer to exercise due diligence 

as unperformed unless due diligence was also exercised by all his servants 

to whom he had reasonably given all proper instructions and upon whom 

he could reasonably rely to carry them out, would be to render the defence 
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of due diligence nugatory and so thwart the clear intention of parliament 

in providing it. For, pace Hammett Ltd. v. L.C.C., there is no logical 

distinction to be drawn between diligence in supervising and diligence in 

acting, if the defaults of servants are to be treated in law as the defaults of 

their employer. 

My Lords, the Divisional Court was, I think, right in treating the instant 

case as governed by the decision in Series v. Poole. But that case was, in 

my view, wrongly decided and the proposition of law for which Hammett 

Ltd. v. L.C.C. has been treated as an authority is also erroneous, although 

the actual decision in that case to dismiss the appeal could have been justified 

on quite different grounds. 

I would allow this appeal. 
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YAġAMA HAKKI NE ZAMAN BAġLAR 

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠNĠN KONUYA BAKIġ AÇISI 

VO v. FRANCE Kararı 

Yard. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ

  

 Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin 2.maddesi yaĢama hakkını koruma altına 

almıĢtır. Peki ama sözleĢmeye göre yaĢam ne zaman baĢlamıĢ sayılacaktır 

 

 Avrupa Ġnsan Hakları Komisyonu H v. Norway
291

 baĢvurusunda 14 haftalık gebeliğin 

sosyal nedenlerle sona erdirilmesini sözleĢmeye aykırı bulmamıĢtır.  Komisyon, sözleĢmeye 

üye olan devletlerin gebeliğin sonlandırılmasına iliĢkin iç mevzuat düzenlemelerini istedikleri 

gibi Ģekillendirme yetkileri olduğunu belirtmiĢtir.  Bu kapsamda yapılan düzenlemelere karĢı 

ceninin yaĢama hakkının sözleĢme ile uyumlu olmadığı iddialarının kabul edilmeyeceği 

belirtilmiĢtir. Paton v. UK
292

 kararında mahkeme, ceninin yaĢama hakkının annenin 

haklarından ayrı değerlendirilmeyeceğini ve annenin tercihleri doğrultusunda 

sınırlandırılabileceğini belirtmiĢtir. Yine Bruggeman ve Scheuten v FRG
293

 baĢvurusunda 

annenin tercih hakkını sınırlayan düzenlemeyi komisyon, sözleĢmenin 8.maddesine aykırı 

bulmuĢ, özel hayata müdahale teĢkil ettiğini belirtmiĢtir
294

.  

 

 Aslında 2.maddenin kapsamı bakımından en açık değerlendirme Komisyon tarafından  

X v. United Kingdom (24 Ekim 1981, 4 E.H.R.R. 188) kararında yapılmıĢtır. Komisyon, 

sözleĢmenin 2.maddesinde yer alan ―herkes‖ (everyone) kelimesinin doğmamıĢ çocuğu 

kapsamı içerisine almadığını belirtmiĢtir. Gerekçesinde de yaĢamın baĢlangıcı konusunda 

değiĢik görüĢlerin bulunduğunu; yaĢamın baĢlangıcı olarak bazılarının kadının gebe 

kalınmasını,  bazılarının ―nidation‖ anını, bazılarının ise doğumu kabul ettiklerini 

belirtmiĢtir
295

. 
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  Open Door and Dublin Well Woman
296

 kararında mahkeme, Ġrlanda hükümetinin 

kürtajı yasak hale getirmesinin AĠHS kapsamında 2.maddeye uygun olup olmadığını 

konusunu tartıĢmayı uygun görmemiĢ, kadının hakları ve ceninin hakları konusunda bir 

dengenin kurulması gerektiğini belirtmiĢtir
297

. 

 

Bu noktada son olarak mahkemenin yakın tarihte vermiĢ olduğu Vo v. Fransa kararı
298

 

üzerinde detaylı olarak durmak istiyoruz. Müracaatçı bayan Thi-Nho Vo, 1991 yılında Fransa 

Lyons Hastanesine genel bir check-up yaptırmak üzere gider. Bu ziyaret sırasında bayan, 

yaklaĢık beĢ aylık hamiledir. Doktor hastayı benzer isimli baĢka bir hasta ile karıĢtırır ve diğer 

hastaya yapılması gereken tıbbi iĢlemleri müracaatçıya yaptırır (Spiral çıkartma iĢlemine tabi 

tutar). Bu iĢlemler neticesinde doktor taksirle çocuğun düĢürülmesine yol açar. Olayın 

anlaĢılması üzerine müracaatçı, doktor aleyhine kendisine yönelik taksirle yaralama ve 

çocuğuna  yönelik taksirle insan  öldürme suçlarından Ģikayetçi olur.  1996 yılında Lyons 

Ceza Mahkemesi, doktoru taksirle ölüme sebebiyet verme suçu bakımından beraat ettirir. 

Mahkeme, Fransız Ceza Kanununa göre, 20-21 haftalık ceninin henüz kiĢilik kazanmadığını 

bu nedenle de insan öldürme suçunun oluĢmayacağına karar verir. Fransız Ġstinaf Mahkemesi 

bir sene sonra, gerçekleĢtirilen taksirli hareket nedeniyle 20-24 hafta arasında bulunan sağlıklı 

bir ceninin,  bilimsel gerçekler ve genel hayat tecrübeleri değerlendirildiğinde ölümüne 

sebebiyet verilmesinin, taksirle insan öldürme suçunu oluĢturacağını ifade eder ve ilk derece 

mahkemesinin  kararını bozar. 1999 tarihinde Fransız Yargıtay‘ı (en yüksek mahkeme), 

Fransız Ġstinaf mahkemesinin kararını bozar.  Gerekçesinde fetüsün ceninin henüz kiĢilik 

kazanmadığını ve kanunda  embriyo ve cenin hükümleri kapsamında özel bir düzenleme ile 

korunduğunu ifade eder.  

 

 Fransız Mahkemelerinde aradığını bulamayan müracaatçı konuyu 1999 yılında Avrupa 

Ġnsan Hakları Mahkemesine taĢır. AĠHS‘nin 2.maddesinde düzenlenen yaĢama hakkını ihlal 
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etmekten
299

 dolayı Fransa aleyhine Ģikayetçi olur.  Müracaatçı, SözleĢmenin 2. maddesi 

hükümleri kapsamında  sözleĢmeye üye olan devletlerin insan hayatının korunması  amacıyla 

önleyici ve cezalandırıcı hükümler düzenleme konusunda pozitif bir yükümlülük içinde 

bulunduklarını ifade eder. Ve bu yükümlülüğün cenine karĢı taksirle insan  öldürme suçunu 

da kapsadığını belirtir. Fransız hukuk sisteminde, ceninin taksirle ölümüne sebebiyet vermeye 

iliĢkin cezai düzenleme bulunmamasının SözleĢmenin 2.maddesinde düzenlenen yaĢama 

hakkının korunması yükümlülüğünü ihlal ettiğini ileri sürer. Fransız Hükümeti SözleĢmenin 

2.maddesinin ceninin yaĢam hakkını korumadığını çünkü  kiĢi kavramına sadece  doğmuĢ 

kiĢilerin girdiğini ileri sürer.  Ayrıca Fransız Hükümeti  sözleĢmenin 2. maddesindeki 

yükümlülüğü karĢılamak üzere Fransız  Ġdare Mahkemelerinin bulunduğunu, bu yolların da 

tüketilmesi gerektiğini belirtir. 

 

 Ġnsan Hakları Mahkemesi yaptığı değerlendirme neticesinde, ceninin yaĢama hakkının 

sözleĢmenin 2.maddesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda bir karar 

vermekten çekinir. Ġnsan hayatına taksirle müdahale edildiğine iliĢkin bir kararını referans 

göstererek, eğer yeterli bir  yasal düzenleme bulunuyorsa, bu takdirde cezai bir hükmün 

düzenlenme zorunluluğu bulunmadığını ifade eder. Ayrıca AĠHM‘nin yerel hukukun tercih ve 

düzenlemelerine müdahale etmek yetkisinin bulunmadığını ve AĠHM‘nin görevinin ikincil 

derecede bir yetki olduğunu belirtir
300

. Mahkeme 14‘e karĢı 3 oyla sözleĢmenin 2.maddesinin 

Fransa tarafından ihlal edilmediğine karar verir. 

 

 ĠĢin doğrusu mahkeme, çok tartıĢmalı bir konu olan ceninin hayat hakkı konusunda 

değerlendirme yapmaktan çekinmiĢtir. Bunun yerine, her ülkenin kendi kültür ve milli görüĢü 

doğrultusunda konuya yaklaĢım açısını üstün bulmayı tercih ederek, politik bir tavır 

sergilemiĢtir. Oysa ki insan ırkının dünya üzerinde devamını sağlayan cenin, potansiyel olarak 
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insan kapasitesine sahiptir. Ancak mahkeme bu konuda açık bir karar vermekten çekinmiĢtir. 

Bu tavır, gelecekteki benzer davalar bakımından tartıĢmanın devam edeceğini 

göstermektedir
301

. 

 

 Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinden farklı olarak Amerika Ġnsan Hakları SözleĢmesi 

(m.4), yaĢama hakkını gebelikten itibaren koruma altına  almıĢtır. Diğer bir ifade ile ceninin 

yaĢama hakkını yaĢama hakkının baĢlangıcı olarak kabul etmiĢtir. AĠHM ise sözleĢmenin 

kimlerin yaĢama hakkını koruduğu konusunda sessiz kalmıĢtır. Yakın bir tarihte AĠHM‘ nin  

konuya açıklık kazandırması gerekecektir.
302

. 
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III. BÖLÜM 

GÜNCEL MEVZUAT DEĞERLENDĠRMELERĠ 

 

Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı Hakkında 

Yrd.Doç.Dr.Emre CUMALIOĞLU

 

Birkaç ay önce hayvanları koruma dernekleri tarafından desteklenen bir yasa teklifi 

gündemde iken bugün diğer uçta bulunan bir baĢka Kanun Tasarısını değerlendiriyor olmak 

gerçekten ĢaĢırtıcı bir durum. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanları 

Koruma Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı ile getirilen en önemli 

değiĢiklik sahipsiz hayvanların sahiplenilinceye kadar hayvan bakımevlerinde ya da doğal 

hayat parkı olarak adlandırılan yerlerde bakılacak olması. Mevcut Yasaya göre sokaktan 

toplanan hayvanlar, bakımevlerinde tedavileri, aĢıları yapıldıktan ve kısırlaĢtırıldıktan sonra 

sahiplendirilemiĢse bulundukları yere bırakılmak zorunda, ama uygulamada baĢka bir 

belediye sınırlarında salıverildikleri de oluyormuĢ.  

Tasarıda ise baĢıboĢ hayvanların doğal hayat parklarında yaĢamlarını sürdüreceği bu 

parkların orman arazilerinde kurulacağı belirtiliyor. Bunun yanında hayvanları belediye 

sınırları içinde baĢıboĢ bırakmak yasaklar içinde sayılmıĢ, bu yasak tabii ki belediye sınırları 

dıĢında baĢıboĢ bırakmak serbesttir anlamına gelmez ancak, bazı derneklerin iddia ettiği gibi 

sokaklarda kedi köpek bırakılmayacağı anlamına da gelmiyor, bunu uygulama gösterecek. 

Diğer yandan Tasarının kabul edilmesi durumunda sahipsiz hayvanların barınaklarda tedavi 

edildikten sonra bulundukları yere bırakılmayacakları ve yerel yönetimlere getirilen 

yükümlülükler göz önünde bulundurulduğunda bir süre sonra sokaklardaki hayvan nüfusunun 

önemli ölçüde azalacağını söylemek mümkün. Hayvanların yaĢam olanaklarını bu Ģekilde 

sınırlamanın kolaycı bir yol olduğunu yeni Hayırsızadalara neden olabileceğini söyleyenler 

çok da haksız görünmüyor.  

 

 

 

                                                 

 YaĢar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 
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BulaĢıcı Hastalıklar Sorununa Yeterince DeğinilmemiĢ 

 

Diğer yandan özellikle sokak köpeklerinin diğer hayvanlar ve insanlar için 

oluĢturdukları bulaĢıcı hastalık tehlikesinin yalnzca kuduz ile sınırlı olmadığını da göz ardı 

etmemek gerekiyor. Özellikle ölümcül olabilen ve Ülkemizde tahmin edilenden çok daha 

yüksek oranda karĢılaĢılan kistik ekinokokkoz hastalığının önemli nedenlerinden birinin de 

hayvan dıĢkıları olduğunu biliyoruz. Fakat bu tür hastalıklardan toplumu ve diğer hayvanları 

korumak için ―Avrupalı‖ olması gerekmeyen Türkiye‘ye özgü çözüm önerileri de mevcut. 

Örneğin benim de katkıda bulunduğum Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Parazitoloji ÇalıĢma Grubu BaĢkanı Prof.Dr.Ülgen Zeki OK ve 

değerli bilim insanlarının önemli çalıĢmaları sokak hayvanlarının mevcut Yasada yer alan 

düzenlemeler ile kontrolünü sağlayan önerileri samimi bir orta yol olabilir ve Türkiye‘ye özgü 

bir çözüm getirebilir.  

Yine bu konuyla bağlantılı diğer bir sorun hayvanların kesilmesi ve öldürülmesine 

iliĢkin hükümlerde bir ay sonra kurban bayramında karĢılaĢacağımızdan emin olduğumuz 

olayları engellemeye yönelik bir düzenlemenin getirilmemiĢ olması. Bu sorun bir yandan 

malum insanlıkdıĢı  davranıĢlarla diğer yandan özellikle bulaĢıcı hastalıkların önlenmesi 

bakımından kesim sonrası iç oganların imhası noktasında önem arz ediyor. Tasarıda bu 

hususa da değinilmeliydi. 

Çok önemli bir diğer konu da hayvanların takılacak mikroçipler yoluyla kayıt altına 

alınarak takip edilebilmesi. Mevzuatta bu konuda düzenleme olmakla
303

 beraber bunun yeterli 

olduğu söylenemez. Tasarıda bu konu da sessiz kalmıĢ. 

                                                 
303 Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği‘nin 10/I. maddesinde ev ve süs hayvanı veya 

kontrollü hayvanı bulunduranlar ile yeni hayvan sahipleneceklerin görev ve sorumlulukları düzenlenmiĢtir. Bu 

düzenlemede çip ve veteriner kontrol zorunluluğuna, dıĢkıları toplama ve kaybolan hayvanları bildirme 

zorunluluğuna yer verilmektedir. Bu bentler Ģunlardır: 

a) Kedi ve köpek gibi hayvanlara yapılan bütün iĢlemlerin, mevcut ya da geriye doğru izlenebilmeleri ve 

denetim altında tutulmalarının sağlanması amacıyla; hayvanını veteriner hekimler tarafından, mikroçip 

uygulaması ile kimliklendirip kayıt altına almakla,  

b) Mikroçip uygulaması yapılamadığı durumlarda; hayvanına ve kendisine ait bilgileri içerecek Ģekilde 

ilgili belediyeye Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine belirtildiği Ģekilde kayıt yaptırmakla,  

c) Hayvanın türüne uygun olan etolojik ihtiyaçlarını karĢılamak; gerekli aĢılarını ve tedavilerini veteriner 

hekime yaptırmak, sağlığına dikkat etmekle, 

e) Kedi ve köpek gibi hayvanı kaybolduğunda, yedi gün içinde belediyeye bildirmekle, 

h) Mesken dıĢında dolaĢtırılan hayvanların dıĢkılarını temizlemekle, 
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Yine Tasarıda özellikle ev hayvanı sahiplerinin toplum içinde hayvanlarını nasıl idare 

edeceklerine, dıĢkıların toplanmasına, tasma ve gerekli yerlerde ağızlık kullanılmasına gürültü 

ve korkutma gibi rahatsızlıkların önlenmesine iliĢkin, mevcut yasaya göre daha ayrıntılı ve 

kolluk güçlerine açık yetki tanıyan düzenlemeler de yer alabilirdi. 

 

Hayvanların Sahiplenilmesine Yönelik DeğiĢiklikler 

 

Tasarıda hayvanların sahiplenilmesine iliĢkin önemli değiĢiklikler de bulunmakta 

bunlardan biri Tasarının yasalaĢması halinde meskende bakılacak ev hayvanı türüne, kaç 

hayvan bakılabileceğine Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının karar verecek olması. Bu 

düzenlemenin özellikle apartman yaĢamında önemli bir sorun haline gelen ev hayvanlarının 

konuttan tahliyesine yeni bir boyut kazandıracağını ve söz konusu davaların somut durumu 

göz önünde bulundurmadan sonuçlanmasına yol açabileceğini düĢünüyorum.  

 

Tehlikeli Köpek Türleri 

 

Değinilmesi gereken bir diğer bir konu tehlikeli köpek türleridir. Mevcut 

düzenlemedeki Pitbull Terrier, Japanese Tosa türlerinin yanına Dogo Argentino, Fila 

Brasilerio ve benzeri tehlikeli köpek türleri de eklenerek bunların üretimi, ticareti, 

sahiplenilmesi yasaklanıyor. Mevcut yasada da bu yönde bir hüküm vardı ama yeterli 

yaptırım yoktu. Tasarı ile bu tür köpekleri sahiplenenlere iki yıl hapis cezası getiriliyor. 

                                                                                                                                                         
ı) Ev ve süs hayvanı veya kontrollü hayvanı, halka açık yerlerde tasma ile kontrol altında dolaĢtırmakla,  

 

Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı ġartlarına Dair 

Yönetmelik‘te de çip zorunluluğuna iliĢkin hükümler vardır 

Ev ve süs hayvanlarının ülke içerisindeki hareketleri, Türkiye‘den diğer ülkelere hareketleri ile diğer ülkelerden 

Türkiye‘ye hareketlerinde uygulanacak hayvan sağlığı Ģartları ile ilgili usul ve esasları kapsayan Ev ve Süs 

Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı ġartlarına Dair Yönetmelik‘in 5. 

maddesine göre; Yönetmelik Ek-1‘de yer alan hayvan türlerinden kısım A ve kısım B‘de sıralanan hayvan 

türlerinin, açıkça okunabilir bir dövme ya da elektronik bir kimliklendirme sistemi (mikroçip) sistemlerinden biri 

ile tanımlanmıĢ olması gerekir ve hayvanın kimliği, hayvan sahibinin adını ve adresini belirleyen ayrıntıları 

içerir. 

Aynı Yönetmeliğin, ev ve süs hayvanlarının Türkiye‘ye hareketlerini düzenleyen 10. maddesine göre ise; 

Türkiye‘ye yolcu beraberinde girecek kedi, köpek ve gelinciklerin 5 inci madde hükümlerine uygun olarak 

kimliklendirilmiĢ olması gerekir. 
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Tasarıdaki Cezalar Yetersiz 

 

Tehlikeli köpekleri sahiplenenler dıĢında hayvanları iĢkence ederek öldürenlere de iki 

yıl ve hayvanlarla cinsel iliĢkide bulunanlar ile iĢkence yapanlara 1 yıl hapis cezası 

öngörülüyor. Bu cezalar tabii ki olumlu geliĢmeler ancak yeterli olduğunu söylemek mümkün 

değil. Tasarıdaki diğer cezalar ise maalesef çok daha yetersiz. Tasarı yaslaĢırsa tehlikeli 

köpek türlerini bulunduranların üç ay içinde bunları hayvan bakım evlerine teslim etmek 

zorundalar. 

 

Ev Hayvanı ve VahĢi Hayvan Ticareti Yasaklanmalı 

 

Tasarıda ev ve süs hayvanı satan yerlerde yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvan satmanın 

yasak olduğu belirtiliyor ancak bununla yetinilmemeli, çiftlik ve besi hayvanlarından 

bahsetmiyorum fakat ev hayvanları ile vahĢi hayvanların ticaret konusu olmaktan çıkartılması 

gerekir. Ayrıca Tasarı ile özel hayvanat bahçelerinin diğer bir ifadeyle hobi amaçlı hayvanat 

bahçelerinin teĢvik edildiğine iliĢkin eleĢtirilerin de dikkate alınması gerekir. 

 

Hayvanları Koruma Konusu Sağlıklı ġekilde TartıĢılamıyor 

 

Hayvanları koruma konusundaki tedbirler maalesef sağlıklı Ģekilde tartıĢılamıyor, 

taraflar birbirlerini kolaylıkla duyarsızlık, canilikle suçlayabiliyorlar. Biz bu konuda, geçen yıl 

hayvan hakları kitabı da çıkan Prof.Dr.ġeref ERTAġ öncülüğünde, Türkiye‘nin ilk Hayvan 

Hakları sempozyumunu 2010 yılında YaĢar Üniversitesinde düzenlemiĢtik. Bu tür etkinlikler 

ile hayvanları koruma konusunda çalıĢan kiĢilerin; bu konuda takdire değer, özverili 

çalıĢmalar yapan veterinerlerin, tıp hekimlerinin ve hukukçuların bir araya gelmelerinin 

önemli olduğunu bu konudaki Tasarıların daha çok tartıĢılması gerektiğini söylemek 

gerekiyor. Ayrıca mevcut düzenlemede yer alan yerel hayvan koruma görevlilerinin daha 

etkin hale getirilmesi, ve yine Kanunda yer alan düzenleme uyarınca televizyondan eğitici 

yayınların yapılması önemli.  
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Son olarak Kanunda yerel yönetimlere verilen önemli sorumluluklara rağmen denetim, 

yaptırım konularında yetki tanınmıyor ve bu durum Tasarıda da iyileĢtirilmemiĢ. Bu 

nedenlerle Tasarının tekrar değerlendirilmesinin uygun olacaktır.  

 

Diğer Ülkelerdeki Durum 

 

Ülkemizde 5199 sayılı ―Hayvanları Koruma Kanunu‖ 14. maddesi çerçevesinde; 

hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce iĢlem yapmak, dövmek, aç ve 

susuz bırakmak, aĢırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve 

psikolojik acı çektirmek, gücünü aĢtığı açıkça görülen fiillere zorlamak 300 TL para cezasına 

tabidir. Aynı kanunun 6. Maddesine göre sahipsiz ya da güçten düĢmüĢ hayvanları öldürmek 

yasaktır. Bu hükme aykırı hareket edenler ise 600 TL para cezasına çarptırılmaktadır. Ayrıca 

sahipsiz veya güçten düĢmüĢ hayvanların en hızlı Ģekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin 

verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. 

 

AĢağıdaki bilgiler, Avrupa Birliği Bakanlığının “Hayvan Hakları, Hayvanların 

Korunması ve Refahı” baĢlıklı ve Mart 2011 tarihli raporundan alınmıĢtır. 

 

BirleĢik Krallık‟ta, sokak hayvanlarıyla mücadeleye iliĢkin 1878‟de yürürlüğe konulan 

kanunla kayıt altına alma iĢlemi zorunlu tutulmuĢ, ancak uygulamada etkinliğin 

sağlanamaması nedeniyle bu zorunluluk 1988 yılında ortadan kaldırılmıĢtır. Son 

yıllarda benimsenen politikalar sayesinde sokak hayvanları sorunuyla mücadele 

kapsamında oldukça önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir. 2005 yılında çıkarılan kanunla, 

sokak hayvanlarının toplanması, yerel otoritelerin sorumluluğuna verilmiĢtir. Toplanan 

hayvanlar 7 gün boyunca yerel otoriteler tarafından barınaklarda tutulmakta olup, bu 

süre sonunda sahiplendirilemeyen hayvanlar hayvan refahı kuruluĢlarına 

gönderilmekte ya da bu hayvanlara ötenazi uygulanmaktadır. Sokak hayvanlarının 

sayısını kontrol altına almak için kısırlaĢtırma yöntemine baĢvurulmaktadır.  
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Kırsal alanlarda sokak hayvanlarının sayılarında kontrolsüz bir Ģekilde artıĢ görülen 

Fransa‟da, tanımlama ve kayıt altına alma iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi bir 

zorunluluk olmasına rağmen, uygulamada ciddi sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. 

Kaybolan veya terk edilen sokak hayvanları sadece geçici bir süre için barınaklarda 

tutulmaktadır. Bu süre zarfında sahibi bulunamayan ya da yeniden sahiplendirilemeyen 

hayvanlara, veteriner hekimler gözetiminde ötenazi uygulanabilmektedir. Bu durum, 

hayvanların sağlıklı ve genç olup olmadığına bakılmaksızın itlaf edilmesi sonucunu 

doğurması nedeniyle hayvan severler tarafından sıkça eleĢtirilmektedir.  

 

Ġtalya‟nın 1991 yılına kadar sokak hayvanları sorununu çözmek için kullandığı yöntem, 

hayvanların yakalanması ve akabinde öldürülmesi olmuĢtur. 1991 yılında yürürlüğe 

konulan yasa ile beraber bu politikaya son verilmiĢ olup, hayvanların bakımı ve 

popülasyon kontrolü devletin yükümlülükleri arasında yer almıĢtır. Sokak hayvanlarının 

sayısını kontrol altına almak için cerrahi kısırlaĢtırma yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ancak, barınakların fiziki Ģartları ve denetimlerinin yetersizliği, özellikle ülkenin güney 

bölümünde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.  

 

Polonya‟nın hayvanların korunmasına iliĢkin mevzuatında, insancıl olmayan ve meĢru 

gerekçelere dayandırılmayan her türlü öldürme yasaklanmaktadır. Bu kapsamda, 

hayvanların yasal olarak öldürülebilmesi ise, ekonomik gereklilik, hijyen koĢulları, 

bilimsel deneyler gibi nedenlerin ortaya çıkmasıyla sınırlı tutulmuĢtur. Hayvan 

barınaklarında ölümle sonuçlanan vakalara sık rastlanmamakla birlikte, barınakların 

sayısı hayvan popülasyonu için yetersiz kalmaktadır.  

 

Portekiz‟de yürürlükte olan ulusal mevzuatta, 125 No‟lu Ev Hayvanlarının 

Korunmasına Dair Avrupa SözleĢmesinde de yer aldığı üzere hayvanların gereksiz acı 

çekmelerini engelleyen hükümler bulunmaktadır. Ancak, cezai müeyyidelere yönelik 

herhangi bir hükmün yer almaması mevzuatın uygulamadaki yaptırım gücünü zayıflatan 

bir unsur olarak değerlendirilmektedir.  
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Cezai Yaptırımlar  

Bu baĢlık altında, hayvanların korunmasına yönelik mevzuatın ihlali halinde bazı 

devletler tarafından uygulanan bazı müeyyidelere iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir.  

 

BirleĢik Krallık; Hayvan hakları ceza kanununda düzenlenmiĢ ve hayvan 

haklarına aykırı muameleler suç olarak addedilmiĢtir. Ceza Kanunu‟nun ilgili 62 inci 

maddesi gereğince, yasal olmayan hayvan öldürmeleri “hayvan cinayetleri” baĢlığı 

altında düzenlenmiĢ olup, yasal olmayan yöntemlerle ve izinsiz olarak hayvanları 

öldürmek yaptırıma bağlanmıĢtır. Öldürülen hayvanların çaresizlik, hastalık ya da 

hamilelik gibi durumları söz konusu ise suçun derecesi artmaktadır. KiĢinin kendini 

savunmak için gerçekleĢtirdiği eylemler ise yine yaptırıma bağlanmakla birlikte 

“gerekçeli öldürme” baĢlığı altında düzenlenmiĢtir.  

Ceza Kanunu‟nun 63 üncü ve 64 üncü maddelerinde hayvanlarda daimi ve geçici 

hasarlara yol açacak davranıĢlar, kasıtlı olup olmaması ayrımı gözetilerek yaptırıma 

bağlanmıĢtır. 65 inci maddede hayvanların sağlıklı olmayan koĢullarda tutulmasıyla 

ilgili olarak hem ticari amaçlarla tutulan hayvanlar için hem de ev hayvanları için 

genel düzenlemeler getirilmiĢ ve hayvanların sağlıksız koĢullarda tutulması 

yasaklanmıĢtır.  

 

Fransa; Hayvan hakları ceza kanununda düzenlenmiĢ ve hayvan haklarına aykırı 

muameleler suç olarak addedilmiĢtir. Ceza Kanunu‟nun R.653-1 numaralı maddesi hem 

sahipli hem sahipsiz hayvanların vücut bütünlüğüne zarar verecek ve hayatına 

kastedecek davranıĢları yasaklamakta, bu tip davranıĢlarda bulunanların 450 avro 

para cezasına çarptırılmasını öngörmektedir. Eğer hayvanların hayatına yönelik saldırı 

bilinçli bir Ģekilde yapılmıĢ ise Kanunun R.655-1 numaralı maddesi gereğince 1 500 

avro para cezası uygulanmakta, hayvanlara kasteden kiĢinin daha önce de böyle bir 

suçu var ise ceza 3.000 avroya çıkmaktadır. Hayvanlara yapılan iĢkenceler, 

hayvanların kötüye kullanılması ve zalimlik suçlarına Fransız Ceza Kanunu‟nun 521-1 

numaralı maddesine göre iki yıl hapis ve 30.000 avro para cezası uygulanabilmektedir. 

Ancak bu cezaların kapsamında boğa ve horoz dövüĢleri bulunmamaktadır.  
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Ġtalya; 2004 yılında yürürlüğe konulan 281 sayılı Kanun ile hayvanlara karĢı 

iĢlenen suçlara ağır yaptırımlar uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Hayvan sahiplerinin 

hayvanlarını terk etmesi durumunda bir yıla kadar hapis ve 10.000 avro para cezasına 

kadar yaptırım uygulanmaktadır. Hayvanları gereksiz yere öldürmenin ya da kötü 

muameleye tabi tutmanın ise 18 ay hapis ve 15.000 avro para cezası bulunmaktadır.  

 

Macaristan; Ceza kanunu 226/B maddesine göre; hayvan sağlığına aykırı haksız 

ve kötü muamelede bulunan veya hayvanlarda kalıcı hasarlara yol açan kiĢiler ile evcil 

bir hayvanı terk edenlere iki yıla kadar hapis cezası, toplum hizmeti veya para cezası 

uygulanmaktadır. Kanunun 226/A maddesinde ise hayvan dövüĢleri yasaklanmıĢtır.  

 

Litvanya; Ceza Kanununun 230 uncu Bölümüne göre hayvanlara iĢkence, kötü 

muamele ve öldürme 3 yıla kadar hapis cezası, toplum hizmeti, para cezası veya asgari 

ücrette kesinti ile cezalandırılmaktadır.  

 

Ġsveç; Ceza Kanunu 16 ncı Bölümün 13 üncü Kısmı uyarınca, dikkatsizlik ya da 

kasıtla bir hayvana acı çektirecek kötü muamele, fazla çalıĢtırma suçları iki yıla kadar 

hapis ve para cezası ile cezalandırılmaktadır.  

 

 Almanya; Almanya Ceza Kanununda hayvan haklarına iliĢkin bir hüküm 

bulunmamakla birlikte Anayasa‘nın 20 inci Maddesi ―Devlet gelecek nesiller yararına 

doğal hayatı ve hayvanları korumak sorumluluğundadır‖ hükmüne amirdir. Bu 

maddeyle Almanya hayvan haklarının korunmasına anayasal bir temel kazandırmıĢtır.  
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KENTSEL DÖNÜġÜM KANUNU’NUN GETĠRDĠKLERĠ 

ArĢ.Gör.Mertkan UÇKAN

 

GiriĢ 

2011 Ekim ayında Van‘da gerçekleĢen 7.2 Ģiddetindeki depremden sonra, Türkiye 

genelinde mevcut konutların sağlamlığı ve elden geçirilmesi tekrardan gündeme gelmiĢtir. Bu 

süreçte Hükümet tarafından kamuoyunda ―Kentsel DönüĢüm‖ olarak bilinen bir proje 

geliĢtirildi. Bu proje 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında 

Kanun‘un 16.5.2012 tarihinde kabulü ile kanunlaĢtı (Bundan sonra 6306 sayılı Kanun 

―ARAADHK‖olarak anılacaktır). Kamuoyunda kentsel dönüĢüm ismi daha bilindik olduğu 

için baĢlığı ―Kentsel DönüĢüm Kanunu‘nun Getirdikleri‖ olarak belirledik.  

1-Kanunun Amacı 

ARAADHK‘nin 1. Maddesi kanunun amacını, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar 

dıĢındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına 

uygun, sağlık ve güvenli yaĢama çevrelerini oluĢturmak üzere iyileĢtirme, tasfiye ve 

yenilemelere dair usul esasları belirlemek olarak tanımlamıĢtır. Buna göre kanun kapsamına 

girecek yerler riskli alanlar ve riskli alan dıĢında kalan riskli yapılardır.  

2-Tanımlar 

Riskli alan; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaĢma sebebiyle can ve mal kaybına yol 

açma riski taĢıyan, Bakanlık veya Ġdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi 

BaĢkanlığının görüĢü de alınarak belirlenen ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığının (bundan 

sonra Bakanlık olarak anılacaktır) teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaĢtırılan alanı 

ifade etmektedir (ARAADHK.m.2/ç). Riskli yapı, riskli alan içinde veya dıĢında olup 

ekonomik ömrünü tamamlamıĢ olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taĢıdığı ilmi ve 

teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder (ARAADHK.m.2/d).  
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ARAADHK.m.2/ç‘ye göre, bir alanın riskli alan olarak tespiti için Bakanlar 

Kurulunun kararı gerekecektir. Bakanlar Kurulunun karar verebilmesi için, söz konusu alan 

hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının görüĢü alınmalı ve Bakanlığın, 

Bakanlar Kurulu‘na bu alanın riski alan olarak belirlenmesi için teklifde bulunulması gerekir.  

3-Riskli Yapıların Tespiti 

Riskli yapıların tespiti, yapı malikleri ve kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça 

lisanslandırılan kurum ve kuruluĢlara yaptırılır. Bu tespit iĢleminin masraflarını yapı 

maliklerine aittir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni 

temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça 

veya Ġdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini 

süre vererek Ġdareden de isteyebilir. Bakanlık veya Ġdare tarafından yapılan tespit 

iĢlemlerinden doğan masraflardan da yapı maliki sorumludur. Bakanlık veya Ġdare tarafından 

yapılan tespit iĢleminin masrafları tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, binanın 

paydaĢlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları 

üzerine, masraf tutarında müĢterek ipotek tescil eder (ARAADHK.m.3/1). 

Bir taĢınmaz riskli yapı olarak tespit edilmiĢ ise, bu durum tespit tarihinden itibaren 10 

iĢ günü içinde tapu müdürlüğüne bildirilir (ARAADHK.m.3/1). Tapu müdürlüğü taĢınmazın 

riskli yapı olduğunu tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtir. Riskli yapı olduğunun, tapu 

kütüğüne iĢlenmesi sureti ile taĢınmazı satın almak isteyecek üçüncü kiĢiler, tapudan durumu 

öğrenme imkanı bulacaktır. Üçüncü kiĢi, yıkılması söz konusu olan bir taĢınmazı satın 

almakta olduğunu öğrenmiĢ olacaklardır. Böylelikle doğabilecek mağduriyetlerin önüne 

geçilmiĢtir.  

Bakanlıkça veya Ġdarece yaptırılan riskli yapı tespiti sonuçlarına karĢı maliklerce 

onbeĢ gün içinde itiraz edilebilir. 

4-Riskli Yapıların Yıktırılması 

Riskli yapıların yıktırılmasında öncelikle malikler ile anlaĢılmaya çalıĢılacaktır. Riskli 

yapıların yıktırılması için maliklere en az altmıĢ gün süre verilir. AltmıĢ günlük süre içinde, 
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yıkım gerçekleĢmez ise, maliklere, yapının idari makamlarca yıkılacağını belirten ve tekrar 

süre verilen bir tebligat yapılır (ARAADHK.m.3/1). Tebligatta belirtilen ek süre, en az altmıĢ 

gün olması gerekir. Bu ek süreye rağmen, maliklerce riskli yapının yıkımı gerçekleĢmez ise, 

mülki amirler tarafından yıkım yapılır ya da yaptırılır.  

5-Riskli Yapılarda Oturan Malik ve Kiracının Durumu 

Riskli yapının yıkılacağı için tahliye edilmesi durumunda, yapıların maliklerine ve 

malik olmasa bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya 

bu yapılarda iĢyeri bulunanlara geçici konut veya iĢyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir 

(ARAADHK.m.5/1). 

6-Riskli Yapıların Yıkılmasından Sonra ki Süreç 

Üzerindeki yapının yıkılması sonucu arsa haline gelen taĢınmaz üzerindeki kat irtifakı 

ya da kat mülkiyeti, Bakanlığın talebi üzerine, tapudan terkin edilir. Arsa, malikleri adına 

payları oranında tapuya tescil edilir. Burada TMK.m.688 kapsamında bir paylı mülkiyet söz 

konusudur. Paylı mülkiyet iliĢkisi kanun hükmü icabı tesis edilmiĢtir. Yıkılan yapı üzerindeki 

ayni ve Ģahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü Ģerh, hisseler 

üzerinde devam eder. 

Üzerindeki yapının yıkılması sonucu arsa haline gelen taĢınmaz üzerinde tasarruf 

hakkı maliklere aittir. Ancak ARAADHK‘nın getirdiği düzenleme, TMK‘daki paylı 

mülkiyetten ayrılmaktadır.  ARAADHK‘nın 6/1‘e göre, arsanın tamamını iliĢkin olan, arsanın 

üzerine yeniden bina yaptırılması, payların satıĢı, kat karĢılığı gibi yeniden arsanın 

değerlendirilmesi gibi iĢlemlerin yapılması kararı vermek için sahip oldukları hisse 

bakımından en az üçte iki çoğunluğun onayı yeterlidir. Halbuki paylı mülkiyet açısından bu 

iĢlemler olağan üstü yönetim iĢi olarak sayılmaktadır. Bunun için paydaĢların oy birliği ile 

karar almaları gerekmektedir (TMK.m.692). Aynı Ģekilde kat irtifakı kurulması söz konusu 

ise, yine bütün müĢterek maliklerin talebi gerekmektedir (KMK.m.11/f.1)
304

.  

                                                 
304

 Kat Mülkiyeti Kanununun ek 4. Maddesi de önem arz etmektedir. Hükme göre, beĢ veya daha fazla kiĢi 

üzerinde inĢaat yapmak maksadıyla bir arsa satın almıĢlarsa, paydaĢların 4/5‘inin kat irtifakı kurma kararına 

katılmayan paydaĢların hissesinin, hakim diğer paydaĢlara devrini karar verebilir. 
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ARAADHK‘na göre karara katılmayan pay sahiplerinin durumu da kanunda 

düzenlenmiĢtir. Kanuna göre alınan karara katılmayan pay sahiplerinin payları, Bakanlıkça 

rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaĢma sağlayan diğer 

paydaĢlara açık artırma usulü ile satılacaktır (ARAADHKm.6/1).  

ARAADHK‘nın 6/2 maddesinde: ―Üzerindeki bina yıkılmıĢ olan arsanın maliklerine 

yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaĢma 

sağlanamaması halinde, gerçek kiĢilerin veya özel hukuk tüzel kiĢilerinin mülkiyetindeki 

taĢınmazlar için Bakanlık, TOKĠ veya Ġdare tarafından acele kamulaĢtırma yoluna gidilebilir‖ 

denmektedir. Kanunda bahsedilen tebligatın içeriği ile ilgili bir açıklama yer almamaktadır. 

Tebligat ile maliklerden ne isteneceği belirtilmemiĢtir. Tebligatı takip eden otuz gün içinde en 

az üçte iki çoğunluk ile anlaĢma sağlanması istenmektedir. Ancak bu kararın ne hakkında 

olması gerektiği de belirtilmemektedir. Bu belirsizliklere ek olarak karar alınmaz ise söz 

konusu arsa kamulaĢtırma tehlikesi ile karĢılaĢabilir. 

Maddeden ilk bakıĢta Ģu yorumu çıkarmak mümkün olabilir. Söz konusu tebligat, 

üzerindeki binası yıkılmıĢ arsanın, yeniden değerlendirilmesi için karar alınmasını sağlamaya 

yöneliktir. Tebligat ile arsa üzerinde bina yaptırılması, payların satıĢı, kat karĢılığı gibi 

yeniden arsanın değerlendirilmesi istenmiĢ olabilir. Ancak üzerindeki riskli yapı yıkıldıktan 

sonra, bir tehlike arz etmeyen bir arazi üzerinde malikleri bir karar almaya zorlamanın ne 

kadar doğrudur. Karar alınmaması durumunda da kamulaĢtırma tehlikesi vardır. Her 

halükarda sonucunda kamulaĢtırma iĢlemi ile karĢılaĢılabilecek bir konuda daha açıklayıcı bir 

düzenleme yapılması gerekirdi. 

7-Ġdari ĠĢlemlere KarĢı Dava Açılma Süreci 

Bu kanun uyarınca tesis edilen idari iĢlemlere karĢı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 

içinde Ġdari Yargılama Usulü Kanunu‘na göre dava açılabilir. Ancak davalarda yürütmenin 

durdurulmasına karar verilemez (ARAADHK.m.6/9). 
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