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OLAY: Kerime, kızı Tülay ile kocasından miras kalan evde, Ankara’da birlikte yaşamaktadır. Kerime’nin 
Tülay dışında, İstanbul’da ikamet eden Ömer isminde bir de oğlu bulunmaktadır. Ayırt etme gücüne sahip 
olmakla birlikte demans hastası olan Kerime, şeker, tansiyon ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıkları 
dolayısıyla bakıma muhtaç hale gelmiş ve kızı Tülay, kendisine vasi olarak atanmıştır. Kerime, 
kısıtlanmadan önce, SGK primlerini ödeyebilmek için bankadan kredi çekmiş ve bu nedenle, kendisine 
bağlanan emekli maaşının büyük bir kısmı, bu kredinin ödenmesine ayrılmıştır. Tülay’ın tek gelirinin vefat 
eden babası dolayısıyla kendisine bağlanan maaş olması dolayısıyla, o da ekonomik olarak zorluk 
çekmektedir. Bu nedenle, Kerime, müteahhitlik yapan ve durumu iyi olan oğlu Ömer’den kendilerine 
destek olmasını istemiş; bu talebine olumsuz yanıt alması sonrasında, Ömer’e karşı, kendi adına, yardım 
nafakası almak üzere bir dava açmaya karar vermiştir.  
 

SORULAR 
1. Bu dava bakımından görevli ve yetkili mahkeme neresi olacaktır?  
2. Cevap dilekçesinde Ömer, annesinin kısıtlanmış olduğu ve kanuni temsilcisi olan Tülay tarafından 

temsil edilmesi gerektiği gerekçesiyle, davanın reddedilmesini talep etmiştir. Ömer, bu iddiasında haklı 
mıdır? Neden?   

3. Tülay, Kerime’ye vasi olarak değil de oy danışmanı olarak atanmış olsaydı, bu konuda vereceğiniz 
cevap değişir miydi? Neden?  

4. Hakim ara kararında, “davacı tarafa delillerini ibraz etmesi için iki haftalık süre verilmesine” karar 
vermiştir. Söz konusu karara ilişkin tebligat, 14.10.2019 tarihinde, Kerime ile Tülay’ın oturduğu 
apartmanda görev yapan yöneticiye bırakılmış, yönetici de tebligatı, ertesi gün Tülay’a iletmiştir. Davayı 
kendisi takip eden Tülay, sağlık sorunları nedeniyle 25.10.2019 tarihinde hastaneye kaldırılmış, 1.11.2019 
tarihine kadar komada kalmış, bu nedenle söz konusu süreyi kaçırmış ve mahkemeye delillerini 
sunamamıştır. Bu durumda, Tülay’a, delillerini sunabilmesi için ne yapmasını önerirdiniz?  

5. Kerime’nin dava esnasında ölmesi, açılmış olan bu davaya herhangi bir şekilde etki edecek midir?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KARAR : YARGITAY 13. HD., 05.05.2014, 15188/14303. 
 
“Davacı, davalı banka şubesinden konut kredisi kullandığını, kullandığı konut kredisi sırasında davalı 
bankaca dosya masrafı ve yapılandırma masrafı adı altında 1.922,00 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek 
haksız şekilde alınan toplam 1.922,00 TL.'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, 
davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davalı banka şubesinin taraf ehliyetinin bulunmaması nedeniyle 
davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

HMK'nın 14/1. maddesinde bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer 
mahkemesinin de yetkili olduğu düzenlenmiştir. Aynı Yasanın 52. maddesine göre tüzel kişiler yetkili 
organları tarafından temsil edilirler. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun tanımlar başlıklı 3. maddesinde 
şube, elektronik işlem cihazlarından ibaret birimler hariç olmak üzere, bankaların bağımlı bir parçasını 
oluşturan ve bu kuruluşların faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan, sabit ya da 
seyyar bürolar gibi her türlü işyerleri olarak tanımlanmıştır. 

Banka şubeleri, banka adına kuruluş faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan 
birimler olup, şubenin yapmış olduğu işlemlerden doğan davalarda şubenin bulunduğu yer mahkemeleri 
de yetkilidir. Bankayı tüm faaliyetlerinde temsile yetkili olan şubelerin davada taraf ehliyetine sahip 
olmadığını kabul etmek, yukarıda belirtilen kanun maddelerinin amacına aykırı düşmektedir. Dosya 
kapsamından davaya konu konut kredisinin davalı banka şubesince verildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle 
davalı banka şubesinin kendi işlemlerinden dolayı açılan davada bankayı temsile yetkili olduğunun kabulü 
ile işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken belirtilen gerekçelerle 
davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir”. 


