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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN 

İLKELERİ 
 
 

1- Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Dergisi (SDÜHFD) 
"Hakemli Dergi" statüsünde yılda iki sayı (Mart ve Eylül) olarak yayınlanır. 
Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam 
metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları Süleyman 
Demirel Üniversitesi'ne aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş 
sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez. 

2-  Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da 
yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul 
edildiği takdirde, dönemine gore ilgili sayıda yayınlanır. Fakat Yayın Kurulu, 
makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesinden olumlu rapor almış 
yazının bir sonraki sayıda yayınlanmasına karar verebilir. 

3-  Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine 
uygun  olarak  düzenlenmemiş  olduğu  tespit  edilen  yazılar,  hakeme 
gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade 
edilir. 

4-  Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine 
uygun olan yazılar kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden 
çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile 
ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının 
yayınlanmasına,  yazardan  rapor  çerçevesinde  düzeltme  istenmesine  ya  da 
yazının  geri  çevrilmesine  karar  verilir  ve  yazar  en  kısa  sürede  durumdan 
haberdar edilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara 
durum hakkında bilgi verilir. 

5- Derginin  yazı  dili  esas  olarak  Türkçe  olmakla  birlikte,  dergide 
yabancı dilde yazılar da yayınlanacaktır. Hangi dilde kaleme alınırsa alınsın 
yazıların  başlığı,  özetleri  ile  anahtar  sözcüklerinin  Türkçe  ve  İngilizcesi 
eklenerek gönderilmesi gerekir. 

6- Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış 
oldukları ve bu haliyle "basıla" verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

uyulmadığı  ve  olağanın  üzerinde  yazım  yanlışlarının  tespit  edildiği  yazılar, 
yayın komisyonu tarafından geri çevrilir. 

7- Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları   kurumları,   haberleşme 
adresleri ile telefon numaralarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler. 

8-  Yazılar bilgisayarda times new roman, ana metin 12 punto, dipnotu 
10 punto, kaynakça 10 punto, yazı aralığı 1.5 aralık şeklinde ve A4 boyutunda 
hazırlanıp, iki nüsha bilgisayar çıktısı halinde verilmelidir. Yazılar, 
hukukdergi@sdu.edu.tr adresine başvuru yazısıyla birlikte gönderilebilir. 

9-  Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, yazarların 
isteğine bağlı olarak hakem denetimine sunulmayacak makalelere de yer 
verilecektir. Ayrıca dergimize kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve 
bilgilendirici notlar da gönderilebilir. Bu nitelikteki yazılar, Yayın Kurulunca 
kabul edilebilir veya geri çevrilebilir. 

10-  Makalenin   sonunda,   makalede   kullanılan   kaynakların   yazar 
soyadına  göre  alfabetik  sıraya  dizildiği  kaynakçaya  yer  verilmelidir. 
Yararlanılan kaynaklara  ilişkin  metin içindeki  atıflar, her  bir  sayfa  sonunda 
dipnot olarak gösterilmelidir. 

11-  Dipnotlarda, yazarın soyadı, adı gösterilmeli; eser adı, yayın yeri, 
tarihi ve sayfa numarası yazılmalı; aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın 
soyadı, gerekliyse kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir. 

Örnek: 

(1) Kitap 
 

TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006, s. 55. 
 

(2) Dergi 
TURHAN, Faruk, "Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanununa Göre 

Seçilmeye Engel Suç ve Cezaların Yeni Ceza Mevzuatı Açısından 
Değerlendirilmesi", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XI, 
Sayı: 1-2 (Haziran 2007), s. 55-85. 

(3) İnternet ulaşımına sahip çalışmalar 
 

BOZBEL, Savaş, “5651 Sayılı Kanuna İstinaden Bazı İnternet Sitelerine 
Erişimin Engellenmesi Tedbirlerine Eleştirel Bir Yaklaşım” (http://www.e- 
akademi.org/incele.asp?konu=5651 SAYILI KANUNA İSTİNADEN BAZI 
İNTERNET  SİTELERİNE  ERİŞİMİN  ENGELLENMESİ  TEDBİRLERİNE 

mailto:hukukdergi@sdu.edu.tr


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM&kimlik=-225475448&url=makaleler/sbozbel - 
5.htm, 23.02.2011). 

 
(4) Yargıtay kararları 

Y, 19. HD, 01.10.2009, E. 4528, K. 4880 (Kaynak dergi, içtihat bilgi 
bankası veya internet ulaşım adresi). 

(5)  Çeviriler 
ESER, Albin, "Uluslar arası Ceza Mahkemesinin Kurulması: Roma 

Statüsü, Statünün Ortaya Çıkması ve Temel Özellikleri, Çeviren: Faruk Turhan, 
Uluslar arası Ceza Divanı, İstanbul 2007, s. 281-297. 

Yabancı yayınlara yapılan atıflarda da aynı usûl izlenmeli ve kullanılan 
kısaltmalar, kısaltmalar cetvelinde gösterilmelidir. 
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Değerli okurlar, değerli meslektaşlarım, 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ikinci sayısını 
çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin ilk sayısını 
Ülkemizdeki bütün hukuk fakülteleri ile yüksek yargı organları ve 
yayın kurulunda yer alan meslektaşlarımıza ulaştırdık. Dergimizle 
ilgili görüş ve öneriler, bizi cesaretlendirdi. 

 

Hedefimiz, kısa süre içinde ULAKBİM tarafından taranan dergi 
haline gelmek. Bunu sağlamak için yayınladığımız makaleleri hem 
hakem hem de ciddi bir editör incelemesinden geçiriyoruz. 

 

Bu sayımızda farklı hukuk alanlarından meslektaşlarımız yazıları ile 
katkıda bulundular. Yazarlarımıza ve hakem incelemesi yapan 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

 

Dergimizin hukuk bilimi ve uygulamasının gelişmesine katkıda 
bulunması dileğiyle sonraki sayıda buluşmak üzere… 

 

Prof. Dr. Faruk TURHAN 
Editör 
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Hakemli Makale  

 

İSLÂM CEZA HUKUKUNDA ÜSTSOYUN ALTSOYA 
KARŞI İŞLEDİĞİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI 

 

Prof. Dr. Talip TÜRCAN∗ 
Ömer Osman F. AKTAŞ∗ 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, İslâm ceza hukukunda üstsoyun altsoyuna karşı işlediği 
kasten öldürme suçu ve söz konusu suça bağlanan yaptırım incelenmektedir. İki 
ana başlıktan oluşan çalışmada, önce üstsoyun altsoyunu kasten öldürmesi suçu 
ve suça öngörülen ceza ele alınmaktadır. İkinci başlık altında ise, belirtilen suça, 
üstsoy-altsoy ilişkisi bulunmayan kasten öldürme suçuna göre faklı yaptırım 
öngörülmesinin cezalandırmanın amaçlarıyla olan ilişkisi tartışılmıştır. 
Çalışmada İslâm hukukunun klasik kaynakları asıl kabul edilmekle birlikte, 
çağdaş İslâm ceza hukuku kaynaklarından da yararlanılmıştır. Üstsoyun 
altsoyunu kaseten öldürmesi suçuna ilişkin İslâm ceza hukukunda kabul edilen 
yaklaşım, ayrıca, Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenleme ile kısaca 
karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kasten Öldürme Suçu, Üstsoy, Altsoy, İslâm Ceza 
Hukuku, Türk Ceza Hukuku. 

 

 

 

 

 

                                                 
∗   Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı, 

talipturcan@hotmail.com 
∗   Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı Doktora 

Öğrencisi, omerosmanfaruk@gmail.com 



Talip TÜRCAN  -  Ömer Osman F. AKTAŞ 
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THE INTENTIONAL KILLING CRIME COMMITTED BY 
LINEAL ANCESTORS AGAINST LINEAL DESCENDANTS AND ITS 
PUNISHMENT IN ISLAMIC CRIMINAL LAW 

ABSTRACT 

This study, focusing on intentional killing crime committed by lineal 
ancestors against lineal descendants and its punishment in Islamic criminal law 
consists of two main titles. Under the first title, to intentionally commit the 
crime of killing of lineal ancestors against lineal descendants is studied; and 
under the second title, the relations between the enactment of different criminal 
sanctions for this crime and the purposes of punishing are analysed. In the study, 
contemporary studies are used besides the classical sources of Islamic law as 
well. The approach taken by the Islamic criminal law related to intentional 
killing crime committed against lineal descendants by lineal ancestors and its 
punishment are also compared briefly with arrangement in the Turkish Criminal 
Code. 

Key Words: Crime of Intentional Killing, Lineal Ancestors, Lineal 
Descendants, Islamic Criminal Law, Turkish Criminal law. 

 

GİRİŞ 

İslâm ceza hukukunda üstsoy (usûl) tarafından altsoya (furû’) karşı 
işlenen kasten öldürme suçları özel olarak düzenlenmiştir. Üstsoy ile anne-baba 
ve her iki taraftan yukarı doğru tüm dedeler ve nineler kastedilmektedir. Altsoy 
ise, çocuklar ve aşağıya doğru tüm torunları kapsamaktadır.1 Üstsoy ve altsoy 
tabirleriyle, yalnızca kan hısımları kastedilmekte olup, kayın hısımlığına ve 
evlat edinme sebebiyle oluşan hısımlığa dayanan üstsoy-altsoy ilişkisi kasten 
öldürme suçu bakımından bir özellik taşımamaktadır. Bu çalışmada, çağdaş 
araştırmalarda yeterince incelenmeyen üstsoyun altsoya karşı işlediği kasten 
öldürme suçu ve ona bağlanan yaptırım meselesi İslâm ceza hukuku temelinde 
ve yeterli ölçüde de Türk ceza hukuku ile mukayeseli bir biçimde ele alınacaktır. 

İslâm ceza hukukunda üstsoyun altsoya karşı işlediği kasten öldürme 
suç ve cezasını konu edinen bu çalışma, iki ana başlıktan oluşmaktadır. İlk 
başlık altında üstsoyun altsoya karşı öldürme suçunu kasten işlemesi ve ikinci 

                                                 
1  el-Kâsânî, Alâuddîn Ebû Bekr b. Mes’ûd, Bedâiu's-Sanâi' fî Tertîbi'ş-Şerâi', Tahkîk: Alî 

Muhammed Muavvıd ve Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 2010, c. 
X, s. 241; en-Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Muhyiddîn Yahyâ b. Şeref, Ravdatu't-Tâlibîn ve Umdetu’l-
Muftîn, Mektebetu’l-İslâmî, Beyrut 1991,c. IX, s. 150; ez-Zeylaî, Fahruddîn Usman b. Alî, 
Tebyînu'l-Hakâik fî Şerhi Kenzi'd-Dekâik, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut ty., c. VI, s. 105. 



İslâm Ceza Hukukunda Üstsoyun Altsoya Karşı İşlediği Kasten Öldürme Suçu ve 
Cezası 
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başlık altında da söz konusu suça farklı yaptırım öngörülmesinin 
cezalandırmanın amaçlarıyla olan ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada İslâm 
hukukunun klasik kaynakları yanında çağdaş eserlerden de yararlanılmıştır. 
Ayrıca üstsoyun altsoya karşı işlediği kasten öldürme suç ve cezasına ilişkin 
İslâm ceza hukukunun benimsediği yaklaşım, Türk Ceza Kanunu’ndaki 
düzenleme ile kısaca mukayese edilmiştir. 

1. Üstsoyun Altsoyu Kasten Öldürmesi 

İslâm ceza hukuk doktrininde üstsoyun altsoyu kasten öldürmesinin 
kasten öldürme suçunu oluşturduğu hususunda görüş birliği mevcuttur. Bununla 
birlikte, çoğunluk görüşü, üstsoy olma niteliğinin, İslâm ceza hukukunda kasten 
öldürme suçuna bağlanan kısas cezasını düşüreceği yönündedir. Çoğunluk 
hukukçular (cumhûr), üstsoy tarafından altsoya karşı işlenen kasten öldürme 
fiilinin suç niteliğinin değişmeyeceği ve uhrevî bakımdan sorumluluğun devam 
edeceği; fakat cezasının –yetkili organın takdirine bağlı olarak- kısastan ta’zîre 
dönüşeceği ve aynı zamanda suçluya kısasa bedel olarak diyet (tazminat) ödeme 
yaptırımının uygulanacağı görüşündedirler. Azınlık görüşü temsil eden 
hukukçular ise, kasten öldürme suçunun cezalandırılma biçiminin suçun üstsoy 
tarafından kendi altsoyuna karşı işlenmesi halinde de değişmeyeceği; kısas 
cezasının, aralarında üstsoy-altsoy ilişkisi bulunmayan insanlara uygulanmasını 
emreden düzenlemeye herhangi bir istisna getirilmeksizin aynı şekilde tatbik 
edileceği kanaatindedirler. Onlara göre, İslâm ceza hukukunda kasten öldürme 
suçu bakımından üstsoya özel bir düzenleme mevcut değildir.2 

Hanefî, şâfiî ve hanbelî hukukçuların teşkil ettiği çoğunluk, üstsoyun 
altsoya karşı işlediği kasten öldürme suçuna kısas cezasının uygulanmayacağı 
görüşünü başka delillerin yanı sıra, özellikle ve öncelikle Hz. Peygamber’in 
“Baba, çocuğuna karşılık öldürülmez/kısas edilmez”3 biçimindeki sözüne 
dayandırmaktadırlar. Çoğunluğa göre Hz. Peygamber’in bu sözü, altsoyunu 
öldüren üstsoya kısas cezasının uygulanmayacağı hususunda mutlaktır. Üstsoy 
altsoyunu kasten öldürdüğünde, ona karşılık kısas edilmez. Çünkü üstsoy, 
altsoyun varlık sebebidir. Bu itibarla, altsoyun ölümünün üstsoyun yokluğu için 
sebep kılınması kabul edilemez. Esasen ana-babaya itaati ve ihsânı emreden 

                                                 
2   İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed, el-Muğnî, Dâru’l-Kütübi’l-

Ilmiyye, Beyrut ty., c. IX, s. 359. 
3   İbn Hanbel, Ahmed, el-Musned Tahkîk: Şuayb el-Arnavut ve Âdil Murşid, Muessesetu’r-Risâle, 

Beyrut 1995, c. I, s. 292; ed-Dârimî, Ebû Muhammed Abdullâh b. Abdirrahmân, es-Sunen, Çağrı 
Yayınları, İstanbul 1992, Diyât 6; İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî, es-
Sunen, Çağrı Yayınları, İstanbul 1992, Diyât 22; et-Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, es-
Sunen, Çağrı Yayınları, İstanbul 1992, Diyât 9. 
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âyetler4 dikkate alındığında altsoyun, üstsoya zarar verici ve eziyet edici bir 
duruma hiçbir gerekçeyle sebep ya da vasıta olamayacağı anlaşılmaktadır. 
Altsoyun üstsoyuna doğrudan zarar veremeyeceğini ve eziyet edemeyeceğini 
emreden düzenlemelerden, buna, işaretin delâletiyle, dolaylı olarak da yol 
açmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Kısas hakkı, doğrudan üstsoyun işlemiş 
olduğu suçtan kaynaklanmakla birlikte, ana-babaya itaati ve ihsânı emreden 
âyetlerden ötürü, mağdur olan altsoyun ya da onun adına vârislerinin söz konusu 
hakkı, üstsoy suçlu da olsa, ona karşı kullanmaları kabul edilemez.5 

Çoğunluk hukukçular, benimsedikleri görüşe, ayrıca, biri delilden 
kaynaklanan diğeri de suçun manevî unsurunda açığa çıkan iki şüpheyi kanıt 
göstermektedirler. Zira İslâm ceza hukukunda had ve kısas cezaları, türü ne 
olursa olsun, en alt düzeyde de olsa, bir şüphenin varlığı halinde düşer, yerlerine 
başka yaptırımlar uygulanır. Buna göre çoğunluk hukukçular, Hz. 
Peygamber’in, varlıklı olduğu halde babasının kendi malından yararlandığını 
söyleyerek şikâyette bulunan kimseye, “Sen ve malın babana aitsiniz”6 sözünü 
ve aynı anlamı içerebilecek diğer bir kısım hadisleri7 dikkate alarak delilden 
kaynaklanan şüphenin varlığına kanaat getirmişlerdir. Şöyle ki, 
hadiste/hadislerde ifade edilen husus her ne kadar hakîkî değil, mecâzî bir 
temlîk de olsa, baba ve çocuğu arasında cüz’îlik (babanın parçası olma) 
ilişkisinin bulunduğuna dair bir şüphe barındırmaktadır. Nasıl ki kişi kendisini 
öldürdüğünde kısas cezası uygulanmıyorsa, sahip olduğu parçasını 
öldürdüğünde de kısas cezasının uygulanmaması gerekir.8 Yani, çocuğun 
babadan bir parça olması, kısas cezasını düşüren bir şüpheye yol açmaktadır. 
Altsoyunu kasten öldüren üstsoya kısas cezasının uygulanamayacağını gösteren 
bir diğer şüphe ise, suçun manevî unsurunda açığa çıkmaktadır. Onlara göre 
                                                 
4   İsrâ 17/23, 24; Lokman 31/14. 
5  es-Serahsî, Ebû Bekr Şemsu’l-Eimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl, el-Mebsût, Tahkîk: 

Muhammed Hasen İsmâîl eş-Şâfiî, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 2001, c. XVI, s. 111; ez-
Zeylaî, c. VI, s. 105; İbn Muflih, Ebû İshâk Burhânuddin İbrâhîm b. Muhammed, el-Mubdi‘ fî 
Şerhi’l-Mukni‘, Mektebetu’l-İslâmî, Beyrut 1982, c. VIII, s. 673; eş-Şirbînî, Şemsuddîn el-Hatîb 
Muhammed b. Ahmed, Muğni'l-Muhtâc ilâ Ma'rifeti Maâni Elfâzi'l-Minhâc, Daru’l-Fikr, Beyrut 
ty., c. IV, s. 18. Ayrıca bkz. Ebû Zehra, Muhammed, el-Cerîme ve’l-Ukûbe fi’l-Fıkhi’l-İslâmî: 
el-Ukûbe, Dâru’l-Fikri’l-Arabî, Kahire ty., s. 374; Aktaş, Ömer Osman Faruk, İslâm Ceza 
Hukuku Hükümlerinin Uygulanmasında Akrabalığın Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Konya 2010, s. 50. 

6  İbn Mâce, Ticârât 64. 
7  “İnsanın yediği en güzel şey kazancıdır, çocukları da onun kazancındandır”. Bkz. Ebû Dâvûd, 

Suleymân b. Eş’âs b. İshâk el-Ezdî es-Sicistânî, es-Sunen, Çağrı Yayınları, İstanbul 1992, Buyû‘ 
77. “Çocuklarınız kazancınızdandır. O halde çocuklarınızın mallarından yiyin”. Bkz. Ebû 
Dâvûd, Buyû‘ 77; en-Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Alî b. Şuayb, es-Sunen, Çağrı 
Yayınları, İstanbul 1992, Buyû‘ 1; İbn Mâce, Ticârât 64. 

8  es-Serahsî, c. XVI, s. 110; el-Kâsânî, c. X, s. 242-243; İbn Kudâme, c. IX, s. 359-360; en-
Nevevî, el-Mecmû‘, Dâru’l-Fikr, Beyrut ty., c. XVIII, s. 362-363. 
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üstsoyun, mesela bir babanın çocuğunu kasten öldürdüğüne dair emâreler 
bulunsa bile, onun yaratılıştan çocuğuna karşı beslediği karşılıksız sevgi ve 
şefkatin büyüklüğü öldürme kastında bir şüphe doğuracak ölçüdedir. Söz 
konusu şüphe sebebiyle baba bakımından kısas cezasının düşürülmesi, had ve 
kısas cezalarının şüphe sebebiyle düşürüleceğini öngören ilkenin bir gereğidir.9 
Ne var ki, üstsoyun sevgi ve şefkatini, kasıtta şüphenin varlığı için yeterli bir 
kanıt sayan çoğunluk görüşünün, manevî unsuru kesin olarak tespit edilemeyen 
bir öldürme suçunun nasıl teşekkül ettiğini izah etmesi gerektiği açıktır. 

İslâm ceza hukuk doktrininde çoğunluk görüşü, aynı zamanda Hz. 
Ömer’den nakledilen bir uygulamaya da dayanmaktadır. Buna göre 
Mudlicoğulları’ndan bir kimse öfkelenip oğlunun bacağını kılıçla yaralamış ve o 
da bu yara sebebiyle ölmüştür. Olay Hz. Ömer’e götürülünce, Hz. Ömer, “Şayet 
Hz. Peygamber’in babanın oğluna karşılık kısas edilmeyeceği sözünü işitmemiş 
olsaydım, sana kısas uygulardım”10 demiş ve fiilde kasıt bulunmasına rağmen 
kısastan vazgeçip, ona bedel olarak, babanın diyet ödemesine hükmetmiştir.11 

Çoğunluk, kasten öldürme suçuna bağlanan kısas yaptırımının meşru 
kılınmasında gözetilen amacın (uygulanması yoluyla ulaşılacak bireysel ve 
toplumsal faydanın), üstsoy tarafından altsoyuna karşı işlenen kasten öldürme 
suçu bakımından geçerli olmadığını da bir gerekçe olarak ileri sürmektedir. 
Kısas cezasının meşru kılınması kişilerin suç işlemekten alıkonulması suretiyle 
hayat hakkının korunmasıdır. Üstsoy bakımından böyle bir tedbire lüzum 
yoktur. Üstsoy, altsoyunu kasten öldürmeme hususunda zaten yeterli sevgi ve 
şefkat barındırmaktadır.12 

Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, üstsoyun altsoyunu kasten 
öldürmesi halinde İslâm ceza hukuk doktrininde çoğunluk görüşü kısas 
cezasının düşeceği, cezanın ta’zîre dönüşüp, kısasa bedel olarak da diyet 

                                                 
9  ez-Zeylaî, VI, 105; İbn Âbidîn, Muhammed Emîn b. Umer b. Abdilazîz ed-Dımaşkî, Reddu’l-

Muhtâr ale’d-Durri’l-Muhtâr, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut ty., c. V, s. 342. 
10  Mâlik b. Enes, Ebû Abdillâh el-Asbâhî el-Himyerî, el-Muvatta‘, Çağrı Yayınları, İstanbul 1992, 

Ukûl 10; İbn Hanbel, c. I, s. 257. 
  Hadisin farklı bir rivayetinde Hz. Ömer’in yukarıda aktarılan sözü yer almamaktadır. Bkz. İbn 

Mâce, Diyât, 14. 
11  eş-Şâfiî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs, el-Umm, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1990, c. III, s. 

36; el-Mâverdî, Ebu’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb, el-Hâvi’l-Kebîr, Tahkîk: Alî 
Muhammed Muavvıd ve Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 1994, c. 
XII, s. 22; es-Serahsî, c. XVI, s. 109. 

12  es-Serahsî, c. XVI, s. 111; el-Kâsânî, c. X, s. 241-242. 
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ödeneceği biçimindedir.13 Üstsoya ta’zîr cezası uygulanmasının ise, yetkili 
organın takdirinde olduğu belirtilmelidir.14 

İslâm ceza hukuk doktrininde azınlık görüşü kasten altsoyunu öldüren 
üstsoyun diğer kasten öldüren kimseler gibi kısasla cezalandırılacağını ilke 
olarak benimsemekle birlikte, mâlikî hukukçular kastın tespitinde başvurulacak 
kriterin üstsoy lehine nitelikli olmasını aramaktadırlar. Zâhirî hukukçuların yanı 
sıra, İbn Nâfi’, İbn Abdilhakem ve İbnu’l-Munzir gibi bir kısım hukukçular 
altsoyunu kasten öldüren üstsoyun da yabancı bir kimseyi kasten öldüren suçlu 
gibi kısasla cezalandırılacağı görüşündedirler. Onlara göre kısası emreden Kitâb 
ve Sünnet hükümlerini üstsoy lehine tahsîs etmek için bir delil 
bulunmamaktadır.15 Mâlikî hukukçulara göre ise, ilke olarak üstsoya kısas 
cezası uygulanabilmekle birlikte, onun kastını gösteren emâreler çok açık 
olmalıdır. Şöyle ki, mâlikîler “Baba, çocuğuna karşılık öldürülmez/kısas 
edilmez” biçimindeki hadisi sahih kabul etmedikleri16 gibi, Hz. Ömer’den 
nakledilen uygulamayı da kendi görüşlerini destekleyen bir delil olarak 
yorumlamaktadırlar. Hz. Ömer’in babaya kısas uygulamaması, onlara göre, 
öldürmede babanın açık kastının bulunmamasından ötürüdür.17 Mâlikî 
hukukçular, üstsoyun altsoyunu yere yatırarak bıçak ya da kılıçla boğazını 
kesmesi gibi suç kastını çok açık gösteren emâreler olmadığı sürece, üstsoyun 
sevgi ve şefkatinin büyüklüğünü dikkate alarak, üstsoyun altsoyuna karşı 
işlediği öldürme fiillerini hatâen öldürme biçiminde niteleme eğilimindedirler.18 
Bir mâlikî hukukçu olan İbnu’l-Arabî, çocuğun hiçbir biçimde babasının 
yokluğuna sebep olamayacağı yolundaki çoğunluk görüşünün anlamsızlığına 
dikkat çekmekte ve babanın kısasla cezalandırılmasına çocuğun değil, kendi 

                                                 
13  el-Kâsânî, c. X, s. 246; Dâmâd, Şeyhîzâde Abdurrahman b. Muhammed, Mecmau'l-Enhur fî 

Şerhi Multeka'l-Ebhur, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, by. ty., c. II, s. 619, 648; İbn Âbidîn, c. V, s. 
344. 

14  el-Mâverdî, c. XII, s. 23. 
15  İbn Hazm, Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd, el-Muhâllâ bi’l-Âsâr, Tahkîk: Ahmed 

Muhammed Şâkir, Dâru’l-Fikr, Beyrut ty., c. VIII, s. 205, c. X, s. 245; İbn Kudâme, c. IX, s. 
359. 

16  el-Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Câmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Dâru’l-
Fikr, Beyrut 1986, c. II, s. 251. 

17  İbn Ruşd el-Cedd, Ebu'l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Beyân ve't-Tahsîl, 
Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 1988, c. XV, s. 470; İbn Ruşd el-Hafîd, Ebu'l-Velîd Muhammed b. 
Ahmed b. Muhammed el-Kurtubî, Bidâyetu'l-Muctehid ve Nihâyetu'l-Muktesıd, Muessesetu’r-
Risâle, Beyrut 2004, s. 838; ed-Desûkî, Ebû Abdillah Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. 
Arafe, Hâşiyetu’d-Desûkî ale’ş-Şerhi’l-Kebîr, Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, by. ty., c. IV, s. 
242. 

18  Sahnûn b. Saîd et-Tenûhî, el-Mudevvenetu'l-Kubrâ, Dâru Sâdır, Mısır ty., c. VI, s. 228-229; İbn 
Ruşd el-Hafîd, s. 839; el-Kurtubî, c. II, s. 250. 
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işlediği fiilin sebep olduğunu belirtmektedir.19 Bu itibarla mâlikî doktrininde suç 
kastı çok açık biçimde tespit edilebildiğinde üstsoya altsoyunu öldürmekten 
ötürü kısas cezası uygulanır. Kastın bulunmaması halinde ise, üstsoyun 
ağırlaştırılmış diyet ödemesi gerekmektedir.20 

Mâlikî hukukçuların benimsedikleri yaklaşımın çoğunluk ve azınlık 
görüşleri arasında orta yolu temsil ettiği görülmektedir. Hayatın olağan akışı 
içinde beklenilecek bir durum olmamakla birlikte, nadiren de olsa, çeşitli 
sebeplerle –intikam, nafakadan kurtulma vb.- üstsoyun altsoyunu öldürmesi 
olayları meydana gelmektedir. Çağdaş İslâm ceza hukuku doktrininde de mâlikî 
hukukçuların orta yolu temsil eden görüşlerinin daha âdil bir çözüm olduğu 
hususunda bir kanaat bulunmaktadır.21 

İslâm ceza hukukunda altsoyun, üstsoyunu kasten öldürmesi haline 
ilişkin istisnaî bir düzenleme söz konusu değildir. Doktrinde bu, altsoyun 
üstsoya karşı sevgisinin, üstsoyda olduğu gibi karşılıksız olmayabileceği; sırf 
üstsoyu olduğu için değil, ondan gelecek olan belli menfaatlerden 
kaynaklanabileceği gerekçesine dayandırılmıştır.22 Yani klasik dönem İslâm 
hukukçuları, üstsoy ile altsoyun birbirlerine karşı olan sevgileri arasında nitelik 
farkı bulunduğunu düşünmektedirler. 

Türk Ceza Kanunu (TCK)’nda kasten öldürme suçunun cezası müebbet 
hapistir.23 Bununla birlikte suç üstsoy tarafından altsoyuna karşı işlendiğinde 
ceza ağırlaştırılmış müebbete dönüşmektedir.24 Eski Türk Ceza Kanunu’nda ise, 
kasten öldürme suçunun cezası 24 yıldan 30 yıla kadar hapis iken,25 üstsoy 
tarafından altsoyuna karşı işlenmesi halinde idamdı.26 Eski ve yeni kanunların 
düzenlemeleri arasında bir paralellik bulunduğu görülmektedir. Türk Ceza 
Kanunu üstsoyun altsoyunu öldürmesini nitelikli öldürme olarak kabul etmiş ve 
cezayı ağırlaştırmıştır. Zira söz konusu düzenleme, altsoyunu kasten öldüren 
kimsenin iradesindeki kötülüğün ve acımasızlığın daha büyük olması yanında, 
mağdurun üstsoyundan böyle bir kötülüğü beklemeyeceği için savunmasız 

                                                 
19  İbnu’l-Arabî, Ebû Bekr Muhammed b. Abdillah, Ahkâmu'l-Kur'ân, Tahrîc ve Ta’lîk: Muhammed 

Abdulkâdir Atâ‘, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 1988, c. I, s. 94-95. 
20  el-Bâcî, Ebu’l-Velîd Suleymân b. Halef b. Sa‘d et-Tucibî, el-Muntekâ, Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 

Beyrut ty., c. VII, s. 105-106. 
21  Ebû Zehra, 375; Avvâ, Muhammed Selim, Fî Usûli’n-Nizâmi’l-Cinâiyyi’l-İslâmî, Dâru’l-Maârif, 

Kahire 1983, s. 249-250. Ayrıca bkz. Aktaş, s. 51. 
22  el-Kâsânî, c. X, s. 241-242. 
23  TCK. md. 81. 
24  TCK. md. 82/1-d. 
25  765 Sayılı TCK. md. 448 
26  765 Sayılı TCK. md. 450/1. 
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olacağı düşüncesine dayanmaktadır.27 Ayrıca burada Türk Ceza Kanunu’nun 
üstsoy ve altsoy ile eş veya kardeşe karşı işlenen kasten öldürme suçlarını aynı 
hükme tâbi kıldığını28 da belirtmemiz gerekir. 

Görüleceği üzere İslâm ceza hukuku ile Türk ceza hukukunun üstsoy 
tarafından altsoyuna karşı işlenen kasten öldürme suçuna ilişkin düzenlemeleri 
arasında önemli bir yaklaşım farkı bulunmaktadır. İslâm ceza hukukunda 
çoğunluk görüşü üstsoy lehine, onun sevgi ve şefkati yanında, ağır ceza 
vermenin kazandıracağı bireysel ve toplumsal bir fayda bulunmadığını da 
dikkate alarak, genel düzenlemeye göre daha hafif bir yaptırımı tercih etmiştir. 
Türk ceza hukukunda ise, yakınların birbirini kasten öldürmesi iradedeki 
kötülük ve acımasızlığın büyüklüğüne ilişkin bir gösterge sayılmış, bunun yanı 
sıra, öldürülen yakının savunmasızlığı da cezanın ağırlaştırılması hususunda bir 
gerekçe kabul edilmiştir. 

2. Üstsoyun Altsoyuna Karşı İşlediği Kasten Öldürme Suçuna 
İlişkin Özel Düzenleme ve Cezalandırmada Gözetilen Amaçlar 

Cezalandırmada gözetilen amaçlar korunan hukukî değerlerle doğrudan 
ilgilidir. Ceza hukuku düzenleri gözettikleri amaçlar dikkate alınarak 
incelenebilir ve aralarında karşılaştırmalar yapılabilir. Zira cezalandırmada 
gözetilen amaçlar, ceza hukuku düzenlerine belli bir karakter kazandıracak 
ölçüde ceza kurallarının içeriğini belirleyici bir etkiye sahiptir. Ceza hukukunun 
tarihsel gelişim sürecinde cezalandırmanın amaçlarına dair çeşitli teoriler ileri 
sürülmüştür. 

Cezalandırmanın amaçlarına ilişkin geliştirilen teoriler mutlak, nisbî ve 
karma olmak üzere üç kısımda incelenebilir. 

Mutlak teoriler cezalandırmayı bizatihi bir amaç olarak gören 
teorilerdir. Keffâret ve adâlet teorileri mutlak teoriler kapsamında tasnif 
edilmektedir. Keffâret teorisi, suçlunun suç işlemek suretiyle bireylere ve 
topluma yaptığı kötülükten ötürü cezalandırılmayı hak ettiği düşüncesine 
dayanmaktadır. Suçlunun, işlediği kötülüğün keffâreti olarak cezalandırılması, 
toplumla arasındaki hesabı kapatıcı ve insanların şahsî olarak intikam alma 
hislerini yatıştırıcı bir işlev görür.29 Zira insanlarda, yapısal olarak, kendilerine 
kötülük yapan kimseye onun bedelini ödetme içgüdüsü vardır. Söz konusu 
beşerî eğilimin önüne geçilmezse, suç mağduru olan herkes cezalandırma 
                                                 
27  Polat, Ahmet Zeki, Öğreti ve Uygulamada Adam Öldürme Suçları, Alfa Yayınları, İstanbul 

1999, s. 82; Hakeri, Hakan, Kasten Öldürme Suçları ( TCK md. 82-83), Ankara 2006, s. 232. 
28  TCK. md. 82/1-d. 
29  Erem, Faruk/Danışman, Ahmet/Artuk, M. Emin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin 

Yayınları, Ankara 1997, s. 684; Centel, Nur, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Basım, İstanbul 
2001, s. 444. 
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hakkını kendi yetkisinde görüp, ihkâk-ı hak peşinde koşacak ve dolayısıyla 
toplum düzeni ve güvenliği bozulacaktır. Bu itibarla hukuk kurallarına yönelik 
toplum desteğini sağlamak için cezanın acı verici niteliğini öne çıkarmak gerekli 
olmaktadır. Özellikle cezaların ileriye dönük amaçlarının uygulanma imkanının 
bulunmadığı toplumsal düzenlerde cezalandırmanın ödetici yanından 
vazgeçilemez.30 Adâlet teorisine göre ise, suçlunun cezalandırılmasından amaç, 
adâletin gerçekleştirilmesidir. Çünkü ortada bir suç varsa, onun bir cezasının da 
olması gerekir. Suçun cezalandırılmaması, adâlet ilkesiyle bağdaşmaz.31 

Nisbî teoriler, cezalandırmanın amacı olarak, keffâret ve adâlet 
düşüncesi yerine, suçlunun ıslahını ve toplumun suç işlemekten alıkonulmasını 
esas almaktadır. Özel önleme ve genel önleme teorileri nisbî teoriler kapsamında 
tasnif edilmektedir. Özel önleme teorisi, cezalandırmanın geçmişe yönelerek 
suçluya yaptığı kötülüğü ödetmek değil, onu ıslah ederek ileride tekrar suç 
işlemesini önlemek ve topluma kazandırmak amacını taşıması gerektiği 
düşüncesine dayanmaktadır. Cezalandırmanın amacı geleceğe yöneliktir. Özel 
önleme teorisine göre, cezalandırma meşrûiyetini, sağlayacağı yarardan 
almaktadır. Yararı devamlı surette suçlu tarafında arayan bu yaklaşım, suçu 
olmuş bitmiş bir olay olarak görmektedir. Zamanı geri getirmek mümkün 
değildir. O halde verilecek ceza -keffârette olduğu gibi- suça değil suçluya 
yönelmeli, onu topluma tekrar kazandıracak nitelikte olmalıdır.32 
Cezalandırmada özel önleme amacına yönelinmesi, keffâret ve adâlet 
amaçlarının göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Bu anlayışa göre ceza, 
suçlunun kusuru ve işlediği kötülük oranında değil, suçtan vazgeçmesi ve 
yeniden sosyalleşmesi için ne kadar gerekiyorsa, o oranda uygulanmalıdır.33 
Genel önleme, ceza koyma/cezalandırma işleminin toplumda yaşayan bireyleri 
suç işlemekten caydırma amacına dönük olması gerektiğini savunan bir teoridir. 
Uygulanacak cezanın önceden belirlenmiş olması, bireylerin suç işlediklerinde 
cezalandırılacaklarını bilmeleri ve suçlulara ceza verildiğini görmeleri, genel 
olarak onları suç işlemekten alıkoyar. Cezanın belirtilen işlevine genel önleme 
denilmektedir. Genel önlemede cezanın amacı, ne keffâret ne de fâilin 
ıslahıdır.34 Amaçlanan yarar toplumsal düzenin korunması olduğu için, genel 
önleme, fâilin tekrar suç işlemeye yönelmesini engelleme düşüncesine tercih 

                                                 
30  Dönmezer, Sulhi/Erman, Sâhir, Nazarî ve Tatbîkî Ceza Hukuku, Beta Basım, İstanbul 1999, c. II, 

s. 560. 
31  Centel, s. 444. 
32  Dönmezer/Erman, c. II, s. 560. 
33  Centel, s. 447. 
34  Centel, s. 452; Dağcı, Şâmil, İslâm Ceza Hukukunda Şahıslara Karşı Müessir Fiiller, Diyanet 

İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1996, s. 33. 
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edilmektedir. Dolayısıyla genel önleme teorisi, suçlulara verilecek cezaların ağır 
ve şiddetli olmasını gerekli kılmaktadır.35 

Cezalandırmanın tek bir amaca indirgenemeyeceği gerçeği, ceza 
konulurken ve uygulanırken mümkün olduğu ölçüde her bir amacının 
gözetilmesi düşüncesine dayanan karma teoriyi doğurmuştur. Cezalandırmada 
gözetilmesi gerektiği düşünülen keffâret teşkil etme, özel önleme ve genel 
önleme amaçlarını bağdaştırmaya çalışan karma teoriye göre ceza, kusurla ve 
işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmalı, fâilin tekrar suç işlemeye 
yönelmesini engellemek için onu ıslâh etmeli ve aynı zamanda uygulandığında 
toplumdaki diğer bireyleri suç işlemekten alıkoyacak bir işleve sahip 
olmalıdır.36 Karma teori, cezalandırmada, suçun türüne göre keffâret teşkil etme, 
özel önleme ve genel önleme amaçlarından birine veya ikisine ağırlık vermeyi 
ya da tümünü birlikte dikkate almayı benimsemektedir.37 

İslâm ceza hukukunda cezalara ilişkin düzenlemelerde üç temel amaç 
gözetilmiştir. Onlardan ilki suçlunun ıslahıdır. İkinci amaç, suç mağdurunun 
kendisini ve/veya yakınlarını adâletin sağlandığı hususunda ikna edip, teskin ve 
razı etmektir. Üçüncü bir amaç ise, toplumda suç işlemeyi tasarlayan kimseleri 
korkutarak, suç işleme niyet ve düşüncesinden vazgeçirmektir.38 

İslâm ceza hukuku kuralları konulurken gözetilen amaçlar birlikte 
dikkate alınabileceği gibi, kimi durumlarda birine ya da ikisine ağırlık 
verilebilmektedir. Buna göre ölüm cezası niteliğinde olmayan had ve ta’zîr 
suçlarında cezalar, hem suçlunun ıslahını, hem mağdur ve/veya yakınlarının razı 
edilip intikam duygularından uzaklaşmalarını hem de toplumun diğer 
bireylerinin cezalandırılan kimselerin halinden ibret alıp suç işlemekten 
kaçınmalarını sağlama amaçlarına yönelmiştir. Ölüm cezasını gerektiren 
suçlarda ise, suçlunun ıslahı, mağdur ve/veya yakınlarının razı edilmeleri ile 
diğer bireylerin suç işlemekten caydırılmalarına ilişkin amaçlar karşısında göz 
ardı edilmiştir. Zira ölüm cezasını gerektiren suçlarda suçlunun iradesindeki 
aşırı kötülüğün yanı sıra, mağdura ve toplumsal düzenin üzerine kurulduğu 
değerlere verdiği büyük zararın âdil bir tepkiyle karşılanması daha önemli 
sayılmıştır. İslâm ceza hukuku kastın olmadığı suçlarda da, iradede bir kötülük 
olmadığı için, suçlunun ıslahından daha çok mağdurun ve/veya yakınlarının 
tatmini ile toplumsal düzenin iadesi amaçlarını gerçekleştirmekle yetinmiş; daha 

                                                 
35  Centel, s. 452. 
36  Dönmezer/Erman, c. II, s. 560-564. 
37  Centel, s. 554. 
38  İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhîr, Makâsidu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Dâru’n-Nefâis, Ürdün 2011, s. 

516; Avvâ,  s. 71. 
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hafif olan ta’zîr türünde cezalar ve özellikle de tazminat türü yaptırımlar 
öngörmüştür.39 

İslâm ceza hukukunda kasten öldürme suçunun cezası, kısastır. Kısas 
kelime olarak denk olmak demektir. Kısas, bir İslâm ceza hukuku terimi olarak 
da kasten öldürme suçu işleyen kimsenin işlediği suça denk bir yaptırımla 
cezalandırıldığını ifade etmektedir.40 Kasten öldürme suçunu işleyen kimse, 
mağdur yakınlarının (evliyâu’d-dem) kısastan vazgeçip diyete razı olmamaları 
ya da onu tümüyle affetmemeleri halinde, ölümle cezalandırıldığı için, kısas 
cezasında doğal olarak suçlunun ıslahından söz edilemez. Kısas cezasının 
öngörülmesinde birinci derecede mağdur yakınlarının teskin edilip, intikam 
duygularından uzaklaştırılmaları ve kan davalarının önüne geçilmesi amacı 
gözetilmiştir.41 İkinci derecede gözetilen amaç ise, toplumda yaşayan diğer 
bireylerin ölüm cezasının uygulanacağını bilmeleri nedeniyle kasten öldürme 
suçu işlemekten caydırılmaları ve bu suretle insanların yaşam haklarının 
korunmasıdır.42 Nitekim Kur’ân’da “Ey akıl sahipleri kısasta sizin için hayat 
vardır. Umulur ki (suç işlemekten) sakınırsınız.”43 denilmesi, gözetilen bu iki 
amaçla ilgilidir. Şu halde kasten öldürme suçunun kısasla cezalandırılmasında 
suçlunun ıslahı, diğer amaçların önemi karşısında ihmal edilen bir amaç 
niteliğindedir. Esasen bir kimsenin yaşamına kasten son verecek kadar kötü 
irade sahibi bir kimsenin aynı şekilde cezalandırılması, gözetilen iki temel 
amacın yanı sıra, keffâret/ödetme niteliğinde bir yaptırım olarak kabul edilmekte 
ve adâletin bir gereği olarak değerlendirilmektedir.44 

Üstsoyun kasten altsoyunu öldürmesi suçunda kısas cezasının 
uygulanmaması, İslâm ceza hukukundaki çoğunluk yaklaşımına göre, üstsoy-
altsoy ilişkisi bulunmayan kimselerce işlenen kasten öldürme suçlarının 
cezalandırılmasında gözetilen amaçların gerçekleşmeyecek olmasından 
ötürüdür. Şöyle ki, kısas cezasıyla ulaşılması beklenen en önemli amaç, mağdur 
                                                 
39 el-Kaffâl el-Kebîr, Ebû Bekr Muhammed b. Alî b. İsmâîl b. eş-Şâşî, Mehâsinu’ş-Şerîa fî Furûi’ş-

Şâfiıyye, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 1428/2007, s. 539-542; el-Mevsılî, Abdullah b. 
Mahmûd b. Mevdûd, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, Dâru’l-Erkâm, Beyrut ty., c. V, s. 478. 

40 en-Nesefî, Ebû Hafs Necmuddîn Umer b. Muhammed b. Ahmed, Tılbetu’t-Talebe fi’l-
Istılahâti’l-Fıkhiyye, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 1995, s. 327; el-Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. 
Abdirrahmân, Mehâsinu’l-İslâm ve Şerâiu’l-İslâm, Mektebetu’l-Kudsî, Kâhire 1357, s. 101; el-
Mutarrızî,  Ebu'l-Feth Burhânuddîn Nâsır b. Abdisseyyid b. Alî, el-Muğrib fî Tertîbi'l-Mu'rib, 
Tahkîk: Mahmud Fâhûrî ve Abdulhamîd Muhtâr, Mektebetu Usâme b. Zeyd, Halep 1979, c. II, s. 
18 (K-S-S maddesi). Ayrıca Bkz. Bilmen, Ömer Nasûhî, Hukûkı İslâmiyye ve Istılahâtı Fıkhiyye 
Kâmusu, Bilmen Yayınları, İstanbul ty., c. III, s. 18. 

41  el-Buhârî, s. 101; İbn Âşûr, s. 517.  
42  el-Kurtubî, c. II, s. 256; İbn Âşûr, s. 516. 
43  Bakara, 2/179. 
44 Bu hususta geniş bir değerlendirme için bkz. el-Kaffâl el-Kebîr, s. 538 vd. 
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yakınlarının teskin ve tatmin edilmesi, intikam duygularına kapılmalarının 
engellenmesidir. Üstsoya altsoyunu kasten öldürmesi sebebiyle uygulanacak 
kısas cezası ise belirtilen amacı gerçekleştirmekten uzaktır. Açıktır ki, öldürülen 
altsoyun yakınları aynı zamanda suçlu üstsoyun da yakınlarıdır. Üstsoyun 
işlediği öldürme fiili nedeniyle ölümle cezalandırılması, yakınlarının acısını 
azaltmak yerine, bunun ikiye katlanmasına yol açar.45 Üstsoya kısas cezasının 
uygulanması, toplumdaki diğer bireylerin suç işlemekten caydırılmasına ilişkin 
olarak gözetilen amacı gerçekleştirmekten de uzaktır. Zira üstsoyun altsoyunu 
kasten öldürmesi çok nadir meydana gelen olaylardandır. Üstsoyun altsoyuna 
karşı yaratılıştan beslediği sevgi ve şefkati bilen toplum, böyle bir cinayeti ibret 
alınacak değil, şaşılacak bir olay olarak değerlendirir. Kısas cezasında sırf 
üstsoy konumundaki insanları altsoya karşı kasten öldürme suçunu işlemekten 
sakındırma amacının gözetilemeyeceği de, belirtilen sebeple, yani üstsoyun 
doğasında var olan sevgi ve şefkat sebebiyle öncelikle sabittir. Dolayısıyla 
üstsoya uygulanacak kısas cezası cezalandırmadaki caydırıcılık amacı 
bakımından da anlamlı değildir.46 

 

SONUÇ 

İslâm ceza hukuku doktrininde çoğunluk görüşü altsoyunu kasten 
öldüren üstsoya kısas cezasının uygulanmayacağı, onun yerine yetkili organın 
ta’zîr cezasına hükmedebileceği ve suçlunun diyet ödemesi gerektiği 
biçimindedir. Çoğunluk, bu görüşü, İslâm ceza hukuku kaynaklarından elde 
ettiği bir kısım delillerin yanı sıra, kısas cezasının meşru kılınmasında gözetilen 
ve uygulanmasıyla ulaşılması umulan amaçların, altsoyunu kasten öldüren 
üstsoy bakımından geçerli olmadığı tespitine dayandırmaktadır. 

Mâlikî hukukçuların da aralarında bulunduğu azınlık ise, söz konusu 
suç nedeniyle üstsoyun da kısasla cezalandırılacağını ilke olarak kabul 
etmektedir. Şu kadar ki mâlikî hukukçular, azınlık görüşüne katılan diğer 
hukukçulardan farklı olarak, üstsoyun altsoyuna karşı olgusal olarak taşıdığı, 
yani fıtrat/yaratılış gereği içinde barındırdığı sevgi ve şefkatin büyüklüğünü 
gözetmek suretiyle, suça ilişkin kastın tespitini ağır şartlara bağlamışlardır. 

İslâm ceza hukukunda üstsoyunu öldüren altsoy, üstsoyun aksine, ceza 
indirimi niteliğindeki kısas cezasının düşmesine ilişkin düzenlemeden 
yararlanamamaktadır. Bunun gerekçesi olarak, altsoyun üstsoyuna karşı, 

                                                 
45  Krş. Aktaş, s. 52. 
46  el-Kâsânî, c. X, s. 241-242; İbn Muflih, Şemsuddîn Ebû Abdillâh Muhammed el-Makdisî, 

Kitâbu’l-Furû‘, Âlemu’l-Kütüb, Beyrut 1985, c. V, s. 643-644. Ayrıca bkz. Bilmen, c. III, s. 64; 
Avvâ, s. 249. 
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üstsoyun ona karşı beslediği ölçüde, hiçbir çıkar gözetmeyen sevgi ve şefkat 
duygusuna yaratılış gereği sahip olmaması gösterilmektedir. 

Türk ceza hukukunda ise, üstsoy ve altsoy ile eş ve kardeşlerin 
birbirlerine karşı işledikleri kasten öldürme suçu, kasten öldürme suçunun 
nitelikli halleri arasında sayılmış ve daha ağır bir ceza öngörülmüştür. Bu 
yaklaşım, İslâm ceza hukukunda altsoyunu kasten öldüren üstsoyun cezasını 
hafifleten yaklaşıma ters bir cezalandırma düşüncesini temsil etmektedir. Türk 
Ceza Kanunu’ndaki söz konusu düzenleme, bir yakınını kasten öldüren 
kimsedeki irade kötülüğünün daha büyük olduğu kabulü yanında, yakını 
tarafından öldürülmek, mağdur kimsenin ondan beklemeyeceği bir davranış 
olduğu için mağdurun kendini korumaya dönük imkanlarının bulunmayışı 
gerekçelerine dayanmaktadır. 
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YENİ TACİR YARDIMCISI PAZARLAMACI 

 

Doç. Dr. Metin TOPÇUOĞLU* 

 

ÖZET 

Halen yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu (BK) tacire bağlı, onu 
temsil yetkisine sahip üç yardımcı öngörmüştür: Ticari mümessil (m. 449-452), 
ticari vekil (m. 453) ve seyyar tüccar memuru (m. 454). Kanun seyyar tüccar 
memuruna göre diğer bağlı yardımcıları ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Seyyar 
tüccar memuru, işletmenin merkezi dışındaki yerlerde “müessese namına 
sattıkları malın bedelini almak ve makbuz vermek ve borçluya mehil ita etmek” 
üzere yetkilendirilen tacir yardımcısıdır. Bugün için seyyar tüccar memurluğu, 
ticari işletme dışındaki yerlerde faaliyet gösteren ve satış temsilcisi veya 
pazarlamacı olarak anılan tacir yardımcılarının rolünü karşılamaktan uzak 
düşmüştür. 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı yeni Türk 
Borçlar Kanunu (YBK), işletmenin dışında tacir adına aracılık eden veya 
sözleşmeler yapmak üzere yetkilendirilen bağlı tacir yardımcısını “pazarlamacı” 
olarak isimlendirmiş ve ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Bu makalede pazarlama 
sözleşmesinin unsurları, tarafların hak ve borçları, ücret, komisyon ve 
masrafların ödenmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinin kusursuz olarak 
imkânsız hale gelmesi, hapis hakkı, sözleşmenin sona ermesi ve sonuçları gibi 
konular olabildiğince genişletilerek incelenmeye gayret edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlamacı, pazarlamacılık sözleşmesi, tacir yar-
dımcıları, müşteri, aracılık, sözleşme yapma yetkisi, hizmet sözleşmesi, ücret, 
komisyon, garanti, rekabet yasağı, derhal fesih hakkı, ödeme güçsüzlüğü. 
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THE NEW MERCHANT ASSISTANT TRAVELING SALESMAN 

ABSTRACT 

The Law of Obligations (BK) which is currently in force, organized 
three assistants who, dependent on the merchant, have the authority to represent 
him: commercial representative (article 449-452), commercial agent (article 
453), and traveling salesperson (article 454). The law organized in detail the 
other dependent assistants according to the traveling salesperson. Traveling 
salesperson is a merchant assistant authorized to “get the price of the goods they 
sell on behalf of enterprise, give the receipt and grant a grace period” in places 
outside the center of business. Today, the travelling salesperson is far from 
accomplishing the role of the merchant assistant referred to as a Traveling 
salesman or commercial traveller who operates in areas outside the business 
organization. 

The new Turkish Code of Obligations (YBK) which will enter into for-
ce this year, names the merchant assistant, who is authorized to mediate on be-
half of the merchant or make agreements outside the business center, a 
“traveling salesman” and regulates in detail. The paper tries to examine the 
issues as wide as possinle such as elements of the marketing agreement, the 
parties' rights and obligations, wages, commissions and paying expenses, as the 
faultless execution of marketing activities become impossible, retention right, 
termination and the results of contract. 

Key words: Traveling salesman or commercial traveller, marketer, the 
contract of the sales representative, merchant assistants, customer, 
intermediation, the authority to enter into a contract, the contract of the service, 
salary, commission, warrant, prohibition of competition, the immediate right of 
rescission, payment difficulties. 

 

I) Genel Olarak 

Sanayi devrimiyle birlikte ticari hayat hızla gelişmiş, işletmeler ticari 
faaliyetlerini yerel piyasaları aşıp bölgesel hatta uluslararası piyasalara 
genişletmek istemiştir. Bu hedefe ulaşmak için işletmeler pazarlama politikaları 
çerçevesinde doğrudan kendisiyle bağlantılı veya bağımsız işletmelerle işbirliği 
yapmışlardır1. 

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. TEOMAN, Ömer (ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Meh-

met/KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, N. Füsun), Ticari İşletme 
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Tacir yardımcılarından bir kısmı, tacirin iş yerinde, onun emir ve 
talimatları çerçevesinde çalışır2. Bu kimselerin tacirin iş yerinin merkezinde, 
şubelerinde veya şube niteliği taşımayan diğer kısımlarında (teşhir mağazası, 
depo, imalathane gibi) çalışmaları arasında bir fark yoktur. Bağlı tacir 
yardımcıları, taciri temsil yetkisine sahip olup olmadıklarına göre iki kısma 
ayrılmaktadır. Bağlı yardımcılardan bir kısmının taciri temsil yetkisi yoktur. Bu 
kimseler hizmet veya vekâlet sözleşmesi3 çerçevesinde, maddi fiillerin 
yürütülmesi, bir işin veya hizmetin görülmesi gibi temsil yetkisi içermeyen iş 
veya işlemlerde görevlendirilmişlerdir. Diğer bağımlı yardımcılar ise tacire 
haklar kazandıran veya onu borç altına sokan, lehine ya da aleyhine hukuki 
işlemler yapan yetkilidirler. Bağlı tacir yardımcıları ticari mümessiller, ticari 
vekiller (YBK m. 547-554) ve pazarlamacılardır. Sözkonusu kimselerin temsil 
yetkileri dışında, işletmenin yönetimi, belirli iş veya hizmetlerinin yürütülmesi 
gibi maddi fiillerle de görevlendirilmeleri mümkündür. Dolayısıyla bağlı 
yardımcıların temsil yetkileri kaldırılsa bile pekâlâ bahsedilen maddi fiillerle 
ilgili görevleri; hizmet, vekâlet, ortaklık ve benzeri sözleşmelerden doğan 
hakları devam edebilir (YBK m. 554/1). 

Diğer yardımcılar ise tacirden bağımsızdır. Bağımsız tacir 
yardımcılarının işletmeleri ticari işletme niteliği taşıyorsa ayrıca bu kimseler 
tacir sıfatını taşır. Acente, komisyoncu, tellal (simsar), tek satıcı, sağlayıcı veya 
dağıtıcı gibi kimseler tacirin bağımsız yardımcılarıdır4. 

Yürürlükteki Borçlar Kanunu, seyyar tüccar memuruna vekâletin özel 
bir türü olarak ve tek madde ile “Ticari Mümessiller ve Diğer Ticari Vekiller” 
başlığı altında yer vermiştir (BK m. 454). Yeni Borçlar Kanunumuz bağlı tacir 
yardımcısı pazarlamacıyı “pazarlama sözleşmesi” başlığı altında ayrıntılı olarak 
düzenlemiştir (YBK m. 448-460). Kanun koyucu pazarlama sözleşmesini, 
İsviçre BK (İBK) m. 347-350a hükümlerini esas alarak şekillendirmiştir. 

YBK, bağlı tacir yardımcılarını “Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve 
Diğer Tacir Yardımcıları” başlığı altında düzenlemiştir. Kanun, ticari temsilci ve 
ticari vekillere 547-554. maddeleri arasında yer vermiştir. Diğer tacir 

                                                                                                                   
Hukuku, İstanbul 2006, p. 1668 vd; TOPÇUOĞLU, Metin, Rekabet Hukuku Açısından 
Acentelik ve Dağıtım Sözleşmeleri, Ankara 2006, s. 1 vd; TOPÇUOĞLU, Metin, İnhisar (Tekel) 
Kaydı içeren Acentelik, Tek Satıcılık ve Franchising Sözleşmelerinde Aktif ve Pasif Satışlar, 
Rekabet Dergisi, S. 18, 2004, s. 3 vd. 

2 Tacir yardımcıları hakkında bkz. TEOMAN, Ömer, “Tacir Yardımcıları”, Doç. Dr. Mehmet 
SOMER’e Armağan, İstanbul 2006, s. 221-304; ERGÜN, Mevci, Ticari İşletme Hukuku, Bursa 
2011, 174-202. 

3 Vekâlet sözleşmesinin diğer iş görme sözleşmelerinden farklı yönleri hakkında bkz. 
TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, İstanbul 2010, s. 375-386. 

4 Bkz. TOPÇUOĞLU, Rekabet Hukuku Açısından Acentelik ve Dağıtım Sözleşmeleri, s. 6 vd. 
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yardımcıları olarak ayrıca zikredilen bağlı yardımcılar ise aşağıda açıklanacağı 
üzere ticari vekilden başkası değildir. YBK, BK m. 453 hükmünün “Diğer 
Ticaret Vekilleri” başlığına ilişkin hatayı, “Diğer Tacir Yardımcıları” (m. 552) 
başlığı ve içeriği ile ağırlaştırarak sürdürmüştür. Hâlbuki YBK m. 552 ve BK m. 
453 hükümleri, ticari vekilin görev ve yetkilerini, temsil yetkisinin kapsamı ve 
kısıtlanması konularını düzenlemektedir. YBK’nın “Diğer Tacir Yardımcıları” 
ile kastettiği bağlı tacir yardımcısı pazarlamacı (m. 448-460) olmalıdır. BK’da 
düzenlenmeyen pazarlamacının seyyar tüccar memurunun fonksiyonunu ikame 
edeceği söylenebilecektir. 

Bu çalışmada pazarlama sözleşmesinin unsurları; pazarlamacının 
hakları, yetki ve yükümlülükleri; pazarlama faaliyetinin çeşitleri ve pazarlama 
sözleşmesinin sona ermesi ayrıntılı olarak irdelenecektir. 

II) Bağlı Tacir Yardımcılarına İlişkin BK Ve YBK Hükümleri Ara-
sındaki Farklılıklar 

BK, bağlı tacir yardımcılarına vekâlet hükümlerinin devamında “Ticari 
Mümessiller ve Diğer Ticari Vekiller” başlığı altında yer vermiştir (m. 449-
456). Kanun önce ticari mümessili, ardından “Diğer Ticaret Vekilleri” başlığı ile 
ticari vekili, son olarak “seyyar tüccar memurları”nı düzenlemiştir. Bu açıdan 
amacı ve konusu itibarıyla ticari vekilleri düzenlemek üzere sevk edildiği 
anlaşılan BK m. 453 hükmünün başlığının “diğer ticaret vekilleri” olması 
yanıltıcıdır. Seyyar tüccar memurlarına ayrı bir başlık altında yer verildiğinden 
sözkonusu maddenin düzenlediği yegâne tacir yardımcısı ticari vekildir. Bu 
yüzden ticari vekil dışında başkaca ticaret vekilinin varlığı ve bunun 
düzenlenmek istendiği düşüncesine yol açan BK m. 453 hükmünün başlığının 
“ticaret vekilleri” şeklinde olması daha isabetli olurdu. 

YBK, bağlı tacir yardımcılarının sistematik düzenini değiştirmiştir. 
Kanun, ticari mümessillerin (ticari temsilci) ve ticari vekillerin vekâlet 
sözleşmesi ile bağlantısını ve yerini muhafaza etmiş fakat yeni düzenlediği 
pazarlamacılık sözleşmesini, vekâlet sözleşmesi ve temsil yetkisi boyutunu göz 
ardı ederek, özel bir hizmet sözleşmesi olarak görmüş ve hizmet sözleşmesi 
başlığı altına yerleştirmiştir5. 

                                                 
5 YBK’nın hizmet sözleşmesine ilişkin hükümlerinin değerlendirilmesi hakkında bkz. KOÇ, Sedef, 

"Borçlar Kanunu Tasarısının Hizmet Sözleşmesi ile İlgili Yeni Düzenlemeleri", Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden KUNTALP’e Armağan, 2004/1, C. I, s. 
585-604; SOYER, Polat, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısının “Genel Hizmet Sözleşmesi”ne 
İlişkin Bazı Hükümleri Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Devrim ULUCAN’a Armağan, İstanbul 
2008, s. 149-167; GÜNEŞ, Başak; MUTLAY, Faruk Barış, “Yeni Borçlar Kanununun “Genel 
Hizmet Sözleşmesi”ne İlişkin Hükümlerinin İş Kanunu ve 818 Sayılı Kanunla Karşılaştırılarak 
Değerlendirilmesi”, Çalışma ve Toplum, 2011/1, 30, s. 231-288. 
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YBK’nın pazarlamacılık sözleşmesine ilişkin hükümleri ve Kanun 
sistematiği içindeki yeri dikkate alındığında pazarlamacının tacir yardımcısı 
olarak düşünüldüğünü söylemek güçtür6. Kanun koyucunun pazarlamacıyı, 
ticari işletme dışında, işveren ticari işletme sahibi hesabına aracılık eden veya 
işlemler yapan işçi olarak gördüğü anlaşılmaktadır: “Pazarlamacılık sözleşmesi, 
pazarlamacının sürekli olarak, bir ticari işletme sahibi işveren hesabına ve 
işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı 
anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı, işletme sahibi 
işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir” (YBK m. 448). 
Halbuki YBK m. 448 vd hükümleri incelendiğinde pazarlamacının, seyyar 
tüccar memurunun görev ve rolünü ikame ettiği rahatlıkla söylenebilecektir. 
Muhtemelen bu yanılgının sebebi, kanun koyucunun seyyar tüccar memurunun, 
BK sistematiğine uygun olarak “diğer tacir yardımcıları” başlığı altında yer 
verdiği hükümleri kapsamına girdiğini farz ve kabul etmesinden 
kaynaklanmaktadır. Fakat bu sonucun doğru olmadığı kuşkusuzdur. 

Kanun koyucu, bağlı tacir yardımcılarından ticari vekili genel olarak 
“ticari vekil” başlığı altında düzenlemiş (YBK m. 551)7 ve “diğer tacir 
yardımcıları”nı ayrı bir başlık altında düzenlemeyi murad etmiştir. Fakat “diğer 
tacir yardımcıları” başlığı altında düzenlenen hüküm aslında ticari vekile 
ilişkindir (YBK m. 552). Anılan maddeye göre: “Toptan, yarı toptan veya 
perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin görevli veya hizmetlileri, o ticari 
işletme içinde, müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde ve kolayca 
okuyabilecekleri bir biçimde, yazıyla aksine duyuru yapılmış olmadıkça, 
aşağıdaki işlemler için yetkilidirler: 

1. Ticari işletmenin alışılmış bütün satış işlemlerini yapmak. 

2. Yetkili oldukları işlemler hakkında faturaları imzalamak. 

3. Ticari işletmenin alışılmış işlemlerinden doğan borçların ifa 
edilmesine veya bunların hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin ihtar 
veya diğer açıklamaları işletme sahibi adına yapmak; bu nitelikteki ihtar veya 

                                                 
6 Pazarlamacı için, hizmet sözleşmesinin özel bir türü olarak düzenlendiğinden “işçi” (KOÇ, 

Borçlar Kanunu Tasarısının Hizmet Sözleşmesi ile İlgili Yeni Düzenlemeleri, s. 601); faaliyetin 
niteliği dikkate alınarak “bir çeşit gezici acentelik” (AKIN, Murat Yusuf, Türkiye Barolar Birliği 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları, “tartışma kısmı”, Ankara 2008, s. 126) ifadelerinin 
kullanıldığı da görülmektedir.  

7 “Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, 
işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir. 
Bu yetki, işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak, ticari vekil açıkça yetkili 
kılınmadıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, 
dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez”. 
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diğer açıklamaları, özellikle alışılmış işlem dolayısıyla teslim edilmiş mallara 
ilişkin ayıp bildirimlerini ticari işletme adına kabul etmek. 

Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin 
görevli veya hizmetlileri, kendilerine yazıyla yetki verilmiş olmadıkça, işletme 
dışında ve kasa görevlileri atanmışsa, işletme içinde satış bedellerini isteyip 
alamazlar. Bu kişiler, satış bedellerini almaya yetkili bulundukları hâllerde, 
faturaları kapatmaya veya makbuz vermeye de yetkilidirler”8. Görüldüğü gibi 
bu maddede ticari vekilin temsil yetkisinin kısıtlanması, özel yetkili ticari 
vekilin görev ve temsil yetkisinin kapsamı düzenlenmektedir. Hiç şüphesiz 
YBK m. 552 hükmü, tıpkı BK m. 453’te olduğu gibi YBK m. 551’in devamıdır 
ve “diğer tacir yardımcıları”na ilişkin bir düzenleme içermemektedir. 
Dolayısıyla pazarlamacının, ticari işletme organizasyonu içerisindeki yeri ve 
rolü dikkate alındığında hizmet sözleşmesi kapsamında değil “diğer tacir 
yardımcıları” başlığı altında düzenlenmesi daha isabetli olurdu. 

III) Tacir Yardımcısı Olarak Pazarlamacının Rolü 

1. Genel Olarak 

Pazarlamacı, bir ticari işletmenin merkezi dışındaki yerlerde tacir adına 
aracılık eden veya sözleşme yapan kimsedir9. Tacir, işletmesinin merkezi 
dışındaki müşterilere ulaşmak veya satış ve sürüm faaliyetlerini daha farklı 
coğrafyalara genişletmek isterse şube açabileceği gibi risk paylaşabilecek 
acente, tek satıcı gibi bağımsız yardımcılar da atayabilir. Ancak tacir, iş 
yoğunluğu az veya müşteri çevresi sınırlı yerlerde şube açmak gibi masraflı 
yatırımlar yerine pekâlâ pazarlamacı atamak suretiyle satış ve sürüm 
faaliyetlerini yürütebilecektir. 

YBK’nın pazarlamacıya tanıdığı haklar -hapis hakkı, tekel hakkı, ücret 
ve masrafları isteme hakkı gibi- ve yetkiler gözönünde bulundurulduğunda bağlı 
tacir yardımcısı pazarlamacının, bağımsız tacir yardımcısı acenteye benzer 
şekilde düzenlendiği söylenebilecektir. 

“İşletme dışı” (YBK m. 448) ibaresi merkez dışındaki her yeri 
kapsayacak şekilde anlaşılmalıdır. Böylece merkez dışındaki bir mahalleye, il 
veya ilçeye hatta ülkeye pazarlamacı yetkilendirilebilecektir. 

                                                 
8  Ticari vekil hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. MİNELİLER, Zeynep, “Ticari Vekil”, Prof. Dr. 

Fırat ÖZTAN’a Armağan, C. II, Ankara 2010, s. 1467-1488. 
9  Pazarlamacı ayrıca, “bir ücret karşılığında işletme dışında ticari işletme sahibi işveren hesabına 

işlem yapmayı veya yazılı olarak yetkilendirilmişse, bunun adına hukuki işlemler 
gerçekleştirmeyi üstlenen kişi” olarak tanımlanmaktadır (BİLGİLİ, Fatih; DEMİRKAPI, Ertan, 
Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2012, s. 77).  
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Pazarlamacı ile tacir arasındaki ilişki, süreklilik arz edecek niteliktedir. 
Kanun bu durumu “sürekli olarak” ifadesi ile vurgulamıştır. Bu yüzden 
işletmenin merkezi dışındaki yerlerde tacir adına belirli işlemler için 
yetkilendirilen kimse pazarlamacı sıfatını taşımaz. 

2. Pazarlamacı Türü 

A) Genel Olarak 

Pazarlama sözleşmesi, “pazarlamacının sürekli olarak, bir ticari işletme 
sahibi işveren hesabına ve işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına 
aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri 
yapmayı, işletme sahibi işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği 
sözleşmedir” (YBK m. 448). Buna göre Kanunun, yetkilerine göre iki tür 
pazarlamacının varlığını kabul ettiği görülmektedir: Aracı pazarlamacı ve 
sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacı. 

b) Aracı Pazarlamacı 

Kanun esas olarak pazarlamacının, tacirin işletmesi dışındaki iş ve 
işlemler için aracılık etmesi ilkesini benimsemiştir. Taciri temsil yetkisi 
bulunmayan aracı pazarlamacı, işletme dışındaki potansiyel müşterileri bulup 
tacir ile sözleşme yapmalarını temin etmeye yönelik çaba sarf edecektir. 

Aracı pazarlamacı, tacirin sözleşme yapabileceği müşterileri ziyaret 
edecek ve bu kimseleri tacirle sözleşme yapmaya ikna edecek, en azından bu 
yönde gayret gösterecektir. Bilindiği gibi müşteri çevresi, her işletmenin en 
önemli unsurlarından birisidir. Doğal olarak pazarlamacının temel görevi, 
işletmenin merkezi dışındaki yerlerde işletmeye müşteri kazandırmaktır. 
Öyleyse aracı pazarlamacı, sözleşmenin kurulmasını mümkün kılacak tanıtımı 
yapar, gerekli alt yapıyı hazırlar, müşteride oluşabilecek tereddütleri giderir. 
Müşteri, pazarlamacının bu yöndeki faaliyetlerinden tatmin olmuşsa, genellikle 
önceden hazırlanmış tip sözleşmeleri imzalar ve işi pazarlamacıya verir. 
Müşterinin sözleşmeyi imzalaması veya işi pazarlamacıya vermesi icap 
sayılacağından müvekkilin kabul beyanıyla sözleşme kurulmuş olur. 

Kanunda pazarlamacının, sözleşme süresi veya belirli bir süre zarfında 
yapması gereken aracılık faaliyeti sayısı ya da hacmine ilişkin bir açıklık 
bulunmamaktadır. Pazarlama sözleşmesinde kararlaştırılmayan haller için 
“kanun hükümleri ve alışılmış hizmet koşulları” uygulanacaktır (YBK m. 
449/2)10. Bu durumda pazarlamacı, yüklendiği işi özenle yapmak ve tacirin 
haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır (YBK m. 
                                                 
10 Hizmet sözleşmesinin tanımı, unsurları, tarafların hak ve borçları hakkında bkz. YAVUZ, Cev-

det, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2009, s. 435 vd. 
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396/1). Hiç şüphesiz, pazarlama sözleşmesinde pazarlamacının yapması gereken 
aracılık faaliyetinin sayısı veya meblağ olarak tutarının alt sınırı tespit edilmiş 
olabilir. Bu ihtimalde pazarlamacı, bu eşiklere uygun hacim veya sayıda aracılık 
etmekle yükümlüdür. Aksi halde pazarlamacılık sözleşmesinin haklı sebeplerle 
feshi ihtimali gündeme gelebilecektir. Sözleşmede kararlaştırılmamışsa, 
pazarlamacının tayin edilen süre içinde, belirli sayıda aracılık yapması gibi bir 
zorunluluktan söz edilemez. Pazarlamacının borcu, tacirin menfaatleri 
doğrultusunda aracılık faaliyetlerini arttırma yolunda çaba göstermesidir. 

c) Sözleşme Yapma Yetkisine Sahip Olan Pazarlamacı 

Pazarlamacılığın ikinci türünde pazarlamacı, tacir adına “işlem 
yapmaya” yetkili kılınmıştır (YBK m. 449; 452/2). Bu halde pazarlamacı, taciri 
temsil yetkisine sahiptir. Pazarlamacı, yaptığı işlemlerle ilgili “bu işlerin icrası 
için gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri” tacir adına yapmaya 
yetkilidir (YBK m. 452/2). Tacirin menfaatlerini koruma (YBK m. 396/1) ve 
talimatlarına uyma yükümlülüğü (YBK m. 450/2) çerçevesinde pazarlamacı, ifa 
yerini tayin etmeye, gerekli ihbar ve ihtarları yapmaya, kurduğu sözleşmeleri 
değiştirmeye veya feshetmeye yetkili olmalıdır. Ancak Kanunun, “işlerin icrası 
için gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri” yapma iznini, olağan hukuki 
işlem kapsamında değerlendirilebilecek “tahsilât” ve “ödeme günlerini 
değiştirme” yetkisi dışındaki işlemlerle sınırlandırarak “özel yetki” şartına tabi 
tutması pazarlamacının rolünü kısıtlayacaktır. Pazarlamacının tahsil yetkisi 
çerçevesinde yaptığı işlemlerle ilgili “tahsilât” ve “ödeme günlerini değiştirme” 
imkânının “özel yetki” şartına bağlanması, olağan hukuki işlem anlayışını ve 
tacir yardımcısı olarak pazarlamacının fonksiyonunu daraltacaktır. 

Pazarlamacının sözleşme yapma yani taciri temsil yetkisi istisna 
olduğundan, özel yetkiye ihtiyaç görülmüştür (TTK m. 448; 452/2). 
Pazarlamacıya, tacir adına sözleşme yapma yetkisi veriliyorsa, bu yetkinin özel 
olarak ve yazılı şekilde verilmesi gerekir (YBK m. 448; 452/1). 

IV) Pazarlamacı 

1. Tanımı 

Kanun, pazarlama sözleşmesini tanımlamış, pazarlamacıyı ise 
tanımlamamıştır. Pazarlama sözleşmesinin tanımından hareketle pazarlamacıyı, 
merkez veya şube dışında, sürekli olarak işletmenin konusuna giren işlerde tacir 
adına aracılık etmeyi veya yazılı olarak kararlaştırmak şartıyla sözleşme 
yapmayı üstelenen kişi olarak tanımlayabiliriz (YBK m. 448). 

Pazarlama sözleşmesinin tanımındaki “ticari işletme sahibi işveren” 
ibaresi isabetli değildir. Bir ticari işletmeyi işleten kişinin tacir veya işveren 
sıfatı için ticari işletmenin maliki (sahibi) olması şart değildir. Örneğin bir ticari 
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işletmenin ürün (hâsılat) kirasına (YBK m. 357 vd) konu olması durumunda, 
ticari işletme kiracı adına işletildiğinden, malik değil kiracı tacir veya işveren 
sayılır. 

2. Pazarlama Sözleşmesi 

Pazarlama sözleşmesi, “pazarlamacının sürekli olarak, bir ticari işletme 
sahibi işveren hesabına ve işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına 
aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri 
yapmayı, işletme sahibi işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği 
sözleşmedir” (YBK m. 448). Pazarlama sözleşmesi, sözleşmenin süresi, sona 
ermesi, pazarlamacının yetkileri (aracılık veya işlem yapma) ve çalışma 
koşulları, işlem yapma yetkisinin kapsamı, ücret ve masrafların nasıl ödeneceği, 
uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme gibi hususları içerir (YBK m. 449; İBK 
m. 347a). Sözleşmede belirlenmeyen konularda başta YBK olmak üzere diğer 
kanun hükümleri (MK, YTK, HMK, İşK gibi) ve alışılmış hizmet koşulları 
uygulanacaktır. 

Bilindiği gibi hizmet sözleşmesi, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça 
özel bir şekle bağlı değildir (YBK m. 394/1). Pazarlamacılık sözleşmesini 
hizmet sözleşmesinin özel bir türü olarak gören kanun koyucu, pazarlamacılık 
sözleşmesinin şekline açıklık getirmemiştir. YBK m. 449’ün gerekçesinde, 
“Tasarının 448 inci maddesindeki tanımda, pazarlamacının her türlü işlemi 
yapabilmesi, yazılı anlaşmanın varlığına bağlanmıştır” denmekle birlikte madde 
metninde pazarlamacılık sözleşmesinin şekline ilişkin bir kısıtlama 
bulunmamaktadır. 

Sözleşmede bulunması gereken unsurların (YBK m. 449), sözleşme 
yapma yetkisinin varlığını ve kapsamını tespit edebilmek için pazarlama 
sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir. Gerçekten “anlaşmada belirtilen 
işlemleri yapma” (YBK m. 448), “talimatta öngörülen fiyatlara ve diğer işlem 
koşullarına” uyma zorunluluğu (YBK m. 450/2), kendi müşteri çevresiyle işlem 
yapan pazarlamacının garanti yükümlülüğü (YBK m. 451/2), “aksine yazılı 
anlaşma olmadıkça pazarlamacı(nın), sadece işlemlere aracılık etmeye yetkili” 
olması hususları dikkate alındığında yazılı anlaşmanın yetkinin kullanılması ve 
ispatı bakımından önemli bir amaca hizmet ettiği açıktır. Bu yüzden Kanun, her 
ne kadar pazarlama sözleşmesinin geçerliliğini bir şekil şartına tabi tutmasa da 
gerek aracı pazarlamacılık gerekse sözleşme yapma yetkisine sahip 
pazarlamacılık sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması bir gerekliliktir. Ayrıca 
pazarlamacının faaliyet alanına ilişkin yetkinin (YBK m. 453/1), komisyon 
hakkının (YBK m. 454/2), tazminat ödeme yükümlülüğünün (YBK m. 456/1), 
harcamaların karşılanması (YBK m. 457/1) ve garanti yükümlülüğünün (YBK 
m. 451/3) şartları, içeriği veya sınırlarının belirlenmesinde yazılı anlaşma kaydı 



Metin TOPÇUOĞLU 
 

36 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011  

aranmaktadır. Sözleşmede bulunması gereken asgari unsurlar ve temsil 
yetkisinin yazılı olması şartı başta olmak üzere yukarıda işaret edilen diğer 
gereklilikler, pazarlama sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmasını zorunlu 
kılacaktır11. 

3. Pazarlama Sözleşmesinin Niteliği 

Pazarlama sözleşmesi, kanunun sistematiği bakımından hizmet 
sözleşmesinden hemen sonra düzenlemiştir. Dolayısıyla kanun koyucunun 
pazarlama sözleşmesini, hizmet sözleşmesinin özel bir türü olarak kabul ettiğini 
söyleyebiliriz. 

Aracı pazarlamacı için pazarlama sözleşmesinin hizmet sözleşmesi 
şartları çerçevesinde muamele görmesi doğrudur. Tacirin emir ve talimatı 
altında, işletmenin merkez veya şubesi dışındaki yerlerde aracılık faaliyetlerini 
yürüten aracı pazarlamacının taciri temsil yetkisi yoktur. Sözleşme yapma 
yetkisine sahip pazarlamacının ise vekâlet veya temsil yetkisi bağı göz ardı 
edilemez12. Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya 
işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir (YBK m. 502/1). Vekâlet sözleşmesi 
genellikle temsil yetkisini de içerir; fakat vekâletin her zaman temsil yetkisini 
içerdiğini söylemek mümkün değildir. Bilindiği gibi vekâlet bir sözleşmedir ve 
maddi fiilleri (hizmet, iş gibi) veya hukuki işlemlerin yapılmasını konu edinir. 
Hâlbuki temsil yetkisi tek taraflıdır ve bir kimse adına veya hesabına hukuki 
işlemler yapılması ile ilgilidir. Bu yüzden vekâlet geneldir, adeta boşluk 
dolduran bir müessesedir ve niteliklerine uygun düştüğü ölçüde kanunda 
düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır (YBK m. 502/2). 
Dolayısıyla hem BK’nın hem de YBK’nın temsilin özel türlerini oluşturan bağlı 
tacir yardımcıları ticari mümessil ve ticari vekili vekâlet ilişkilerinden sonra 
düzenlemesi yerindedir. 

Pazarlama sözleşmesine uygulanacak hüküm bulunmayan hâllerde, 
kanun ve hizmet sözleşmesi genel hükümlerinin (YBK m. 393-447) 
uygulanması kabul edilmiştir (YBK m. 449/2). Gerçekten, sözleşme yapma 
yetkisine sahip pazarlamacının temsil yetkisine sahip olması, vekâlet sözleşmesi 
hükümleri çerçevesinde yetkilendirilebilmesi ihtimalinin varlığı karşısında, 
uygulanacak hükümlerin hizmet sözleşmesi ile sınırlandırılması doğru ve yeterli 
olmayacaktır. Hal ve şartlara göre sözleşme yapma yetkisine sahip 
pazarlamacıya hizmet sözleşmesinden başka vekâlet sözleşmesi hükümlerinin de 
uygulanması ihtiyacı doğabilecektir. 

                                                 
11 Aksi yönde bkz. KARAHAN, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Konya 2011, s. 313. 
12 Müvekkil, vekile hukuki işlem yapma yetkisi vermişse doğal olarak vekilin temsil yetkisine de 

sahip olması gerekir. Bkz. TANDOĞAN, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, s. 394. 
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4. Pazarlama Sözleşmesinin Unsurları 

Pazarlama sözleşmesinin unsurları esas olarak YBK m. 448 hükmü 
çerçevesinde belirlenebilecektir. Anılan hükme göre pazarlama sözleşmesi, 
“pazarlamacının sürekli olarak, bir ticari işletme sahibi işveren hesabına ve 
işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı 
anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı, işletme sahibi 
işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir”. 

Pazarlama sözleşmesinin unsurlarını YBK m. 448-460 hükümlerinden 
hareketle şu şekilde tespit edebiliriz: 

a) Tacire Bağlılık 

Pazarlamacı tacirin bağlı yardımcılarındandır. Bağlılıktan maksat 
pazarlamacının, tacirin gözetimi ve denetimi altında onun talimatlarına uygun 
olarak faaliyet göstermesidir13. Dolayısıyla pazarlamacının çalışma politikasını, 
şartlarını mesaisini tacirden bağımsız olarak belirleyebilmesi mümkün değildir. 
Bağımlılık, hizmet sözleşmesini, diğer iş görme sözleşmelerinden ayırt etmeye 
yarayan temel unsurdur14. 

Pazarlamacının, işletmenin merkez veya şubeleri dışındaki coğrafyada 
yetkilendirilmesi tacire bağlılık esasını değiştirmez. Pazarlamacı, işletme 
dışındaki yerlerde aracılık ederken veya sözleşme yapma yetkisini kullanırken 
kural olarak tacirin talimatları dışına çıkamaz (YBK m. 450). Yine 
pazarlamacının, aynı zamanda başka tacirler hesabına çalışması ihtimalini de bu 
doğrultuda değerlendirmek gerekir. Pazarlamacı, sözleşmede tanımlanan iş veya 
işlemleri, tacirin talimatları doğrultusunda yerine getirecektir. Aksi 
kararlaştırılmadıkça pazarlamacı, başka tacirler hesabına iş veya işlemler 
yapamaz. Tacirin izni ve talimatlarına uyma yükümlülüğünü engellememek 
şartıyla pazarlamacı, diğer kimseler hesabına çalışabilecektir (YBK m. 457/1). 

b) Süreklilik 

Pazarlamacı, sürekli olarak, tacir adına aracılık etmeyi veya belirli 
işlemleri yapmayı üstlenir. Sadece belirli veya sınırlı sayıdaki iş ya da işlemleri 
yapmak üzere yetkilendirilen kişi pazarlamacı olamaz. Bu kimseler, taraflar 
arasındaki ilişkinin niteliğine göre ya tellal [simsar, (YBK m. 520-525)], vekil 

                                                 
13 Hizmet sözleşmesinin bağımlılık unsuru hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku, Ankara 2008, s. 262 vd. 
14 AKKURT, Sinan Sami, “Türk Özel Hukukunda İş Sözleşmesi ile Eser Sözleşmesinden 

Kaynaklanan Başlıca Yükümlülükler ve Anılan Sözleşmelerin Ayırt Edilmesi” Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 10, S:2, 2008, s. 18, 19 ve dipnotlarda zikredilen diğer 
yazarlar. 
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(YBK m. 502-514) veya komisyoncu (YBK m. 532-546) olarak 
nitelendirilecektir. 

Süreklilik unsuru açısından sözleşmenin, belirli süreli veya belirsiz ya 
da kısmi süreli (YBK m. 393/2) olması arasında fark yoktur. Ayrıca süreklilik 
niyetiyle başlanan ilişkinin, sonradan pazarlama sözleşmesinin feshine ilişkin 
ilkelere göre sona erdirilebilmesi mümkündür. 

c) Ticari İşletmenin Merkez Veya Şubesi Dışındaki Yerlerde Faali-
yet Göstermesi 

Pazarlamacının bağlı tacir yardımcıları içindeki rolü, ticari işletmenin 
merkez veya şubesi dışındaki yerlerde faaliyet göstermek üzere 
yetkilendirilmesidir. Bu açıdan pazarlamacı, seyyar tüccar memurunun rolünü, 
aracılık ve sözleşme yapma faaliyetleri çerçevesinde ikame eden bir 
yardımcıdır. 

Pazarlamacı, işletmenin satış ve sürüm faaliyetlerini, tacirin verdiği 
yetki doğrultusunda, farklı coğrafi alanlarda veya müşteri çevrelerinde yürüten 
yardımcıdır. İşletmenin merkez veya şubesinde tacir adına iş veya işlem yapan 
kimseler pazarlamacı olarak nitelendirilemez. 

d) Tacir Adına Aracılık Edilmesi Veya Sözleşme Yapılması 

YBK, pazarlamacının iki türünü kabul etmiştir: Aracı pazarlamacı ve 
sözleşme yapma yetkisine sahip olan pazarlamacı. Kanun kural olarak 
pazarlamacının aracılık etmesini esas almıştır. Aksi yazılı olarak 
kararlaştırılmadıkça pazarlamacı, sadece işlemlere aracılık etmeye yetkilidir. 

Taraflar, yazılı olarak kararlaştırmak şartıyla pazarlamacıya temsil 
yetkisi de verebilir. Temsil veya işlem yetkisi, tacir adına yapılan işlerin icrası 
ve sonuçlandırılması için gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri kapsar 
(YBK m. 452)15. 

e) Ücret 

Süreklilik arz eden aracılık veya sözleşme yapma faaliyetlerinin ücret 
karşılığında icra edilmesi şarttır. Ücret, pazarlamacının performansından16 
bağımsız olarak düzenli ve sabit bir miktar olarak kararlaştırılabilir. Ayrıca 
tarafların, ücret olarak, pazarlamacının performansını dikkate alacak şekilde, 

                                                 
15 Bkz. BİLGİLİ; DEMİRKAPI, Ticaret Hukuku Bilgisi, s. 77. 
16 Performans değerlendirme sistemi hakkında bkz. AKI, Erol; DEMİRBİLEK, Tunç, “Performans 

Değerlendirme Sistemi ve Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi”, Prof. Dr. 
Ali GÜZEL’e Armağan, C. I, İstanbul 2010, s. 5-23. 
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sabit bir miktarla birlikte komisyon veya sadece komisyon takdir etmelerinin 
önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır (YBK m. 454, 455)17. 

V) Atanması 

Pazarlamacı, işletmeyi kendi adına işleten tacir tarafından atanır. Aynı 
zamanda işletmenin “konusuna”18 giren hemen her türlü işlemi tacir adına 
yapabilen ticari mümessilin de pazarlamacı atayabilmesini kabul etmek gerekir. 
Ticari mümessil bu anlamda, işletmenin dışındaki yerlerde aracılık etmek veya 
işlemler yapmak üzere hem aracı pazarlamacı hem de sözleşme yapma yetkisine 
sahip pazarlamacı yetkilendirebilecektir. 

Kanunda aracı pazarlamacının ve sözleşme yapma yetkisine sahip 
pazarlamacının atanma şekline ilişkin açık bir hüküm yoktur. Kanun aracı 
pazarlamacıyı esas kabul etmiş, pazarlamacının tacir adına sözleşme 
yapabilmesi için “yazılı anlaşma” şartını aramıştır (YBK m. 452/1). Bu yüzden 
ilk bakışta aracı pazarlamacının atanmasında şekil şartı aranmayacağı, sözleşme 
yapma yetkisine sahip pazarlamacının ise yazılı şekilde atanması gerektiği 
söylenebilir. Ne var ki Kanunun, pazarlama sözleşmesinde bulunması gereken 
unsurlara işaret eden YBK m. 449 hükmü dikkate alındığında pazarlamacılık 
faaliyetlerinin iki türünü de (aracılık ve sözleşme yapma yetkisi) konu edinen 
pazarlama sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmasının zorunluluk arz ettiği 
sonucuna ulaşılabilecektir19. Ayrıca Kanunun, “yazılı anlaşma varsa” (YBK m. 
448), “aksine yazılı anlaşma olmadıkça” (YBK m. 452/1) ifadelerinden aksini 
düşünmek mümkün görünmemektedir. Ancak “tanım” ve “yetki” başlığı altında 
zikredilen “yazılı anlaşma” ibareleri “yazılı yetki” olarak kabul edilmelidir. Zira 
temsil, tek taraflı bir yetkidir, maddi fiilleri de kapsayan vekâletten farklı olarak 

                                                 
17 Bkz. BİLGİLİ; DEMİRKAPI, Ticaret Hukuku Bilgisi, s. 78. 
18 Ticari mümessil, kanundaki istisnalar (YBK m. 548/2, 549) dışında, tıpkı tacirin kendisi gibi 

işletmenin konusuna giren her türlü işlemi yapmaya yetkilidir. Örneğin avukat sıfatını taşımasa 
bile ticari mümessil, tacir adına dava açabileceği gibi açılmış davalarda tacir adına savunma 
yapabilir. Bu doğrultuda sulh, tahkim, davadan feragat gibi işlemleri de tacir adına yapmaya 
yetkili olduğundan kuşku duyulmaz.  

BK m. 450/1’de olduğu gibi YBK m. 548/1’de ticari mümessilin (ticari temsilci), işletme sahibi 
adına işletmenin amacına (gayesine) giren her türlü işlemleri yapmaya yetkili saymıştır. 
İşletmenin nihai amacının kar elde etmek olduğu düşünülürse, ticari mümessilin her şeyi 
yapabilme yetkisine sahip olduğu sonucunu kabul etmek gerekir ki bu sonucun isabetli 
olmayacağı açıktır. Ticari mümessil yetkilerini “işletme konusu” ile sınırlı olarak 
kullanabilmelidir. Ayrıca bkz. KARAHAN, Ticari İşletme Hukuku, s. 302, 303. 

19 Aksi düşünce için bkz. BİLGİLİ; DEMİRKAPI, Ticaret Hukuku Bilgisi, s. 78. 
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anlaşmaya ihtiyaç yoktur20. Bu yüzden pazarlamacının sözleşme yapma 
yetkisinden söz edebilmek için tacirin yazılı yetki belgesi vermesi gerekir. 

Temsil yetkisi, pazarlama sözleşmesi ile birlikte verilebileceği gibi 
sonradan da verilebilir. Öyleyse aracı pazarlamacıya sonradan yazılı yetki ile 
sözleşme yapma yetkisi verilebilecektir. 

VI) Temsil Yetkisinin Kapsamı 

1. Aracı Pazarlamacının Yetkisinin Kapsamı 

Kural olarak pazarlamacı, işletmenin merkez veya şubesi dışında satış 
veya sürüm faaliyetleri için aracılık etmeye yetkilidir (YBK m. 452/1). Temsil 
yetkisi bulunmadığı için aracı pazarlamacının aracılık ettiği faaliyetlerle ilgili 
hukuki işlemleri sonuçlandırma, tacir adına yapma yetkisi yoktur. 

Aracı pazarlamacı, ulaştığı işletme dışındaki potansiyel müşterileri tacir 
ile buluşturacak, uzlaştırmaya gayret edecek, buluşmanın sözleşme ile 
sonuçlanması için çaba sarf edecektir. Tacir, pazarlamacının bulduğu müşteri ile 
sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir. Müşteri ile tacirin buluşmasının 
sözleşme ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı pazarlamacının sorumluluğunda 
değildir. Pazarlamacının sorumluluğu, tacirin talimatları doğrultusunda işletme 
dışındaki müşterileri ziyaret etmek, satış ve sürüm faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmek, bu kimseleri tacir ile bir araya getirip uzlaşmaları için çaba 
göstermekten ibarettir. Sözleşmenin tacire veya müşteriye ilişkin sebeplerle 
kurulamamış olması pazarlamacının ücret hakkını etkilemez. Pazarlamacı, 
düzenli olarak işletme dışındaki müşterileri ziyaret etmek ve tacir ile buluşturup 
sözleşme yapmalarını temin etmek için gayret göstermekle yükümlüğünü yerine 
getirmiş olur. 

Pazarlamacı, kural olarak, sözleşme kurulduktan sonra tacirin veya 
müşterinin borca aykırı davranışlarından sorumlu tutulamaz. Kanun açıkça 
pazarlamacının, bulduğu müşterilerin sözleşmeye aykırı davranışlarından 
sorumluluğunu veya alacağın tahsili için yapılacak masrafları kısmen ya da 
tamamen karşılamasını öngören anlaşmaları hükümsüz saymıştır (YBK m. 
451/1). Fakat sigortacılık alanındaki aracılık faaliyetleri için istisnai bir hüküm 
kabul edilmiştir. Buna göre yazılı olarak kararlaştırılmak kaydıyla, sigorta 
sözleşmelerine aracılık eden pazarlamacının, prim borcunun tamamen veya 
kısmen ödenmemesi sebebiyle primin tahsili için yapılan dava veya takip 
masraflarının en fazla yarısına katlanmasını konu edinen şartlar geçerlidir. 

                                                 
20 Ayrıca bkz. CİHAN, Hulki, “Temsil İlişkisinde Yetkilendirmenin Yürürlükteki BK ve 6098 s. 

Yeni BK’ya Göre Karşılaştırmalı İncelenmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 85, S: 3, Y: 2011, s. 
86-90. 
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2. Sözleşme Yapma Yetkisine Sahip Pazarlamacının Yetkisinin 
Kapsamı 

Sözleşme akdetmeye yetkili kılınan pazarlamacı, işletme dışında ziyaret 
ettiği müşterilerle tacir adına satış ve sürüm faaliyetleriyle ilgili hukuki işlemler 
yapabilecektir. Sözleşme akdetmeye yetkili kılınan pazarlamacı, bu işlerin icrası 
için gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri yapabilecektir: “Pazarlamacı, 
işlem yapmaya yetkili kılınmışsa yetkisi, bu işlerin icrası için gereken bütün 
olağan hukuki işlem ve fiilleri kapsar” (YBK m. 452/2). Ancak pazarlamacının, 
tacir adına yaptığı sözleşmelerin borçlusu olan müşterilerinden tahsilât yapması 
ve borcun ödeme günlerini değiştirmesi özel yetki şartına bağlanmıştır (YBK m. 
452/2). 

Pazarlamacı, “olağan hukuki işlem ve fiil” kapsamında öncelikle yaptığı 
sözleşmelerle ilgili her türlü ihbar, ihtar ve protesto gibi işlemleri tacir adına 
yapmaya veya kabule yetkilidir. İşletmenin merkezi veya şubesi dışında satış ya 
da sürüm işlemleri için yetkili kılınan pazarlamacının sözleşmenin ifa aşaması 
ve ifa edilmemesinin sonuçları ile ilgili olağan sayılabilecek hukuki işlemleri 
yapabilecektir. Şu halde pazarlamacının, edimin taşınması, teslimi, muhafaza 
edilmesi gibi işlem ve fiiller dâhil müşterinin temerrüdü halinde, temerrüde 
ilişkin bütün işlemleri yapabilmesi gerekir. 

YBK m. 452/2, pazarlamacının, tacir adına, özel yetkiye bağlı “tahsilât” 
ve “ödeme günlerinin değiştirilmesi” imkânları dışında, “işlerin icrası için 
gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri” yapabilmesi anlayışını 
benimsemiştir. Bu durumda “işlerin icrası için gerekli olağan işlem ve fiiller” 
kriteri önem taşımaktadır. Bu ilkeye göre pazarlamacı, genel olarak, özel yetkiye 
bağlı işlemler ve olağanüstü işlemler dışındaki bütün işlem ve fiillerde yetkili 
görülecektir. Öyleyse “olağan işlem ve fiiller” ibaresinin çerçevesini çizmek 
bakımından pazarlamacının sözleşme yapma yetkisinin konusu ve kapsamı 
belirleyici olacaktır. 

Sözleşme konusu edimin ifası amacına hizmet edecek ve tarafları, 
sözleşme ile ulaşmak istedikleri hedefe götürecek bütün işlemleri “olağan işlem” 
olarak kabul etmek mümkündür. Buna karşılık ifa amacı dışında kalan ve 
sözleşmenin sona erdirilmesi ile sonuçlanacak işlemler olağanüstü işlem 
olmalıdır. Sözleşmenin feshi, sözleşmeden dönme ve ibra21 gibi halleri 
olağanüstü işlem olarak nitelendirebiliriz. Bilindiği gibi alacaklı, sözleşme 
konusu edimi haklı bir sebep olmaksızın kabul etmekten kaçınırsa temerrüde 
                                                 
21 İbra, tarafların anlaşarak aralarındaki borcu kısmen veya tamamen sona erdirmeleridir. Borcu 

doğuran işlem kanunen veya taraflarca şekle bağlanmış olsa bile ibra şekle bağlı değildir (YBK 
m.132). Ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2008, 
s. 1221 vd. 
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düşmüş olur: “Yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, 
haklı bir sebep olmaksızın onu kabulden veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi 
için kendisi tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçınırsa, 
temerrüde düşmüş olur” (YBK m. 106/1). Buna göre pazarlamacı, hasar ve 
giderleri alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği edimi tevdi ederek 
borcundan kurtulabilir. Pek tabii tevdi yerini ifa mahallindeki hâkim 
belirleyeceğinden pazarlamacı tevdi ile bağlantılı bütün işlemleri 
sonuçlandırabilecektir. Özellikle ticari mallar bakımından pazarlamacı, hâkim 
kararı olmadan da edimi bir ardiyeye tevdi edilebilecektir (YBK m. 107). 

Niteliği veya işin özelliği edimin tevdi edilmesine uygun değilse (teslim 
edilecek şeyin bozulabilir olması; bakımının, korunmasının, tevdi edilmesinin 
önemli miktarda masrafa yol açması) pazarlamacı, alacaklıya ihtarda 
bulunduktan sonra hâkimin izni ve açık artırma yoluyla edimi sattırıp bedelini 
tevdi edebilir (YBK m. 108/1). İşte ticari satımlarda pazarlamacı alıcının 
temerrüde düşmesi halinde tevdi yoluna gitmeksizin doğrudan malın satışına 
izin verilmesini mahkemeden isteyebilir. Satışın açık artırma yoluyla veya bu 
işle yetkilendirilen bir kişi aracılığıyla yapılmasına mahkeme karar verecektir. 
Pazarlamacı isterse satış için yetkilendirilen kişi, satışa çıkarılacak malın 
niteliklerini bir uzmana tespit ettirir. Satış giderleri satış bedelinden çıkarıldıktan 
sonra artan para, takas hakkı saklı kalmak şartıyla, pazarlamacının tarafından 
alıcı adına bir bankaya ve banka bulunmadığı takdirde notere bırakılabilir (YTK 
m. 23/1.c). Nihayet YBK m. 108/2’den doğan yetki sebebiyle teslim edilecek 
şey, borsada kayıtlı, piyasa fiyatı belli veya yapılacak gidere oranla değeri az ise 
satışın açık artırma yoluyla yapılması zorunlu değildir. Hâkim, önceden ihtarda 
bulunma koşulunu aramaksızın satışa izin verebilir. 

Müşterilerden tahsilât (zahlungen), özel yetki şartına bağlandığından 
pazarlamacı, para alacaklarının tahsilinde yetkili değildir. Özel yetki dendiğine 
göre pazarlamacının yazılı anlaşma veya ayrıca sonradan yazılı şekilde tahsilât 
için yetkilendirilmesi gerekir. Tahsilât, para borçlarının alacaklıya ifasıdır. 
Dolayısıyla “işlerin icrası için gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiiller” 
yetki kapsamına girdiğinden, para borcu dışındaki edimler için pazarlamacının 
edimi kabul etmeye yetkili sayılmasında tereddüt etmemek gerekir. Zira kanun 
koyucu, para borcu dışındaki verme (teslim) borçlarını özel yetki şartına 
bağlamak istese idi pekâlâ para borçlarını da kapsamına alan “edim” ifadesini 
kullanabilirdi. 

Pazarlamacı, tahsilât yetkisine sahip ise sözleşme konusu para borcunun 
ödenmemesi durumunda tacir adına dava ve takip yoluna başvurabilmelidir. 
Gerçekten, “işletmenin amacına giren her türlü işlemleri yapmaya yetkili” (YBK 
m. 548/1) sayılan ticari temsilci, YBK m. 548/2 ve 549, avukat sıfatını taşımasa 
bile ticari işletmenin konusuna giren işlerde taciri mahkemelerde temsil edebilir. 
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Şüphesiz, işletmenin konusuna giren olağan – olağanüstü işlemleri yapmaya 
muktedir ticari temsilciye göre işletmenin merkezinin veya şubesinin dışında 
işlemler yapmak üzere atanan pazarlamacı sınırlı bir yetkiye sahiptir. Ancak 
kanun koyucu pazarlamacıyı, “işlerin icrası için gereken bütün olağan hukuki 
işlem ve fiilleri” yapmakla yetkilendirdiğinden, para borcunun tahsili için 
gerektiğinde dava ve takibe ilişkin usul işlemleri yapabilmesi kabul edilmelidir. 
Şu halde dava açmak ve açılan davalarda taciri savunmak gibi usul işlemleri 
dâhil, pazarlamacının tacir adına yetkilendirildiği işlemlerin ifa ile sonuçlanması 
amacına hizmet edebilecek işlem ve fiilleri yapabileceği söylenebilir. Fakat 
pazarlamacının, sonuçları itibarı ile olağanüstü işlem kapsamına girecek, sulh, 
feragat, tahkim gibi işlemlerde yetkisi bulunmayacaktır. 

Tahsil yetkisi, pazarlamacıya borcu sona erdirecek tasarruflarda 
bulunma yetkisi vermez. Bu anlamda pazarlamacı, müşteriyi ibra edemez. Fakat 
pazarlamacı, tahsil dışında, ayrıca yetkilendirilmişse para borcu ile aynı 
kapsamda değerlendirilebilecek veya sözkonusu borç yerine (ikame) farklı 
edimleri kabul edebilir. Yenileme (tecdit)22 ve takas23 bu doğrultuda 
değerlendirilebilecektir. 

Tahsil ve ödeme günlerini değiştirme yetkisine sahip pazarlamacı, tahsil 
işlemini güçlendiren veya kapsamını genişleten tasarruflarda bulunabilecektir. 
Pazarlamacı, mevcut para borcu için kambiyo senedi, yeni bir alacak senedi 
veya şahsi yahut ayni teminat (rehin, kefalet gibi) kabul edebilir. 

Sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacının, müşterilerin 
ödememelerinden veya diğer yükümlülüklerini ifa etmemelerinden sorumlu 
olacağına ya da alacağın tahsili için yapılacak masrafları tamamen veya kısmen 
karşılayacağına ilişkin şartlar hükümsüzdür. Buna karşılık kendi müşteri 
çevresiyle işlem yapan ve ayrıca ek komisyon hakkına sahip pazarlamacının, 
yazılı olarak kararlaştırmak kaydıyla, müşterilerinin borçlarını ifa etmemesi 

                                                 
22 Yenileme, tarafların, açıkça kararlaştırmak şartı ile aralarındaki mevcut borcu sona erdirerek yeni 

bir borç meydana getirmeleridir. Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması 
veya yeni bir alacak senedi ya da yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi, tarafların açık yenileme 
iradeleri olmadıkça yenileme sayılmaz (YBK m. 133). Ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, s. 1214 vd; KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, Ankara 2007, s. 623 vd. 

23 Takas, karşılıklı ve muaccel olmuş aynı cinsten (para veya özdeş diğer edimler) alacakların azı 
tutarında çoğundan düşülerek borcun, bu miktar kadar sona erdirilmesidir. Alacaklardan biri 
çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir. Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas 
edilebileceği anda henüz zamanaşımına uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir (YBK m. 
139). Ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 1225 vd; 
KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 633 vd. 
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durumunda, işverenin her bir işlemde uğrayacağı zararın azami dörtte birini 
karşılamayı üstlenmesi mümkündür (YBK m. 451/1, 2)24. 

VII) Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 

Kanun, kural olarak pazarlamacının işletme merkezi veya dışındaki 
yerlerde tacir adına aracılık faaliyetlerini yürütmesini esas almıştır. Tacir, 
aracılık faaliyetleri dışında pazarlamacıya temsil yetkisi verecekse yazılı yetkiye 
[anlaşmaya (YBK m. 452/1)] ihtiyaç vardır. Temsil yetkisi, atanma sürecinde 
verilebileceği gibi sonradan da verilebilir. 

Pazarlamacı, ticari işletmenin merkez veya şubesi dışında tacir adına ya 
aracılık edecek ya da sözleşmeler akdedecektir. Sözleşme için yetkilendirilen 
pazarlamacı, sözleşmelerin icrasına yönelik bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri 
yapabilecektir. Aracı ve sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacının 
yetkileri istenildiği gibi kısıtlanabilir. Herhangi bir sicile tescil veya ilan şartı 
yoktur. Ancak her iki tür pazarlamacı, işletme dışında faaliyet gösterdiği için 
yetkiyi kısıtlayan işlemlerin yazılı olması şarttır. Buna göre pazarlamacının 
yetkilerinin kısıtlanmasına ilişkin esasları şu şekilde sıralayabiliriz: 

a. Her iki tür pazarlamacının işletme merkezi veya şubesi dışında tacir 
adına aracılık edeceği veya sözleşme yapacağı coğrafi alan tespit edilebilir. 
Aracı pazarlamacı ve sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacı bu alan 
dışında faaliyet gösteremeyecektir. 

b. Her iki tür pazarlamacının faaliyetlerini yürütebileceği müşteri 
çevresi kısıtlanabilir. Örneğin pazarlamacının yetkisi, bir şehirdeki havalimanı 
veya üniversite, fakülte ya da yüksekokullarda okuyan öğrencilere 
hasredilebilecektir. 

c. Pazarlamacıya sözleşme yapma yetkisi verilmişse sözleşmenin esaslı 
unsurları (fiyat, vade farkı, edimin türü, niteliği gibi) veya ikinci derecedeki 
unsurlarının (taksit, ifa yeri, ifa masrafları, sigorta gibi) çerçevesi tacir 
tarafından tespit edilebilir. 

d. Sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacının tahsil yetkisi 
kısıtlanabilir veya kaldırılabilir. 

e. Pazarlamacının ifa zamanını belirleme, değiştirme veya ek süre 
tanıma yetkisi kaldırılabilir. 

 

                                                 
24 Ticari mümessil, ticari vekil ve seyyar tüccar memurunun temsil yetkisinin kapsamı için bkz. 

İNCEOĞLU, M. Murat, Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, İstanbul 2009, s. 170-198. 
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VIII) Temsil Yetkisinin Aşılması 

Pazarlamacının yetkisini aşarak yaptığı hukuki işlemlerin akıbeti, 
YBK’nın yetkisiz temsil ve vekâlete ilişkin hükümlerine göre belirlenecektir. 
Öncelikle pazarlamacının, yetkisinin sona ermiş olduğunu bilmeden yapmış 
olduğu hukuki işlemler, taciri veya haleflerini bağlayacaktır. Fakat üçüncü 
kişilerin, yetkinin sona ermiş olduğunu bildikleri durumlarda, bu sonuç geçerli 
değildir (YBK m. 45; 514). 

Pazarlamacının, yetkilerini aşarak müşterilerle yaptığı hukuki işlemler, 
yetkisiz işlemi onaması şartıyla taciri bağlar. Yetkisiz işleme taraf olan müşteri, 
tacirden, uygun bir süre içinde bu hukuki işlemi onayıp onamayacağını 
bildirmesini isteyebilir. Verilen süre içinde tacir, yetkisiz işleme icazet vermez 
ise müşteri, bu işlemle bağlı olmaktan kurtulur (YBK m. 46). 

Tacir, yetkisiz işleme açık veya örtülü olarak icazet vermemişse 
müşteri, işlemin geçersiz olmasından doğan zararının giderilmesini 
pazarlamacıdan talep edebilecektir. Pazarlamacı, ancak işlemin yapıldığı sırada 
müşterinin, kendisinin yetkisiz olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat 
ederek sorumluluktan kurtulabilir. Yetkisiz işlemi yapan pazarlamacının kusurlu 
olması ve hakkaniyetin gerektirmesi şartıyla aynen ifa dâhil müspet veya menfi 
zararların giderilmesi de istenebilir (YBK m. 46)25. 

IX) Hakları 

1. Tekel (İnhisar) Hakkı 

Tacir, pazarlamacıya belirli bir coğrafi alan veya müşteri çevresi tahsis 
etmişse, aksi kararlaştırılmadıkça, pazarlamacı sözkonusu coğrafi alan veya 
müşteri çevresinde tekel hakkına sahiptir26. Şu halde pazarlamacıya belirli bir 
coğrafi alan veya müşteri çevresi tahsis edilse bile aksi yazılı şekilde 
kararlaştırılarak aynı faaliyet alanı için başkaca pazarlamacılar atanabilecektir. 

Tekel hakkı bakımından pazarlamacının, aracı veya sözleşme yapma 
yetkisine sahip olması arasında fark yoktur. Tacir, aynı coğrafi alan veya 
müşteri çevresi için başka pazarlamacı yetkilendiremez. Kanun koyucu bu 
durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Pazarlamacıya belirli bir pazarlama 
alanında veya belirli bir müşteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi verilmiş 
ve aksine yazılı anlaşma da yapılmamışsa işveren, başkalarına aynı alan veya 

                                                 
25 Yetkisiz temsil ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, s. 410-417; KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 172-174; 
İNCEOĞLU, Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, s. 355 vd. 

26 Tekel hakkı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. TOPÇUOĞLU, İnhisar (Tekel) Kaydı içeren 
Acentelik, Tek Satıcılık ve Franchising Sözleşmelerinde Aktif ve Pasif Satışlar, s. 5-25.  
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çevrede faaliyette bulunma yetkisi veremez; ancak, kendisi üçüncü kişilerle 
işlem yapabilir” (YBK m. 453/1). 

Tekel hakkı kapsamında tacir, aynı yer veya müşteri çevresi için iki ya 
da daha fazla sayıda pazarlamacı yetkilendirmek istiyorsa ya bu hakkını 
sözleşmede açıkça saklı tutmalı yahut sonradan yetkili pazarlamacının yazılı 
iznini almalıdır. Ancak Kanun, pazarlamacıya karşı tacirin elini güçlendirmiştir. 
Tacir, pazarlama sözleşmesinin faaliyet alanı veya müşteri çevresine ilişkin 
kaydını tek taraflı değiştirebilir (YBK m. 453/2). Bu hükmün, tacire tek taraflı 
olarak tekel hakkını bertaraf etme yetkisi vermeyeceği, sadece haklı gerekçelere 
binaen sözleşmenin pazarlama alanının (coğrafi bölge veya müşteri çevresi) 
daraltılması veya genişletilmesi gibi değişikliklere açık kapı bıraktığı düşüncesi 
savunulabilir27. Her iki ihtimalin pazarlamacı açısından sonuçlarının aynı 
olduğu dikkate alınırsa, tazminat ödeme ve sözleşmenin feshine ilişkin 
sonuçlara katlanma yükümlülüğünü göze alan tacirin, pazarlama sözleşmesinin 
tekel hakkına ilişkin şartlarını doğrudan değiştirebilme hakkına sahip olduğunu 
kabul etmek gerekir. 

Pazarlamacıya tekel hakkı tanınsa bile tacir, münhasır bölge 
kapsamındaki müşterilerle doğrudan ilişki kurabilecektir28. Tacirin, münhasır 
bölgedeki müşterilerle doğrudan işlem yapması, tekel hakkına sahip 
pazarlamacıya karşı herhangi bir sorumluluğuna yol açmayacaktır. 

2. Ücret Hakkı 

A) Genel Olarak 

Aracı veya sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacı, aracılıkta 
bulunduğu ya da tacir adına yaptığı sözleşmeler dolayısıyla ücret isteme hakkına 
sahiptir. Bilindiği gibi işçinin ücret hakkı, uluslararası sözleşmeler ve özel 
hükümlerle korunmuştur29. Örneğin aylık ücretin dörtte birinden fazlasının 
haczedilememesi, başkasına devredilememesi (İş K m. 35)30, işçinin onayı 
olmaksızın takas edilememesi (YBK m. 144/3; BK m. 123/2)31, imtiyaz 

                                                 
27 Bkz. KARAHAN, Ticari İşletme Hukuku, s. 314. 
28 Bkz. BİLGİLİ; DEMİRKAPI, Ticaret Hukuku Bilgisi, s. 78, 79. 
29 İşçinin ücret hakkı için bkz. TUNÇOMAĞ, Kenan; CENTEL, Tankut, İş Hukukunun Esasları, 

İstanbul 2008, s. 104 vd. 
30 RG, 10.06.2003, S. 4857. 
31 Bkz. YAVUZ, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, s. 471 vd; MOLLAMAHMUTOĞLU, İş 

Hukuku, s. 521 vd; TUNÇOMAĞ; CENTEL, İş Hukukunun Esasları, s. 124 vd; GÖKSEL, 
Merve, “Ücretin Haciz, Devir ve Temlik İşlemlerine Karşı Korunması”, Ali GÜNEREN'e 
Armağan, İstanbul 2010, s. 149 vd. DEYNEKLİ, Adnan, “Aciz Hali ve İflasın İşçi Alacaklarının 
Tahsiline Etkisi”, Ankara Barosu Dergisi, Y: 67, S: 2, 2009, s. 43, 44. 
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tanınması (İİK m. 206/4; m. 179/b; m. 289/3)32gibi. Bu ilkeler pazarlamacı 
hakkında da geçerlidir. 

Pazarlamacıya ödenecek ücret, sabit bir miktar olabileceği gibi bu 
miktarla birlikte ayrıca komisyondan da oluşabilir (YBK m. 454/1). Görüldüğü 
gibi pazarlamacıya işletme dışında yürüteceği satış ve sürüm faaliyetleriyle ilgili 
aracılık ya da sözleşme hacmi dikkate alınmaksızın sabit bir ücret 
ödenebilecektir. Bu ihtimalde kararlaştırılan ücret, başarı veya belirli sayıda ya 
da tutarda aracılık edilmesi yahut sözleşme yapılması şartına bağlı değildir. 
Şüphesiz bu durum pazarlamacının, işletme dışında satış ve sürüm faaliyetlerini 
olabildiğince arttırma yönünde çaba sarf etme yükümlülüğünün bulunmadığı 
anlamına gelmez. 

Pazarlamacıya ödenecek ücretin tamamen veya kısmen komisyondan 
oluşması da mümkündür. Pazarlamacının ücretinin sabit bir miktara ek olarak 
veya yalnızca komisyondan oluşması ihtimali, belirli şartlarda geçerlidir. 
Öncelikle pazarlamacının komisyon hakkına ilişkin anlaşmanın, yazılı yapılması 
şarttır. Ayrıca kararlaştırılan komisyonun, pazarlamacının ücret hakkını ikame 
edecek yeterli düzeyde; aracılık veya sözleşme yapma hususundaki faaliyetlerin 
uygun karşılığı olarak kabul edilebilecek miktara denk gelmesi gerekir. Aksi 
halde komisyon hakkına yönelik yazılı anlaşma geçerli değildir (YBK m. 
454/2). 

Tacir, ücret ödeme borcunu yerine getirmez veya temerrüde düşerse 
pazarlamacı, YBK m. 97 (BK m. 81) gereği aracılık ya da sözleşme yapma 
faaliyetlerini askıya alabilir. Pazarlamacı, İşK m. 34’e kıyasen muaccel olan 
ücreti, mücbir sebep dışında ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde 
ödenmemişse iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilecektir33. 

b) Komisyon Hakkı 

Komisyon hakkı, pazarlamacının aracılık ettiği veya yaptığı 
sözleşmelerin sayısına göre belirlenebileceği gibi aracılık edilen ya da kurulan 
sözleşmelerin para cinsinden karşılığına göre de tespit edilebilecektir. Komisyon 
hakkının belirlenmesinde esas alınacak aracılık faaliyetlerinin veya tacir adına 
yürütülen işlemlerin hesabını tutma yükümlülüğü sözleşmeyle pazarlamacıya 
yükletilmiş olabilir. Bu görev pazarlamacıya yükletilmemişse tacir, komisyon 
hakkının muaccel olduğu her dönem için komisyon hakkına tabi işlemleri içeren 
yazılı hesap vermekle yükümlüdür (YBK m. 404/4). Hesap konusunda tacir ile 
pazarlamacı arasında tereddüt doğarsa YBK m. 404/5 hükmüne kıyasen tacirin, 

                                                 
32 RG, 19.06.1932, S. 2128. 
33 Ayrıca bkz. ENGİN, Murat, “Yeni İş Kanunu Tasarısı ve İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı”, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 5, S:1, 2003, s. 78 vd.  
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pazarlamacıya veya onun yerine birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı 
bilirkişiye bilgi vermesi, bilginin dayanağını oluşturan defter ve belgelerin 
incelenmesi imkânını tanıması şarttır. 

Kanun, aracılık faaliyetlerini yürüten pazarlamacının ücret hakkının, 
sabit bir miktar dışında, komisyon olarak kararlaştırıldığı ihtimalde, bu hakkın 
doğumu için aracılık faaliyetlerinin sonucuna (sözleşme ile sonuçlanıp 
sonuçlanmaması) ilişkin herhangi bir açıklık getirmemiştir. Buna karşılık 
pazarlamacılık faaliyetlerinin sistematik olarak devamında düzenlendiği hizmet 
sözleşmesine ilişkin hükümlerde, belirli işler için aracılık edecek işçinin, aracılık 
faaliyetinin sonucuna göre hangi şartla ücrete hak kazanacağı şu şekilde tespit 
edilmiştir: “İşçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret 
ödeneceği kararlaştırılmışsa, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile geçerli 
olarak kurulmasıyla işçinin istem hakkı doğar” (YBK m. 404/1). Öyleyse 
komisyon hakkının hangi şartlarla kazanılacağı sözleşme ile belirlenmemişse, 
aracılık konusu işlemin tacir ve müşteri arasında geçerli olarak kurulması ile 
pazarlamacının komisyon hakkının doğacağı söylenebilir. 

c) Tekel Hakkına Sahip Pazarlamacının Komisyon Hakkı 

Pazarlamacı tekel hakkına sahip olsun veya olmasın, bizzat aracılıkta 
bulunduğu ya da tacir adına yaptığı işlemler için komisyon talep edebilecektir 
(YBK m. 455/2). Aracılık faaliyetleri veya sözleşme yapması için 
pazarlamacıya, belirli bir coğrafi alan veya müşteri çevresi tahsis edilmişse 
pazarlamacı kendi alanında yapılan fakat olumlu sonuçlanmasında herhangi bir 
rolü olmayan işlemler için de komisyona hak kazanır. Yukarıda bahsedildiği 
gibi pazarlamacıya münhasır alan tahsis edilmiş olması tacirin bu alandaki 
müşterilerle doğrudan işlem yapmasını engellemez. Fakat tacirin münhasır 
alandaki müşterilerle doğrudan yaptığı işlemler için pazarlamacı kendisine, 
kararlaştırılan ya da alışılmış olan komisyonun ödenmesini isteyebilecektir 
(YBK m. 455/1). 

d) Ücret Veya Komisyon Hakkının Muaccel Olacağı Zaman 

YBK pazarlamacının ücret veya komisyon hakkının ne zaman 
ödeneceğine işaret etmemiştir. Hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler 
çerçevesinde tacir ve pazarlamacının ücret veya komisyon hakkının ödenmesi 
gereken zamanı serbestçe kararlaştırabilecekleri aşikârdır. YBK m. 406/1, 2 
hükmüne göre aksine âdet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın sonunda 
ödenecektir. Ancak hizmet sözleşmesi ile daha kısa ödeme süreleri tespit 
edilebilecektir. Daha kısa bir ödeme süresi kararlaştırılmamışsa veya aksine âdet 
yoksa aracılık ücreti her ayın sonunda ödenir. Buna karşılık aracılık ücreti asıl 
ücrete ek olarak kararlaştırılmış ve işlemlerin yapılması altı aydan daha uzun bir 
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süre gerektirecekse, yazılı anlaşmayla ödeme daha ileri bir tarihe 
bırakılabilecektir. 

Kısım kısım ifa edilecek borçlar ile sigorta sözleşmelerinde, yazılı 
olarak kararlaştırılmak kaydıyla, her bir kısma ilişkin ücret hakkının, bu kısma 
ilişkin borcun muaccel olmasıyla veya yerine getirilmesiyle doğması kabul 
edilebilecektir (YBK m. 404/2). 

Pazarlamacının yaptığı işin değerinin komisyon hakkının muaccel 
olacağı zamanda henüz kesin olarak belirlenemediği hallerde komisyon, önce 
alışılmış olan en az değeri üzerinden, geri kalanı ise en geç işin yerine 
getirilmesinde ödenecektir (YBK m. 455/3). 

e) Sözleşmenin İfa Edilmemesi Halinde Komisyon Hakkının Duru-
mu 

Aracılık faaliyeti sonucunda tacir ile müşteri arasında sözleşme 
kurulmuş veya yetki çerçevesinde tacir adına sözleşme akdedilmiş ise 
pazarlamacı komisyona hak kazanacaktır (YBK m. 404/1). Sözleşmenin 
sonradan tacir veya müşteri tarafından ifa edilmemesinin pazarlamacının 
komisyon hakkını etkileyip etkilemeyeceği sorunu tartışmaya açıktır. Elbette 
taraflar, pazarlama sözleşmesinde, sözleşmenin ifa edilmemesi durumunda 
komisyon hakkının akıbetini istedikleri gibi kararlaştırabilirler. Pazarlama 
sözleşmesinin bu duruma ilişkin bir açıklık içermemesi durumunda ifanın yerine 
getirilmemesinin haklı gerekçeye dayanıp dayanmadığı, ifayı kimin yerine 
getirmediği sorunları belirleyici olacaktır. YBK m. 404/3 hükmüne göre “İşçinin 
aracılığı suretiyle işveren ile üçüncü kişi arasında kurulan sözleşme, işveren 
tarafından kusuru olmaksızın ifa edilmezse veya üçüncü kişi borçlarını yerine 
getirmezse, ücret istemine yönelik hak sona erer. Sadece kısmi ifa hâlinde, 
ücretten orantılı olarak indirim yapılır”. 

Tacir, sözleşmenin konusu olan edimi haklı bir sebep bulunmaksızın ifa 
etmemişse pazarlamacının komisyon hakkı bu sonuçtan etkilenmeyecektir. Aynı 
şekilde müşteri sözleşmeyi tacirden kaynaklanan haklı sebeplerle yerine 
getirmemişse pazarlamacının komisyon hakkına zeval gelmeyecektir. Yine 
müşteriden kaynaklanan haklı sebeplerle sözleşme ifa edilmemiş ve tacir ifa 
davası açarak ifayı veya şartları çerçevesinde zararlarını tazmin ettirmişse 
komisyon hakkı varlığını muhafaza edecektir. Fakat taraflardan birinin edimi, 
kusursuz imkânsızlık sebebiyle ifa edilememişse, borç ilişkisi sona ereceğinden 
pazarlamacı komisyon hakkını yitirecektir. 

Sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacının tacir adına yaptığı 
işlem imkânsızlık sebebiyle sonuçlandırılamamışsa komisyon hakkı zayi 
olacaktır. Aracı pazarlamacılıkta olduğu gibi tacir, haklı bir sebep olamamasına 
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rağmen edimi ifa etmemiş veya kusurlu davranışları ile edimin imkânsızlığına 
yol açmışsa pazarlamacıya komisyon ödemekle yükümlü tutulacaktır. 
Müşterinin edimi ifa etmekten kaçındığı hallerde ise pazarlamacı, işlemin 
sonuçlandırılabilmesi için gerekli olağan işlemleri yapmaya mezun kabul 
edildiğinden (YBK m. 452/2), dava ve takip yaparak edimin ifasını temin ettiği 
ölçüde komisyon hakkını koruyacaktır. 

f) Pazarlama Faaliyetinin İmkânsız Hale Gelmesinin Ücret Ve Ko-
misyon Hakkına Etkisi 

YBK m. 456 hükmünün başlığı “pazarlama faaliyetinin 
engellenmesi”dir. Madde içeriğinde ise pazarlama işlerinin yürütülmesinin 
imkânsız hale gelmesinden söz edilmektedir. Pazarlama faaliyetinin 
engellenmesi, imkânsızlıktan daha kapsamlıdır. Bu sebeple pazarlamacının 
kusuru olmaksızın pazarlama faaliyetini yürütmenin mümkün olmadığı bütün 
halleri YBK m. 456 hükmü çerçevesinde değerlendirmek gerekecektir. Örneğin 
tacirin münhasır bölgeye şube açması, acente tayin etmesi; münhasır müşteri 
çevresinin “kapatma” veya “taşınma” gibi fiili ya da hukuki sebeplerle 
dağılması yahut yok olması gibi. 

Kanun, ücret ve komisyon hakkı peşin ödenen fakat pazarlama işlerini 
kusuru olmaksızın yürütme imkânı bulamayan pazarlamacıya önemli bir 
yükümlülük getirmiştir. Ücretinin tamamı ödenen pazarlamacı, işverenin istemi 
üzerine, kendisinin yapabileceği ve kendisinden beklenebilecek işleri onun 
işletmesinde yapmakla yükümlüdür (YBK m. 456/2). Pazarlamacının teklif 
edilen işi yapma yükümlülüğü, peşin ödenen ücret ve komisyon hakkına karşılık 
gelecek makul bir süre ile sınırlandırılmalıdır. Bundan başka pazarlamacıya 
teklif edilen iş, “yapabileceği ve kendisinden beklenebilecek işler” olmalıdır34. 
Aksi halde pazarlamacı, haklı sebeplerle fesih şartları çerçevesinde (YBK m. 
435, 437), pazarlama (hizmet) sözleşmesini sona erdirebilecektir. 

Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadığı sürece pazarlama işlerinin (aracılık 
edilmesi veya sözleşme yapma yetkisi) yürütülmesinin, pazarlamacının kusuru 
olmaksızın imkânsız hâle gelmesi ihtimalinde ücret ve komisyon hakkı zayi 
olacağından haklı sebeplerle sözleşme feshedilebilecektir. Buna karşılık 
pazarlama faaliyetinin imkânsızlığı hâlinde bile sözleşme veya kanun gereği 
pazarlamacıya ücret ödenmesi gerekirse ücret, sabit ücrete ve komisyon kaybı 

                                                 
34 Hizmet sözleşmesine ilişkin örnekler, Yargıtay kararları ve değerlendirmeler için bkz. UŞAN, M. 

Fatih, “4857 Sayılı İs Yasasının 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında 
Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C: 9, Özel Sayı, 2007, s. 233-237; WEBER, Ralph; ERBAŞ, C. Gökhan, “Türk Hukukunda 
Değişiklik Feshi”, Prof. Dr. Ali GÜZEL’e Armağan, C. I, İstanbul 2010, s. 829-836. 
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sebebiyle ödenebilecek uygun tazminata göre belirlenecektir35. Ancak 
komisyon, ücretin beşte birinden az ise, komisyon kaybı sebebiyle tazminat 
ödenmeyeceği yazılı olarak kararlaştırılabilir (YBK m. 456/1). 

3. Masrafları İsteme Hakkı 

Ticari işletmenin merkez veya şubesi dışındaki yerlerde satış ve sürüm 
faaliyetleri için aracılık eden veya bizzat tacir adına sözleşme yapan 
pazarlamacı, bütün masrafını tacirden isteyebilecektir. Bu anlamda tacir, 
pazarlamacının seyahat harcamaları başta olmak üzere, konaklama, yeme içme, 
iletişim gibi harcamalarına katlanmakla yükümlüdür. Pazarlamacının masrafları 
isteme hakkı YBK m. 457/2’de emredici hüküm olarak düzenlenmiştir. Nasıl 
formüle edilirse edilsin, Kanun açıkça masrafları isteme hakkını bertaraf edecek 
çözümleri yasaklamıştır. 

YBK m. 457/1 hükmünden anlaşıldığına göre pazarlamacı, birlikte 
çalıştığı tacir dışında, tacir sıfatını taşıması şart olmayan başkaca işverenler 
hesabına da aracılık faaliyetleri veya sözleşmeler yapabilecektir. 
Pazarlamacının, aynı zamanda birden fazla işveren hesabına faaliyette 
bulunduğu durumlarda taraflar, masrafların nasıl ödeneceğini serbestçe 
kararlaştırabilirler. Sözleşme ile aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, her 
işveren, pazarlamacının harcamalarına eşit şekilde katılmakla yükümlüdür 
(YBK m. 457). 

YBK m. 416/2’de sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek için 
düzenli olarak masraf yapan işçiye, en az ayda bir olmak üzere belirli aralıklarla 
uygun bir avans ödenmesi kararlaştırılmıştır. Şüphesiz tarafların pazarlama 
sözleşmesinde pazarlamacıya yaptığı masraflar için avans ödeme imkânını kabul 
etmeleri mümkündür. Fakat sözleşme ile tacire masraflar karşılığında avans 
ödeme yükümlülüğü öngörülmemişse pazarlamacı avans talep edememelidir. 

Pazarlamacının masraflarının ne zaman ödeneceği YBK m. 457’de 
düzenlenmemiştir. YBK m. 416/1 hükmüne kıyasen masrafların pazarlamacıya, 
daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa veya yerel âdet yoksa her defasında 
ücretle birlikte ödenmesi gerektiği söylenebilir. 

                                                 
35 Hizmet sözleşmesinde işverenin temerrüdü ve sonuçlarına ilişkin bkz. ÖZDEMİR, Erdem, 

“Borçlar Kanunu’nun 325. Maddesine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, Ali 
GÜNEREN'e Armağan, İstanbul 2010, s. 73 vd; SÜZEK, Sarper, “İş Akdinin Askıya Alınması 
ve Ücretsiz İzinler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 9, Özel Sayı, 2007, s. 
124, 125. 
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4. Hapis Hakkı 

YBK, bağımsız tacir yardımcılarından acenteye (YTK m. 119), 
komisyoncuya (YBK m. 541) tanıdığı hapis hakkını pazarlamacıya da 
tanımıştır36. Pazarlamacının hapis hakkı muaccel alacaklar ile 
sınırlandırılmamış, belirli şartlarda müeccel alacaklar için de hapis hakkı 
kullanılabilecektir. Pazarlamacı, pazarlama sözleşmesinden doğan bütün 
muaccel alacakları (ücret, komisyon veya masraf gibi) kendisine ödeninceye 
kadar, pazarlamacılık ilişkisi sebebiyle zilyetliğinde bulunan tacire ait taşınır 
eşya, kıymetli evrak ve tahsil yetkisi çerçevesinde uhdesinde bulundurduğu para 
üzerinde hapis hakkına sahiptir37. 

YBK m. 458/1 hükmü, MK m. 952’ye paralel olarak pazarlamacıya, 
tacirin aciz (ödeme güçsüzlüğü) halinde bulunması durumunda henüz vadesi 
gelmemiş alacakları hakkında hapis hakkını kullanma yetkisi vermiştir. 
Dolayısıyla pazarlamacı, müeccel alacaklarının güvence altına alınması için 
kendi zilyetliğinde bulunan tacirin taşınırları, kıymetli evrakı ve tahsil yetkisi 
çerçevesinde teslim aldığı paralar üzerinde hapis hakkına sahiptir (YBK m. 
458/1). 

Bilindiği gibi nitelikleri itibarıyla paraya çevrilmeye elverişli olmayan 
taşınırlar üzerinde hapis hakkı kullanılamaz. Ayrıca alacaklının üstlendiği 
yükümlülüklerle, borçlunun teslim sırasında veya daha önce verdiği talimatla ya 
da kamu düzeniyle bağdaşmayan hallerde de hapis hakkı kullanılamaz (MK m. 
951). Ne var ki bu kural, tacirin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda 
uygulanmayacaktır. Ödeme güçlüğü, taşınırın tesliminden sonra meydana 
gelmiş veya daha önce meydana gelmiş olmakla beraber bu durumu teslimden 
sonra öğrenen pazarlamacı; tacirin talimatları ile bağdaşmasa veya şeyi belli bir 
yönde kullanma yükümlülüğü bulunsa bile, hapis hakkını kullanabilecektir (MK 
m. 952/2). 

YBK m. 458/2, hapis hakkına ilişkin temel ilkeleri tekrar ederek 
pazarlamacının borçlu tacire iade ile yükümlü olduğu ve paraya çevrilmesi 
mümkün olmayan belge ve fiyat tarifelerinin hapis hakkına konu olmayacağına 
işaret etmiştir. Tacire ait olan fakat pazarlamacının kullanımına tahsis edilen 
araç38 ve taşıma belgeleri, fiyat tarifeleri ve müşteri bilgileri hapis hakkının 

                                                 
36 Aynı sistematik içinde hizmet sözleşmesi ile işçi ve işverene de hapis hakkı tanınmıştır (YBK m. 

443/3).  
37 Hapis hakkı imkânının, tacirin ödeme güçlüğüne düşmesi şartına bağlandığı hakkında bkz. AY-

HAN, Rıza; ÖZDAMAR, Mehmet; ÇAĞLAR, Hayrettin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa 
Göre Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2011, s. 299. 

38 Seyahatlerinde ve müşteri ziyaretlerinde kullanmak üzere pazarlamacıya tahsis edilen otomobil 
veya ticari araçlar hapis hakkı kapsamındadır. 
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kapsamına girmez. Pazarlamacı, zilyetliğinde bulundurduğu araç ve taşıma 
belgelerini, fiyat tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtlar ile diğer belgeleri tacire 
iade etmekle yükümlüdür (YBK m. 458/2). 

X) Yükümlülükleri 

1. Talimatlara Uyma Yükümlülüğü 

Aracı ve sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacı, işletme dışında 
yürüteceği satış ve sürüm faaliyetlerini tacirin talimatlarına uygun olarak 
yürütecektir39. Bu anlamda aracı pazarlamacı düzenli olarak müşterileri ziyaret 
edecek, ziyaret ve sonuçları ile ilgili bilgileri düzenli olarak tacire iletecektir. 
Pazarlamacı, piyasadaki rekabet şartları, müşteri eğilimleri ve müşteri çevresini 
ilgilendiren önemli olaylar hakkında taciri zamanında bilgilendirecektir (YBK 
m. 450/1)40. 

Sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacı, tacirin öngördüğü fiyat ve 
diğer işlem koşullarına uymak zorundadır. Tacirin muvafakati alınmadan satış 
veya teslim koşulları, fiyat, vade gibi talimatlarda değişiklik yapılamaz. 
Sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacı, satış ve sürüm faaliyetleri, rekabet 
koşulları, müşteri çevresini ilgilendiren önemli olaylar hakkında düzenli ve 
ayrıntılı olarak taciri bilgilendirmek, aldığı siparişleri geciktirmeksizin tacire 
ulaştırmakla yükümlüdür (YBK m. 450/2, 3). 

                                                 
39 “İşçinin iş görme borcu, işverenin yönetim hakkı kapsamında vereceği talimatlarla 

somutlaştırılır. İşverenin yönetim hakkının karşıtını, işçinin işverenin talimatlarına uyma borcu 
teşkil eder. İşveren, talimat hakkına istinaden, iş sözleşmesinde ana hatlarıyla belirlenen iş görme 
ediminin, nerde, nasıl ve ne zaman yapılacağını düzenler. Günlük çalışma süresinin başlangıç ve 
bitiş saatlerini, ara dinlenmesinin nasıl uygulanacağını, işyerinde işin dağıtımına ilişkin ya da 
kullanılacak araç, gereç ve teknikler konusunda verilecek talimatlar bu türden talimatlar arasında 
kabul edilirler. İşverenin yönetim hakkı işyerinde düzenin sağlanmasına ve işçinin davranışlarına 
yönelik talimat vermeyi de kapsar. Buna karşılık, işverenin talimat hakkı, iş sözleşmesinin asli 
unsurlarını oluşturan, ücretin miktarı ve borçlanılan çalışma süresinin kapsamına ilişkin söz 
konusu olamaz. İşveren, tek taraşı olarak toplam çalışma süresini arttırmak veya ücrete etki 
edecek şekilde azaltmak yetkisine sahip değildir. İşverenin iş sözleşmesinin asli unsurlarını 
kapsayacak şekilde talimat vermesi, iş sözleşmesindeki edim ile karşı edim arasındaki dengenin 
bozulması halinde, iş güvencesine ilişkin hükümlerin dolanılması söz konusu olabilir. … Keza, 
Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde düzenlenen hakkın kötüye kullanılması yasağı gereği, 
işveren dürüstlük kuralına aykırı talimatlar da veremez. … Buna göre, işveren talimat verirken 
eşit işlem borcuna riayet etmekle de yükümlüdür” (Y. 9. HD, 13.7.2009, E. 2008/39805; K. 
2008/20726, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). Ayrıca bkz. MOLLAMAHMUTOĞLU, İş Hukuku, 
s. 446 vd; AKKURT, Türk Özel Hukukunda İş Sözleşmesi ile Eser Sözleşmesinden 
Kaynaklanan Başlıca Yükümlülükler ve Anılan Sözleşmelerin Ayırt Edilmesi, s. 27, 28. 

40 Bkz. KARAHAN, Ticari İşletme Hukuku, s. 317; BİLGİLİ; DEMİRKAPI, Ticaret Hukuku 
Bilgisi, s. 79. 
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Kanun, her iki tür pazarlamacıya haklı sebeplerin varlığında tacirin 
talimatlarını esnetebilme imkânı tanımıştır (YBK m. 450/1). Haklı sebeplerle 
ilgili istisnai kuralın uygulama alanını, yapılacak işlemin tacirin menfaatine 
uygun olması ve talimatlarla bağlı kalmanın tacire daha fazla zarar vermesi 
ihtimali ile sınırlandırmak gerekir. Örneğin ürünlerin bozulma tehlikesine maruz 
kalması gibi. Talimata aykırı işlem, haklı sebebe rağmen tacire zarar verecekse 
mutlaka onun izni alınmalıdır. 

2) Bilgi Verme Yükümlülüğü 

YBK m. 450/3 gereği pazarlamacı, taciri sürekli ve düzenli olarak 
bilgilendirmek zorundadır. Genel olarak pazarlamacı, satış ve sürüm 
faaliyetleriyle bağlantılı, taciri ilgilendiren ve faydalı olacağı düşünülen bütün 
hususlardan makul bir süre içinde taciri haberdar etmelidir. Bu anlamda 
özellikle müşterilerin teklifleri, bölgesindeki piyasa durumu ve değişiklikleri, 
müşterilerin ekonomik durumu ve ortaya çıkan değişiklikler, rekabet şartları gibi 
konularda tacir düzenli olarak bilgilendirilmelidir. 

Pazarlamacı, müşteri ziyaretlerini, yaptığı işlemleri, müşterilerin 
ekonomik durumunu ve ortaya çıkan değişiklikleri gecikmeksizin tacire 
aktarmalıdır (YBK m. 450/3). Aracı pazarlamacı, sözleşmenin tarafı olacak 
kişiler ve teklif edilen koşullardan, sözleşme yapma yetkisini haiz pazarlamacı 
ise yaptığı sözleşmelerden müvekkilini haberdar etmekle yükümlüdür41. 

3. Garanti Yükümlülüğü 

Kural olarak, belirli sayı veya hacimde aracılık ya da sözleşme yapma 
yükümlülüğü yoktur. Bu paralelde pazarlamacının, aracılık ettiği veya sözleşme 
yaptığı kimselerin edimlerini taahhüt etmek gibi bir borcu da bulunmamaktadır. 
Kanun koyucu, sözleşme ile pazarlamacıya yönelik bu tür ek yükümlülükler 
getirilmesi imkânını hazırlayacak kayıtları, emredici hükümle yasaklamıştır. 
Pazarlamacının; aracılık ettiği veya sözleşme yaptığı müşterilerin sözleşme ile 
üstlendikleri edimlerini ifa etmemelerinden ya da ifa edilmeyen edimleri tahsil 
etmek için yapılacak masraflardan kısmen yahut tamamen sorumlu olmasını 
öngören anlaşmalar hükümsüzdür (YBK m. 451/1). 

Aracılık etmesine veya sözleşme yapmasına göre pazarlamacının 
garanti yükümlülüğünü yasaklayan kuralın iki istisnası kabul edilmiştir. 
Bunlardan ilki sigorta sözleşmelerine aracılık eden pazarlamacılarla ilgilidir. 
Yazılı olarak kararlaştırmak şartıyla, ödenmeyen prim borcunun tahsili için 
açılan davaların veya başlatılan icra takiplerinin masraflarının bir kısmını 
pazarlamacıya yükleyen kayıtlar geçerlidir. Fakat pazarlamacı, bu amaçla 

                                                 
41 Bkz. KARAHAN, Ticari İşletme Hukuku, s. 317. 
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yapılacak masrafların en fazla yarısını karşılamayı üstlenebilecektir (YBK m. 
451/3). YBK m. 451/2’den farklı olarak YBK m. 451/3 hükmü, herhangi bir 
açıklık içermediğinden aracı pazarlamacı, müşterilerinin sigorta pirim borcunun 
tahsiline yönelik masraflara katlanma yükümlülüğü karşılığında ek komisyon 
talep edemeyecektir. 

İkinci istisna ise kendi müşteri çevresiyle işlem yapan pazarlamacılara 
mahsustur. Bu tür pazarlamacılar, müşterilerinin borçlarını ifa etmemelerinden 
tacire karşı sorumlu olmayı taahhüt edebilir. Pazarlamacının “müşteri çevresi” 
ibaresini, onun piyasa faaliyetleri sonucunda edindiği ve güvendiği, ödeme gücü 
ve sadakatine inandığı kimseler olarak anlamak gerekir. Pazarlamacıya satış ve 
sürüm faaliyetleri için belirli bir müşteri çevresi tahsis edilmesi tek başına bu 
güven ilişkisinin varlığını göstermeye yetmez. 

Sözleşme akdetme yetkisine sahip ve kendi müşteri çevresiyle işlem 
yapan pazarlamacının geçerli bir şekilde müşterilerinin edimini taahhüt 
edebilmesi için taahhüdün yazılı olması gerekir. Bundan başka tacirin, 
müşterilerinin edimini taahhüt eden pazarlamacısına “uygun sayılabilecek 
miktarda” ek komisyon ödemesi şarttır. Bu koşullar çerçevesinde müşterilerinin 
edimini taahhüt eden pazarlamacının, azami olarak üstlenebileceği zarar miktarı, 
tacirin her bir işlemde uğrayacağı zararın dörtte birini geçemeyecektir (YBK m. 
451/2)42. 

4. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 

Pazarlamacı, aksi kararlaştırılmadığı sürece işletme dışındaki yer veya 
müşteri çevresinde sadece tacir hesabına hareket etmekle yükümlüdür. 
Pazarlamacı için rekabet etmeme yükümlülüğü asıldır. Fakat işçinin 
yükümlülükleri arasında yer alan sadakat borcu43, pazarlamacı için sözkonusu 
değildir. Gerçekten işçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, bir ücret karşılığında 
üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete 
girişemez (YBK m. 396/3)44. 

Rekabet etmeme yükümlülüğü, hem münhasır bölge ve müşteri grubunu 
hem de münhasır bölge dışını kapsar. Bu yüzden pazarlamacının satış ve sürüm 
faaliyetlerini yürüteceği (aracılık etmek veya sözleşme yapmak) yer veya 
müşteri çevresinin sınırlandırılması, tanımlı faaliyet alanı dışında kendi veya 
başkaları hesabına dilediği gibi hareket edebilme imkânı vermez. 
                                                 
42 Bkz. BİLGİLİ; DEMİRKAPI, Ticaret Hukuku Bilgisi, s. 80; KARAHAN, Ticari İşletme 

Hukuku, s. 318, 319. 
43 Bkz. MOLLAMAHMUTOĞLU, İş Hukuku, s. 454 vd. 
44 Rekabet yasağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. CAN, Ozan, 6102 Sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’na Göre Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması, Ankara 2011, s. 7 vd; YAVUZ, Türk 
Borçlar Hukuku Özel Hükümler, s. 458 vd. 
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Pazarlamacı, tacirin izni olmadıkça, kendisi veya üçüncü kişiler 
hesabına işlem yapamaz, aracılık edemez (YBK m. 450/1). Madde metninde 
tacirin izninin şekline ilişkin bir açıklık yoktur. Bu durumda izne yönelik 
beyanın yazılı, sözlü veya zımni olması mümkündür. Ancak madde 
gerekçesindeki açıklamada iznin yazılı olması gerektiği ifade edilmiştir. YBK 
m. 450/1 hükmü, rekabet yasağını kaldıracak tacirin beyanına ilişkin kısıtlayıcı 
bir kayıt içermese de pazarlamacının ücret ve komisyon hakkı, masraflarının 
karşılanması gibi hususlar dikkate alındığında yazılı şeklin önemi göz ardı 
edilemez. Birden fazla işveren hesabına faaliyette bulunan pazarlamacın 
masraflarına, aksi yazılı şekilde kararlaştırılmadıkça her tacir, eşit olarak 
katılmakla yükümlüdür (YBK m. 457). 

5. Araç Ve Taşıma Belgelerini, Müşteri Bilgilerini İade Etme Yü-
kümlüğü 

Pazarlamacılık sözleşmesi sona erdiğinde pazarlamacı, satış ve sürüm 
faaliyetleri (aracılık veya sözleşme yapma) için gerekli olan örnek ve modelleri, 
fiyat tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtları ve diğer belgeleri tacire geri 
vermekle yükümlüdür (YBK m. 460/2). Kanun, fiyat tarifeleri, müşterilerle ilgili 
kayıt ve belgelerin iadesi yükümlülüğünde pazarlamacının hapis hakkını saklı 
tutmuş olmakla birlikte bu sonucun hapis hakkını özel olarak düzenleyen YBK 
m. 458/2 hükmü ile çatıştığı açıktır. Anılan hükme göre pazarlamacı, “araç ve 
taşıma belgelerini, fiyat tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtlar ile diğer belgeleri 
alıkoyamaz”. 

MK m. 951 gereği paraya çevrilmeye elverişli olmayan tarife, belge, 
ruhsat gibi unsurlar üzerinde teknik olarak hapis hakkını kullanmak mümkün 
değildir. YBK m. 460/2 hükmünde paraya çevrilebilecek dolayısıyla hapis 
hakkına konu edilebilecek değerler olarak belki “örnek ve modeller”i istisna 
tutmak gerekebilir. 

Araç ve taşıma belgelerini, fiyat tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtlar 
ile diğer belgeleri pazarlamacı her halükarda iade etmek zorundadır. Tacirin 
maddi yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya sözleşmenin sona ermesi 
ihtimalleri sözkonusu belgelerin alıkonulması için bir gerekçe olarak kabul 
edilemez. Av. Km. 39/2’den farklı olarak YBK m. 458/2 hükmü, pazarlamacıya, 
tacirin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ona ait 
belgeleri “alıkoyma hakkı”45 tanımamıştır. 

                                                 
45 Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödeninceye kadar müvekkilinin elinde 

bulunan evrakını (dava konusu belgeler, resmi makamların izin veya ruhsatları gibi) iade 
etmekten kaçınabilir. Av. K m. 39/2’nin başlığı her ne kadar hapis hakkı olsa da MK m. 951 
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6. Sır Saklama Yükümlülüğü 

Ticari işletme dışındaki yer veya müşteri çevresinde satış veya sürüm 
faaliyetlerini yürüten pazarlamacı sözkonusu ticari işletmeye ait sırları 
saklamakla yükümlüdür. Pazarlamacılık sözleşmesini düzenleyen YBK m. 448-
469 hükümlerinde pazarlamacı için bu yönde bir yükümlülük öngörülmemesi 
pazarlamacının sır saklama yükümlülüğü bulunmadığı anlamına gelmez. 
Karşılıklı güven ilişkisinin bir sonucu olarak pazarlamacı, pazarlama sözleşmesi 
dolayısıyla öğrendiği tacire ait sırları muhafaza etmek zorundadır. Bilindiği gibi 
hüküm bulunmayan hâllerde, pazarlamacılık sözleşmesine, hizmet 
sözleşmesinin genel hükümleri uygulanacaktır (YBK m. 469). Kanun, işçinin sır 
saklama borcunu özel olarak düzenlediğinden aynı hüküm pazarlamacı hakkında 
da geçerli olacaktır. Buna göre, “İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle 
üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi 
yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin 
korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden 
sonra da sır saklamakla yükümlüdür” (YBK m. 396/4). 

Sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden pazarlamacıya karşı tacir veya 
işlem yaptığı müşteriler maruz kaldıkları zararların giderimini 
isteyebileceklerdir. Sır saklama yükümlülüğü, hukuki sorumluluktan başka 
ayrıca ceza yaptırımı ile pekiştirilmiştir. Türk Ceza Kanunu (TCK), sır saklama 
borcuna aykırı davranan kimseleri hem adli para cezası hem de hürriyeti 
bağlayıcı ceza ile cezalandırmıştır46. 

Pazarlamacı, pazarlama sözleşmesi süresince, tacire ait sırları muhafaza 
etmekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülüğün, tacirin haklı menfaatleri gereği, 
pazarlama sözleşmesi sona erdikten sonra da devam edeceği kuşkusuzdur47. 

 

 

 

                                                                                                                   
hükmü gereği avukatlara tanınan bu hakkı, MK m. 994/1’deki gibi “alıkoyma hakkı” olarak 
değerlendirmek gerekir. 

46 “Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri 
sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikâyet üzerine, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi 
veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya 
ifşa edilmesi hâlinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur” [TCK (RG, 12.10.2004, S. 25611), 
m. 239]. 

47 İşçinin sır saklama yükümlülüğü hakkında bkz. YENİSEY, Kübra Doğan; ÖZTÜRK, Özgür, 
“İşçinin Sözleşme Sonrası Ticari Sırları Saklama Yükümlülüğü”, Prof. Dr. Devrim ULUCAN’a 
Armağan, İstanbul 2008, s. 399-457. 
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XI) Tacirin Yükümlülükleri 

1. İnhisar Yükümlülüğü 

Tacir, işletmesinin merkez veya şubesi dışındaki yerlerde, aracılık 
etmek ya da sözleşme yapmak için bir yahut daha fazla sayıda pazarlamacı 
yetkilendirebilir. Pazarlamacının işletme dışında faaliyette bulunacağı yer 
sınırlandırılmamış (tanımlanmamış) olabilir. Faaliyet bölgesi 
sınırlandırılmamışsa tacir, iki veya daha fazla sayıda pazarlamacı 
atayabilecektir. 

Tacir pazarlamacının faaliyetlerini yürüteceği coğrafi alanı veya müşteri 
çevresini sınırlandırabilir. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmamışsa tacir 
pazarlamacının münhasır bölge veya müşteri çevresi için ayrıca pazarlamacı 
yetkilendiremez (YBK m. 453/1). İşte faaliyet bölgesinin sınırlandırıldığı bu 
ihtimalde ise asıl olan tacirin aynı yer veya müşteri grubu için başkaca 
pazarlamacı atayamamasıdır. 

2. Ücret Ve/Veya Komisyon Ödeme Borcu 

Tacir, pazarlamacının işletme dışında yürüttüğü aracılık faaliyetleri 
veya kendi adına aktedilen sözleşmeler karşılığında ücret ödemekle yükümlüdür 
(YBK m. 454/1). Ücretin ödeme zamanına (haftalık, aylık) ilişkin bir kısıtlama 
bulunmamaktadır. 

Pazarlamacıya, faaliyetleri karşılığında sabit bir ücret ödenebileceği 
gibi yazılı olarak kararlaştırılmak kaydıyla performansına göre ücretle birlikte 
komisyon hatta sadece komisyon ödenmesi de mümkündür. Ancak ücretin, 
tamamının veya önemli kısmının komisyon olarak ödeneceğinin kararlaştırıldığı 
durumlarda komisyonun, hakkaniyet ilkesine göre pazarlamacının faaliyeti ile 
orantılı (uygun) olması şarttır (YBK m. 454/2). 

Tacir, pazarlamacının, muaccel alacaklarını (ücret, komisyon ve masraf) 
ödememiş veya ödeme güçlüğüne düşmüş ve talebe rağmen müeccel alacakları 
için güvence verememişse kendisine ait taşınırlar, kıymetli evrak ve paralar 
üzerinde hapis hakkını kullanmasına katlanmak zorundadır (YBK m. 458/1). 

Faaliyetleri için belirli bir alan veya müşteri çevresi tahsis edilen 
pazarlamacı, münhasır alan veya çevrede kendisi dışındaki kimseler (tacir veya 
diğer pazarlamacıları) tarafından yürütülen ve sonuçlandırılan işler dolayısıyla 
komisyon talep edebilecektir. (YBK m. 455/1). 

3. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü 

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi çeşitli sebeplerle imkânsız hale 
gelebilir. Aracılık edilmesi veya sözleşme yapma faaliyetlerinin imkânsız hale 
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gelmesinde pazarlamacının kusuru yoksa bu sonuçtan sorumlu tutulamayacaktır. 
Sözleşme veya kanun gereği ücret ödenmesi gereken hallerde pazarlamacıya, 
sabit ücret ve komisyon kaybı dikkate alınarak belirlenecek uygun bir tazminat 
ödenmelidir48. Ancak komisyon, ücretin beşte birinden az ise, komisyon kaybı 
sebebiyle tazminat ödenmeyeceği yazılı olarak kararlaştırılabilir (YBK m. 
456/1). 

4. Masraflara Katlanma Yükümlülüğü 

Tacir, aracılık eden veya kendi adına sözleşme yapan pazarlamacının 
faaliyetleriyle bağlantılı masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Tacirin 
masrafları ödeme yükümlülüğünü hafifletecek veya tamamen ortadan kaldıracak 
anlaşmalar hükümsüzdür (YBK m. 457/2). Masrafların ödenmesi yükümlülüğü 
bakımından pazarlamacının inhisar hakkına sahip olup olmasının bir önemi 
yoktur. 

Masraflara katlanma yükümlülüğü, pazarlamacının iki veya daha fazla 
tacir hesabına faaliyette bulunduğu hallerde de geçerlidir. Pazarlamacıyı 
yetkilendiren tacirler, hangi miktar veya oranda masraflara katlanacaklarını, bu 
yükümlülüğü zayıflatmamak veya bertaraf etmemek şartıyla ve yazılı anlaşma 
ile istedikleri gibi belirleyebilirler. Pazarlamacıyı yetkilendiren tacirler arasında 
bir anlaşma yoksa her bir tacir, pazarlamacının harcamalarına eşit olarak 
katılacaktır (YBK m. 457/1). 

5. Hesap Verme Yükümlülüğü 

Aracı pazarlamacı, tacir ile müşterileri bir araya getirmek ve 
uzlaştırmakla sınırlı bir yükümlülüğe tabidir. Tacir ve işletme dışındaki 
müşterilerin uzlaşıp uzlaşmayacağı veya uzlaşmanın sonradan sağlanması ya da 
münhasır alanda yapılan işlemler hakkında pazarlamacının gerekli ve yeterli 
bilgiye sahip olması mümkün olmayabilir. 

Kanun, işveren hesabına aracılık faaliyetlerini deruhte eden işçinin 
aracılık ücretinin hesabını tutma yükümlülüğünü açıkça düzenlemiştir. YBK m. 
404/4 hükmüne göre, hizmet sözleşmesinde işçiye “aracılık ücretinin hesabını 
tutma yükümlülüğü” getirilebilir. İşçi için bu yönde bir yükümlülük 
öngörülmemişse işveren, işçiye ücretin muaccel olduğu her dönem için bu 
ücrete tabi işlemleri de içeren yazılı hesap vermek zorundadır. 

“Aracılık ücretinin hesabını tutma yükümlülüğü” kime yükletilirse 
yükletilsin işveren, ücret veya aracılık işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkta ilgili 

                                                 
48 Hizmet sözleşmesinde bu halleri konu edinen uygun tazminata ilişkin örnek Yargıtay kararları ve 

değerlendirmesi için bkz. ÖZDEMİR, Borçlar Kanunu’nun 325. Maddesine İlişkin Yargıtay 
Kararlarının Değerlendirilmesi, s. 75 vd. 
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defter ve belgelerin incelenmesine katlanmakla yükümlü tutulmuştur. Buna göre 
işveren, işçiyi veya birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiyi 
bilgilendirmek ve bilginin dayanağını oluşturan defter ve kayıtları bu kimselerin 
incelemelerine izin vermekle yükümlüdür (YBK m. 404/5). YBK m. 469 gereği 
aynı yükümlülüğün, pazarlama sözleşmesi ve dolayısıyla tacir hakkında da 
geçerli olacağından kuşku duymamak gerekir. 

XII) Pazarlama Sözleşmesinin Sona Ermesi 

1. Taraflardan Birinin Ölümü, Fiil Ehliyetini Yitirmesi 

Pazarlama sözleşmesi, pazarlamacının ölümüyle kendiliğinden sona 
erer. Tacirin ölümü halinde, yerini mirasçıları alacağından pazarlama sözleşmesi 
sona ermez. Pazarlama sözleşmesinin kuruluşu ve devamında ağırlıklı olarak 
tacirin kişiliği etkili olmuşsa, onun ölümüyle sözleşmenin kendiliğinden sona 
ermesi kabul edilmiştir (YBK m. 441; 469). 

Tacirin ölümü ile ticari işletmenin tamamının veya bir bölümünün 
devrinde (YBK m. 428, 429), hizmet ilişkisinin devrine ilişkin hükümler kıyasen 
pazarlama sözleşmesine de uygulanacaktır (YBK m. 469)49. İşletmenin 
devrinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan hizmet 
sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devir tarihinden 
önce doğmuş, bu tarihte veya öncesinde ödenmesi gereken borçlardan devreden 
ve devralan işverenler müteselsilen sorumludurlar. Devreden işverenin 
sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Birleşme, katılma ve 
tür değiştirmede müteselsil sorumluluk hükümleri uygulanmaz (YBK m. 428; 
İşK m. 6). Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTK)50 bölünme açısından hizmet 
sözleşmelerinden doğan hak ve borçların, işçinin itiraz etmemesi kaydı ile 
devralana geçeceğine işaret etmiş, müteselsil sorumluluk ilkesinin uygulama 
alanını, devreden şirket türünün tabi olduğu hükümlere göre ortakların şahsi 
sorumluluğunu kapsayacak şekilde genişletmiştir (m. 178/1, 6)51. 

2. Tacirin İflası 

İflasın pazarlama sözleşmesini sona erdireceğine ilişkin açık bir hüküm 
yoktur. Bilindiği gibi vekâlet sözleşmesi, sözleşmeden veya işin niteliğinden 

                                                 
49 Hizmet sözleşmesini sona erdiren sebepler için bkz. TUNÇOMAĞ; CENTEL, İş Hukukunun 

Esasları, s. 182-188; MOLLAMAHMUTOĞLU, İş Hukuku, s. 583 vd. 
50 RG, 14.2.2011, S. 27846. 
51 Konunun, İşK m. 6 hükmüne rağmen bölünme, birleşme ve tür değiştirme yönünden YTK m. 

178’de ayrıca ve farklı şekilde düzenlenmesi eleştirilmektedir. Bkz. ALP, Mustafa, “Yeni Türk 
Ticaret Kanunu’na Göre Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi (TTK 
178; 158; 190)”, Çalışma ve Toplum, 2012/1, s. 51-74. 
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aksi anlaşılmadıkça vekilin veya vekâlet verenin iflası ile kendiliğinden sona 
ermiş olur (YBK m. 513/1). 

Niteliği ve sonuçları gereği tacirin iflası pazarlama sözleşmesini sona 
erdirecektir. Zira iflasına karar verilen gerçek veya tüzel kişi tacirin, mal varlığı 
üzerindeki tasarruf yetkisi kalkar, işletmenin konusuna giren işlemler yapılamaz. 
Dolayısıyla tacirin iflasına karar verilmişse pazarlamacının onu borç altına 
sokacak veya malvarlığının mevcut durumunu etkileyecek işlemler yapabilmesi 
düşünülemez52. Şu halde tacirin iflasına karar verilmekle pazarlama 
sözleşmesinin sona ereceğini kabul etmek gerekir53. 

3. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 

Pazarlama sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa kural olarak, 
sözleşmede gösterilen sürenin dolması üzerine kendiliğinden sona erer54. 
Tarafların ayrıca fesih bildiriminde bulunmasına gerek yoktur. Belirli süreli 
pazarlama sözleşmesi, kararlaştırılan süre bitmesine rağmen sürdürülüyorsa 
belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. YBK m. 430 hükmüne kıyasen tarafların, 
belirli süreli pazarlama sözleşmesinin fesih bildirimiyle sona ermesini 
kararlaştırdıkları fakat iki tarafın da fesih bildiriminde bulunmadığı ihtimalde 
sözleşmenin belirsiz süreli sözleşmeye dönüşeceği söylenebilecektir (YBK m. 
430). Aynı hüküm, üst üste belirli süreli hizmet (pazarlama) sözleşmesi 
kurulabilmesi imkânını, ancak esaslı bir sebebin varlığı hâline mahsus kılmıştır. 
Zira işçinin, uzun yıllar belirli süreli sözleşmeyle çalıştırılması, iş güvencesi 
hükümlerinden yararlanmasını engelleyebilecek nitelikte olduğundan hakkın 
kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilebilir55. Esaslı sebep olarak 
mevsimlik işler, kampanya işleri örnek gösterilebilir56. 

Belirli süreli pazarlama sözleşmesinin, süre bitmesine rağmen 
sürdürülmesi veya sona erme için fesih bildiriminin şart koşulup fesih 
                                                 
52 Bir sözleşmenin kurulması imkânını hazırlayan veya kurulmasına aracılık eden dolayısıyla 

aracılık faaliyetlerini arızi olarak yürüten ve vekâlete ilişkin hükümlere tabi tutulan simsarlık, 
iflas ile sona erer (YBK m. 513; 520/2). Şu halde temsil yetkisi bulunmayan fakat sürekli olarak 
tacir adına aracılık eden aracı pazarlamacının yetkisinin de iflas ile sona ermesi gerektiğini kabul 
etmek isabetli görünmektedir. 

53 İİK m. 224 ve 198 hükümlerinden hareketle iflas idaresinin seçim hakkı ve hizmet sözleşmesinin 
aynen ifasına karar verebilmesi ihtimali, iflasın kendiliğinden hizmet sözleşmesini sona 
erdirmeyeceğini göstermektedir. 

54 Belirli süreli iş sözleşmesi için bkz. ÇİL, Şahin, “Belirli Süreli İş Sözleşmesi”, Osman Güven 
ÇANKAYA’ya Armağan, Ankara 2010, s. 33-65. 

55 Bkz. BÜYÜKTARAKÇI, Sevil, “Mevsimlik İşler ve Kampanya İşlerinde Belirli Süreli İş 
Sözleşmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 11, Özel Sayı, 2009, s. 1094. 

56 Ayrıntılı bilgi için bkz. BÜYÜKTARAKÇI, Mevsimlik İşler ve Kampanya İşlerinde Belirli 
Süreli İş Sözleşmesi, s. 1094 vd; TAŞKENT, Savaş, “Mevsimlik Bir İşte Yapılan Belirli Süreli iş 
Sözleşmesi”, Prof. Dr. Ali GÜZEL’e Armağan, C. I, İstanbul 2010, s. 745-767. 
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bildiriminde bulunulmaması hallerinde, sözleşmenin aynı süre için uzatılmış 
sayılmayıp belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmesi taraf menfaatlerine en uygun 
çözümdür. Bu durumda taraflardan her biri, fesih sürelerine uymak şartıyla 
belirsiz süreli sözleşmeyi her zaman sona erdirebilecektir (YBK m. 431). 

Tacir ve pazarlamacı, sonuçlarına katlanmak şartıyla belirli süreli 
pazarlama sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecektir. Ancak süre 
tamamlanmadan sözleşmenin sona erdirilmesi, sonuçları bakımından feshin 
haklı sebeplere dayanıp dayanmaması önemlidir (YBK m. 437-439)57. Bu 
anlamda fesih hakkını kötüye kullanarak pazarlama sözleşmesini sona erdiren 
tacir, pazarlamacıya fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında tazminat 
ödemekle yükümlüdür (YBK m. 434). 

Nihayet YBK m. 430/3 hükmü dikkate alınarak on yıldan uzun süreli 
pazarlama sözleşmesini taraflardan her birinin, altı aylık fesih bildirim süresine 
uyarak feshedebileceği söylenebilecektir. Fesih bildirimi, altı aylık sürenin 
bitimini izleyen aybaşında hüküm ifade edecektir. 

4. Feshi İhbar 

Pazarlama sözleşmesinin taraflarından her biri, belirsiz süreli 
sözleşmeyi istedikleri zaman “fesih sürelerine”58 uyarak sona erdirme hakkına 
sahiptir (YBK m. 431). Fesih hakkının suresi içinde kullanılmaması veya 
dayanılan sebebin gerçek dışı olması hallerinde haksız fesihten söz edilir59. 

                                                 
57 Hizmet sözleşmesinin haksız feshinin hüküm ve sonuçları için bkz. KAPLAN, Tuncay Senyen, 

“Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Haksız Feshi ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Getirilen 
Yeni Düzenlemeler”, Osman Güven ÇANKAYA’ya Armağan, Ankara 2010, s. 222 vd. 

58 Belirsiz süreli hizmet sözleşmesi; 
a) hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş olan işçi için fesih bildiriminin diğer tarafa ulaşmasından 

itibaren iki hafta, 
b) bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta, 
c) beş yıldan fazla sürmüş işçi için altı hafta, 
 sonra sona erer (YBK m. 432/2). 
Bundan başka on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesi, altı aylık fesih bildirim süresine uyularak 

feshedilebilecektir (YBK m. 430/3). 
Fesih bildirim süreleri sözleşmeyle artırılabilir ancak kısaltılamaz. İşveren, fesih bildirim süresine 

ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet sözleşmesini feshedebilir. 
Fesih bildirim sürelerinin, her iki taraf için de aynı olması zorunludur; sözleşmede farklı süreler 

öngörülmüşse, her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanır. Hizmet 
sözleşmesinin askıya alındığı hâllerde fesih bildirim süreleri işlemeyecektir (YBK m. 432/2-6). 

59 Bkz. KAPLAN, Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Haksız Feshi ve Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısında Getirilen Yeni Düzenlemeler, s. 217; MANAV, A. Eda, İş Hukukunda Geçersiz 
Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, Ankara 2009, s. 183. Geçersi feshin geçerli feshe 
dönüştüğü haller için bkz. MANAV, A. Eda, “İş Hukukunda Geçersiz Feshin Hukuken Geçerli 
Fesih Sayıldığı Haller”, Kamu – İş, C: 11, S: 2/2010, s. 4 vd. 
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Fesih sürelerine uymak veya fesih bildirim süresine ait ücreti peşin 
ödemek kaydıyla (YBK m. 432/4) pazarlama sözleşmesi her zaman sona 
erdirilebileceğinden, haklı sebep gösterilmesi ya da sona erdirme gerekçesinin 
haklı sebep sayılması şart değildir60. 

Deneme süresi kabul edilmişse, haklı sebep şartı dikkate alınmaksızın 
tacir ve pazarlamacı, fesih süresine bağlı kalmadan pazarlama sözleşmesini 
feshedebilecektir61. Pazarlama sözleşmesini hangi taraf sona erdirirse erdirsin 
pazarlamacıya, çalıştığı günlere ait ücretin ödenmesi zorunludur (YBK m. 433). 

5. Derhâl Fesih Hakkı 

A) Genel Olarak 

Kanun, taraflara, hizmet sözleşmesi ister belirli süreli ister belirsiz 
süreli olsun, iki halde sözleşme süresi sonunu beklemeden ya da fesih sürelerine 
uymaksızın sözleşmeyi derhal sona erdirebilme imkânı tanımıştır. Hizmet 
sözleşmesinin derhal sona ermesine ilişkin YBK m. 435 ve 436 hükümlerinin 
kıyasen pazarlama sözleşmesine de uygulama kabiliyeti bulunduğu kuşkusuzdur 
(YBK m. 469). Gerçekleştiğinde taraflara hemen sözleşmeyi sona erdirme 
imkânı veren bu haller, haklı sebepler ve işverenin ödeme güçsüzlüğüne 
düşmesidir. 

b) Haklı Sebeplerle Fesih 

Pazarlama sözleşmesi, hizmet sözleşmesine (m. 435) kıyasen, “haklı 
sebeplerle” sona erdirilebilecektir. Hatta haklı sebeplerin bulunması durumunda, 
pazarlama sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olması arasında 
herhangi bir fark gözetilmeyecektir. Bu durumda, güven ilişkisini zedeleyen 
davranışlar karşısında tarafların, sıkı bir işbirliği anlayışını gerektiren pazarlama 
sözleşmesini, feshetmek istemesi makul bir yoldur. Ayrıca, haklı sebebin 
taraflardan birinin kusurlu davranışından kaynaklanmış olup olmadığı da önemli 
değildir. Haklı sebeplerle sözleşmeyi fesheden tarafın, fesih sebebini yazılı 
olarak bildirmesi zorunludur (YBK m. 435/1). 

Dürüstlük kurallarına göre pazarlama ilişkisini sürdürmenin 
beklenemeyeceği bütün durum ve koşullar haklı sebep sayılır (YBK m. 435/2)62. 
Dayanılan sebebin, haklı sebep sayılıp sayılmayacağı hususu, dürüstlük kuralları 
çerçevesinde irdelenecektir. Genel olarak, taraflar arasındaki güven ilişkisini 
                                                 
60 Ayrıca bkz. BİLGİLİ; DEMİRKAPI, Ticaret Hukuku Bilgisi, s. 80, 81. 
61 Deneme süreli iş sözleşmesi için bkz. KAR, Bektaş, “Deneme Süreli İş Sözleşmesi”, Osman 

Güven ÇANKAYA’ya Armağan, Ankara 2010, s. 15-32. 
62 Ayrıca bkz. KOÇ, Muzaffer, “İş Güvencesi Kapsamında İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan 

Geçerli Nedenler”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi, S. 59, 60, 
2009, s. 240-246.  
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sarsan, işbirliğini sürdürülemeyecek hale getiren sebepler haklı sebep 
sayılabilecektir. Örneğin; hileli davranışlarda bulunmak; rekabet yasağını, bilgi 
verme yükümlülüğünü ihlal etmek; ücret ve komisyon hakkını, masrafları 
ödememek gibi63. 

Taraflar, ileri sürülen davranışların haklı sebep oluşturup 
oluşturmayacağı konusunda anlaşamazlarsa, dava yoluyla, sözkonusu 
davranışların haklı sebep sayılıp sayılmayacağının tespiti istenebilecektir. 

c) İşverenin Ödeme Güçsüzlüğüne (Aciz) Düşmesi 

Ödeme güçsüzlüğü, borçlunun, paraya çevrilebilir malvarlığının bir 
veya daha fazla alacaklısının alacağını kısmen veya tamamen karşılamaya 
yetmemesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi halidir64. İcra dairesi alacağını 
kısmen veya tamamen alamamış alacaklıya kalan miktar için bir aciz vesikası 
düzenleyip vermek zorundadır (İİK m. 143/1)65. 

İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi hâlinde işçi, sözleşmeden 
doğan hakları uygun bir süre içinde işveren tarafından güvenceye bağlanmazsa, 
sözleşmeyi derhâl feshedebilir (YBK m. 436)66. Öyleyse pazarlamacı da tacirin 
ödeme güçsüzlüğüne düşmesi ve alacaklarını karşılayacak tutarda teminat 
verilmemesi durumunda sözleşmeyi derhal feshedebilecektir. Kanunda “derhal” 
ifadesi kullanılmakla birlikte, sözleşmenin feshedilebilmesi için tacirin ödeme 

                                                 
63 Hizmet sözleşmesinin haklı sebeplerle feshi ve feshin hükümleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

TUNÇOMAĞ; CENTEL, İş Hukukunun Esasları, s. 204 vd; MOLLAMAHMUTOĞLU, İş 
Hukuku, s. 586 vd. 

64 Aciz hali, “borca batıklık” ve “ödemelerin tatili”nden farklıdır. Borca batıklık, borçlunun 
malvarlığının aktifinin, pasifini karşılayamamasıdır. Ödemelerin tatili ise borçlunun, borçlarını 
hiç ödeyememesi, bu durumun genellik ve süreklilik niteliği taşımasıdır. Geçici nakit 
yoksunluğu sebebiyle ödemelerin yapılamaması ödemelerin tatili anlamına gelmez. Bkz. 
DEYNEKLİ, Aciz Hali ve İflasın İşçi Alacaklarının Tahsiline Etkisi, s. 44. 

65 Alacaklı, aciz vesikasını aldığı tarihten bir sene içinde, ödeme emri tebliğine gerek kalmaksızın 
takip talebinde bulunabilir. Aciz vesikasında yazılı alacak miktarı için faiz istenemez. Bu borç, 
borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına 
uğrar. Borçlunun mirasçıları, mirasın açılmasından itibaren bir sene içinde alacaklı hakkını 
aramamışsa, borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilirler (İİK m. 143). Ayrıca bkz. 
DEYNEKLİ, Aciz Hali ve İflasın İşçi Alacaklarının Tahsiline Etkisi, s. 45. 

66 Hatırlatmak gerekir ki bu durumdaki işçileri korumak üzere İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında 
ayrıca “Ücret Garanti Fonu” adı altında bir fon oluşturulmuştur [İşsizlik Sigortası Kanunu (RG, 
08.09.199, S. 23810), Ek m. 1]. Fon, işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki 
son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden öde-
me yapacaktır. Bu ödemeler, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük 
kazanç üst sınırını aşmayacak şekilde yapılacaktır [Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği (RG, 
28.06.2009, S. 27272), m. 9/3]. Bkz. GÖRÜCÜ, İbrahim, Türk Çalışma Mevzuatında Ücret 
Garanti Fonu ve Uygulamaları”, Kamu – İş, C: 10, S: 4/2009, s. 85-103; DEYNEKLİ, Aciz Hali 
ve İflasın İşçi Alacaklarının Tahsiline Etkisi, s. 44, 45. 
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güçsüzlüğü içinde bulunmasından başka, “uygun bir süre içinde” pazarlamacının 
sözleşmeden doğan haklarını karşılayabilecek miktarda teminat verilmemiş 
olması şarttır. “Uygun süre”, dürüstlük kurallarına (MK m. 2) göre 
belirlenmelidir. 

6. Mevsim Dönemlerinden Etkilenen İşlere Mahsus Sona Erme Se-
bebi 

YBK m. 459 hükmü, mevsim dönemlerinden etkilenen işlerle ilgili 
aracılık veya tacir adına işlemler yapma faaliyetlerini konu edinen 
pazarlamacılık ilişkisi için her iki taraf bakımından geçerli olan özel bir sona 
erme sebebi kabul etmiştir. Mevsimlik iş, “sadece yılın belli bir döneminde 
sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte yılın belli dönemlerinde 
faaliyetin yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler”dir67. Bir işin mevsimlik iş 
olarak kabulünde, işin süresinden ziyade niteliğinin önemli olduğuna işaret 
edilmektedir68. Mevsimlik iş tanımına uymasa bile pazarlamacının sabit bir 
miktarla birlikte komisyondan (sabit miktarın en az beşte biri) oluşan ücret 
hakkının, pazarlamacı aleyhine mevsimlik dalgalanmalardan etkilendiği bütün iş 
ve işlemler YBK m. 459 kapsamında değerlendirilecektir. 

Tacir, iki aylık fesih süresine uyarak; komisyon hakkının, sabit ücretin 
en az beşte birini oluşturması ve önemli mevsimlik dalgalanmalardan 
etkilenmesi kaydıyla önceki mevsimin sona ermesinden beri kendisiyle çalışan 
pazarlamacının sözleşmesini, yeni mevsim sırasında feshedebilecektir. Aynı 
imkân pazarlamacıya da tanınmıştır. Pazarlamacı, iki aylık fesih süresine 
uyarak, kendisini bir önceki mevsim sonuna kadar çalıştırmış ve bundan sonra 
da çalıştırmaya devam eden tacire karşı, bir sonraki mevsimin başlamasına ka-
dar olan dönemde sözleşmeyi feshedebilir (YBK m. 459). 

7. Tarafların Kararlaştırdıkları Özel Sebeplerle Sözleşmenin Sona 
Erdirilmesi 

Pazarlama sözleşmesi, taraflar arasında sıkı işbirliği gerektiren ve 
karşılıklı güvene dayanan bir sözleşmedir. İşletmenin merkez veya şubeleri 
dışındaki coğrafi alan ya da müşteri çevresinde satış ve sürümün arttırılması 
amacı üzerinde yoğunlaşan pazarlama ilişkisinin uzun süre devam etmesinde, 
sık sık başka kimselerle değişmemesinde, hem tacirin hem de pazarlamacının 
menfaati vardır. Bu güven veya menfaat ilişkisi ortadan kalktığında tarafların 

                                                 
67 BÜYÜKTARAKÇI, Mevsimlik İşler ve Kampanya İşlerinde Belirli Süreli İş Sözleşmesi, s. 

1073. 
68 Örnekler ve Yargıtay kararları için bkz. BÜYÜKTARAKÇI, Mevsimlik İşler ve Kampanya 

İşlerinde Belirli Süreli İş Sözleşmesi, s. 1074. 
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anlaşarak pazarlama sözleşmesini sona erdirmelerinin önünde bir engel 
bulunmamaktadır69. 

Tacir ve pazarlamacı, pazarlama sözleşmesi ile kanunun kabul ettiği so-
na erme sebepleri dışında, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak şartıyla, 
ayrıca sona erme sebepleri kabul edebilir. Örneğin sözleşme yapma yetkisine 
sahip pazarlamacıya yıllık asgari miktar veya sayıda sözleşme yapma 
zorunluluğu getirilebilir70. Benzer şekilde aracı pazarlamacının asgari sayıda 
müşteri ziyareti veya aracılık faaliyeti gerçekleştirmesi yükümlülüğü 
öngörülebilir. Kararlaştırılan eşik veya yükümlülüklere uyulmaması durumunda 
pekâlâ sözleşmenin feshi yoluna gidilebilecektir. 

XIII) Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 

Sözleşme yapma yetkisine sahip pazarlamacının temsil yetkisinin sona 
erdirilmesinde YBK’nın temsil ve vekâlete ilişkin hükümleri uygulanabilecektir. 
Aksi kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça temsil yetkisi, 
temsil olunanın veya temsilcinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fiil ehliyetini 
kaybetmesi veya iflas etmesi, tüzel kişiliğin ortadan kalkması durumlarında sona 
erer (YBK m. 43; 441). Ancak ticari vekilliğin özel bir türü olduğundan tacirin 
ölümü, pazarlamacının yetkisini sona erdirmeyecektir (YBK m. 48; 441)71. 

Güven esasına dayanan işlem yetkisi, azil ve istifa yoluyla sona 
erdirilebilir (YBK m. 512). Tacir, pazarlamacının temsil yetkisini her zaman 
sınırlayabilir veya geri alabilir. Tacir (temsil olunan), bu hakkından önceden 
feragat edemez. Taraflar arasındaki hizmet, vekâlet veya ortaklık sözleşmeleri 
gibi hukuki ilişkilerden doğabilecek haklar saklıdır. Tacir, verdiği yetkiyi 
üçüncü kişilere açıkça veya dolaylı biçimde bildirmişse, yetkiyi tamamen veya 
kısmen geri aldığını da aynı yolla bildirmelidir. Aksi halde yetkinin geri 
alındığı, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyecektir (YBK m. 42). 

                                                 
69 Hizmet sözleşmesinin ikale yolu ile sona erdirilmesi hakkında bkz. TAŞKENT, Savaş, “İş 

Sözleşmesinin İkale Yolu ile Sona Erdirilmesi”, Kamu – İş, C: 11, S: 4/2011, s. 1-7; GEREK, 
Hasan Nüvit, “İş Sözleşmesinin İkale Sözleşmesi İle Sona Ermesi”, Çalışma ve Toplum, 2011/4, 
31, s. 43-58; ELMAS, Serkan, “Türk İş Hukukunda İkale”, Kamu – İş, C: 11, S: 1/2009, s. 85-
106; ÇİL, Şahin, “İş Hukukunda İbra Sözleşmesi”, Kamu – İş, C: 7, S: 3/2004, s. 1-29. 

70 Performans yetersizliği sebebiyle işten çıkma ve Yargıtay kararları için bkz. AKI; 
DEMİRBİLEK, Performans Değerlendirme Sistemi ve Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş 
Sözleşmesinin Feshi, s. 11 vd. 

71 Ölümden sonra etkili olacak temsil yetkisi hakkında ayrıntılı bir çalışma için bkz. ŞENER, Oruç 
Hami, “Postmortal Temsil Yetkileri ve Ticari Mümessillik”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C: 11, S: 1, 2009, s. 113-170.  
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Pazarlamacı ve tacir, temsil yetkisini her zaman tek taraflı olarak sona 
erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda yetkiyi sona erdiren taraf, diğerinin 
bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. 

Tacir, işlem yetkisinin kapsamını gösteren bir belge vermişse 
pazarlamacı, yetki sona erdiğinde belgeyi temsil olunana geri vermek veya 
hâkimin belirleyeceği yere bırakmakla yükümlüdür. Pazarlamacının belgeyi iade 
etmesi için gerekeni yapmayan tacir veya halefleri, bundan dolayı iyiniyetli 
üçüncü kişilerin zararını gidermekle yükümlüdürler (YBK m. 44). 

 

SONUÇ 

YBK, işletme dışında faaliyet gösterecek pazarlamacıya hizmet 
sözleşmesinden hemen sonra yer vermiştir. Pazarlama sözleşmesinde bulunması 
gereken unsurlar, pazarlamacının ve tacirin hak, yetki ve yükümlülükleri; ücret, 
komisyon ve masrafların ödenmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinin 
kusursuz olarak imkânsız hale gelmesi, hapis hakkı, sözleşmenin sona ermesi ve 
sonuçları gibi konular ayrıntılı olarak düzenlemiştir. 

Pazarlamacının, her ne kadar seyyar tüccar memurunun rolünü 
üstleneceği düşünülse bile, seyyar tüccar memurunun niteliğini, görev ve 
yetkilerini aşan bir içerikte düzenlendiği aşikârdır. Bu sebeple YBK ve BK’nın, 
bağlı tacir yardımcısı olarak görevlendirilecek pazarlamacı ve seyyar tüccar 
memuruna ilişkin hükümlerinin; sözkonusu yardımcıların, tacirin işletmesi 
dışında yetkilendirilmelerinden başka ortak yönleri bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla yukarıda pazarlama sözleşmesinin unsurları, tarafların hak ve 
borçları, pazarlama faaliyetinin türleri ve sona ermesi olabildiğince 
detaylandırılarak incelendiğinden ayrıca bu hususlara değinilmesi tekrar niteliği 
taşıyacaktır. 

Pazarlama sözleşmesinde bulunmayan hususlara hizmet sözleşmesine 
ilişkin hükümler kıyasen uygulanacaktır. Böylece pazarlama faaliyetlerinin 
çerçevesi, tarafların hak ve borçları, sözleşmenin sona ermesi ve sonuçları 
hakkında ortaya çıkabilecek tereddütler olabildiğince açıklığa kavuşturulmak 
istenmiştir. 

 

KAYNAKÇA 

AKI, Erol; DEMİRBİLEK, Tunç, “Performans Değerlendirme Sistemi ve 
Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi”, Prof. Dr. Ali GÜ-
ZEL’e Armağan, C. I, İstanbul 2010, s. 5-23. 



Metin TOPÇUOĞLU 
 

68 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011  

AKKURT, Sinan Sami, “Türk Özel Hukukunda İş Sözleşmesi ile Eser 
Sözleşmesinden Kaynaklanan Başlıca Yükümlülükler ve Anılan Sözleşmelerin 
Ayırt Edilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 10, S:2, 
2008, s. 13-64. 

ALP, Mustafa, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Bölünme, Birleşme ve Tür 
Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi (TTK 178; 158; 190)”, Çalışma ve Toplum, 
2012/1, 32, s. 51-74. 

AYHAN, Rıza; ÖZDAMAR, Mehmet; ÇAĞLAR, Hayrettin, 6102 Sayılı Türk 
Ticaret Kanununa Göre Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2011. 

BİLGİLİ, Fatih; DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2012. 

BÜYÜKTARAKÇI, Sevil, “Mevsimlik İşler ve Kampanya İşlerinde Belirli 
Süreli İş Sözleşmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 11, 
Özel Sayı, 2009, s. 1071-1109. 

CAN, Ozan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Acentelikte Rekabet 
Yasağı Anlaşması, Ankara 2011. 

CİHAN, Hulki, “Temsil İlişkisinde Yetkilendirmenin Yürürlükteki BK ve 6098 
s. Yeni BK’ya Göre Karşılaştırmalı İncelenmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, 
C:85, S: 3, Y: 2011, s. 86-90. 

ÇİL, Şahin, “Belirli Süreli İş Sözleşmesi”, Osman Güven ÇANKAYA’ya 
Armağan, Ankara 2010, s. 33-65. 

ÇİL, Şahin, “İş Hukukunda İbra Sözleşmesi”, Kamu – İş, C: 7, S: 3/2004, s. 1-
29. 

DEYNEKLİ, Adnan, “Aciz Hali ve İflasın İşçi Alacaklarının Tahsiline Etkisi”, 
Ankara Barosu Dergisi, Y: 67, S: 2, 2009, s. 43-47. 

ELMAS, Serkan, “Türk İş Hukukunda İkale”, Kamu – İş, C: 11, S: 1/2009, s. 
85-106. 

ENGİN, Murat, “Yeni İş Kanunu Tasarısı ve İşçinin İş Görmekten Kaçınma 
Hakkı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 5, S:1, 2003, s. 
77-94. 

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2008. 

ERGÜN, Mevci, Ticari İşletme Hukuku, Bursa 2011. 

GEREK, Hasan Nüvit, “İş Sözleşmesinin İkale Sözleşmesi İle Sona Ermesi”, 
Çalışma ve Toplum, 2011/4, 31, s. 43-58. 



Yeni Tacir Yardımcısı Pazarlamacı 
 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011  69 

GÖKSEL, Merve, “Ücretin Haciz, Devir ve Temlik İşlemlerine Karşı 
Korunması”, Ali GÜNEREN'e Armağan, İstanbul 2010, s. 149-162. 

GÖRÜCÜ, İbrahim, Türk Çalışma Mevzuatında Ücret Garanti Fonu ve 
Uygulamaları”, Kamu – İş, C: 10, S: 4/2009, s. 85-103. 

GÜNEŞ, Başak; MUTLAY, Faruk Barış, “Yeni Borçlar Kanununun “Genel 
Hizmet Sözleşmesi”ne İlişkin Hükümlerinin İş Kanunu ve 818 Sayılı Kanunla 
Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi”, Çalışma ve Toplum, 2011/1, 30, s. 231-
288. 

İNCEOĞLU, M. Murat, Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, İstanbul 2009. 

KAR, Bektaş, “Deneme Süreli İş Sözleşmesi”, Osman Güven ÇANKAYA’ya 
Armağan, Ankara 2010, s. 15-32. 

KARAHAN, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Konya 2011. 

KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2007. 

KOÇ, Muzaffer, “İş Güvencesi Kapsamında İşçinin Yetersizliğinden 
Kaynaklanan Geçerli Nedenler”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Kazancı Hukuk Dergisi, S. 59, 60, 2009, s. 237-251. 

KOÇ, Sedef, “Borçlar Kanunu Tasarısının Hizmet Sözleşmesi ile İlgili Yeni 
Düzenlemeleri”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. 
Erden KUNTALP’e Armağan, 2004/1, C. I, s. 585-604. 

MANAV, A. Eda, İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve 
Sonuçları, Ankara 2009. 

MANAV, A. Eda, “İş Hukukunda Geçersiz Feshin Hukuken Geçerli Fesih 
Sayıldığı Haller”, Kamu – İş, C: 11, S: 2/2010, s. 1-21. 

MİNELİLER, Zeynep, “Ticari Vekil”, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, C. II, 
Ankara 2010, s. 1467-1488. 

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku, Ankara 2008. 

ÖZDEMİR, Erdem, “Borçlar Kanunu’nun 325. Maddesine İlişkin Yargıtay 
Kararlarının Değerlendirilmesi”, Ali GÜNEREN'e Armağan, İstanbul 2010, s. 
73-83. 

SOYER, Polat, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısının “Genel Hizmet 
Sözleşmesi”ne İlişkin Bazı Hükümleri Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Devrim 
ULUCAN’a Armağan, İstanbul 2008, s. 149-167. 

SÜZEK, Sarper, “İş Akdinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzinler”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 9, Özel Sayı, 2007, s. 115-133. 



Metin TOPÇUOĞLU 
 

70 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011  

ŞENER, Oruç Hami, “Postmortal Temsil Yetkileri ve Ticari Mümessillik”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 11, S: 1, 2009, s. 113-
170. 

TAŞKENT, Savaş, “Mevsimlik Bir İşte Yapılan Belirli Süreli iş Sözleşmesi”, 
Prof. Dr. Ali GÜZEL’e Armağan, C. I, İstanbul 2010, s. 745-767. 

TAŞKENT, Savaş, “İş Sözleşmesinin İkale Yolu ile Sona Erdirilmesi”, Kamu – 
İş, C: 11, S: 4/2011, s. 1-7. 

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, İstanbul 2010. 

TEOMAN, Ömer, “Tacir Yardımcıları”, Doç. Dr. Mehmet SOMER’e Armağan, 
İstanbul 2006, s. 221-304. 

TOPÇUOĞLU, Metin, Rekabet Hukuku Açısından Acentelik ve Dağıtım 
Sözleşmeleri, Ankara 2006. 

TOPÇUOĞLU, Metin, İnhisar (Tekel) Kaydı içeren Acentelik, Tek Satıcılık ve 
Franchising Sözleşmelerinde Aktif ve Pasif Satışlar, Rekabet Dergisi, S. 18, 
2004, s. 3-60. 

KAPLAN, Tuncay Senyen, “Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Haksız Feshi ve 
Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Getirilen Yeni Düzenlemeler”, Osman Güven 
ÇANKAYA’ya Armağan, Ankara 2010, s. 213-229. 

TUNÇOMAĞ, Kenan; CENTEL, Tankut, İş Hukukunun Esasları, İstanbul 
2008. 

UŞAN, M. Fatih, “4857 Sayılı İs Yasasının 22. Maddesi Çerçevesinde 
Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 9, Özel Sayı, 2007, s. 
211-271. 

ÜLGEN, Hüseyin/TEOMAN, Ömer/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, 
Abuzer/KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, N. Füsun, Ticari İşletme Hukuku, 
İstanbul 2006. 

WEBER, Ralph; ERBAŞ, C. Gökhan, “Türk Hukukunda Değişiklik Feshi”, 
Prof. Dr. Ali GÜZEL’e Armağan, C. I, İstanbul 2010, s. 829-836. 

YAVUZ, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2009. 

YENİSEY, Kübra Doğan; ÖZTÜRK, Özgür, “İşçinin Sözleşme Sonrası Ticari 
Sırları Saklama Yükümlülüğü”, Prof. Dr. Devrim ULUCAN’a Armağan, 
İstanbul 2008, s. 399-457. 

 



S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011 71 

Hakemli Makale   

 
TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK 

ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY 
KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Doç. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER∗ 

 

ÖZET 

Türk Ticaret Kanununda tüzel kişi tacirler olarak, ticaret şirketleri, 
gayesine varmak için ticari işletme işleten vakıf ve dernekler ve kendi kuruluş 
kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilen veya ticari şekilde 
işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar 
sayılmaktadır. Gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacirlerin tacirlik sıfatlarının 
başlamasının şartları farklıdıdır. Aynı şekilde tüzel kişi tacirlerin hepsinin 
tacirlik sıfatlarının başlaması ve sona ermesinin şartları da farklıdır. 

Ticari faaliyete nihai olarak son verilmesi, ticareti terk olarak kabul 
edildiği takdirde gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir bakımından tasfiye 
anlamında fark doğacaktır. Gerçek kişi tacir bakımından ticareti terk, ticari 
işletmesi ile bağını kesmek anlamında iken özellikle ticaret şirketlerinde zorunlu 
olarak tasfiye sürecinin bitirilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla tasfiyesiz 
sona erme halleri ile gerçek kişi tacirler gibi ticari işletmesinden bağını 
koparması ticareti terk sayılan vakıf ve derneklerin tacir sıfatları hariç olmak 
üzere diğer tüzel kişi tacirler ancak ticaret sicilinden terkin ile ticareti terketmiş 
sayılacaklardır. İcra ve İflas Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nun gerçek ve tüzel 
kişi tacir ayrımı yapmayan hükümlerine rağmen gerçek kişi tacir ve tüzel kişi 
tacir ayrımı yapılarak açıklama açıklama yapılamalıdır. Uygulamada 2009 yılı 
sonuna kadar Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin, ticaret şirketlerinin fiili olarak 
ticareti terki halinde ticareti terk suçunun oluşacağına dair yerleşmiş kararından 
vazgeçerek ticareti terk suçunun oluşmayacağı şeklindeki yeni kararı yerinde bir 
karardır. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulunun itiraz yoluyla verdiği son kararı 
eski uygulamayı devam ettirmektedir.  

                                                 
∗ Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
fahrettinonder@sdu.edu.tr 
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Anahtar Kelimeler: Tüzel kişi tacir, ticari işletme, ticareti terk, ticareti 
terke yönelik İcra ve İflas Kanunu ve vergi mevzuatı hükümleri,Yargıtay 
kararları. 

THE MEANING OF LEGAL PERSON MERCHANTS 
QUITTING TRADE AND THE ASSESSMENT OF IT’S 

CONSEQUENCES IN TERMS OF SUPREME COURT DECISIONS 

ABSTRACT 

Trading companies, association running businesses to reach their goals 
and enterprises and organizations which are established by public corporations 
and managed according to the private law in compliance with their foundation 
law are counted as corporate persons in Turkish code of commerce. The 
counditions of being traders for all corporate persons are not the same and also 
dissimilar to real traders. Likewise, ending of the role of trader has differences. 

If ending of commercial activities ultimately is considered as leaving 
business, there will be a difference in respect to real person traders and 
corporate persons in the meaning of purge. While leaving business means 
breaking ties with business corporation for real person trader, especially in trade 
firms it is necessary to terminate purge process. So, except the role of traders of 
the associations and foundations, whose breaking of their ties with their 
businesses, is regarded as leaving business like real person traders situation, 
other corporate persons are counted as quitted their businesses only when they 
deregister from the register of business names. In spite of the provisions of the 
Execution and Bankruptcy Law and Tax Procedure Law which do not keep 
separate real person trader and corporate person, it is needed to make separation 
between real person trader and corporate person. In practice, until the end of the 
2009, the 16th. Court of Appeals Law Office reached the decision of business 
misdeed when business corporations leave business actually. But then the court 
abandoned its old decisions and reached the decision of not being a business 
misdeed when a business corporation leaves business, and this new decision is 
correct. However, the last decision of the General Assembly of the Supreme 
Court Criminal through an appeal againist this decisions is alike the practice of 
the old decisions.  

Key Words: Corporate persons, business corporation, leaving business, 
provisions of the execution and bankruptcy law and tax law for leaving business, 
decisions of the supreme court decision. 
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I. GİRİŞ 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) tacirle ilgili olarak “Hükmü 

Şahıslar” başlığı altındaki 18/I maddesinde, ticaret şirketleri, gayesine varmak 
için ticari işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel 
hukuk hükümlerine göre yönetilen veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu 
tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler tüzel kişi tacir olarak 
sayılmaktadır. 6102 sayılı Yeni TTK1 m. 16 ise, “ticaret şirketleriyle, amacına 
varmak için ticari işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları 
gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek 
üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri 
tarafından kurulan kurum ve kuruluşları tüzel kişi tacir sayarak daha önce 
doktrinde kabul edildiği üzere vakıflara da yer vermiş bulunmaktadır.  

 Tüzel kişi tacirlerin 6762 sayılı TTK m. 18/I hükmünde yer alanlarla 
sayılı ve sınırlı olup olmadığı tartışması2 ayrı bir husus olduğundan burada 
üzerinde durulmayacaktır. Ancak ticareti terk etmenin sonuçlarının şirket türüne 
göre farklı olmasından dolayı çalışmada ticaret şirketleri3, ticari işletme işleten 
vakıf ve dernekler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile diğer kamu tüzel 
kişilerinin kurum ve kuruluşları4 şeklinde bir ayrım yapılarak konu 
incelenecektir.  

Bu çalışmada, ticareti terk kavramının tüzel kişi tacirler bakımından ne 
anlama geldiği, tasfiyeye giriş sonuçlarıyla birlikte gruplandırdığımız tüzel kişi 
tacirlere göre mevzuat açısından ele alınacaktır. Yine özellikle TTK 
hükümleriyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununundaki (İİK) ticareti terke ilişkin hükümler değerlendirildikten sonra 
Yargıtayın konuya ilişkin farklı kararları tartışılacaktır.. 

                                                 
1 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı RG’de yayınlanan 6102 sayılı TTK 01.07.2012 tarihinde 

yürürlüğe girecektir.  
2  Geniş bilgi için bakınız: ARKAN Sabih, Ticari İşletme Hukuku, 9. Tıpkı Basım, Ankara, 2005, s. 

115-116 
3  Ticaret şirketleri içinde sayılan (TTK m. 136) kooperatifler, kendi kuruluş Kanunu olan 1163 

sayılı Kanunun 1. maddesinde açıkça “ortaklık” şeklinde belirtildiği için kooperatiflerin ticaret 
şirketi olduğunda artık tereddüt bulunmamaktadır. 

4  Kamu tüzel kişilerinin şirketleri olarak öncelikle 233 Sayılı KHK kapsamında kamu iktisadi 
kuruluşu ve iktisadi devlet teşekküllerini ifade eden KİT’ler ve bunlara ait müessese, bağlı 
ortaklık ve iştirakler girmektedir. Bunun dışında KİT kapsamında olmamakla beraber yine özel 
hukuk hükümlerine göre yönetilen ve ticari şekilde işletilen devlet dışındaki belediye, il özel 
idaresi, köy ve diğer kamu tüzel kişilerinin kurum ve kuruluşlar girmektedir.  
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II. TİCARETİ TERK KAVRAMI 
A- Genel Olarak 

Ticareti terk kavramı, TTK’da başlı başına yer almış bir kavram 
değildir. 6762 sayılı TTK m. 68 ile yeni TTK m. 82/(8)’de ticari defter ve 
belgelerin saklanması ile ilgili olarak “hakiki şahıs olan tacirin……ticareti terk 
etmesi” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla “terk” kavramının tüm yönleriyle 
açıklığa kavuşması halinde, ticareti terk kavramı da anlaşılmış olacaktır.  

Terk kavramı, hem sözlük anlamında hem de hukuki anlamda “bırakma, 
ayrılma ve vazgeçme” demektir. Ticaret kelimesi eklendiğinde oluşan ticareti 
terk kavramı, ticaret yapan tacirin bu ticaretini kesin olarak bırakması, 
sonlandırması veya vazgeçmesi anlamına gelmektedir5. Sözlük anlamında terk 
için, “bakmama ve ihmal etme” şeklinde bir açıklama da yer almakla birlikte bu 
anlam, daha ziyade aile hukukunda ve eşya hukukunda yerini bulabilir.  

Ticareti terk kavramına aynı kökten gelen bir kavram da “terkin” 
kavramıdır. Ticaret siciliyle ilgili olarak 6762 sayılı TTK m. 36’da tescil, tadil 
ve terkin ibaresine yer verilmekle birlikte 6102 sayılı Yeni TTK m. 34’de tescil, 
değişiklik ve silinmeden bahsedilmektedir. Dolayısıyla terkin kavramının, 
ticaret sicilindeki kaydın silinmesi anlamına geldiği anlaşılmış olmaktadır.  

Ticareti terk kavramının vergi hukuku yönü de bulunmaktadır. Ticareti 
terk kavramı, ticarete son verme veya bırakma anlamında VUK m. 161’de “işi 
bırakmanın tarifi” başlığı altında vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin 
tamamen durdurulması ve sona erdirilmesi olarak tanımlanmaktadır.  

İcra ve iflas hukukunda ticaret hukuku ile ilgili birçok ortak husus yer 
almaktadır. Bu bağlamda ticareti terk kavramına İİK m. 44’de “ticareti 
terkedenler” başlığı ile yer verilmiştir. Ancak sözkonusu maddede ticareti terk 
kavramı tanımlanmamış sadece ticaretin terki halinde yapılması gerekenler 
sıralanmıştır. İİK m. 310/8’de ise “ticareti terkederek kaçanlar” taksiratlı müflis 
olarak düzenlenmiştir. Ayrıca cezai açıdan hem İİK’da hem de Türk Ceza 
Kanunu (TCK)’da tacirlere yönelik bir çok hüküm sevkedilmiştir.  

B- Ticaretin Terkinde Gerçek-Tüzel Kişi Tacir Ayrımı 

Gerçek kişi tacirler, 6762 sayılı TTK m. 14 (yeni TTK m. 12) uyarınca 
bir ticari işletmeye sahip olmaları ve kendi adına (kısmen de olsa) işletmeleri 
halinde tacir olabilmektedirler. Tüzel kişi tacirlerden vakıf ve dernekler, 
                                                 
5  KARAYALÇIN, Yaşar, Ticaret Hukuku I, Giriş-Ticari İşletme, 3. Baskı, Ankara, 1968, s. 212, 

KURU, Baki, “Ticareti Terk Eden Tacirlerin Tabi Bulunduğu Hükümler”, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 1970, C. XXVII, S. 1-2, s. 110. Gerçek kişi tacirin tacir sıfatının 
kaybı anlamında ARKAN, s. 125.  
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amaçlarına ulaşmak için ticari işletme işletmeleri, KİT’ler ve diğer kamu tüzel 
kişilerinin kurum ve kuruluşları da özel hukuk hükümlerine göre yönetilmeleri 
veya ticari şekilde işletilmeleri halinde tacir olabilmektedirler. Sözkonusu 
maddelerde ilk tüzel kişi tacir sayılan ticaret şirketleri ise, 6762 sayılı TTK m. 
136 (yeni TTK m. 124) uyarınca, kollektif, komandit, anonim, limited ve 
kooperatiflerden ibaret olarak ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanacağı 
her şirket türüne ait ilgili maddelerde6 yer almaktadır.  

1. Gerçek Kişi Tacirin Ticareti Terki 

Gerçek kişi tacir, ticari işletmesi ile hukuki bağını tamamen kestiği 
takdirde başka bir ticari işletmesi de yoksa ticareti terketmiş olacaktır. Bir diğer 
anlatımla, gerçek kişi tacirin tacirlik sıfatı, ticari işletmesine bağlı olduğu için 
ticari işletmesinin, ticari işletme vasfını kaybetmesi, devrederek veya kapatarak 
kendi adına işletilmesinden vazgeçmesiyle tacir sıfatı da sona ermektedir. 
Burada gerçek kişi tacirin birden fazla ticari işletmesinden bir kısmını veya 
şubesi bulunması durumunda sadece şubesinin ticari faaliyetine son vermesi 
halinde, ticareti terketmiş sayılmayacaktır7. Çünkü tacir, ticari işletmesinden 
bağını tamamen koparmış değildir; sadece faaliyetinde bir daralma olmuştur.  

Gerçek kişi tacirin tacirlik sıfatı için ticaret siciline kayıt, 6762 sayılı 
TTK m. 20 (yeni TTK m. 18/(1)) uyarınca zorunlu olmasına rağmen bildirici 
etki yaptığı için ticareti terk anlamına gelen ticari işletme işletilmesi faaliyetinin 
kendi adına olmasından vazgeçilmesinin de ticaret sicilinden terkini (silinmesi) 
bildirici etki yapmaktadır. Ancak burada ayrıca sicilin üçüncü kişilere etkisi 
anlamında olumsuz etkisi devreye girebilecektir. Dolayısıyla gerçek kişi tacir 
ticaretini terketmesine rağmen bu hususu ticaret siciline bildirmemişse iyiniyetli 
üçüncü kişilere karşı bu hususu ileri süremeyecektir (6762 sayılı TTK m. 39/II, 
yeni TTK m. 36/(4)).  

Ticaret siciline tescil edilen ticari işletmede meydana gelen 
değişikliklerin tescili gerektiği ve tescile dayanak hadisenin ortadan kalkması 
halinde de silinmesi gerektiği 6762 sayılı TTK m. 33/I,II’ (yeni TTK m. 
31/(1,2)’de belirtilmektedir. Bu işlemlerin yapılmadığının ticaret sicil memuru 
tarafından herhangi bir yoldan öğrenilmesi halinde her ne kadar 6762 sayılı TTK 
m. 35 (yeni TTK m. 33) ‘de, tescile davet ve uyulmaması halinde cezai yaptırım 

                                                 
6  Kollektif şirket için 6762 sayılı TTK m.174 (yeni TTK m. 232), komandit şirket için kollektif 

şirkete atıf yapan m.256 (yeni TTK m. 317), anonim şirket için m. 301/I (yeni TTK m. 355), 
limited şirket için 512/I (yeni TTK m. 588), kooperatif için, Kooperatifler Kanunu (KoopK) m. 7 

7  KURU, s. 117 
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öngörmüşse de tadil ve terkin edilmesi gereken hususlarda dahi8 6762 sayılı 
TTK m. 35 (yeni TTK  m. 33) aynen uygulanmalıdır. Zaten Ticaret Sicil 
Tüzüğü (TST) m. 41/I’de açıkça bu husus ortaya konulmuştur. Ancak 
uygulamada ilk defa sicile tescille ilgili bir çok ticaret sicil memurluğu işlemi ve 
mahkeme kararı bulunmakla birlikte terkinle ilgili ticaret sicil memurluğu 
işlemlerine nadiren rastlanmaktadır. 

 Burada TST m. 41/VI hükmü, ticareti terk bağlamında özel bir yere 
sahiptir. Şöyleki, işini veya işyerini terkettiği yapılan araştırmalar sonucunda 
belirlenen gerçek kişi tacirlerin Maliye Bakanlığı ve ilgili defterdarlıktan 
kaydının olmadığı veya faaliyette bulunmadığının belgelendirilmesi halinde sicil 
kaydı ticaret sicil memurunca resen silinecektir. Gerçek kişi tacirin ticareti terk 
ettiği durumlarda, vergi kaydını sildirmesine rağmen ticaret sicilindeki kaydını 
sildirmemesi durumunda, vergi dairesinden alınan belge üzerine ticaret sicil 
memurunun re’sen ticaret sicil kaydının silmesi gerekecektir. Vergi kaydıyla 
ilgili olarak VUK m. 160, ticareti bırakan vergi mükelleflerinin durumunun 
vergi dairesine bildirimini zorunlu tutmaktadır. Aynı maddenin 2. fıkrasında da 
ticareti terk ettiklerini bildirmeyen mükelleflerin tespiti veya bildirdikleri 
adreste bulunmamaları veya başka adreste faaliyetlerinin sürdüğüne dair bilgi 
edinilemeyenlerin mükellef kayıtlarının devamında fayda bulunmadığının rapor 
edilmesi halinde mükellefin işini bırakmış sayılacağı ve vergi kaydının 
silineceği belirtilmektedir. Ayrıca kaydın silindiği ilgili kurumlara bildirileceği 
belirtildiğinden bu kurumlar içinde ticaret sicil memurluğu da vardır ve yazıyı 
alan sicil memurluğu tacirin ticaretini terkten dolayı terkin işlemini 
gerçekleştirmelidir. 

2. Tüzel Kişi Tacirlerin Ticareti Terki 

Gerçek kişi tacirin ticari işletmesi, tüm malvarlığı içinde (malvarlığının 
tekliği ilkesi) ayrı bir hukuki statü oluşturmadığından, ticari işletme faaliyetinin 
terki halinde de malvarlığı değeri değişikliği dışında bir değişiklik 
oluşmayacaktır. Dolayısıyla ticareti terkeden tacirden alacaklı olanların 
doğrudan ona karşı işlem yapmaları normaldir ve alacaklıların mağduriyetinin 
giderilmesi bağlamında da bir takım yükümlülüklerin ticareti terkeden tacire 
yükletilmesi gerekmektedir. Oysa tüzel kişi tacirler bakımından tüzel kişiyi 
oluşturan kişilerden ayrı bir hukuki kişilik bulunduğundan ticaretin terki ticari 
faaliyetin sonlandırılması manasına gelse de sonuçları başka bir anlam 
taşıyacaktır. Tüzel kişi tacirlerde ticaretin terki, gerçek kişi tacirlere göre 
farklılıklar arzetmektedir. Bu açıdan ticaret şirketlerini, vakıf ve dernekler ile 

                                                 
8  AYHAN Rıza/ÖZDAMAR Mehmet/ÇAĞLAR Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku, 4. Baskı, 

Ankara 2011, s. 124, KARAHAN Sami, Ticari İşletme Hukuku, 20. Baskı, Konya 2011, s. 108 
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KİT’ler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kurum ve kuruluşlarından ayrı ayrı 
değerlendirmek gerekmektedir.  

a) Ticaret Şirketlerinin Ticareti Terki 

Ticaret şirketlerinden kollektif ve komandit şirketler, sadece ticari 
işletme işletmek amacıyla, anonim ve limited şirketler, kanunen yasak olmayan 
her türlü iktisadi konular için kurulmakta ve faaliyet sürdürmektedirler. Bu 
ayrımdan, anonim ve limited şirketlerin ticari işletmesi olmadığı veya 
olmayacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Genellikle anonim ve limited şirketlerin 
faaliyetleri de ticari işletme şeklindedir9. Çünkü anonim ve limited şirketlerin 
faaliyet konuları ticari işletme işletmekten daha geniş belirlenmiş olsa da genel 
itibariyle ticari işletme olarak kabul edilen hususlardan oluşmaktadır. Her ne 
kadar anonim ve limited şirketin kuruluş sermayesi, ticari işletmeyle ilgili olarak 
VUK m. 177’de belirlenen kapasite şartının altında kalmış olsa da önemli olan 
kapasite üzerinde gelir elde etmeyi amaç edinmiş olması gerektiğinden şirketin 
daha sonra faaliyetleri sonucu elde ettiği malvarlığı değeri, ticari işletme 
kapasitesine çıkabilecektir. Ancak ticaret şirketlerinin ticari işletmeleri bulunsa 
da bu işletmelerinin ticari işletme vasfını kaybetmiş olmaları tacir sıfatlarının 
ortadan kalkmasına yol açmayacaktır. Tüzel kişi tacir olmaları ticaret siciline 
tescille başlaması ve bu tescilin kurucu etki yapması nedeniyle, tüzel kişilikleri 
ve dolayısıyla da tacir sıfatları ancak ticaret sicilinden terkin ile sona 
ermektedir10. 

Gerçek kişi tacirin ticareti terketmesi, ticari işletmesi üzerindeki hukuki 
bağını kesmesi ile sonuçlandığından doğrudan ticareti terke yönelik diğer 
mevzuatta öngörülen hususların yerine getirilmesi görevi başlamaktadır. Oysa 
ticaret şirketlerinin, şirketi oluşturan ortaklarından ayrı bir kişiliği bulunmakta 
ve ortakları gerçek kişiler için başka bir ticari işletmesi yoksa veya şirket 
türünün imkan verdiği ölçüde tüzel kişi tacirlerden değilse, tacir sıfatı 
taşımamaktadırlar11. Şirketin ticari faaliyetinden nihai olarak vazgeçmesi, 
bırakması anlamındaki ticareti terk, TTK açısından şirketin sona ermesi olarak 
adlandırılmıştır. Hal böyle olunca sona erme olgusu gerçekleştiği takdirde şirket 

                                                 
9 ARKAN, s. 117, POROY Reha/ YASAMAN Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, 13. Bası, İstanbul 

2010, s. 135 
10 Kollektif şirketler için 6762 sayılı TTK m. 208, 242 (yeni TTK m. 269, 303), komandit şirketler 

için m. 267 (yeni TTK m. 328), anonim şirketler için m. 439, 449 (yeni TTK m. 533, 545), 
limited şirketler için m. 552 (yeni TTK m. 643), kooperatifler için KoopK m. 98  

11 Ticaret şirketlerinden kollektif şirketin ortakları ile komandit şirketin komandite ortakları sadece 
gerçek kişi olabilmekte anonim ve limited şirkette ise tüzel kişiler de yer alabilmektedir. Tüm 
şirket türlerinde ortaklar ayrıca şartlarını taşıyorlarsa (aynı nevi işlerden olmamak şartıyla) tacir 
olabilirler.  



Mehmet Fahrettin ÖNDER 
 

78 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011  

tasfiyeye girmiş olmaktadır. Şirket tasfiyeye girdiği halde tüzel kişiliği devam 
etmekte sadece amaç değişmektedir. Bu yüzden şirketin ortakları veya 
yöneticilerinden ayrı olarak tüzel kişiliği devam etmektedir.  

Tasfiye, kelime anlamıyla ayıklama, temizleme iken, ticari anlamda 
sona eren şirketin malvarlığındaki alacakların tahsili, borçların ödenmesi ve geri 
kalan var ise ortaklarına dağıtılması sürecini ifade eder12.  

Ticareti terk kavramı, ticaret şirketlerinde şirketlerin tasfiyeye girmesini 
ve sonuçlanmasını da içine alan geniş bir kavramdır. Çünkü ticaret şirketinin 
yapmakta olduğu ticari faaliyetini sonlandırması ya fesih ya da infisah hallerine 
matuftur. Her iki durumda da şirketin tüzel kişiliği devam ettiği için ortadan 
kalkmış olmamaktadır13. Bununla birlikte birleşme, bölünme ve devralınma gibi 
bazı hallerde tasfiyesiz sona erme gerçekleşmektedir. Tasfiyesiz sona erme hali 
hariç olmak üzere sona erme ile tasfiye bitmiş olmadığından şirketin ticaret 
sicilinden terkin edilmesi de mümkün değildir14 

Ticaret şirketlerinin yetkili organları ticari faaliyetlerine kendi irade ile 
sona erdirmek istiyorlarsa alacakları bir karar ile bunu gerçekleştirmektedirler. 
Alınmış olan bu kararın ticaret siciline tescili ve ilanından sonra tasfiye süreci 
başlamaktadır. Yaklaşık bir yılın sonunda tasfiye sürecinin tamamlanması ile 
ticaret sicilinden terkini yoluyla tüzel kişilik sona ermektedir. Ancak ticareti 
terk, çok geniş bir kavram olduğundan tasfiye, ticareti terketmenin zorunlu bir 
unsurunu oluşturmaktadır. Oysa uygulamada ticareti terk, bir sonuç değil, sona 
giden yolun başlangıcı olarak algılanmaktadır. Fiili olarak ticareti terk olarak 
algılanan bu hallere aşağıdaki örnekleri vermek mümkündür:  

-Özellikle sermaye şirketlerinin yöneticileri, gerek fesih halleri 
gerçekleştirildiğinde gerekse infisah halleri gerçekleştiğinde, ne ticaret siciline 
ticaret ünvanına “tasfiye halinde” ibaresi ekletmekte ne de fiilen tasfiye 
işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket hakkında fesih kararı verilmiş, ancak bu 
karar üzerinden birkaç yıl geçtiği halde hiçbir tasfiye süreci işlemi 
yaptırılmamıştır.  

-Şirketlerin seçilmiş en son yöneticileri ticaret siciline tescil edilmiş, 
ancak daha sonraki yıllarda bu yöneticiler şirketin genel kurullarının yapılmasını 

                                                 
12 TEKİNALP Ünal/POROY Reha/ÇAMOĞLU Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 11. 

Basım, İstanbul, 2009, s. 848. 
13 TEKİNALP/POROY/ÇAMOĞLU, s. 848. 
14 UÇAR Sarter, Tüm Şirketlerde Fesih ve Tasfiye, Kurulması, Faaliyetler, Çıkma ve Çıkarılma 

Halleri, Dağılma Sebepleri, Örnekler, İstanbul, 1996, s. 418, ARSLANLI Halil, Anonim 
Şirketler IV-V, s. İstanbul 1961, s. 236, ALIŞKAN Murat, “Anonim Şirketlerde Sicil Kaydının 
ve Tasfiyenin Yeniden Açılması”, Kazancı Hukuk Dergisi, Temmuz-Ağustos 2009,S. 59-60, s. 9. 
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sağlamadıkları için görev süreleri dolmuş, şirket hiçbir ticari faaliyette 
bulunmamaktadır.  

-Şirketin ticari faaliyeti durdurulmuş olduğundan muhasebeciye para 
verilmemekte, bu yüzden de ticari defterler tutulmamaktadır veya ilgili yılın 
defteri var ise kapanışı yaptırılmamakta ve yeni yıla ait ticari defter tasdiki 
yaptırılmamaktadır. 

-Şirket merkezi olarak gösterilen adresler kapalı durmakta veya fiilen 
ticaret yapılmamaktadır. 

-Şirket merkezi olarak gösterilen adreslerde başka gerçek kişi veya tüzel 
kişi tacirler faaliyet göstermekte ve bunun sebebi olan şirket birleşmeleri veya 
ticari işletme devirleri ticaret siciline tescil ve ilan edilmemektedir.  

-İlgili şirketten alacaklı bulunan kişiler takip yaptıklarında şirketi 
adresinde bulamadıklarında şirketin merkezini başka bir yere taşıyıp 
taşımadıklarını veya taşımamışlarsa bile şirket yöneticilerinin isim ve adreslerini 
ticaret sicilinden veya vergi dairesinden yeterince araştırmamaktadırlar. Ayrıca 
ticaret sicil memurluğunun 6762 sayılı TTK m. 35’in (yeni TTK m. 33) 
uygulanması bağlamında harekete geçmesini sağlamamaktadırlar.  

-Sözkonusu şirketin defterlerini tutan muhasebeciler de vergi dairelerine 
sorumluluktan kurtulmak için şirket hakkında terk dilekçesi vermekte ve 
böylelikle yoklama yoluyla mükellefiyet kaydının silinmesi yolunun açılmasını 
istemektedirler.  

Yukarıda sayılan bu hususlar, şirket yöneticilerinin niyetleri anlamında 
veya fiili olarak ticareti terk niteliğinde görülebilir. Ancak tüm bunlara rağmen 
hukuki olarak tüzel kişilik devam ettiği için hukuki olarak da ticareti terk 
sayılmayacaktır. İradi veya irade dışı sona erme sebebi gerçekleştiğinde 
tasfiyenin başlaması için de durumun ticaret siciline tescil edilmesi 
gerekmektedir (6762 sayılı TTK m. 222,267,438, 552, yeni TTK m. 
283,328,532,643). Bu işlemler yapılmamışsa, bunun adı ticareti terk değil, olsa 
olsa tasfiyeyi gerçekleştirmemek olacaktır. Çünkü ticareti terk, kanaatimizce 
tasfiyeyi gerçekleştirerek (tasfiyesiz sona erme hali hariç) sonucunda ticaret 
sicilinden şirketin tüzel kişiliğinin terkin edilmesi demektir. Şirket sona erdiği 
halde tasfiyenin başlamadığı, şirkette de hiçbir ticari faaliyetin bulunmadığı bu 
hallerin, sadece şirketten alacaklı olup da alacağını alamayanların yapacağı 
şikayet sonucunda çözülmesini beklemek yanlış olacaktır. Şirket yöneticilerinin 
borçlarını ödememek yolundaki kötüniyetli davranışlarının, İİK m. 345’de 
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sayılan kişiler açısından, İİK’ya 2003 yılında 4949 sayılı Kanunla15 eklenen İİK 
m. 333/a’da düzenlenen “Ticari işletmede yöneticilerin cezai sorumluluğu” 
suçunun16 muhatabı olabileceklerdir. Ancak bu madde, uygulamada özel olarak 
alacaklılara zarar verme kastının17 ispatının zorluğu nedeniyle yeterince 
kullanılmamaktadır. Bunun dışında ticareti terk etmedede şirket yöneticilerinin 
kötüniyetli davranışlarını,TCK açısından da İİK’daki özel hükümlere aykırılık 
oluşmadığı durumlarda TCK m.155’de düzenlenen “Güveni kötüye kullanma 
suçu”, TCK m. 161 ve 162’de düzenlenen “Hileli iflas ve taksirli iflas suçları” 
yönünden değerlendirilmelidir. 

Ticaret şirketlerinden kollektif ve komandit şirket sadece ticari işletme 
işletmek için kurulmakta, diğerleri için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. 
Hal böyle olunca uygulamada ticari işletmesi bulunanlar veya ticari işletmesi 
olmayanların da işyeri olarak gözüken işletmelerini kiraya verdikleri 
görülmektedir. Ancak burada ticaret şirketinin ticari işletmesini kiraya vermesi 
durumunda, şirketin durumunun nasıl değerledirileceği sorunu ortaya 
çıkmaktadır? 

Kiracılık 6762 sayılı TTK m. 12/I-1’de yer almış bir ticari işletme 
faaliyeti iken yeni TTK’da ise ticari işletme m. 11/(1)’de tanımlandığı için 
sayma yöntemine yer verilmemiştir. Bununla birlikte kiracılık, menkul malların 
kiraya verilmek üzere tedarikidir ve bu malların (araç kiralama şirketleri gibi) 
kiralanmasından elde edilecek kârdır. Şirket ana sözleşmesinde amacın kiralama 
olmadığı şirketlerde ticari işletmenin veya ticari faaliyetin tamamen bir 
başkasına kiraya verilmesi halinde, kiraya verilen malvarlığı değeri şirketin 
malvarlığından çıkmadığına ve kira geliri devam ettiğine göre şirket sona ermiş 
olmayacaktır. Ancak gerçek kişi tacirler için bizzat veya kısmen işletilme olgusu 
sona erdiğinden ticari işletmecilikten vazgeçme olarak bu hal, ticareti terk 
sayılacak ve tacirlik sıfatı sona erebilecektir. Oysa ticaret şirketlerinde bu 
durum, en azından kira süresi sonuna kadar şirketi tasfiyeye sokmayacak ve 
ticaret şirketi varlığını sürdürecektir. Uygulamada fiili olarak ticari işletme devri 
(örtülü ticari işletme devri) olduğu halde, tescil ve ilan edilmeyerek görünürde 
kiralama sözleşmelerinin yapıldığına sıkça rastlanmaktadır. Üstelik kira bedeli 
de çok düşük gösterildiğinden bu şirketten alacaklı olan kimseler alacaklarını 
tahsil edememektedirler. 

                                                 
15 30.07.2003 T. Ve 25184 sayılı RG. 
16 ODMAN M.Tevfik/YILMAZ Raşit, “Ticaret Şirketlerinde Yöneticilerin Cezai Sorumluluğu”, 

yilmazhukukburosu.com/dosya/ticari_isletmede_yoneticinin_sorumlulugu.pdf.(Erişim 
tarihi.26.09.2010). 

17 ADNAN Deynekli/OSKAY M.ustafa/KOÇAK Coşkun /DOĞAN Ayhan, İcra İflas Kanunu 
Şerhi C. 5, Ankara, 2007, s. 6496 
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b) Vakıf ve Derneklerin Ticareti Terki  

Vakıf ve dernekler ideal amaçlar için kuruldukları için tüzel kişilikleri 
bulunsa da tacir sayılmazlar. Ancak amaçlarına ulaşmak için araç hükmünde 
ticari işletme işletebilirler. Bu durumda 6762 sayılı TTK m. 18/I (yeni TTK m. 
16/(1) uyarınca tacir sayılırlar. 6762 sayılı TTK m. 18/I’de vakıf yer almamış 
olsa da 5737 sayılı Vakıflar Kanunu18 öncesinde de doktrinde dernekler gibi 
vakıfların da ticari işletme işletebileceği genel kabul gören bir görüştü19. Zaten 
TST m.76/C’da vakıflara ait ticari işletmelerin de ticaret siciline tescil edileceği 
açıkça belirtilmektedir. Yeni TTK m. 16/(1)’de açıkça vakıfların da ticari 
işletme işlettikleri takdirde tacir olacakları açıkça belirtilmiştir. Vakıf ve 
derneklerin ticari işletme işletmeleri halinde ticaret siciline ticari işletmelerini 
tescil ettirmeleri gerekecektir. Kamuya yararlı vakıf ve dernekler ticari işletme 
işletseler de tacir sayılmayacaklardır (6762 sayılı TTK m. 18/II, yeni TTK m. 
16/(2)).  

Vakıf ve dernekler tüzel kişiliği haiz oldukları halde ticari işletme 
işletmekten vazgeçmeleri halinde, ticaret şirketleri gibi tasfiyeye 
girmeyeceklerdir. Çünkü ticaretten vazgeçmeleri tüzel kişiliklerine etki 
etmemekte sadece ticari işletme faaliyetini terk etmektedirler. Bu yüzden aynen 
gerçek kişi tacir gibi ticari işletmenin kaybına bağlı tacirlik sıfatını 
kaybedeceklerdir. Ticari işletmenin sahibi bir tüzel kişi olduğundan yerine 
getirilmesi gereken yükümlülükler vakıf veya dernek yöneticilerince yerine 
getirilecektir. Vakıf veya dermek tüzel kişi tacir olmalarına rağmen ticari 
işletme faaliyetini bıraktıkları takdirde aynen gerçek kişi tacirler gibi ticareti 
terke yönelik yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir.  

Vakıf veya derneğin araç hükmündeki ticari işletme faaliyetinden 
vazgeçmesi yerine, ticari işletmecilik faaliyeti devam ederken vakıf veya 
derneğin amacından vazgeçmesi olan sona erme sebeplerinin gerçekleşmesi 
halinde ise sona erme olayına bağlı olarak ticari işletme faaliyeti de sona 
erecektir. Burada ticareti terk, tasfiye işlemlerinin başlangıcını oluşturucağından 
öncelikle malvarlığının dağıtılabilmesi için ticari işletme faaliyetine son 

                                                 
18 27.02.2008 T. Ve 26800 sayılı RG. Vakıflar Kanununun 26. maddesinde vakfın ticari işletme 

kurabileceği hatta şirket kurucusu veya ortağı olabileceği de belirtilmektedir. Şirket ortağı veya 
kurucusu olduğu durumda şirket başlı başına tüzel kişilik olduğundan ticaret şirketlerinin ticareti 
terki ile aynı hukuki sonuca tabi olacaktır.  

19 PEMBEÇİÇEK Fuat, Ticari İşletme Kavramı ve Ticari İşletme İşleten Vakıflar, Ankara, 1999, s. 
85, DOMANİÇ Hayri/ ULUSOY Erol, Ticaret Hukukunun Genel Esasları, 5. Baskı, İstanbul, 
2007, s. 204, BİRSEL Mahmut T., Ticari İşletme Hukuku, C. I, İzmir, 1970, s. 130, ARKAN, s. 
119, SAKA Zafer, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, İstanbul, 1998, s. 106. 
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verilecektir. Akabinde de tacirlik sıfatı açısından bildirici nitelikteki ticaret 
sicilinden terkin işlemi gerçekleştirilecektir.  

c) KİT’lerin ve Diğer Kamu Tüzel Kişilerinin Kuruluşlarının 
Ticareti Terki 

233 sayılı KHK kapsamındaki KİT’ler, Bakanlar Kurulunca 
kurulmasına karar verilmesi ve bunun Resmi Gazetede yayınlanmasıyla 
kurulmuş olurlar ve TST m. 13 uyarınca da ayrıca ticaret siciline tescil 
edilirler20. Bu şekilde tüzel kişilik kazandıktan sonra ticareti terketmeleri de yine 
aynı kamu idaresinin kararını gerektirmekte ve KİT’ler içinde kalan kuruluşun 
tasfiyesine karar verilmesi gerekmektedir. Ancak bazı KİT’ler bakımından 4046 
sayılı Kanun21 ile özelleştirme yoluna gidildiği takdirde tasfiyesiz sona erme 
yolu tercih edilebilmektedir. Özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya 
ticari şekilde işletilmek tacir olmak için gerekli olan unsurlar olduğundan bu 
şartların kaybedilmesi hali de dolaylı olarak ticari terk olarak algılanmalıdır. 
Kanun hükmünden özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde 
işletilmekten birinin kaybedilmesi yeterli olacakmış gibi bir anlam çıksa da bu 
iki şartın birlikte aranması22 ve her iki şartın ortadan kalkması ticaretin terki için 
aranmalıdır.  

Teşebbüs ve müesseselere ait bağlı ortaklık ve iştirakler ise doğrudan 
anonim şirket şeklinde kuruldukları için kurulmaları ve ticari terk usulleri ticaret 
şirketlerinde olduğu gibi tasfiye sonucu ticaret sicilinden terkin ile ticareti terk 
gerçekleşmektedir.  

Belediye, il özel idaresi, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin kurum ve 
kuruluşları da kuruluşları nasıl gerçekleşti ise, bu şartları kaybettikleri takdirde 
veya kuran kamu kuruluşunun kararı ile sona erdirilmeleri halinde de tasfiye 
süreci sonunda ticaret sicilinden terkin edilecektir.  

 
 

 
 

                                                 
20 ÇEKER, Mustafa, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku, 2. Bası, Adana, 

2011, s. 87 
21 27.11.1994 T. ve 22124 sayılı RG. 
22 POROY/YASAMAN s. 136. 



Tüzel Kişi Tacirlerin Ticareti Terk Etmelerinin Anlamı ve Sonuçlarının Yargıtay Kararları 
Açısından Değerlendirilmesi 

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011  83 

III. TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TASFİYEYE 
GİRMELERİNİN SONUÇLARI 

A- Türk Ticaret Kanunu Açısından Sonuçları 

1. Ticaret Şirketleri Bakımından 

a) Ticaret Siciline Bildirim Kuralına Uymamak ve Mahkemece 
Para Cezasına Mahkumiyet 

Ticaret şirketlerinin fesih veya infisah yoluyla sona erme sebepleri 
gerçekleştiğinde, tüzel kişilik devam etmesine rağmen amaç değişmiş 
olacağından yapılacak ilk iş, tasfiye memuru sıfatını taşıyanların ticaret siciline 
başvuru yaparak ticaret ünvanına “tasfiye halinde” kelimesi ekletmeleridir (6762 
sayılı TTK m. 208, 267, 439 ve 552, yeni TTK m. 269,328,533,643). Şirket 
açısından tescil edilmiş hususlarda değişiklik meydana geldiği için ayrıca tasfiye 
sürecinin başlangıcını oluşturan tescil ve ilan işlemlerinin de yapılması 
gerekmektedir (6762 sayılı TTK m. 222, 267, 441, 552, yeni TTK m. 
283,328,536,643, KoopK m. 82). Her ne kadar bu tescil kurucu nitelikte olmasa 
da23 hukuken ticaret sicili ve üçüncü kişiler bakımından tasfiye işlemleri 
başlamamaktadır24. Ortada hukuken faaliyette bir ticaret şirketi bulunmakta 
fiilen ise ticari faaliyetine son vermiş bir tabela şirketi bulunmaktadır.  

Ticaret şirketlerinde ticaretin terki problemi değil tasfiye problemi 
yaşanmaktadır. Çünkü TTK açısından 6762 sayılı TTK m. 35 (yeni TTK m. 33) 
hükmü, tadil ve terkin işlemlerinde yeterince uygulanmamaktadır. 
Uygulanabilmesi için ticaret sicil memurluklarının TST. m. 45’de açıkça 
belirtilen yükümlülükleri uyarınca aktif çalışması veya aktif çalışması için 
gerekli ihbar veya şikayetlerin yapılması gerekmektedir ki, TTK’daki sicil 
işlemleri ve cezaya ilişkin hükümden dolayı gerekli para cezası uygulansın. 
Ticaret şirketlerinin mali yönden vergi dairelerine karşı ticaret siciline göre daha 
hassas davranmalarının sebebi, cezai yaptırımlara maruz kalacaklarından emin 
olmalarıdır. Oysa uygulamada tasfiye süreci ile ilgili 6762 sayılı TTK. m. 
35’den para cezasına maruz kalan şirket yöneticisi veya tasfiye memuru sayısı 
çok az sayıdadır. Tasfiye işlemlerinin yapılmamasının başka yaptırımları da 
TTK’da düzenlenmeyince uygulamada problemlerin sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır.  

                                                 
23 PULAŞLI Hasan, Şirketler Hukuku, 7. Baskı, Adana, 2008, s. 412 
24 BAHAR Cevdet Okan: “Tasfiye Halindeki Ticaret Şirketlerinde Hesap Dönemi ve Beyanname 

Verilme Zamanı-I”, Yaklaşım Dergisi, Y. 14. S. 168, Aralık 2006, s. 127. 
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Özellikle sermaye şirketi olan anonim ve limited şirketlerin kurulma 
sürecinin çok kısa olmasına rağmen tasfiye sürecinin çok uzun olması, şirket 
yöneticilerinin kanuni hükümlerin uygulamasından kaçmalarına yol açmaktadır. 
Ayrıca tasfiye sürecindeki tescil ve ilanların masraflarının çok yüksek olması da 
buna etki etmektedir.  

Kanunun uygulanmasını gösteren TST m. 41/VI’daki işini veya işyerini 
terkettiği yapılan araştırma sonucu belirlenen gerçek kişi tacirlerin vergi 
kayıtları ile doğrulananların re’sen ticaret sicili kayıtlarının silinmesini öngören 
hüküm, ticaret şirketleri için uygulanamaz. Çünkü sözkonusu tüzük hükmü 
açıkça “gerçek kişiler”den söz etmektedir. Bu yüzden tasfiye süreci gerektiren 
tüzel kişi tacirlere doğrudan tüzel kişiliği sonlandıran terkin işlemi uygulanması 
mümkün olmaz. Ancak VUK m. 160/I, ticareti terk eden VUK m. 153’de 
sayılan mükelleflerin durumunu vergi dairelerine bildirimini zorunlu kılmış ve 
sözkonusu 153. maddede ticaret şirketleri25 de mükellef sayılmıştır. Dolayısıyla 
gerçek ve tüzel kişi tacir ayrımı yapmayan VUK m. 160/II’de yoklama yoluyla 
ticareti terkeden mükelleflerin tespiti halinde re’sen vergi kaydının silinebileceği 
ve buna ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderileceği belirtilmektedir26. İlgili 
kurumların içinde ticaret sicil memurlukları da bulunmaktadır. Ancak durum 
böyle olsa da ticaret şirketleri için böyle bir yazıyı alan ticaret sicil 
memurlukları ilgili şirketlerin ticaret sicil kayıtlarını re’sen silememelidirler. 
Çünkü bu husus, sadece vergiyi ilgilendiren bir husus olup, terkin gerektiren bir 
durum olmamaktadır. 

b) Sermaye Şirketleri Açısından Mahkemeden Şirketin İflasını 
İsteme Mecburiyeti 

Ticaret şirketlerinde ticareti terk kavramının, hukuken şirketin ticaret 
sicilinden terkin edilmesi anlamına geldiğini belirtmiştik. Dolayısıyla ticareti 
terk, tasfiyenin sonucunu ifade etmekle birlikte fiili bir olgu olan ticari faaliyetin 
tamamen durdurulması, çoğu kez şirketin mali durumunun bozulmasından 
kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda sermaye şirketi tasfiye haline girmiş olsa 
da öncelikle tasfiye sürecine girildiğinin şirket yönetimince ticaret siciline 
bildirimi mecburiyeti doğacaktır. Ancak gerek tasfiye sürecine girmiş gerekse 
tasfiye haline girmemiş anonim ve limited şirketler (6762 sayılı TTK m. 324, 
546, yeni TTK m. 377, 633 ile kooperatifler (KoopK m.63) açısından, şirket 
                                                 
25 Kollektif ve komandit şirketler mükellefler arasında sayılmasa da bu şirketlerin vergi mükellefi 

olmadıkları anlamına gelmeyecektir.  
26 VUK m. 160’ın uygulanmasına yönelik Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 2004/13 

Sıra No’lu Uygulama İç Genelgesinde (21.12.2004 T ve B.07.0.GEL.071/7100-113/61518) 
ticareti terketmeyle ilgili olarak, “Ticari, zirai veya mesleki kazanç sahibi gerçek kişiler ve 
ortaklıklar ile tüzel kişi mükelleflerden…” ibareleri ile ticaret şirketlerini de kapsayacak şekilde 
işlem yapılması istenmektedir.  
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aktiflerinin şirketin borçlarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde 
yönetici konumundakiler durumu derhal mahkemeye bildirmeye 
mecburdurlar27. Sermaye şirketinin malvarlığının eksi (-) değere düşmesi şirket 
alacaklıları bakımından bir tehlike oluşturacağından TTK açısından sadece 
hukuki sorumluluk doğuran bu durumun, İİK m. 345/a hükmü uyarınca cezai 
yaptırıma da bağlandığı unutulmamalıdır. 

2. Vakıf ve Dernekler Bakımından 

Vakıf ve derneklerin ancak ticari işletme işlettikleri takdirde tacir sıfatı 
taşıyacaklarını yukarıda belirtmiştik. Dolayısıyla ticaret siciline de bildirici etki 
yapan bu tescilden sonra vakıf veya derneklerin ticari işletmesinin ticari işletme 
vasfını kaybetmesi, ticari işletmesinin devir işlemine tabi tutulması, faaliyetin 
durdurulması gibi nedenlerin meydana gelmesi halinde tacir sıfatları da sona 
ermektedir. Gerçek kişi tacir için anlatılanlar vakıf ve dernekler bakımından da 
geçerli olacaktır. 6762 sayılı TTK m. 33 (yeni TTK m. 31) uyarınca bildirici etki 
yapan tescil zorunluluğu terkin olarak da zorunlu olacaktır.  

Ticareti terk etmenin TTK açısından vakıf ve derneklere yönelik 
sonucu, vakıf veya dernek yöneticilerine ticari işletmelerini terkin 
ettirmediklerinin tespiti halinde mahkemece 6762 sayılı TTK m. 35 (yeni TTK 
m. 33) uyarınca para cezası uygulanabilecek olmasıdır.  

3. KİT’ler ve Diğer Kamu Tüzel Kişilerinin Kuruluşları 
Bakımından 

Kamu tüzel kişi şirketlerinin tasfiyesiz sona erme halleri hariç olmak 
üzere TTK’da ticaret siciliyle ilgili ilk defa yaptırmış oldukları tescil 
işlemlerinin aynen sona erme hallerinde de yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Kuruluş kanunu bulunan kuruluşların kendi özel mevzuatları yanında hüküm 
bulunmayan hallerde ticari şekilde işletilmek kuralı gereği TTK’nın tasfiyeye 
yönelik hükümleri uygulanacaktır. Örnek vermek gerekirse, ortakları belediyeler 
olan bir belediye şirketinin sona erme sebepleri gerçekleştiği halde ticaret 
sicilinde tasfiye başlangıcı işlemlerinin yapılmaması durumunda ticaret sicil 
memurluğu şirket yöneticileri bakımından TTK’daki para cezası hükmünü 
işletebilecektir.  

 

 

                                                 
27 Ticaret mahkemesine yapılan iflas başvurusu yerine yine şirket yöneticileri 6762 sayılı TTK m. 

324, yeni TTK m.377 ve İİK. m. 179 uyarınca şirketin içine düştüğü durumdan çıkabileceğine 
dair inandırıcı, makul bir iyileştirme projesi ile iflasın ertelenmesini de isteyebileceklerdir.  
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B- Vergi Usul Kanunu Açısından Sonuçları 

Ticareti terk kavramı, VUK m. 161’de işi bırakma olarak açıklanmış ve 
160. maddede yapılması gerekenler belirtilmiştir. VUK m. 153’de vergi 
mükellefleri sayılmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun28 2. 
maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri içinde sermaye şirketleri, 
kooperatifler, vakıf ve dernek işletmeleri de sayılmış olduğundan tüzel kişi 
tacirler VUK m. 160’da belirtilen hükümlere tabi olmaktadırlar.  

Ticaret şirketlerinin kurulmalarından sonra ilk yapacakları işlemlerden 
birinin vergi mükellefi işlemleri olduğundan, vergi mükellefi olan şirketlerin 
ticari faaliyetlerini tamamen bıraktıkları takdirde vergi mükellefliklerini de 
bırakmaları gerekmektedir. Ancak ticareti terk anlamındaki işi tamamen 
bırakmanın, vergi dairesine ne zaman bildirileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. 
Ticaret şirketlerinin ticareti terki gerçek kişi tacirler gibi olmadığından burada 
ticareti terk, hukuken sona erme anlamındaki tasfiyenin sonunu ifade edecektir. 
Hal böyle olunca devreye “tasfiye ve iflas” başlığı altındaki VUK m. 162 
girecektir. Bu maddeye göre de, tasfiye kapanıncaya kadar vergi mükellefiyeti 
devam edecektir. Ticaret şirketlerinin VUK m. 162 anlamında yapması 
gerekenler de tasfiye kararları ile tasfiyenin kapandığının vergi dairesine 
bildirilmesidir. Dolayısıyla VUK m. 160, işi bırakmanın vergi dairesine 
bildirilmesini zorunlu kılmakta ise de ticaret şirketleri için yapılacak olan 
tasfiyeye girişin bildirilmesi, tasfiye bittikten sonra da tasfiye kapanışının 
bildirilmesidir. Tasfiyenin kapandığının vergi dairesine bildirilmesi işi bırakma 
bildirimi yerine geçecektir.  

Vergi dairelerinin yoklama sonucu re’sen vergi mükelleflerinin vergi 
kaydını silmesi konusu ticaret şirketleri için geçerli olmamalıdır. Her ne kadar 
VUK m. 160’da genel bir tabirle vergi mükellefleri denilmiş ve bu madde için 
yayınlanan Uygulama İç Genelgelerinde29 her iki grup vergi mükellefleri için 

                                                 
28 21.06.2006 T. ve 26205 sayılı RG. 
29 Maliye Bakanlığının 2004/13 ve 2009/3 Sıra Nolu Genelgelerinde, her ne kadar ticaret şirketleri 

için tasfiye sonuna kadar mükellefiyetin devam edeceğinden vergi kaydının re’sen terkin 
edilmemesi gerektiği belirtilmişse de uygulamada tasfiye sürecini yerine getirmeyen 
şirketlerinde re’sen terkin işlemine tabi tutulduktan sonra yeniden tasfiye sürecine girildiğinin 
belirlenmesi halinde yeniden vergi kaydı tesis edileceği belirtilmiş olsa da kanaatimce VUK m. 
162 hükmü karşısında bunun mümkün olmaması gerekir. Bu genelgeden önce Danıştay 
uygulaması bu yöndedir. Danıştay 4. Dairesinin 19.10.2004, E./602, K. 2021 sayılı ilamında 
“Limited şirketin sona ermesi kanuni şartlara bağlı olup ancak sözü edilen terkin işlemi 
yapıldıktan sonra tüzel kişiliği sona erecektir. Bu yasal prosüdür yerine getirilmeden tüzel 
kişiliği ortadan kalkmadığına göre re’sen terkin işlemi yapılması mümkün olmayıp, bu yöndeki 
talebi reddeden davalı İdare işleminin iptali yolundaki mahmeke kararında isabet 
görülmemiştir” denilerek vergi dairesine yapılan ticareti terk başvurusunu reddeden idari işlemi 
yerinde bulmuştur. Ancak Danıştay 4. Dairesi 12.07.2005, E. 2004/2018, K. 2005/1390 sayılı 
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açıklama yapılmışsa da VUK m. 162 tasfiye sonucuna kadar mükellefiyetin 
devam edecek olmasından dolayı, şirketin vergi kaydı re’sen silinmemelidir.  

Vakıf ve dernekler açısından ticareti terk, gerçek kişi tacirler gibi ticari 
işletmelerinden bağlarını koparmak şeklinde sonuç doğuracağından VUK m. 
160 hükmü doğrudan uygulanabilecektir.  

KİT’ler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kuruluşları bakımından ise 
anonim şirket şeklinde kurulanları ticaret şirketleri gibi değerlendirilecek, ticari 
şekilde işletilen veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen teşekkül ve 
müesseseler kendi mevzuat hükümlerine göre tasfiye edildiklerinden VUK 
açısından bildirim yükümlülüğü ortadan kalkmamakta ve ilgili kurumca 
bildirimler yerine getirilmesi gerekmektedir. 

C- İcra ve İflas Kanunu Açısından Sonuçları 

1. Genel Olarak 

Ticaret hukuku ile yakın ilişkisi olan İİK’da ticareti terke yönelik genel 
hüküm, ticareti terkin sonuçlarıyla birlikte 44. maddede düzenlenmiştir. Burada 
gerçek kişi tüzel kişi tacir ayrımı yapılmadığına göre bu düzenlemenin her iki 
tacir içinde geçerli olup olmadığının ortaya çıkarılması gerekmektedir.  

1965 yılında 538 sayılı Kanunla30 İİK m. 44’de değişiklik 
yapılmasından sonra doktrinde konuyu ilk defa değerlendiren KURU, İİK m. 
44/II’deki bir yıl süre ile iflasa tabi olma hükmünün sadece gerçek kişi tacirler 
için geçerli olduğunu, ticaret şirketlerinin ticareti terk etmeleri halinde tasfiyeye 
gireceklerini belirtmiştir31. Yazar burada İİK m. 44/I bakımından bir 
değerlendirme yapmamıştır. Ancak yazarın İİK m. 44/II için yaptığı 
açıklamadan ticaret şirketlerinin ticareti terketmelerinin tasfiye sürecinin 
tamamlanması ile bir anlam ifade edeceği sonucu çıkarılabilecek ve İİK m.44/I 
için de aynı şeyler söylenebilecektir. Tüzel kişi tacirler için yapılan üçlü ayrıma 
göre, İİK m. 44/I ve II hükmünü değerlendirmek gerekir.  

Öncelikle ticaret şirketlerinin, tasfiyesiz sona erme dışında ticareti terk 
ettikleri takdirde tasfiyeye gireceklerini belirtmiştik. Dolayısıyla doktrinde de 

                                                                                                                   
ilamı da aynı doğrultu olmakla birlikte karar çoğunlukla alınmıştır ve azlık görüşü re’sen terkin 
işleminin yapılabileceği şeklindedir. Bununla birlikte Danıştayın daha sonraları doğrudan bu 
konudaki bir kararına ulaşamamış olsam da Danıştay 3. Dairesinin 20.09.2007, E.2006/4002, 
K.2007/2453 sayılı ilamının konusu tebligatla ilgili olsa da dolaylı olarak genelge doğrultusunda 
re’sen terkin işlemi geçerli görülmüştür (Kararlar Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programından 
alınmıştır). 

30 06.03.1965 T. Ve 11946 sayılı RG. 
31 KURU, s. 115-116. Aynı doğrultuda ARKAN, s. 125. 
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hakim görüş32 doğrultusunda İİK m. 44/I,II hükmünün tasfiye sürecine giren 
ticaret şirketlerine uygulanmaması gerekir.  

Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme, tür değiştirme ve tasfiyesiz 
sona erme halleri (6762 sayılı TTK m. 148-149, 451, 552, yeni TTK m. 
136,152,179,189, ) mevcutsa, bu durum ticaret siciline tescil edilecektir. 6762 
sayılı TTK m. 149 uyarınca birleşme nedeniyle sona erecek şirket de, borçlarını 
ne surette ödeyeceğini gösteren bir beyannameyi bilanço ile birlikte ilan 
ettirecektir. Ancak yeni TTK m.134-194 arasında birleşme, bölünme ve tür 
değiştirmeyi şirket ortakları ve şirket alacaklılarının haklarını daha geniş bir 
şekilde koruyucu şekilde düzenlemiş olduğundan artık sona erecek şirket 
bakımından borçların nasıl ödeneceğini gösteren beyanname düzenleme 
yükümlülüğü kaldırılmıştır. Ancak burada tasfiyesiz sona erme hallerinde ticaret 
şirketleri bu anlamda İİK m. 44/I hükmüne tabi olup olmadığının belirlenmesi 
gerekir.  

Ticareti terk ile ilgili olarak İİK m. 44/I’de ticaret siciline verilmesi 
gerekenler içinde bilançodan bahsedilmemekte, aktif ve pasiflerle birlikte 
alacaklıların isim ve adreslerini içeren mal beyanında bulunulması 
zorunluluğundan bahsedilmektedir. Ticaret şirketleri bilanço esasına göre defter 
tuttuklarından hazırladıkları bilançoda aktif ve pasifler bulunmakta ve içinde 
şirketin alacakları ile borçları da toplam olarak gösterilmektedir. Ancak ilave 
olarak alacaklı ve borçluların isim listeleri ve adresleri bilançoda yer 
almamaktadır. Yeni TTK’da yer almadığı için artık Temmuz 2012’den sonra 
tartışılmayacak olan 6762 sayılı TTK m. 149 ile ilgili beyanname verme 
yükümlülüğü, İİK açısından istenen mal beyanı içinde değerlendirmek 
gerekecektir. Mal beyanı ile kastedilen İİK m. 74’de belirtildiği üzere, şirketin 
borcunu ödeyecek miktardaki mal, alacak ve hakların ismen belirtilmesidir. 

İcra takibi sırasında verilmesi gereken, İİK m. 74’deki mal beyanı ile 
İİK m.44/I’deki mal beyanı da aynı şekilde olmayacaktır. İİK m. 44/I 
anlamındaki mal beyanında alacaklının zarar görmediğinin ispatı halinde İİK 
m.337/a’dan ceza verilmemekte oysa İİK. m. 74’deki mal beyanında zarar 
görme şartı aranmamaktadır33.  

Vakıf ve dernekler ticari işletme işletmeciliğinden tamamen 
vazgeçtikleri takdirde ticareti terkeden tacir sıfatı ile İİK m. 44/I ve II hükmüne 
tabi olacaklardır34. Çünkü aynen gerçek kişi tacirlerde olduğu gibi onlara tacir 
sıfatı veren özellikleri kaybolduğuna göre, ortakların sıfatlarına bakılmaksızın 
                                                 
32 KURU, s. 115-116, ARKAN, s. 125, UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi C. 3, 4. Baskı, 

Ankara, 2008, s. 3521. 
33 POSTACIOĞLU İlhan E.: İcra Hukuku Esasları, 4. Bası, İstanbul, 1982, s. 280 
34 ARKAN, s.126. 
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TTK açısından gerekli olduğu gibi İİK açısından da gerekli bildirimler 
yapılmalıdır. Aksi takdirde hem TTK ve hem de İİK’da düzenlenen cezai 
yaptırımlara maruz kalabileceklerdir. 

2. Ticareti Terk Edenlerin Cezası 

Ticaretin gerek iradi gerekse irade dışı terkedilmesi suç değildir. İİK m. 
44, “Ticareti terkedenler” başlığı kullanması, İİK m. 337/a’nın da “Ticareti 
terkedenlerin cezası” başlığını kullanması, ticaret yapmakta olan bir tacirin 
ticareti faaliyetine son vermesinin bir suç olarak öngörüldüğü şeklinde 
anlaşılmamalıdır. Ticaret yapmak bir hak olduğu gibi, bırakmakta bir haktır. 
Ancak önemli olan bırakırken tacirden alacaklı olanların haklarını kullanmasına 
engel olunmamasıdır.  

Ticareti terk etmenin şikayete bağlı olarak cezalandırıldığı haller, İİK 
m. 337/a’da, İİK m. 44 uyarınca mal beyanında bulunulmaması veya mal 
beyanında mevcudun eksik gösterilmesi veya haciz veya iflas sırasında aktifteki 
bir malın gösterilmemesi veya mal beyanından sonra beyan edilen mal üzerinde 
tasarruf edilmesidir. Dolayısıyla ticareti terkeden tacir terkten itibaren 15 gün 
içinde terk bildirimi yapıp mal beyanında bulunmazsa yine bu suç işlenmiş 
olacaktır35. Ticareti terkeden tacir, ticaret siciline sadece mal beyanı vermiş olsa, 
acaba bu beyan, ticareti terk bildirimi olarak da kabul edilebilecek midir? İİK m. 
44’de istenen mal beyanı, ticareti terke dayalı ve onun sonucu olan bir beyandır. 
Ticareti terk olmadan tek başına gönderilmiş bir mal beyanını ticaret sicil 
memuru işleme almamalıdır. Çünkü durum hem ticaret sicil gazetesinde hem de 
mahalli gazetelerde yayınlanacaktır. Üstelik yayınlama ücretinin de peşin 
yatırılması gerekecektir. Böyle bir durumda da sadece mal beyanının bir anlamı 
olmayacaktır. İİK m. 44/I’de gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılmadığı için ticaret 
şirketleri için dahi İİK m. 44/II hükmü uyarınca bir yıllık iflasa tabidir denilmesi 
zaten tüzel kişiliği devam ettiği için tacir olan şirketler için bir anlamsızlığı 
göstermektedir. 6762 sayılı TTK m. 446/II (yeni TTK m.542/(1)-c) uyarınca 
anonim şirketler için tasfiye halinde iken bile tasfiye memurları şirketin 
borçlarının malvarlığından fazla olması durumunda şirketin iflasını istemek 
zorundadırlar.  

Ticari faaliyetin tamamen sonlandırılmasında dernek ve vakıflar gerçek 
kişi tacirler gibi olduğundan burada ayrık olan husus, ticaret şirketleridir. Ticaret 
şirketlerinin ticareti terki, fiili bir durum olan tasfiye haline giriş olarak kabul 
edilirse, TTK hükümleri ile İİK hükümleri arasında çelişki oluşacaktır. Çünkü 
TTK açısından şirketin sona ermesi, tasfiyeye giriş olarak adlandırılmış ve 

                                                 
35 KURU, s. 115 
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tasfiyeye yönelik özel hükümler sevkedilmiştir. Bu hükümlerde ticaret siciline 
mal beyanı verme zorunluluğu yoktur. TTK’da düzenlenmemiş olsa da İİK m. 
44’de yer aldığı için verilmesi gerekir36 denilirse, İİK m. 44/III uyarınca ticareti 
terkeden tacirin 2 ay haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemeyeceği kuralı 
ile, tasfiye memurlarının şirket mallarını (6762 sayılı TTK m. 225-226, 443-446, 
yeni TTK m. 286-287, 538-546) paraya çevirmesi kuralı birbiri ile çelişecektir. 
Dolayısıyla ticaret şirketleri açısından İİK m. 44’de yapılması gerekenler ile 
tasfiye sürecinde yapılması gerekenler aynı doğrultuda olmadığından İİK m. 44 
uyarınca yapılması gerekenleri gerçek kişi tacirler ile araç hükmünde ticari 
işletme işleten dernek veya vakıflara hasretmek doğru olacaktır.  

IV. UYGULAMADA TİCARETİN TERKİNE 
YARGITAYIN BAKIŞI 

Uygulamada Yargıtayın tüzel kişi tacirlerle ilgili olarak vermiş olduğu 
kararlar, ağırlıklı olarak ticaret şirketlerine yöneliktir. İİK m. 337/a’ da 
düzenlenen ticareti terk suçu ile ilgili olarak verilen yerel mahkeme kararlarının 
temyiz incelemesinde Yargıtayın verdiği kararlardan örnek özetler aşağıda 
verilmiştir. Yargıtayın daireleri arasındaki işbölümünden dolayı başlangıçta 8. 
Ceza Dairesinin baktığı davalar daha sonra 16. Hukuk Dairesince bakılmış, bazı 
yıllarda da ayrıca 17. Hukuk Dairesince de bakılmıştır.  

A- Yargıtay 8. Ceza Dairesi Kararları  

1. Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin 03.06.1969, E.6194, K.6115 sayılı 
ilamında37; 

“…İİK. m. 337/a’da sözü edilen ceza, ticareti terk keyfiyetinin ticaret 
sicili memurluğuna bildirilmemesinin değil, maddede yazılı mal bildiriminde 
bulunulmamasının müeyyidesidir..” 

2. 8. CD.’nin 17.12.1997, E.12028, K.17928 sayılı ilamında38;  

“…1- İİK'nin 44. maddesi ticareti terk eden tacire, 15 gün içerisinde 
keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirme, bütün aktif ve pasifi ile 
alacaklıların isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunma 
zorunluluğu getirmiş olmakla, borçlu-şirket de 30.6.1995 tarihinde ticareti terk 
ettiğinden, keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmesi için kendisine 
tanınan 15 günlük süre beklenmeden 12.7.1995 tarihinde şikâyette bulunulması 
usul ve yasaya ayırıdır… 

                                                 
36 BAHAR, s. 128 
37 KURU, s. 114’den atfen Ankara Barosu Dergisi, Y. 1969, S. 6, s. 1171 
38 Yargıtaydan alınan bu karar ve diğer karar örnekleri Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programından 

alınmıştır.  
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İİK'nin 44 ve 337/a maddelerinde açıklandığı üzere bir tacir ticareti terk 
edip de 44. maddede yazılı mal beyanında bulunmadığı takdirde ticareti terk 
suçu tekevvün eder ve 337/a. maddesi uyarınca cezalandırılır. Ticareti terk etme, 
münferit bir işlem olup, birden fazla alacaklının yaptıkları ayrı ayrı takipler 
zımmında şikâyet konusu olsa dahi tek cezayı gerektirir” 

3. 8. CD.’nin 01.04. 1998, E.2373, K. 4795 sayılı ilamında;  

“… Haciz işleminin gerçekleştiği tarihin suçun oluş tarihi olmayıp ıttıla 
tarihi bulunduğu, gerçek suç tarihinin şirketin vergi, SSK ve tüm borçlarından 
dolayı mallarının cebri icra yoluyla paraya çevrilme tarihi olan 1993 yılı olacağı 
savunulduğuna ve İİK'nin 44/1. maddesi "ticareti terk keyfiyetini 15 gün içinde 
bildirme zorunluluğu getirdiği" cihetle, suç tarihinin bu süreyi izleyen ilk gün 
olarak kabulü gerekeceği, bu nedenle İİK'nin 337/A maddesinde yaptırımı 
belirlenen suçun gerçek vuku tarihi bu çerçevede araştırılıp belirlendikten sonra 
zamanaşımı olgusunun değerlendirilmesi gerekliliği,” 

4. 8. CD.’nin 31.05.1999, E.7298, K.8632 sayılı ilamında;   

“…Borçlu-şirketin, <Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde> beyan edilen 
adresinde bulunamadığı iddiasıyla şirket temsilcisi sanıklar Cemil Mar ve Recep 
Nail Bankoğlu hakkında dava açılmış olduğuna göre İİK. nun 44. maddesinin 
<ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret 
siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifiyle alacaklılarının isim ve adreslerini 
gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur> biçimindeki hükmü 
karşısında, borçlu şirketin temsilcilerinin anılan madde hükmünü yerine 
getirmedikleri gözetilerek sanıkların temsil ettikleri şirketin başka yere 
taşındığına ilişkin savunması araştırılıp sonucuna göre sanıkların hukuki 
durumlarının değerlendirilmesi gerekirken bu konuda bir araştırma yapılmadan 
yazılı biçimde eksik soruşturmayla beraat hükmü kurulması,” 

5. 8. CD.’nin 30.10.2000, E.20406, K.17636 sayılı ilamında;  

“…Borçlu şirketin feshine karar verilmesi sonucu ticari faaliyetinin son 
bulduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11.5.1999 günlü yazısından anlaşılmakla; 
Ticari faaliyetinin son bulma tarihi saptanıp sonucuna göre karar verilmesi 
gerekirken, dosya içeriğine uymayan bir gerekçeyle yazılı biçimde eksik 
soruşturmayla beraat hükmü kurulması…” 

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin yukarıdaki örnek kararları incelendiğinde, 
Ceza Dairesinin, İİK m. 44 hükmünde ticareti terki bir olgu olarak algıladığı 
görülmektedir. Şirketin fiili olarak ticari faaliyetinden vazgeçmesi halinde o 
tarihte şirket yöneticilerinin ticaret siciline mal beyanında bulunmamasını 
gerçek kişi tacirler gibi tüzel kişi tacirler açısından da cezalandırılması 
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gerektiğini içtihat etmiştir. Ticaret şirketinin gerek fesih halleri gerekse infisah 
halleri gerçekleştiğinde şirket tasfiye sürecine girmiş sayılsa bile TTK’daki 
sicildeki kayıtların değişikliği yüzünden bildirim yapılması konusu dışında 
ayrıca İİK m. 44 uyarınca ticaret siciline bu durumun da bildirilmemesini suçun 
oluşması için yeterli saymıştır. Oysa ticaret şirketlerinin ticari faaliyetlerine son 
vermesi, şirketin fesih veya infisah halleri olarak sona ermesini doğuracaktır. 
TTK böyle hallerde ticaret siciline tasfiyeye giriş anlamında bildirim 
yükümlülüğü yüklemiştir. Tasfiye memurları ilk envanter ve tasfiyeye giriş 
bilançosu da çıkaracaklardır. Ancak bunun ticaret siciline TTK anlamında 
bildirim zorunluluğu yoktur.  

B- Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları  

1. 17. HD.’nin 30.09.2004, E.5559, K.10261 sayılı ilamında39;   

“…Sanıkların temsilcisi olduğu şirket tasfiye sürecine girdiği halde, 
şirketin aktifinde herhangi bir mal varlığı bulunmasa da sanıkların şirketin tüm 
aktif ve pasifleri ile alacak ve borçlarını gösterir bir beyanı ticaret sicil 
memurluğuna bildirmeleri gerekirken, bu yönde herhangi bir bildirimde bulunup 
bulunmadıkları araştırılmadan verilen karar isabetsizdir.”  

2. 17. HD.’nin 17.02.2005, E.2004/9788, K.2005/1185 sayılı ilamında; 

 “…Borçlu şirketin ticaret sicil kayıtlarında faal durumunda 
görünmesinin ticari faaliyetini fiilen sürdürdüğü anlamına gelmemesi karşısında, 
şirketin suç tarihinde başka bir adreste ticari faaliyetini sürdürüp sürdürmediği 
araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir.”  

17. Hukuk Dairesi de 8. Ceza Dairesi gibi şirketin sona erme olayı 
gerçekleştiği takdirde ticaret sicilinde şirket faal gözüksede fiili olarak 
faaliyetini sürdürdüğü anlamına gelmeyeceği tespiti ile şirket yönetimince 
tasfiye süreci beklenmeden şayet ticaret siciline İİK m. 44 uyarınca mal beyanı 
verilmemişse ticareti terk suçunun oluşacağını kabul etmektedir.  

17. Hukuk Dairesi, ticaret şirketinin tasfiye sürecince hiç malı olmasa 
da İİK m. 44/I uyarınca mal beyanında bulunma zorunluluğu bulunduğunu kabul 
etmiştir. Kanaatimce bu içtihat, ticaret şirketlerinin tasfiye sürecinde TTK 
hükümlerini yerine getirmesi gerektiği hususu ile çeliştiğinden yerinde değildir. 
Aynı şekilde bir an için ticaret şirketinin mal beyanı zorunluluğu kabul edilse 
bile, ticaret şirketinin hiç malı ve borcu olmadığı bir halde40 ticaret siciline İİK 
m. 44/I uyarınca mal beyanında bulunma zorunluluğu bulunduğunun, zarar 
görme ve şikayet hakkı bağlamında hiçbir anlamı olmayacaktır. 
                                                 
39 Her iki kararda Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programından alınmıştır. 
40 POSTACIOĞLU, s. 280 
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C- Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Kararları 

1. 2010 Yılı Öncesi Kararları 

1.16. HD.’nin 28.12.2001, E.6339, K.11081 sayılı ilamında41; 

 “..Sair itirazlarının reddine ancak; sanıkların ortağı olduğu şirketin 
faaliyetinin sona erip ermediğinin Ticaret sicili Müdürlüğünden sorularak 
alınacak cevaba göre sanıkların hukuki durumlarının tayin edilmesi gerekirken 
bu yapılmadan eksik araştırma ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi yasaya 
aykırı olup, temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem 
gibi BOZULMASINA” 

2. 16. HD.’nin 24.02.2004, E.2003/11456, K.2004/2974 sayılı ilamında; 
 “…Karar: Mahkemece mal beyanında belirtilen malların üçüncü bir 
kişiye devredilmesi gerekçe gösterilerek sanığın İİK.nun 337/a maddesi 
gereğince tecziyesine karar verilmiş ise de, yapılan inceleme ve araştırma 
hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Öncelikle bu suçun oluşabilmesi için 
sanığın tacir olması ve ticaret hayatından çekilirken İİK.nun 44. maddesindeki 
yükümlülükleri yerine getirmemiş olması gerekir. Mahkemece sanığın tacir olup 
olmadığı,ticaret siciline kayıtlı olup olmadığı araştırılmamıştır. Ayrıca mal 
beyanı dilekçesinde bildirdiği malların 3. kişiye devredilmiş olmasının ticareti 
terk ettiğini gösterir kesin bir delil olmadığı düşünülmeksizin ve bu konuda 
araştırma yapılmaksızın yine sanığın temyiz dilekçesinde belirttiği 337/a-2. 
fıkrasına göre alacaklıyı zarara uğratmadığına dair itiraz ve delillerinin toplanıp 
değerlendirilmeksizin eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması 
isabetsiz bulunmaktadır. “ 

3. 16. HD.’nin 29.09.2004, E.6484, K.10325 sayılı ilamında;   

“…Sanığa isnat olunan ticareti terk hükmüne aykırı davranmak suçunun 
oluşabilmesi için, öncelikle sanığın tacir olması, 44. maddeye göre mal 
beyanında bulunmaması veya beyanında mevcudunu eksik göstermesi veya 
aktifinde yer alan malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında 
gösterememesi veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf etmesi 
gerekmektedir. Suça konu dosyanın incelenmesinden sanık vekilinin mal beyanı 
dilekçesinde bildirdiği menkul ve gayrimenkuller üzerine haciz konulmuştur. 
Sanığın salt şirket mallarını kiraya vermesi hali ticareti terk sayılamayacağından 
atılı suçun unsurlarının oluşmadığının gözetilmemiş olması…”  

4. 16. HD.’nin 05.10.2004, E.6487, K.10788 sayılı ilamında;  

                                                 
41 Bu karar gibi onu takip eden 5 karar da Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programından alınmıştır. 
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“…Sanıklara isnat olunan ticareti terk hükmüne aykırı davranmak 
suçunun oluşabilmesi için, şirketi temsile yetkili olan sanıkların ticari işletmeyi 
kapatmaları veya dağıtmış olmaları gerekir. Sanıklar vekilinin savunması ve 
ibraz ettiği Ticaret Sicili Memurluğu'nun yazı cevaplarından şirketin halen faal 
olduğu ve yeni adresinin ticaret siciline bildirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum 
karşısında atılı suçun unsurlarının oluşmadığının gözetilmemiş olması,”  

5. 16. HD.’nin 15.12.2008, E.8388, K.7907 sayılı ilamında;   

“…Sanığa isnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti 
terk etmesi ve bu durumu on beş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret 
siciline bildirmemesi gerekmektedir. Fiili durumun saptanabilmesi için, sanığın 
yöneticiliğini yaptığı şirketin ticareti gerçekten terk edip etmediği yönünde 
zabıta araştırması yaptırılması ve kayıtlı bulunduğu vergi dairesi 
müdürlüğünden mükellefliğinin devam edip etmediği sorularak sonucuna göre 
sanığın hukuki durumunun takdir edilmesi gerekir.” 

16. Hukuk Dairesi de 17. Hukuk Dairesi gibi 2010 yılına kadar ticareti 
terk için ticari işletmenin tamamen kapatılmasının ticareti terk olduğunu bu 
anlamda işletmenin kiraya verilmesinin ticareti terk sayılmadığı, fiili olarak 
ticaretin terk edilmesi gerektiği görüşünü tekrarlamıştır. Ticaretin fiili olarak 
terkedilmesi için de, ticaret sicili kaydı yanında zabıta araştırması, vergi kaydı 
araştırması yapılması gerektiğine işaret etmiştir. Ancak ticaret sicil kaydı 
bulunmasına rağmen vergi kaydının VUK m.160 uyarınca re’sen silindiğinin ve 
zabıta araştırmasında ticaretin terkedildiğinin anlaşılması durumunda da ticareti 
terk suçunun oluştuğunun kabul edilmesi doğru olmayacaktır. 

Yargıtayın ilgili dairelerinin kırk yıldır uygulaması, gerçek kişi tacirler 
gibi tüzel kişi tacirlerin de (uyuşmazlık konusu genellikle ticaret şirketleri 
olmuştur) ticari faaliyetten çekilme iradesinin somut örnekleri görüldüğü 
takdirde hukuki işlemlerin tamamlanmasına gerek olmadan ticareti terk 
işleminin gerçekleşmiş olduğunun kabulü şeklindedir. Verilmiş kararlarda 
ticareti terk niyetinin somut örneklerine bakılmış ve TTK’nın tasfiyeye yönelik 
işlemlerinin tamamlanması gereği üzerinde durulmamıştır.  

2. 2010 Yılı Kararları 

16. HD.’nin 21.12.2009, E.5027, K.8804 sayılı, 28.12.2009, E.5504, 
K.9066 sayılı ve 08.03.2010, E. 2009/9310, K.2010/1776 Sayılı ilamlarında42; 

 “...İcra ve İflas Kanunu'nun 44. maddesindeki mükellefiyet münhasıran 
tacirler için öngörüldüğüne göre, uyuşmazlık, kimlerin tacir sayılacakları, bir 
başka anlatımla <ticaret şirketini temsile yetkili ortağın veya bu konuda yetki 
                                                 
42 Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı 
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verilen şirket müdürünün> İcra ve İflas Kanunu'nun 44. ve 337/A maddelerinin 
uygulanması açısından tacir sayılıp sayılmayacaklarına ilişkindir. 

Kimlerin tacir olduğu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 14. 
maddesinde; <Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye 
tacir denir. 

Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan 
vasıtalarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek 
keyfiyeti ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir 
sayılır. 

Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya 
her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan, diğer bir şirket adına (ortak 
sıfatıyla) muamelelerde bulunan kimse, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı 
tacir gibi mesul olur.> 

Biçiminde düzenlenmiş olup, bunun yanında ayrıca aynı Yasa'nın 18. 
maddesindeki, <Ticaret şirketleriyle, gayesine varmak için ticari bir işletme 
işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince hususi hukuk hükümleri 
dairesinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, 
belediye gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler 
dahi tacir sayılırlar.> hükmü ile de diğer tacir sayılanlar gösterilmiş, anılan 
Kanun'un 136. maddesinde de ticaret şirketlerinin nev'ilerinin; kolektif, 
komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden ibaret olduğu 
belirtilmiştir. Yukarıda sayılan ticaret şirketleri yönünden Türk Ticaret 
Kanunu'ndaki düzenleme incelendiğinde, bunlar için ticareti terk hususu değil, 
bunun yerine infisah ve tasfiyeleri öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Eş anlatımla, 
Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesinde sayılan şirketlerde ticareti terk değil, 
ortaklık ilişkisi sona erdirilmektedir. 

Anılan şirketlerin her biri için infisah ve tasfiye yolu ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Tasfiye sırasında ticaret şirketinin alacak ve borçları belirlenir ve 
borçlar ödendikten sonra kalan mevcudu, esas mukavelede aksine bir hüküm 
olmadıkça, pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler ve paylara bağlı olan 
imtiyaz hakları nispetinde dağıtılır, tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait 
ticaret unvanının sicilden terkini tasfiye memurları tarafından sicil 
memurluğundan talep olunur. İşbu talep üzerine terkin keyfiyeti tescil ve ilan 
olunmakla ticaret şirketinin tüzel kişiliği sona ermiş olur. Tasfiye süreci ile tüzel 
kişilik sona erdirildiğinden terkin işlemi sırasında Ticaret Sicil Memurluğu'na 
İcra ve İflas Kanunu'nun 44. maddesine göre bir mal beyanında bulunulması da 
söz konusu değildir. Terkin işleminden sonra ticaret şirketinden alacağı 
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bulunduğunu iddia eden bir alacaklı, bu alacağını ancak terkin edilen ticaret 
şirketini yasaya göre ihyasını sağlamak suretiyle tahsil edebilecektir. 

Açıklamalar çerçevesinde somut olaya dönüldüğünde, İcra ve İflas 
Kanunu'nun 44. maddesi ile getirilen mal beyanında bulunma yükümlülüğü 
bulunduğunu söylemek kanunu zorlama olacaktır. Hal böyle olunca, Türk 
Ticaret Kanunu'nun 136. maddesinde sayılan kolektif, komandit, anonim, 
limited ve kooperatif şirketlerinin müdür veya yetkilileri için İcra ve İflas 
Kanunu'nun 337/a maddesinde yaptırıma bağlanan ticareti terk suçunun 
işlenmesi mümkün değildir.” 

16. Hukuk Dairesi 2010 yılından itibaren yerel mahkemelerin ticaret 
şirketlerinin yöneticileri hakkında ticareti terk suçundan verdikleri mahkumiyet 
kararlarını, ticaret şirketlerinde tasfiyenin zorunlu olduğundan bahisle tasfiye 
sonucunda tüzel kişiliğin ticaret sicilinden terkin edilerek sonlandırılmasından 
sonra mal beyanında bulunulmasının sözkonusu olmadığını belirterek ticareti 
terk suçunun işlenemeyeceğini içtihat etmiştir.  

16. Hukuk Dairesi, bundan böyle fiili duruma göre değil, hukuki 
duruma göre ve TTK hükümleri doğrultusunda karar verilmesi gerektiğini 
belirtmektedir. Aynı şekilde bu içtihat değişikliğinde İİK m. 44’de düzenlenen 
mal beyanında bulunma yükümlülüğünü ticaret şirketleri yöneticileri için de 
aramanın kanunu zorlamak olacağını da savunmaktadır.  

16. Hukuk Dairesinin bu son kararı, uygulamada tasfiye sürecinde 
yaşanan sıkıntıları çözmeyecek de olsa ve fiili olarak faaliyeti durdurmuş 
binlerce tabela şirketinin sayısını artıracak da olsa kanaatimce yerinde bir 
karardır. Tasfiye sürecinin başlatılmaması veya bitirilmemesi, şikayete bağlı mal 
beyanında bulunmama suçu ile bertaraf edilemez. İş, ticaret sicil memurluğunun 
TTK hükümlerindeki yetkilerini aktif hale getirmekten geçmektedir. Ticaret sicil 
memurluğu bu anlamda üzerine düşeni yaptığı takdirde tasfiyenin önemi 
anlaşılır. Şirket tasfiyeye girdiği halde yıllarca hiçbir işlem yapılmadan 
bekletilmiş olmaz.  

16. Hukuk Dairesinin bu yeni içtihadı, şirket yöneticilerini rahatlatarak 
tasfiye sürecinde daha da tembelliğe itecektir şeklinde bir düşünce akla gelebilir. 
Ancak bu doğru da olsa, tasfiyeye girmiş şirketlerden alacaklı olan kişilerin İİK 
m. 337/a’ dan şikayet yerine, gerekli olduğu yerde TCK m. 155’den, gerekli 
olduğu yerde İİK m. 331,333/a, 345/a’ dan birinden şikayete doğru 
yöneltecektir. Hal böyle olunca şirketin iç ilişkisinde hukuki sorumluluk 
davaları, dış ilişkide de ceza davaları ile karşı karşıya gelen tasfiye memuru 
sıfatını taşıyan ya da taşımayan yöneticileri tabiri caizse, yağmurdan kaçarken 
doluya tutulacaklardır.  
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3. 2011 Yılı Kararları  

16. HD.’nin 17.11.2011, E. 2010/4776, K.5802 sayılı ilamında43 

 “İcra ve İflas Kanunu'nun 44. maddesindeki mükellefiyet münhasıran 
tacirler için öngörülmüş olup, ticaret sicil memurluğuna kayıtlı gerçek kişilerin 
ve ticaret şirketlerinin tacir oldukları hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. 
Uyuşmazlık, ticaret şirketlerinin ticareti terk edip edemeyeceklerine, eş 
anlatımla ticareti terk etmesi durumunda şirket yetkilisi/müdürünün İİK’nun 44. 
maddesindeki keyfiyeti kayıtlı olduğu ticaret sicili memurluğuna bildirme ve 
mal beyanında bulunma yükümlülüğü bulunup bulunmadığına yöneliktir. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136. maddesinde ticaret 
şirketlerinin nev’ilerinin; kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 
şirketlerinden ibaret olduğu belirtilmiştir. Yukarıda sayılan ticaret şirketleri 
yönünden Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenleme incelendiğinde, bunlar için 
<ticareti terk> değil, bunun yerine infisah ve tasfiyelerinin öngörüldüğü, diğer 
bir anlatımla Türk Ticaret Kanunu’nun 136. maddesinde sayılan şirketlerde 
ticareti terk değil, ortaklık ilişkisinin sona erdirildiği kabul edilmektedir. Anılan 
şirketlerin her biri için infisah ve tasfiye yolu ayrı ayrı gösterilmiştir, <infisah>, 
ortaklıklar hukukunda iki manada kullanılmaktadır. Geniş manada; irade ve 
irade dışı fesih hallerini ve dar manada da; irade dışı yani kendiliğinden sona 
ermeyi ifade etmektedir. TTK'nun 439. maddesinde infisah eden şirketin 
tasfiyeye gireceği hükme bağlanmıştır. Tasfiye sürecinde ticaret şirketinin 
alacak ve borçları belirlenir, alacakları tahsil edilip, borçları ödendikten sonra 
varsa kalan mevcudu, esas mukavelede aksine bir hüküm olmadıkça, pay 
sahipleri arasında ödedikleri sermaye ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları 
nispetinde dağıtılır, tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının 
sicilden terkini tasfiye memurları tarafından sicil memurluğundan talep olunur. 
İş bu talep üzerine terkin keyfiyeti tescil ve ilan olunmakla ticaret şirketinin 
tüzel kişiliği sona ermiş olur. Terkin işlemi için tasfiye bilançosu ile birlikte 
başvurulduğundan ve zaten tasfiye sonucu ticaret şirketinin herhangi bir mal 
varlığı da kalmadığından tasfiye memurunun ya da şirket yetkilisinin İİK'nun 
44. maddesine göre mal beyanında da bulunması söz konusu olmayacaktır. 
Terkin işleminden sonra ticaret şirketinden alacağı bulunduğunu iddia eden bir 
alacaklı, bu alacağım ancak terkin edilen ticaret şirketini yasaya göre ihyasını 
sağlamak suretiyle tahsil edebilecektir. 

Ticaret şirketlerinin vergi hukuku açısından mükellefiyetinin sona 
erdirilmesi de, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken 
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işlemlere göre getirilen tasfiye ve iflasın sona erdiğinin tescil ve ilanına bağlıdır. 
Başka bir anlatımla, ticaret şirketinin işi bırakması ancak tüzel kişiliğinin 
ortadan kaldırılması ile mümkündür. Bu nedenle tüzel kişiliği sona erdirilmemiş 
bir ticaret şirketinin ticari işletmeyi kapattığından, dağıttığından (terk ettiğinden) 
söz edilemeyecektir. Nitekim Danıştay 4. Dairesinin 2004/602 -2021 sayılı 
kararında da tüzel kişiliği sona erdirilmemiş şirketin mükellefiyetinin sona 
erdirilemeyeceği belirtilmiştir. 

Öte yandan, İcra ve İflas Kanunu'nun 44. maddesinin ikinci fıkrası, mal 
beyanının ticaret sicili gazetesinde ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, 
ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabileceğini içermektedir. 
Buradaki tacirden maksat, gerçek kişi olan tacirlerdir. Yani, tüzel kişi tacirler 
(ticaret şirketleri) hakkında 44 üncü maddenin 2. fıkrasının uygulama kabiliyeti 
yoktur. Ticaret şirketleri, ticareti terk edince tasfiyeye gireceklerinden ve tasfiye 
sonunda şirketin ticaret sicilindeki kaydının silinmesinden soma tüzel kişiliği 
son bulacağından, artık, ticaret şirketlerini sicilden silindikten sonra iflas yolu 
ile takip etmeye imkan yoktur. Esasen, ticaret şirketleri bakımından buna lüzum 
da yoktur. Zira, tasfiyede şirketin bütün malları tasfiye edilmiştir. (Prof. Dr. 
Baki KURU, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt XXVII, 1970, 
Sayı 1-2) Bu açıklama ile İİK'nun 44. maddesinin ikinci fıkrasındaki 
düzenlemenin, ticareti terk suçunun gerçek kişi tacirler için geçerli olduğunun, 
ticaret şirketleri yönünden geçerliliği bulunmadığının net olarak ifade edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar İİK'nun 44. maddesinin gerekçesinde, ticareti terk eden 
kötü niyetli borçluların işyerlerini terk ederek ve ellerindeki mallarını 
başkalarına devrederek alacaklılarını zarara uğratmaları nedeniyle İİK'nun 337/a 
maddesindeki yaptırım düzenlendiği belirtilmekte ise de, ticaret şirketleri 
yönünden ticareti terk değil ortaklık ilişkisinin sona erdirilebileceğinden, 
buradaki borçlu ifadesiyle gerçek kişi tacirin kastedildiğinin kabulü zorunludur. 
Kaldı ki, Kanun'un 345. maddesi uyarınca sorumlu tutulması gereken ticaret 
şirketlerinin müdür/yetkilileri tarafından alacaklıları zarara uğratmaya yönelik 
eylemlerinin cezasız bırakılmadığı, nitekim Kanun'un 331, 333/a, 345/a 
maddelerinde gerekli yaptırımlar düzenlendiği gibi, unsurları bulunduğu 
takdirde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda müeyyideye bağlanan hileli iflas 
veya dolandırıcılık suçlarından da cezalandırabilmeleri mümkün olduğundan, 
diğer bir deyişle ticaret şirketlerinin müdür/yetkililerinin alacaklıyı zarara 
uğratan bu tür davranışlarının yaptırımsız kaldığından söz edilemeyecektir”. 

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi bu kararı ile 2010 yılındaki içtihadını aynı 
doğrultuda 2011 yılında da devam ettirdiği görülmektedir. 
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D- Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 01.06.2010, E.16.HD-75, K.129 sayılı 
ilamında44; 

“…16. HD.’nin 15.02.2010 gün ve 8393-943 sayı ile ……. Türk Ticaret 
Kanunu'nun 136. maddesinde sayılan kolektif, komandit, anonim, limited ve 
kooperatif şirketlerinin müdür veya yetkilileri için İcra ve İflas Kanunu'nun 
337/a maddesinde yaptırıma bağlanan ticareti terk suçunun işlenmesi mümkün 
değildir….” Şeklindeki kararına karşı Yargıtay C. Başsavcılığı 23.03.2010 gün 
ve 159338 sayı ile….”Ticaret şirketleri için Ticaret Kanunu gereği infisah ve 
tasfiye usulü belirlenmesi, takip borçlusu oldukları ve İcra ve İflas Kanunundaki 
hükümlere tabi oldukarı durumunda İİK’nun 44. maddesinde ticareti terk eden 
tacirler için öngörülen yükümlülükten kurtarmamalıdır” görüşüyle itiraz yasa 
yoluna başvurulmuştur. 

…. 6762 sayılı TTK’nın 14. maddesinde belirtilen gerçek kişi tacirlerin 
yanında 136. maddesinde sayılan ticari şirketlerin ve bu bağlamda bir ticari 
şirket türü olan limited şirketin, 18. maddesi uyarınca tacir olduğunda kuşku 
bulunmamaktadır. 

İİK.’nın 44. maddesinde “ticareti terkeden tacir” ifadesi kullanılmış 
olup bu ifadenin yalnızca gerçek kişi tacirleri kapsadığına ilişkin herhangi bir 
kısıtlayıcı hüküm konulmamıştır. O halde tacir sayılan limited şirketlerin, temsil 
ve idareye yetkili müdürlerinin, şirketin ticareti terk etmeleri halinde İİK.’nın 
44. maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyeceklerine ilişkin bir istisna 
getirilmediğine göre, tıpkı gerçek kişi tacirler gibi aynı Yasanın 337/a maddesi 
uyarınca cezalandırılmalarına da bir engel bulunmamaktadır. Diğer yandan 
İİK.’nın 44. maddesinde yapılan değişikliğin “ticareti terkeden kötü niyetli 
borçluların” bu davranışlarının önlenmesi amacıyla yapıldığı da gerekçede 
açıkça ifade edilmektedir… Adresin değiştirilmesi olgusunun tek başına 
ticaretin terk edildiği anlamına gelmeyeceği de gözönüne alınarak, sanığın 
müdürü olduğu şirketin ticareti terk edip etmediğinin araştırılması 
gerekeceği…... Gerekçeleri ile oyçokluğu ile Yargıtay C. Başsavcılığının itirazı 
kabul edilerek 16. HD.’nin kararı kaldırılmıştır.  

Karara muhalefet şerhinde;  

“…ticaret şirketinin tasfiyeyi müteakip terkin işlemi sırasında bir mal 
beyanında bulunmasına gerek olmayıp, tasfiye sonucuna ilişkin bilanço ile 
birlikte terkini için dilekçe ile ticaret sicil memurluğuna başvurması yeterli 
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olacaktır. Bu nedenledir ki, İİK.’nun 44. maddesindeki mal beyanında bulunma 
yükümlülüğünün gerçek kişi tacirler hakkında olduğunun kabulü gerekir… 

Ticaret şirketi ticari faaliyetini durdurmuş, borçları sebebiyle iş 
yapamaz hale gelmiş, şirketin sadece tabelası ile bir masa ve iki koltuğu kalmış 
ya da ticaret sicil memurluğunda faal görünmesine karşın, kayıtlı olduğu 
adresinden bilinmeyen bir adrese taşınmıştır. İcra ve İflas Dairesi, 8. Ceza 
Dairesi, 17. Hukuk Dairesi ve Dairemizin istikrar bulmuş uygulamalarında bu 
durumlar ticareti terk olarak kabul edilmememektedir. Bu fiil olsa olsa şirketin 
borca batık olması nedeniyle İİK.’nun “Sermaye şirketlerinin iflasını istemek 
mecburiyetinde olanların cezası” başlıklı… 345/a maddesinde yazılı suçu 
oluşturabilir….Cumhuriyet Başsavcılığı itirazını madde gerekçesine 
dayandırmaktadır….Bu gerekçeye uygun olarak İİK.’da şirketler için yasal 
düzenlemeler zaten bulunmaktadır….”Ticari işletmede yöneticinin 
sorumluluğu” başlıklı 333/a,…..”Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle 
mevcudunu eksilten borçluların cezası” başlıklı 331/I hükmü…. İle eylemi 
müeyyideye bağlanacaktır. Eş anlatımla, gerçek kişi tacir ticareti terk ettiğinde 
eyleminin karşılığı 337/a maddesinde düzenlenmişken, ticaret şirketleri 
yönünden eylemin özelliğine göre İİK.’nun 331,333/a veya 345/a 
maddelerinden biri uygulanabilecektir….Kısaca İİK.’nun 345. maddesindeki 
düzenleme münhasıran 337/a maddesine ilişkin olmayıp, Dairemizce yapılan 
incelemelerde daima göz önünde bulundurulmaktadır….” Şeklindeki ifadeler 
yer almıştır.  

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Kararı, İİK m. 337/a ‘nın konulduğu 
günden bu yana Yargıtay 8. Ceza ve 17 Hukuk Dairesinin Kararları ile 16. 
Hukuk Dairesinin 2010 öncesi vermiş olduğu yerleşmiş içtihatlarının bir 
yansımasıdır.  

Ceza Genel Kurulunun en önemli gerekçesi, ticaret şirketlerinin takip 
borçlusu olduğu durumlarda İİK m. 44 hükmüne tabi olmaları gerektiği, ticareti 
terkedenler ibaresinin genel bir ibare olduğu ve istisna da getirilmediğidir. 
Ayrıca bu karardan, İİK m. 44, 337/a değişikliği gerekçesinin uygulamada halâ 
geçerliliğini koruduğunun bu kararın alınmasına etki ettiği sonucunu 
çıkarmamız mümkündür.  

Ceza Genel Kurulu kararının karşı oy gerekçeleri, 16. Hukuk Dairesinin 
yeni içtihadının bir tekrarı ve tasfiye hükümleri çerçevesinde ticaret şirketleri 
yöneticileri için İİK’da benzer durumlarda 331, 333/a ve 345/a madde 
hükümlerinin de uygulanabileceği, İİK m. 345’in sadece 337/a için olmadığı 
şeklindedir ki, kanaatimce yerinde ve ticareti terk kavramının ticaret 
şirketlerinde sadece bir başlangıç olmadığı tasfiyeyi de içine alması gerektiğini 
ortaya koymaktadır.  
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16. Hukuk Dairesinin İİK m. 44’de düzenlenen mükellefiyetin sadece 
gerçek kişi tacirlere yönelik olduğu ve tüzel kişi tacirlerin tacirliklerinin sona 
ermesinde tasfiye sürecinin başlamasından dolayı ve tüzel kişiliklerinin bu süre 
içinde de devam etmesinden dolayı ticareti terk suçunu işleyemeyecekleri 
şeklindeki içtihat değişikliği üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı 
üzerine Yargıtay Ceze Genel Kurulunun eski içtihat yönündeki İİK m. 44’de 
ticareti terkeden tacir ifadesi ile yalnızca gerçek kişi taciri kapsadığına dair bir 
kısıtlama getirilmemesi ve bu madde değişikliğinin ticareti terkeden kötüniyetli 
borçluların bu durumlarının önlenmesi amacıyla yapılmış olması nedeniyle 
ticaret şirketlerinin ticareti terk suçunu işleyebilecekleri kararı ile bugün artık 
içtihat farklılığı oluşmuş durumdadır. Yargıtay Kanununun 16/I-5 maddesi 
uyarınca, Ceza Genel Kurulu ve 16. Hukuk Dairesi arasındaki görüş ayrılığı 
Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararıyla içtihadı birleştirme yoluna gidilmelidir.  

V. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Ticareti terk kavramı, gerek gerçek kişi tacirler gerekse tüzel kişi 

tacirler olan ticaret şirketleri, vakıf ve dernekler ile KİT’ler ile diğer kamu tüzel 
kişilerinin kuruluşları için genel ve yaygın olarak ticari faaliyete nihai şekilde 
son vermek olarak kullanılmaktadır. Ancak ticari faaliyetin sahipleriyle olan 
ilişkisinin gerçek ve tüzel kişi tacirler bakımından kurulması nasıl farklı ise 
kesilmesi de aynı şekilde farklı olacağından, ticareti terketmenin sonuçları da 
tacir gruplarına göre farklı olacaktır.  

Ticareti terketmenin gerçek kişi tacirler ile vakıf ve derneklerde ticari 
işletme unsurlarının kaybına bağlı olması, ticari faaliyetin kesin sona ermesine 
yönelik somut hareketin başlatılmasını yeterli kılmaktadır. Oysa tüzel kişi 
tacirlerden ticaret şirketlerinde ticari faaliyetin sona ermesine yönelik iradi 
somut hareketler ile irade dışı olgular şirketi tasfiyeye soktuğundan (tasfiyesiz 
sona erme hariç) ticareti terk gerçekleşmiş olmamaktadır. Bu durumda ticareti 
terke yönelik TTK hükümleri ile diğer mevzuatın özellikle İİK m. 44, VUK m. 
160 hükümleri arasında çelişkiler oluşmaktadır. Ticareti terke yönelik TTK 
dışındaki diğer hükümlerde gerçek-tüzel kişi tacir ayrımı yapılmadığından her 
iki tacir grubunun da aynı sonuçlara tabi kılınması, TTK hükümlerini 
kullanılamaz hale getiriyorsa, genellikten bahsedilmemelidir.  

Şirket yöneticilerinin kötüniyetli davranışlarının, özel hukuk ilişkileri 
içinde hukuki sorumluluk davaları ile çözülmesi mümkün ise de yeterli değildir. 
Ayrıca cezai sonuçlar doğuran hükümlerin de uygulamaya konulması 
gerekmektedir. Tasfiye süreçlerinin uygulamada yeterince önemsenmemesi 
yaptırım yetersizliğinden ve işlemlerin ve masrafların fazlalığındandır. Önceki 
yıllarda şirket kurmada yaşanan sıkıntıları azaltmak için yapılan TTK 



Mehmet Fahrettin ÖNDER 
 

102 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011  

değişikliklerinin uygulamaya çok olumlu yansıdığı bilinen bir gerçektir. Ancak 
şirketlerin tasfiyelerinde yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik değişiklikler 
yapılmamıştır. Bu bağlamda ticaret sicil gazetesindeki ilan sayıları bire 
indirilebilir. 6762 sayılı TTK m. 35 (yeni TTK m. 33) tasfiye sürecinde de aktif 
çalıştırılabilecek bir maddedir. Oysa uygulamada Yargıtay kırk yıldan beri şirket 
yöneticilerinin kötüniyetli davranışlarını, ticareti terk suçundan mahkumiyet için 
yeterli saymıştır. Bu suçun oluşması için de şirketin ticari faaliyetine fiili olarak 
son vermeye yönelik somut adımlar atmış olması yeterli görülmüştür. Bu 
bağlamda gerçek kişi tacir ile ticaret şirketi aynı kefeye konulmuştur.  

Gerçek kişi tacir ile vakıf ve derneklerin ticari işletmesinden bağını 
koparması tacir sıfatlarını sona erdirmesine rağmen, ticaret şirketlerinin ticari 
faaliyetine son vermeleri tacir sıfatlarını amaç değişikliğiyle birlikte hukuken 
devam ettirmektedir.  

Ticaret şirketlerinin tasfiyesiz sona erme halleri gerçekleştiğinde 6762 
sayılı TTK m. 149’da borçların ne surette ödeneceğine ilişkin beyanname 
verileceği bulunmakla birlikte yeni TTK tasfiyesiz sona erme hallerini hak 
sahiplerinin haklarını koruyucu şekilde düzenleyerek beyanname vermeyi 
kaldırdırmış olmakla birlikte bunun yerini İİK açısından mal beyanı 
yükümlülüğü alacaktır. Ancak bu durum, tasfiye gerektiği durumlarda ticaret 
şirketlerinin mal beyanı vermesinin gerekli olmadığına bir işaret sayılacaktır.  

Tasfiye halindeki şirketin aktiflerinin en kısa zamanda paraya 
çevrilmesi amaç iken, İİK m. 44/III’de en az iki ay tasarrufta bunulamayacak 
olması da mal beyanını gereksiz kılmaktadır.  

Ticaret şirketleri yöneticilerinin kötüniyetli davranışlarının bu anlamda 
cezalandırılması isteniyorsa, İİK.’nın diğer hükümlerinde ayrıca 
cezalandırılabilecek hükümler bulunmaktadır. Tüm bunlar dikkate alındığında 
birçok neden Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 2010 yılından itibaren İİK m. 44’de 
düzenlenen mükellefiyetin sadece gerçek kişi tacirlere yönelik olduğu ve tüzel 
kişi tacirlerin tacirliklerinin sona ermesinde tasfiye sürecinin başlamasından 
dolayı ve tüzel kişiliklerinin bu süre içinde de devam etmesinden dolayı ticareti 
terk suçunu işleyemeyecekleri şeklindeki içtihat değişikliğine yol açan kararını 
haklı kılacak niteliktedir. Ancak Ceza Genel Kurulu Kararı ile içtihat farklılığı 
oluştuğu için en kısa zamanda Yargıtay Büyük Genel Kurulu içtihatı birleştirme 
yapmalıdır. Kanaatimce de bu içtihat, 16. Hukuk Dairesi kararı doğrultusunda 
olmalıdır.  
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KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 
ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ 

 

Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER∗  
Sibel MUTLUCAN SAYIN∗∗ 

 

ÖZET 

Son yılların en önemli kavramlarından biri olarak karşımıza çıkan 
kurumsal yönetim konusunda ilkeler oluşturulduktan sonra bu ilkelere uyumun 
değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, şirketlerin kurumsal 
yönetim ilkelerine uyumlarını ölçen ve bir nota bağlayan kurumsal yönetim 
derecelendirme şirketleri sermaye piyasasındaki yerini almıştır.  

Bu makalede, kurumsal yönetim derecelendirme şirketlerinin 
özellikleri, taşımaları gerekli şartlar, çalışma şekilleri ve yükümlülükleri 
incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim,  Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Şirketleri.  

 

CORPORATE GOVERNANCE RATING AGENCIES AND THE 
PLACE OF TURKISH LAW 

ABSTRACT 

Which seems to be one of the most important concepts of recent years 
in the corporate governance principles required to assess compliance with these 
principles have emerged after it is created. To this end, companies that measure 
their adaptation to the principles of corporate governance and corporate 
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governance rating agencies that connects to a note in the capital market has 
taken its place.  

This article describes features of corporate governance rating 
companies, bear the necessary conditions, and obligations of operating modes 
were investigated. 

Keywords: Corporate Governance, Corporate Governance Rating 
Agencies 

 

I. GENEL OLARAK 

Derecelendirme şirketleri, ekonomide üstlendikleri rol itibari ile 
sermaye piyasasının en önemli kurumlarından biridir. Çünkü derecelendirme 
şirketlerinin gerek şirketler ve gerekse ülkelerle ilgili olarak verdikleri notlar, 
küresel ekonomi dolayısıyla bir anda tüm dünya ekonomisini 
etkileyebilmektedir. Gerek yerel ve gerekse küresel ekonomi üzerinde bu derece 
etkili olan derecelendirme şirketlerinin, aslında tam olarak ne iş yaptıkları, 
ekonomi üzerinde nasıl bir etkilerinin bulunduğu konusu ise herkesçe bilinen bir 
durum değildir. Bu yüzdendir ki derecelendirme şirketlerini küresel ekonominin 
en esrarengiz1 kurumlarından biri olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır. 

Önce Amerika’da başlayıp ardından tüm dünyaya yayılan ve yaklaşık 
on yıl devam eden 1929 ekonomik bunalımından sonra, 1980’li yılların sonuna 
kadar güçlü devletlerdeki kapitalizmin de etkisiyle ekonomi, genişlemeye ve 
uluslararası bir hal almaya başladı. Sermaye piyasası da bu genişlemeyle birlikte 
hızla gelişmeye devam etti. Sermaye piyasası ile ilgili olarak yeni finansal 
kurumlar ve terminolojiler ortaya çıkmaya başladı2. 2000’li yıllara gelindiğinde 
ise artık devletlerin ekonomileri derecelendirme şirketlerinin ile spekülatörlerin 
kararlarından etkilenmeye3 ve bu durum küresel bir hal almaya başladı. 

Sermaye piyasasındaki tüm bu değişiklik ve gelişmeler, derecelendirme 
şirketlerinin önemini artırmıştır. Çünkü hisseleri piyasalarda işlem gören 
şirketlerin yatırımcı açısından güvenilirliliklerinin sorgulanması meselesini 
gündeme getirmiştir. Başka devletlerin borsalarından bile hisse alım satım 
yapmanın, bono ve tahvil alıp satmanın mümkün olduğu günümüz 
ekonomisinde yatırımcı açısından doğru şirkete veyahut devlete yatırım 
                                                 
1  MUTLUCAN SAYIN, Sibel, Türk Hukukunda Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketleri, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2010, s. 
57., SINCLAIR Timothy, J., The New Masters of Capital American Bond Rating Agencies and 
The Politics of Creditworthiness, Cornel Universty Press, USA, 2008, s.6 

2  SINCLAIR, s. 3 
3  SINCLAIR, s. 3. 
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yapmanın ne derece önemli olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, gerek kurumsal ve 
gerekse kredi derecelendirmesi şeklinde şirketlere ve hatta devletlere not 
verilmesi bu süreçte ortaya çıkmıştır. 

Son yıllarda ortaya çıkan şirket skandalları dolayısıyla küresel krizler 
derecelendirme şirketlerine olan güvenin sarsılmasına neden olsa da netice 
itibariyle bu şirketler küresel piyasanın vazgeçilmez domino taşlarından biri 
olarak önemini korumaktadır.  

II. DERECELENDİRME ŞİRKETLERİNİN TARİHÇESİ 

Derecelendirme şirketleri piyasa konusunda yatırımcının bilgi sahibi 
olmak istemesi talebiyle ortaya çıkmış ve bugünkü durumuna gelmesi çok uzun 
yıllar almıştır. Aslında derecelendirme şirketlerinin tarihini 1909’da John 
Moody’nin ilk tahvil derecelendirmesini yaptığı tarihten başlatmak buna neden 
gerek duyulduğu konusunun anlaşılmasına yardımcı olmayabilir. Bu nedenle 
sermaye piyasalarının gelişimiyle beraber hareket etmek yerinde bir davranış 
olacaktır. John Moody’nin ilk tahvil derecelendirmesini yaptığı 1909’dan 
yaklaşık üç yüz yıl kadar önce, yani 1609’da Flemekler’in Wisselbank ve 
Amsterdam Bankası isimli bankaları kurmaları ve bugünkü anlamda olmasa bile 
basit hisse senetlerinin icadı ile birlikte sermaye piyasası gelişme göstermeye 
başlamış ve sonuçta Flemenk Cumhuriyeti 17.yy boyunca ekonominin lideri 
olmuştur4. Akabinde 1688’de İngilizler, Flemenk lider Oranjlı William’ı kralları 
olması için İngiltere’ye getirmişler ve kralla birlikte gelen deneyimli finansörler 
sayesinde İngiltere modern finansal sistemin bütün elemanlarına sahip olmuş bir 
ülke olarak 18. ve 19. yy boyunca dünyanın yeni ekonomik lideri olmuştur 5. 
Daha sonra, bağımsız Amerika’nın ilk Hazine sekreteri olarak görev yapan ve 
aynı zamanda devletin kurucu babalarından Alexander Hamilton, modern 
finansal sistemin bütün unsurlarını ülkeye getirmek için çalışmıştır. Amerika 
böylece 20.yy boyunca bankacılık sistemi, merkez bankası, birkaç eyalette 
bulunan borsa ve tahvil piyasası ile İngilizlerin halefi olarak dünyanın egemen 
ekonomik gücü olmuştur6. 

19. yy yarısından Birinci Dünya Savaşına kadar Amerika mali 
piyasalarında derecelendirme konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. 
Bugünkü anlamda olmasa bile kredi raporlama kuruluşları tacirlerin mali 
yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini ölçen kuruluşlar olarak ortaya 

                                                 
4  LEVICH M. Richard, MAJNONI, Giovanni, REINHART, Carmen, Rating, Rating Agencies 

and the Global Financial System, The Newyork Universty Salamon Center Series on Financial 
Markets and İnstitutions, Kluwer Academic Publishers, SYLLA, R., An Historical Primer on 
The Business of Credit Rating, 2002, s. 20. www.emerald.com.tr. 

5  LEVICH/MAJNONI/REINHART, s.20. 
6  LEVICH/MAJNONI/REINHART , s. 20 
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çıkmıştır. Robert Dun, 1841’de ilk derecelendirme şirketini kurmuş ve 1859’da 
kredi değerlendirme rehberini yayınlamıştır. Devamında John Bradstrett 
1849’da benzer bir şirket kurmuş ve 1857’de kredi rehberini yayınlamıştır. Bu 
iki kuruluş 1933’de Dun&Bradstreet olarak birleşmişlerdir7. Henry V. Poor’un, 
1860 yılında yazdığı “Amerikadaki Kanalların ve Demiryollarının Tarihi” isimli 
kitabı, demiryollarının kar ve zarar durumları ile yatırımcı profilini göstermesi 
açısından çok önemlidir. John Moody, demiryolları ile ilgili olarak fazlasıyla 
yayın bulunduğunu ancak yükselen sanayileşme ve şirket bilgileri ile ilgili 
olarak yeterince bilgi bulunmadığını gördüğünden “Endüstriyel İstatistiklerin 
Klavuzu” isimli kitabını yayınlamıştır8. 1907 yılındaki finansal kriz ve 
Amerikan ekonomisinin zor bir duruma girmesi Moody ve şirketini, yaptığı 
rehberlik işini satması konusunda zorlayıcı olmuş ve 1909 yılında 
perakendecilik ve toptancılık gibi ticari işlerin kredi derecelendirmesine 
dayanan, bir kredi itibarını değerlendirme işini yapmıştır. Poor’s ve akabinde 
Moody, 1916 da ilk derecelendirmelerini yayınlamışlardır. Arkasından 1922’de 
Standard Statistic Company tarafından bu durum devam etttirilmiştir9. 

O tarihten bugüne kadar söz konusu şirketlerin birleşme ve satın alma 
yoluyla, isimleri Moody’s ve Standard&Poors olarak değişmiş ve Newyork’ta 
faaliyet göstermektedirler. Bunun yanında daha küçük çaplı bir kuruluş olan 
Fitch Rating de derecelendirme alanında çalışmaktadırlar. Amerika dışında 
hemen her ülkede yerel bazda derecelendirme şirketleri bulunmaktadır.  

III. DERECELENDİRME ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ VE 
KURULUŞU 

Derecelendirme konusu kurumsal yönetim derecelendirmesi ve kredi 
derecelendirmesi olarak ikiye ayrıldığı için bu konuda faaliyet gösteren şirketler 
de kurumsal yönetim derecelendirme şirketleri ve kredi derecelendirme 
şirketleri olarak ikiye ayrılabiliriz.  

A- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketleri 

Kurumsal yönetim derecelendirme şirketleri, şirketlerin kurumsal 
yönetim ilkelerine uyumlarını ölçen, değerlendiren ve sınıflandıran 
şirketlerdir10. Aslında kurumsal yönetim derecelendirme şirketleri, 
derecelendirmesini yaptıkları şirketlerin daha çok manevi yapısıyla ilgilidir 
diyebiliriz. 

                                                 
7  LANGOHR Herwig ve LANGOHR Patricia, The Rating Agencies and Their Credit Ratings, 

A John Wiley and Sons, Ltd, Publication, England, 2008, s. 375. 
8  SINCLAIR, s.24 
9  SINCLAIR, s.24 
10 MUTLUCAN SAYIN, s. 62. 
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B- Kredi Derecelendirme Şirketleri 

Kredi derecelendirme şirketleri, şirketlerin borçlarını zamanında ödeyip 
ödeyemeyeceklerini yani risk durumlarını ölçen, değerlendiren ve sınıflandıran 
şirketlerdir. Kredi değerlendirmeleri iki kısımdan meydana gelmekte olup biri 
menkul kıymetlerin değerlendirmesi diğeri ise yükümlüklerine göre borçluların 
kredibilitesinin ölçülmesidir11. Yani kredi derecelendirme şirketleri, daha çok 
şirketlerin maddi tarafı ile ilgilidir. 

1. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketleri 

a) Tarihi Gelişim 

Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde, özellikle 2000’li yılların başında, 
son derece güçlü yapıya sahip olduğu düşünülen şirketlerin arka arkaya iflas 
etmesi, çalışanların, yatırımcının hatta devletlerin zarara uğraması ile 
sonuçlanmıştır. Bu iflasın en önemli nedenlerinden birinin de şirketlerin 
yönetim kademesinde yapılan yolsuzluklardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Üst 
düzey yöneticilerin çoğunun şirketlerin karlarını abartıp, borçlarını gizlemek 
suretiyle büyük meblağlardaki parayı zimmetlerine geçirdikleri, hatta bağımsız 
denetim kuruluşlarının da bu yolsuzluklara karıştığı anlaşılınca devletler 
tarafından bir takım düzenlemeler yapılması gereği gündeme gelmiştir. Oluşan 
bu güvensizlik ortamında getirilen kurumsal yönetim ilkeleri, şirketlerin 
yöneticilerinin, politikacıların, yatırımcıların önemle üzerinde durduğu 
konulandan biri haline gelmiştir12. Kurumsal yönetim daha iyi yönetim olgusuna 
yöneltmeyi amaçlarken, bu olgunun ölçülmesi gereğinden hareketle kurumsal 
yönetim derecelendirme şirketleri kurulmuş veyahut kredi derecelendirmesi 
yapan şirketler kurumsal yönetim derecelendirmesi de yapmaya başlamışlardır.  

Derecelendirme faaliyetinin anavatanı olan Amerika’da ki profesyonel 
derecelendirme şirketlerinden ilk olarak Standard&Poors ve Institutional 
Services 2003, Governance Metric International ise 2004 yılında kurumsal 
yönetim derecelendirmesi yapmışlardır13.  

Küresel ekonomi dolayısıyla tüm ülke ekonomilerinin birbiriyle yakın 
alaka içinde bulunması nedeniyle, ekonomik alandaki gelişmelerde de aynı 

                                                 
11 ÇALIŞKAN, Ömer Veysel, “Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Risk Değerlendirme 

Kriterleri”,s.9., 
http://web.sakarya.edu.tr/~adurmus/kredi_derecelendirme/4104uygulamalı%20calisma.pdf. 
(16.04.2010). 

12 DONKER, Han ve ZAHIR, Saif, “Towards an İmpertial and Effective Corporate Governance 
System”, Emerald Group Publising Limited, s. 83 (10.06.2010) 

13 KHANCHEL, Imen, “Corporate Governance: Measurement and Determinant Analysis”, 
www.emeraldinsight.com/0268-6902.htm. Vol.22 No.8, 2007 s.741 (26.05.2010). 
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etkiyi görülmektedir. Bu bağlamda, kurumsal yönetimin derecelendirmesi 
faaliyetine Türkiye’de de başlanmış, ülkede faaliyetine izin verilen 
derecelendirme şirketleri yanında yerel bazda da derecelendirme şirketleri 
kurulmuştur.  

Derecelendirme şirketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanununda 
(SerPK) herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Kanun yeni 
kurumların oluşturulması için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yetki vermiştir 
(SerPK m.32/D). SerPK 39. maddede, bu kurumlar, sermaye piyasası araçlarının 
saklanması, derecelendirilmesi, takası ve bunları ihraç eden ortaklık ve 
kuruluşlarla, denetleme işlerini yapan kuruluşlar, genel finans ortaklıkları, 
ipoteğe dayalı menkul kıymet merkezleri olarak belirlenmiştir14. SPK, bu madde 
hükmünü esas alarak derecelendirme şirketleri ile ilgili olarak 12.07.2007 tarih 
ve 26580 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Seri: VIII, No:51 sayılı “Sermaye 
Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin 
Esaslar” Tebliğini çıkarmıştır15. Neredeyse hemen her gün yeni bir gelişmenin 
yaşandığı sermaye piyasası açısından bazı konuların tebliğle düzenlenmesi 
hızlılık açısından bir gereklilik ise de normlar hiyerarşisi açısından bakıldığında 
kanun yapma tekniklerine aykırı oldukları inkar edilemez. Buna rağmen 
tebliğler, SPK’nın yasadan aldığı düzenleyici işlemler olduklarından uyulması 
zorunlu kurallar içermektedirler16. 

Sermaye piyasasında Tebliğ’e dayanılarak kurumsal yönetim 
derecelendirmesi konusunda derecelendirme yapmak üzere Türkiye’de 
kurulmuş ve SPK tarafından yetkilendirilen dört adet, Türkiye’de 
derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere SPK tarafından yetkilendirilen bir 
adet uluslararası derecelendirme şirketi bulunmaktadır. Türkiye’de kurulan ve 
SPK tarafından yetkilendirilen şirketler, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi 
Derecelendirme A.Ş, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme 
Hizmetleri A.Ş, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal 
Yönetim Hizmetleri A.Ş, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş, Türkiye’de 
derecelendirme faaliyetinde bulunmaktadır. Diğer taraftan SPK tarafından 
derecelendirme faaliyetinde bulunması kabul edilen uluslararası derecelendirme 
şirketi ise Riskmetrics Group Inc.’dir.  

Kurumsal yönetim ilkelerinin şirketler tarafından benimsenmesini ve 
dolayısıyla uygulanmasını teşvik etmek amacıyla İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB) bünyesinde ayrı bir endeks oluşturulmuştur. Bu endeksle, SPK 

                                                 
14 SÜMER, Ayşe, Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmiş Mevzuat, Alfa Yayınevi, 2. 

Baskı, İstanbul, 1999, s. 85. 
15 Çalışma içine Tebliğ şeklinde anılacaktır. 
16 KÖKSAL, Aytaç, Bağımsız Denetim Sözleşmesi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2009, s.54. 
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tarafından yetkilendirilen derecelendirme şirketleri tarafından en az 7 üzerinden 
not alan ve hisse senetleri piyasada işlem gören şirketlerin performanslarının 
ölçülmesi amaçlanmaktadır. Kurumsal yönetim endeksinin ilk hesaplandığı tarih 
olan 31.08.2007 tarihinde endeks kapsamındaki şirket sayısı 5 iken17 2011 
yılında bu rakam İMKB verilerine göre 30’u aşmış durumdadır.  

Kurumsal yönetim uyum derecelendirme konusunda şirketlerin 
özendirilmesine getirilen bir başka düzenleme, İMKB Kurumsal Yönetim 
Endeksinde yer alan şirketlere kotta/kayıtta kalma ücreti olarak Endekse 
girdikleri tarihten itibaren ilk iki yıl %50, sonraki iki yıl % 25 ve devam eden 
yıllarda % 10 indirim yapılmasıdır18. 

 b) Kurumsal Yönetimin Derecelendirilmesinde Kullanılan 
Metodlar 

Kurumsal yönetim derecelendirmesi, Tebliğin 6. maddesinde de 
belirtildiği gibi, şirketlerin veya diğer kurumların kurumsal yönetim ilkelerine 
uyumlarının bağımsız, tarafsız ve adil bir şekilde derecelendirilmesidir. 
Tebliğde iki farklı derecelendirme yöntemi öngörülmüştür. Bunlar;  

-Talebe bağlı olan (internal veya solicited rating) derecelendirme 
metodu ve 

-Talebe bağlı olmayan (external veya unsolicited) derecelendirme 
metodu’dur. 

aa) Talebe Bağlı Olan Derecelendirme Metodu 

Talebe bağlı olarak yapılan derecelendirme yönetiminde, 
derecelendirme faaliyetine şirketin talebi üzerine başlanır. Derecelendirme, 
derecelendirme uzmanlarının yaklaşık iki-üç aylık bir zaman diliminde şirket içi 
bilgileri incelemesi, değerlendirmesi, gerektiğinde şirket yöneticileri ile 
toplantılar yapması ve neticede rapor hazırlaması ve derecelendirme şirketi 
tarafından bir not verilmesi ile neticelenir19. 

Bu derecelendirme yönteminde derecelendirme faaliyetine talep üzerine 
başlandığı için, sonuçlar sadece şirkete açıklanır20. Şirket almış olduğu notu 
kamuya açıklayıp açıklamama konusunda serbesttir. Şirket eksiklikleri 

                                                 
17 http://www.imkb.gov.tr/endeksler/kurumsalyönetim.htm,(09.06.2010) 
18 http://www.imkb.gov.tr/Indexes/StockIndexesHome/CorporateGovernanceIndex.aspx 

(19.08.2011) 
19 YÜKSEL, Metin, “Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi”, İyi Şirket Danışmanlık A.Ş Yönetim 

Kurulu Üyesi, s.1. www.gidasanayii.com/modules.php?name=news&file=article, (21.06.2010, 
12:53). 

20 YÜKSEL, s.1. 
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giderdikten sonra yeniden derecelendirme yapılmasını isteyebilir. Ancak 
Tebliğin 16. maddesinin 2. fıkrası ile halka açık şirketler açısından, talebe bağlı 
olarak yapılan derecelendirmenin dahi kamuya açıklanma zorunluluğu 
getirilmiştir.  

bb) Talebe Bağlı Olmayan Derecelendirme Metodu 

Talebe bağlı olmayan derecelendirme metodunda, şirket içi bilgilere 
dayanmayan yalnızca şirketin kamuoyuna açıklamış olduğu bilgilere 
dayanılarak yapılan yöntemdir. Bu bilgiler analiz edilir ve şirkete not verilir21. 
Şirket hakkında bu tür bir derecelendirme yapılmasını, üçüncü kişiler, diğer 
kurum ve kuruluşlar isteyebilir. Ancak derecelendirme şirketi tarafından 
müşteriden alınan ücretin derecelendirme notu ile birlikte kamuya açıklaması 
gerekmektedir. Şirketle ilgili olarak yapılan değerlendirmeler ve verilen notların 
kamuya açıklanması isteğe bağlıdır. Ancak kamuya açıklama yapılacaksa 
hakkında derecelendirme yapılan şirkete bilgi vermek zorunludur. Tebliğe göre, 
talebe bağlı olmayan derecelendirme çalışmasına üç hesap dönemi süresince 
devam edilir ve sonucunda verilen derecelendirme notu 6 aylık dönemler 
itibariyle gözden geçirilerek kamuya açıklanır.  

2. Derecelendirme Şirketlerinin Kuruluş Şartları 

Derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Türkiye’de kurulacak olan 
derecelendirme şirketlerinde bulunması gereken şartlar şunlardır: 

a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş olmaları: Tebliğde, 
derecelendirme şirketlerinin sadece anonim şirket şeklinde kurulabileceği 
belirtilmiş olup, bunun dışında bir şirket türüne izin verilmemiştir. Bu şekilde 
piyasada derecelendirme şirketlerine karşı güven ortamının oluşturulması 
amaçlanmıştır. 

b) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılmış olması: 6762 sayılı 
TTK 409 ve 410. Maddelerinde (Yeni TTK m. 484-485) hisse senetlerinin 
hamiline ve nama yazılı olabileceği belirtildiği ve şirketlerin diledikleri miktarda 
nama ve hamile yazılı hisse senedi çıkarabileceği belirtildiği halde Tebliğ ile 
derecelendirme şirketlerinin hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması 
şartı getirilmiştir.  

c) Ticaret unvanlarında derecelendirme ibaresinin bulunması: 
Tebliğde derecelendirme şirketlerinin ticaret unvanlarında “derecelendirme” 
ibaresinin bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu hüküm, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın 2003/3 sayılı Tebliğinde ticaret unvanının 6762 sayılı TTK’nun 
45.maddesine göre şirketin faaliyet konusunu gösterecek şekilde ve Türkçe 
                                                 
21 YÜKSEL, s.1. 
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olarak tespit edileceği22 şeklindeki hükmüne paralel bir düzenleme olmuştur. 
Yani ticaret unvanlarının ana unsuru işletme konusu ile birlikte şirketin türünü 
gösteren kelimelerden oluşmalıdır.23  

d) Sadece derecelendirme ve derecelendirme ile ilgili alanlarda 
faaliyet göstermeleri ve esas sözleşmelerinin buna uygun olması: Tebliğde, 
derecelendirme şirketlerinin yalnızca derecelendirme faaliyeti ile iştigal 
edebilecekleri belirtilmiş olup aslında bu durum ticaret unvanlarında yalnızca 
derecelendirme ibaresinin bulunmasının da gerektirdiği bir durumdur. Ancak 
tebliğin bunu bir kez daha vurguladığı görülmektedir. Ayrıca derecelendirme 
şirketleri, esas sözleşmelerini de bu hükme uygun olarak hazırlayacaklar ve 
ortaklığın konusunun sadece derecelendirme faaliyeti olduğu belirtilecektir24.  

e) Ödenmiş sermayelerinin en az 200.000-TL olması: Genel hüküm 
olan 6762 sayılı TTK 272. maddesinde, (Yeni TTK m. 332) anonim şirketlerin 
esas sermaye miktarı özel Kanunlarda aksine hüküm olmadıkça 5 bin TL’den 
(50 bin TL) aşağı olamayacağı, bu miktarın Bakanlar Kurulunca 10 katına kadar 
artırılabileceği belirtilmiştir. Derecelendirme şirketleri, özel bir Kanun olan 
SerPK’nın 22/1-n fıkrası ve 39. maddesi uyarınca çıkarılan bir Tebliğle 
düzenlendiğinden ve Tebliğde ödenmiş sermayelerinin en az 200.000-TL olması 
öngörüldüğünden bu miktarla bağlıdırlar.  

f) Ortakları, yöneticileri ve kontrolörleri, derecelendirme 
uzmanları, derecelendirme komitesi üyeleri ile tüzel kişi ortaklarının 
yönetim kurulu üyelerinin Tebliğin 10. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen 
niteliklere sahip olmaları: Bu şartlar Tebliğin 10. maddesinin 1. fıkrasında şu 
şekilde belirtilmiştir: 

aa) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları şirketler hakkında iflas 
kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması, 

bb) Sermaye piyasası mevzuatı veya ilgili mevzuat uyarınca, faaliyet 
yetkisi/yetki belgesi iptal edilmiş, listeden çıkarılmış ya da borsa üyeliği iptal 
edilmiş işletmelerde, iptale neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit 
edilmemiş olması, 

cc) Yasaya muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkûmiyet 
kararının bulunmaması, 

                                                 
22 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku, 7. Bası, Karahan Kitabevi, Adana, 2008 s. 211. 
23 HELVACI, Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, Birinci Basıdan Üçüncü (Tıpkı) Bası, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul, 2009, s. 315. POROY, R./TEKİNALP, Ü./ÇAMOĞLU, E., Ortaklıklar ve 
Kooperatif Hukuku, 11.Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009, s.239., PULAŞLI, s. 211. 

24 ÜNAL, Oğuz Kürşat, Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, Asil Yayın Dağıtım, 
Ankara,2005, s. 479. 
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dd) Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine 
dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı 
hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış 
dahi olsalar 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas 
gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan 
kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet 
sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştirakten hüküm 
giymemiş olmaları, 

ee) Yasanın ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem 
yapmalarının yasaklanmamış olması gerekir. 

g) Her bir derecelendirme faaliyetinin bağımsız olarak 
sürdürülebilmesi için birbirinden ayrı olarak:  

 aa) Tebliğin 5. bölümünde yer verilen derecelendirme, faaliyet, ilke ve 
esaslarında yer alan hususlarda dahil olmak üzere, yeterli organizasyon, mekan, 
teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olmaları,  

bb) Tebliğin 5. bölümünde yer verilen derecelendirme faaliyet ilke ve 
esasları uyarıca, sistematik derecelendirme metodolojisi belirlemeleri ve buna 
uyumun gözetilmesi amacıyla bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve ahlaki 
davranış yönergeleri hazırlamaları, 

cc) Tebliğin 5. bölümünde yer verilen derecelendirme faaliyet ilke ve 
esasları uyarınca, derecelendirme faaliyetinin mevzuata uygun olarak 
gerçekleştirilmesini, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve ahlaki 
davranış yönergesinde belirtilen uyumu denetlemek üzere en az 1 kontrolör 
görevlendirilmesi,  

h) Tebliğin 10. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen niteliklere sahip 
en az 2 derecelendirme uzmanı istihdam etmeleri: Derecelendirme şirketinde 
görev yapacak derecelendirme uzmanı sayısının en az iki olması gereklidir. Eğer 
bir derecelendirme şirketi hem kredi hem kurumsal yönetim derecelendirme 
yapmak üzere kurulmuşsa, bu sayı her bölüm için en az ikidir. Derecelendirme 
uzmanlarında bulunması gerekli nitelikler tebliğe göre şu şekildedir: 

aa) Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim veren kurumlardan diploma almış 
olmaları, 

bb) Ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, 
risk değerlendirmesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerleme, 
kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az 
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birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi ya da yönetici 
olarak en az 3 yıllık deneyime sahip bulunmaları,  

cc) Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal 
yönetim derecelendirme uzmanlığı belgesi almış olmaları zorunludur.  

 i) Tebliğin 10. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen niteliklere 
sahip en az 3 derecelendirme komitesi üyesinin görevlendirildiği 
derecelendirme komitesi oluşturmaları: Tebliğ tarafından en az 3 olması 
belirtilen derecelendirme komitesi üyelerinde bulunması gerekli şartlar 
şunlardır:  

aa) Lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim veren kurumlardan diploma 
almış olmaları,  

bb) Ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, 
risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerleme, 
kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az 
birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici 
olarak en az 5 yıllık deneyime sahip bulunmaları, 

cc) Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal 
yönetim derecelendirme uzmanlığı lisans belgesi almış olmaları gereklidir.  

Sermaye Piyasası Kurulu, derecelendirme şirketlerinde çalışacak 
görevlilerin tam zamanlı olarak görev yapmalarını öngörmüştür. Ancak bu 
esasın, yarı zamanlı olarak eğitmen, öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya engel teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.  

j) Son olarak Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı 
olduğu bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
gerçekleştirecekleri derecelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak mesleki 
sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmeleri zorunludur: Mesleki 
sorumluluk sigortası, sigorta ettirenin prim ödeme yükümlülüğünün karşılığında, 
sigortacının üçüncü kişinin haklı veya haksız tazminat taleplerini garanti altına 
almaktır.25 Mesleki sorumluluk sigortası, ceza davalarında hüküm altına alınan 
para cezalarının sigorta edilmesi işlemini kapsamamaktadır. Bu nedenle de 
hukuki sorumluluk sigortası olarak nitelendirilmektedir.26 Derecelendirme 
şirketleri de, derecelendirme faaliyetlerini yürüttükleri sırada vermeleri 

                                                 
25 ŞENOCAK, Kemal, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Turhan Kitabevi, Birinci Bası, Ankara, 

2000, s. 73. 
26 TEKIL, Müge, “Anonim Ortaklık Yöneticileri ile Denetçileri için Sorumluluk Sigortası”, Prof. 

Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, Beta Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 120. 
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muhtemel zararlardan dolayı mesleki sorumluluk sigortaları yapmaları 
gerekmektedir. 

3. Derecelendirme Şirketlerinin Listeye Alınması Ve Faaliyete 
Geçişi 

Tebliğin 7. maddesine göre, derecelendirme faaliyetinde bulanabilmek 
için şu şartlar gereklidir: 

a) Türkiye’de kurulmuş ve derecelendirme faaliyetinde bulunmak 
üzere Sermeye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş olmak: SPK, Türkiye’de 
kurulmuş derecelendirme şirketinin tebliğce aranan şartları taşıdığına kanaat 
getirirse şirketi yetkilendirerek listeye alır ve bu şirket SPK tarafından 
kamuoyuna duyurulur.  

b) Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması kurulca ka-
bul edilen uluslararası derecelendirme şirketi hüviyetine haiz olmak: SPK, 
Tebliğe göre derecelendirme yapma kapasitesine sahip uluslararası 
derecelendirme şirketini, kurula başvuru yapmaları durumunda, faaliyetlerinin 
kapsamı ve süresi, müşterileri, faaliyet gösterdikleri ülkeler ile bu ülkelerin 
yetkili makamları tarafından kabul görüp görmedikleri ve kredibiliteleri 
bakımından değerlendirmeye tabi tutar. Şirketlerin bu şartları taşıdıklarına karar 
verirse Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme şirketi olarak listeye 
alır. Ancak bu şartlardan birinin veya birkaçının eksilmesi halinde, SPK 
uluslararası derecelendirme şirketinin listeden çıkartılmasına karar verebilir. 

Tebliğ ile uluslararası derecelendirme şirketlerinin, bildirim ve kamuya 
açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Türkiye’de yerleşik gerçek 
veya tüzel kişi temsilci atayabilecekleri hükmü getirilmiştir.27 Ancak tüzel kişi 
temsilcinin, derecelendirme faaliyetinde bulunması yasaktır.  

IV. DERECELENDİRME SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE 
HUKUKİ NİTELİĞİ 

A-Tanımı Ve Şekli 

Derecelendirme sözleşmesi, şirketlerin SPK tarafından yayınlanan 
kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu ölçmek ve sonucunu bir nota bağlamak 
amacıyla derecelendirme şirketi ile müşteri şirket arasında imzalanan, müşteri 

                                                 
27 Tebliğin bu maddesi, 15/04/2010 tarih ve 27553 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri:VIII, 

No:68 sayılı “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme kuruluşlarına 
İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile değiştirilerek Kurulca kabul 
edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’de bir temsilci bulundurma 
zorunluluğunun kapsamı, Türkiye’de yerleşik bir gerçek ve tüzel kişi temsilci atamaları şeklinde 
genişletilmiştir.  



Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketleri ve Türk Hukukundaki Yeri 
 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011  117 

şirketin de bir ödeme borcu altına girdiği iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme 
olarak tanımlayabiliriz28. 

Derecelendirme sözleşmesinin kurulması için tarafların birbirine uygun 
irade beyanlarına yani icap ve kabul beyanlarına ihtiyaç vardır. Sermaye 
piyasası içinde yer alan bir sözleşme olması nedeniyle kamusal yönü de bulunan 
derecelendirme sözleşmesine, unsurları ve yapılış biçimi konusunda tebliğ ile 
sınırlandırmalar getirilmiştir29. 

Şekil, en genel ifadeyle bir iradeyi açıklamak için kullanılan biçim, araç 
veya kalıba denilmektedir30. Borçlar Kanunu (BK) 11. maddesi ile getirilen 
hükümle akitlerin şekli konusunda şekil serbestîsi ilkesi benimsenmiştir. Ancak, 
ikinci fıkraya göre, Kanun özel bir hükümle şekil mecburiyetini gerekli kılmış 
ise sözleşmeler o şekilde yapılmak zorundadır31. Kanuna göre şekil şartı 
geçerlilik şartı olarak aranabileceği gibi, ispat şartı olarak da aranabilir. 
Geçerlilik şartına kanuni şekilde denilmektedir ve taraflar arasında yapılan 
sözleşme kanunun gösterdiği şekilde yapılmazsa geçersiz hale gelir. 
Sözleşmenin şeklinin geçerlilik şekli olarak aranması asıldır. Bu nedenle ispat 
şartı olarak arandığı durumlarda bunun Kanun tarafından açıkça ifade edilmesi 
gerekir  

Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme 
Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 12. maddesinde de derecelendirme 
sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir. Burada da 
sözleşmenin yazılı olmasının ispat şartı olduğu belirtilmediğinden geçerlilik 
şartı olarak kabul etmek gerekecektir. Dolayısıyla derecelendirme sözleşmesinin 
yazılı olarak yapılması kanuni şekil zorunluluğudur ve aksi durum sözleşmeyi 
hükümsüz kılacaktır. 

B- Sözleşmenin Tarafları Ve Unsurları 

Derecelendirme sözleşmesi, bir derecelendirme şirketi ile kurumsal 
yönetim ilkelerine uyumlarının ölçülmesini isteyen diğer bir şirket arasında 
yapılacaktır. Derecelendirme şirketlerinin kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
derecelendirmelerini yapacakları şirket arasında yazılı sözleşme yapmaları 
zorunluluğu yanında Tebliğin 12. maddesi ile sözleşmede bulunması gerekli 
asgari hususlar belirtilerek sözleşme yapma serbestisine önemli sınırlamalar 
                                                 
28 MUTLUCAN SAYIN, s. 76 
29 ÇELIK, A., Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, 

s. 62., KÖKSAL, s. 65. 
30 EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s, 

236, OĞUZMAN, Kemal ve ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. Bası, 
İstanbul, 2010, s. 116. 

31 EREN, s. 241. 
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getirilmiştir. Taraflar arasında yapılacak böyle bir sözleşmede bulunması 
gereken hususlar şu şekilde belirtilmiştir: 

a) Derecelendirme şirketinin unvanı ve merkez adresi, 

b) Derecelendirme hizmetini talep eden müşterinin unvanı ve merkez 
adresi, 

c) Sözleşmenin amacı, konusu, varsa özel nedenleri, 

d) Sözleşmenin süresi ve sona erme şartları, 

e) Derecelendirme kuruluşuna ödenecek ücret, 

f) Tarafların hak ve yükümlülükleri, 

g) Derecelendirme faaliyetinin tebliğde yer alan hükümlere uygun bir 
şekilde yürütüleceğine dair taraflarca taahhüt, 

h) Müşteri tarafından sağlanacak her türlü bilginin güvenilir, tam ve 
zamanında olacağına ilişkin müşteri taahhüdünün bulunması gereklidir. 

Bu maddede belirtilen unsurlar sözleşmede bulunması gerekli asgari 
hususlardır. Tarafların dilerlerse derecelendirme sözleşmenin mahiyetine aykırı 
olmamak şartı ile bir takım unsurları da sözleşmeye eklemeleri mümkündür. 

C- Sözleşmenin Hukuki Niteliği 

Derecelendirme sözleşmesini düzenleyen Tebliğde, sözleşmenin hukuki 
niteliği konusunda hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak taraflar 
arasındaki bir ihtilafta, anlaşmazlığa hangi sözleşme hükümlerinin uygulanması 
gerektiği pek tabiî ki önemlidir. Doktrinde, derecelendirme faaliyeti dolayısıyla 
taraflar arasında yapılacak sözleşmeye vekalete ilişkin hükümlerin 
uygulanabileceğinden söz edilmektedir32. Derecelendirme sözleşmesine hangi 
hükümlerin uygulanacağını tespit etmek için öncelikle benzer sözleşmelerle 
karşılaştırılması gerekmektedir. 

1. Derecelendirme Sözleşmesinin Benzer Nitelikli Sözleşmelerle 
Karşılaştırılması 

a) Vekalet Sözleşmesi İle Derecelendirme Sözleşmesinin 
Karşılaştırılması 

Vekilin, müvekkilin iradesine ve menfaatine uygun bir neticeye yönelen 
iş görmeyi, belli bir zaman kısıtlaması olmaksızın ve belli oranda bağımsız 

                                                 
32 GÜRBÜZ USLUEL, Aslı E., Türk Hukukunda Özellikle Anonim Şirketlerde Ticari Sırrın 

Korunması, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009, s. 205. 
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olarak yapma borcu yükleyen ve sonucun elde edilememesi riskinin müvekkilin 
üzerinde olduğu sözleşme33 olarak tanımlayabileceğimiz vekalet sözleşmesi BK 
m. 386-398 (Yeni BK m. 502-514) arasında düzenlenmiştir.  

Vekâlet sözleşmesi ile derecelendirme sözleşmesinin birbirine benzeyen 
en önemli tarafı, taraflar arasındaki güven ilişkisidir. Her iki sözleşmede de sır 
saklama, vekil ve derecelendirme şirketi açısından bir yükümlülük arz ederken, 
müvekkil ve derecelendirme faaliyeti talep eden müşteri açısından karşı tarafa 
verilen bilgilerin gerçeği yansıtması önemli bir husustur.  

Bu benzerliklerine rağmen derecelendirme sözleşmesi ile vekalet 
sözleşmesi arasında önemli farklar da bulunmaktadır. Bu farklılıklardan bir 
tanesi, bağımsızlık konusunda kendisini göstermektedir. Derecelendirme 
sözleşmesinde derecelendirme şirketinin bağımsızlığı mutlak iken, vekalet 
sözleşmesinde vekilin bağımsızlığı müvekkil tarafından sınırlandırılabil-
mektedir34. Yine vekalet sözleşmesinde vekil, bir sonuç meydana getirmeyi 
borçlanmazken, derecelendirme sözleşmesinde, şirket müşterisinin şirket içi ve 
kamuoyuna sunmuş olduğu bilgi ve belgelerden şirketin kurumsal yönetimine 
uyumunu ölçmek ve bunu bir nota bağlamak sonucunu borçlanmaktadır. Bir 
diğer fark ise ücretle ilgilidir. Vekalet sözleşmesinde ücret, sözleşmenin zorunlu 
şartlarından biri olmadığı halde, derecelendirmede Tebliğin 12/ f fıkrasına göre 
ücret zorunlu unsurlardan biridir. 

b) İstisna (Eser) Sözleşmesi İle Derecelendirme Sözleşmesinin 
Karşılaştırılması 

İstisna sözleşmesi, müteahhit ile iş sahibi arasında yapılan, 
müteahhidin, bir ücret karşılığında bir eser ortaya koyma borcunu yüklendiği, 
geçerliliği şekle bağlı olmayan bir sözleşmedir35 olup BK m.355 (yeni BK m. 
470)’ de düzenlenmiştir. Eser sözleşmesinin konusunu, maddi nitelikte olan 
veya olmayan, insan emeği ürünü olup, iktisadi değeri bulunan her türlü hukuki 
varlık oluşturabilir36.  

İstisna sözleşmesi ile derecelendirme sözleşmesi arasındaki ilk 
benzerlik, her ikisinde de bir sonucun borçlanılmış olmasıdır. Bir diğer 
benzerlik, istisna sözleşmesinde müteahhidin meydana getirdiği eser sonucunda 
iş sahibinin ücret ödeme borcu bulunduğu gibi, derecelendirme sözleşmesinde 
                                                 
33 YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Beta Yayınevi, 1. Bası, 

İstanbul, 2000, s. 351, ZEVKLİLER, Aydın, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Seçkin 
Yayınevi, Yenilenmiş 8. Baskı, Ankara, 2004, s. 359  

34 YAVUZ, s. 374 vd. 
35 ZEVKLILER, s.325., UYGUR, Turgut, Borçlar Kanunu Özel Borç İlişkileri, Cilt 5, Seçkin 

Yayınevi, Ankara, 1990, s. 651. 
36 ZEVKLILER, s.326. 
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de müşteri olan şirketin derecelendirme şirketine derecelendirme faaliyetinden 
dolayı ücret ödeme borcu bulunmaktadır. Üçüncü benzerlik bağımsızlık 
konusundadır. Her ne kadar derecelendirme sözleşmesindeki kadar mutlak bir 
bağımsızlık olmasa da istisna sözleşmesi, diğer iş görme sözleşmeleri içinde 
bağımsızlığın en fazla olduğu sözleşmedir37.  

İki sözleşme arasındaki farklılıklara gelecek olursak, bunlardan ilki 
sözleşmenin geçerliliği ile ilgilidir. İstisna sözleşmesinin geçerliliği için bir şekil 
şartı öngörülmemiş iken derecelendirme sözleşmesinin geçerliliği için yazılı 
şekilde yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bir diğer farklılık sözleşmenin içeriği 
ile ilgilidir. İstisna sözleşmesinde taraflar kural olarak sözleşmenin içeriğini 
serbestçe kararlaştırabilirken, derecelendirme sözleşmesinde Tebliğ ile bu 
konuda kısıtlama getirilmiş ve bulunması gerekli asgari konular tek tek 
sayılmıştır. Ayrıca edimin yerine getirilmesi konusunda da farklılık 
bulunmaktadır. İstisna sözleşmesinde müteahhidin işi bizzat kendisi veya emri 
altındaki kişilere yaptırması gereklidir. (BK m. 356/II, yeni BK m. 471/III) 
Ancak işin mahiyeti gereği kendi ustalığının bir önemi bulunmamaktaysa işi 
başkasına da yaptırabilir. Fakat derecelendirme faaliyetinde, derecelendirme ve 
bunu bir nota bağlanma işleminin bizzat derecelendirme şirketi tarafından 
yapılması gerekmektedir, bu işi bir başka derecelendirme şirketine veya kimseye 
devretmesi gibi bir durum söz konusu değildir.  

c) Hizmet Sözleşmesi İle Derecelendirme Sözleşmesinin 
Karşılaştırılması 

Hizmet sözleşmesi, bir kimsenin belli veya belirsiz bir süre için ücret 
karşılığında hizmet görmesi yani hizmetini onun emrinde bulundurmasını, iş 
sahibinin de ona bir ücret vermeyi taahhüt ettiği sözleşmedir38. BK. m.313–355 
arasında (yeni BK m. 393-447) ve ayrıca İş Kanunun m. 8-16 maddelerinde 
düzenlenmiştir. BK’da tam olarak ifade edilmeyen bu bağımlılık unsuru, İş 
Kanunu’nda açıkça yer bulmuştur. Nitekim, hizmet sözleşmesi ile 
derecelendirme sözleşmesini birbirinden ayıran en önemli unsur, bağımlılık 
ilişkisidir.39 Çünkü bağımsızlık unsuru, derecelendirme sözleşmesinin olmazsa 
olmaz unsurlarından bir tanesidir. 

                                                 
37 ZEVKLILER, s. 331 vd.  
38 ZEVKLILER, s. 311. 
39 AKYIĞIT, Ercan, İş Kanunu Şerhi, Seçkin Yayınevi, 1. Cilt, 3. Baskı, Ankara, 2008, s. 429., 

TUNÇOMAĞ, Kenan ve CENTEL, Tankut, İş Hukukunun Esasları, Beta Yayınevi, 5. Bası, 
İstanbul, 2008, s. 69., AKTAY, Nizamettin A. ve ark., İş Hukuku, Seçkin Yayınevi, 
Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2009, s. 81., SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınevi, 5. 
Baskı, İstanbul, 2009, s. 213., MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi- İş Hukuku, Turhan Kitabevi, 
3. Bası, Ankara, 2008, s. 262. 
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2. Görüşümüz 

Derecelendirme sözleşmesinin BK’ da düzenlenen iş görme 
sözleşmeleri ile aralarında bir takım benzerlikler bulunmasına rağmen gerçekte 
hiçbir sözleşme türüne tıpatıp uymamaktadır.  

İş görme sözleşmeleri ile derecelendirme sözleşmelerinin 
karşılaştırılması sonucunda kanımızca derecelendirme sözleşmesi en çok istisna 
(eser) sözleşmesi ile benzerlik taşımaktadır. Her iki sözleşme açısından sonucun 
önemli olması, aynı mahiyette olmasa da bağımsızlık unsurunun söz konusu 
olması, iki sözleşmeyi birbirine yakın hale getirmekle birlikte, eser 
sözleşmesinin aksine derecelendirme sözleşmesinde tarafların sözleşmenin 
içeriğini serbestçe belirleyememeleri yine bunun yanında derecelendirme 
sözleşmesinde derecelendirme işinin bizzat derecelendirme şirketi tarafından 
yapılma borcunun bulunması bu benzerliğe uymayan önemli hususlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Eser sözleşmesi ile aralarında bulunan benzerliklere rağmen 
derecelendirme sözleşmesini kendine özgü yapısı olan bir sözleşme olarak kabul 
etmek en uygun çözüm yolu olacaktır. Bu nedenle derecelendirme 
sözleşmesinden kaynaklanacak bir anlaşmazlıkta uygulanacak Kanun hükmü 
açısından çözüm yolunun sadece BK değil, kendine özgü yapısı olan 
sözleşmeler olarak hem BK hem de Medeni Kanun ve TTK gibi diğer Kanun 
hükümleri olmalıdır. 

Kendine özgü yapısı olan sözleşmelere uygulanacak hükümler şu 
şekilde sıralanabilir:40 

a) İyi niyet kuralları ve iş ilişkilerinde yaygın teamüller, 

b) Benzer sözleşme tiplerine ilişkin hükümler ve BK genel hükümleri, 

c) Mahkeme içtihatları ile tespit edilmiş hukuk, 

d) Hakimin hukuk icadı sırası takip edilecektir. 

Derecelendirme sözleşmesi açısından bakacak olursak, bu sözleşmeden 
kaynaklanan uyuşmazlıklara, mevzuatla düzenlenen ve sözleşmede taraflarca 
kararlaştırılan hususlarla bir çözüm bulunamaz ise bu durumda: 

a) Derecelendirme faaliyetinde uyulacak ilke ve esaslar, 

b) Derecelendirme sözleşmesinin yapısının uyuştuğu diğer sözleşme 
hükümleri ve BK genel hükümleri, 

                                                 
40 ZEVKLİLER, s. 38.  



Mehmet Fahrettin ÖNDER - Sibel MUTLUCAN SAYIN 
 

122 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011  

c) Mahkeme içtihatları,  

d) Yinede bir çözüm bulunamaz ise hakimin hukuk icad etmesi 
gerekecektir41.  

V. DERECELENDİRME FAALİYETİNİN İŞLEYİŞ SÜRECİ 

A- Taraflar Arasında Derecelendirme Sözleşmesinin İmzalanması 
Ve Ön Hazırlık 

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda derecelendirme 
yaptırmak isteyen şirket ile derecelendirme şirketi arasında Tebliğde unsurları 
gösterilen derecelendirme sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin imzalanmasının 
akabinde derecelendirme şirketi tarafından şirket içi bilgiler diyebileceğimiz 
belge ve dokümanlar42 istenir. Bu belgelerle birlikte şirketin internet sitesi de 
kurumsal yönetim uygulamaları açısından incelenir. Bu incelemeler sonucunda 
anlaşılamayan konular, şirket yetkilileri ile toplantı yapılmak üzere gündem 
maddesine alınır. 

B- Yetkili Kişilerle Toplantı 

Ön inceleme sonucunda belirsiz kalmış konulara cevap aramak üzere 
şirket yönetim kurulu veya üst düzey yöneticilerle toplantılar yapılır. Gerekirse 
bu toplantılara kurumsal yönetim komitesi de katılır. Derecelendirme uzmanları, 
muğlak konularla ilgili olarak tatmin edici bilgiye sahip olamazlarsa yönetim 
kurulunun diğer üyeleri, hakim ve azınlık durumundaki ortaklar, tedarikçiler, 
müşteriler, bağımsız denetçilerle görüşme yapabilirler. Bunun yanında vergi 
daireleri ve mahkemelerde de araştırma yapabilirler. Tüm bu araştırmalar 
sonucunda belirsizlik açıklığa kavuşturulamamış ise o bölümler puansız bırakılır 
ve bu husus derecelendirme raporunda belirtilir.  

C- Derecelendirme Raporunun Hazırlanması Ve Sunulması 

Derecelendirme uzmanlarınca gerekli belgeler incelenip araştırmalar 
yapıldıktan sonra derecelendirme komitesine sunulmak üzere bir rapor 
hazırlanır. Bu raporda kurumsal yönetim ilkelerinin dört ana başlığının notu ayrı 
ayrı ve ayrıca şirketin notu hesaplanır. Daha sonra uzman söz konusu bu raporu 
derecelendirme şirketinin derecelendirme komitesine sunar. Derecelendirme 
komitesi, raporu ayrıntısıyla inceleyerek varsa eksikliklerin düzeltilmesini 
sağlar. Rapor son haline getirilerek onaylanır ve talepte bulunan şirkete iletilir, 
itiraz vaki olursa derecelendirme komitesinde tekrar değerlendirilir.  

                                                 
41 ÇELİK, s. 63., ULUSOY, s.160. 
42 MUTLUCAN SAYIN, s.74. dipnot 240 
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D- Derecelendirme Notunun İlanı Ve Şirketin Takibi 

Derecelendirme komitesince şirket hakkında kurumsal yönetim 
derecelendirme notunun verilmesinin akabinde söz konusu not önce şirkete 
bildirilir, talebe bağlı derecelendirmede bildirim sadece şirketle sınırlı 
kalabilirken talebe bağlı olmayan derecelendirme ve halka açık şirketlerin 
derecelendirmesinde ise, şirkete bildirimden sonra İMKB’ye, SPK’ya ve basın 
bülteni ile ulusal gazetelere ve şirketin internet sitesi ile kamuoyuna duyurulur. 
Derecelendirme talebinde bulunan şirkete verilen not 12 ay için geçerlidir. Bu 
süre zarfında şirket derecelendirme uzmanının gözetiminde tutulmakta ve 
olağan ve olağanüstü toplantılara katılmak, yazılı ve görsel basında takip etmek 
suretiyle kurumsal yönetim uygulamaları denetlenmektedir. Ayrıca 3-4 aylık 
dönemler itibariyle şirket yetkilileri ile görüşmeler yapılmaktadır. Tüm bu takip 
süresince, şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının notunu etkileyecek bir 
aşamaya geldiğine derecelendirme uzmanı kanaat getirirse, yeni rapor 
hazırlayarak derecelendirme komitesine sunar. Verilen yeni not da gerekçeleri 
ile birlikte SPK’ ya ve kamuoyuna bildirilir.  

VI. DERECELENDİRME ESASLARI 

A- Derecelendirme Notlarının Anlamı 

Derecelendirme şirketleri tarafından yapılan derecelendirme faaliyeti 
sonunda şirketlere 1 ile 10 arasında değişen notlar verilmektedir. Kurumsal 
yönetim ilkeleri açısından ilkelerin tamamına uyum ve her bölüm için verilen 
notun 1 (bir) olması en kötü durumu, 10 (on) olması ise en güçlü konumu ifade 
etmektedir. Şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi 
sonunda aldıkları notların anlamı şu şekilde ifade edilebilir:43 

a) Dokuz- On (9-10): Kurumsal yönetim derecelendirmesi bakımından 
bu aralıklarda not almış olan bir şirketin kurumsal yönetim ilkelerini çok büyük 
oranda benimsediği, şirket içi düzenlemelerini büyük çoğunlukla bu ilkeleri baz 
alarak oluşturduğu ve ekonomik olarak taşıdığı riskin minimum seviyede olduğu 
söylenebilir. Hem pay hem de menfaat sahipleri şirket hedeflerine ulaşma 
konusunda doğru yoldadır. 

b) Yedi-Sekiz (7-8): Kurumsal yönetim derecelendirmesi bakımından 
bu aralıklarda not almış bir şirket, ufak aksaklıklar olsa da ilkeleri büyük ölçüde 
benimsemiştir. Pay sahiplerinin hakları, menfaat sahipleri, kamuyu aydınlatma 
ve şeffaflık ve yönetim kurulunun işleyişi başlıklarında iyi düzeyde olmasına 
rağmen bazı iyileştirmelere gerek duyulmaktadır.  

                                                 
43 http://www.saharating.com/liste_goster.asp?bolum=6&id=365. 
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c) Altı (6): Bu seviyede not alan bir şirket kurumsal yönetim ilkelerine 
orta düzeyde uyum sağlamış olup, başlıkların bazılarında iyileştirmelere gerek 
vardır. Ancak şirket bu yönüyle uluslararası standartların gerisinde kalmaktadır.  

d) Dört-Beş (4-5): Bu aralıklarda not alan bir şirket için kurumsal 
yönetim ilkelerinin temelleri atılmış olup içi tam anlamıyla doldurulamamıştır. 
İç kontrol ve risk yönetimi mekanizmaları etkin bir şekilde işletilememektedir. 
Kurumsal yönetimin hemen hemen tüm başlıklarında iyileştirmelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

e) Dörtten küçük (<4): Bu aralıkta not alan bir şirket için kurumsal 
yönetim uygulamalarından bahsetmek zordur. Risk yönetimi ve iç kontrol 
sitemleri oluşturulmamış olup şirket ekonomik olarak risk altındadır. Pay 
sahipleri, menfaat sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve yönetim kurulu 
başlıklarının hepsinde ciddi zaaflar vardır ve şirket iyi yönetilmemektedir. 

B- Derecelendirme İlkeleri 

Derecelendirme şirketlerinin, derecelendirme faaliyetlerini yaptıkları 
sırada uymaları gerekli bir takım ilke ve esaslar ortaya konulmuştur. 
Derecelendirme faaliyetinin önemi dolayısıyla bu ilke ve esaslar getirilmek 
suretiyle, derecelendirme faaliyetinde bir disiplin oluşturmak ve şirketler 
arasında uygulama birliği geliştirilmek istenmiştir. 

Tebliğin 15. maddesinde faaliyet ilkeleri şu şekilde sıralanmıştır: 

a) Derecelendirme çalışmalarını kamuya açıkladıkları derecelendirme 
metodolojisine uygun ve mevcut tüm bilgilerin kullanılması suretiyle yürütmek 
ve bu amaçla yazılı bir rehber hazırlamak ve bu rehber doğrultusunda hareket 
etmek, 

b) Derecelendirme şirketinin çalışmasında tarafsız bir doğrulama 
sunacak özenli ve sistematik bir derecelendirme metodolojisi hazırlamak, 

c) Derecelendirmeye ilişkin oluşturdukları görüşlerini destekleyecek bir 
belge ve kayıt düzeni oluşturmak, 

d) Müşteri ve/veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası aracı 
hakkında yanlış ve yanıltıcı olabilecek bir derecelendirme çalışması yapmaktan 
kaçınmak, 

e) Çalışma ekibini derecelendirme sürecinde devamlılığı ve tarafsızlığı 
sağlayacak şekilde oluşturmak, 

f) Yapılan derecelendirmenin yüksek kalitede olmasını teminen yeterli 
kaynak tahsis etmek, 
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g) Derecelendirme çalışmasını yapma veya çalışmaya devam edip 
etmeme kararı verilirken, söz konusu işe, yeterli mesleki niteliklere sahip 
derecelendirme uzmanı tahsis edilip edilmeyeceği hususlarını da 
değerlendirerek, nitelikli bir derecelendirme hizmeti sunmak, 

h) Müşterinin kamuya açıklanması gereken bilgilerden zamanında 
açıklanmayan ve/veya yetersiz olarak açıklananlar ile müşterinin faaliyetlerini 
önemli ölçüde etkileyen diğer finansal ve idari riskleri derecelendirme 
çalışmasında dikkate almak, 

i) Derecelendirme çalışmasında Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin 
düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 
finansal bilgileri esas almak ve yararlanılan bütün kaynakların güvenilir 
olduğundan emin olmak, 

j) Uluslararası derecelendirme kuruluşu ile bilgi paylaşım sözleşmesi 
yapılması halinde, söz konusu kuruluşun metodolojisine uymak ve aynı 
sembolleri kullanmak zorundadırlar. 

Bu ilkelerin yanında derecelendirme uzmanları için de kısaca etik 
davranmalarını temin edecek prensipler getirilmiştir. 

VII. DERECELENDİRME ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU  

Hukuk metodolojisi açısında derecelendirme şirketlerinin 
sorumluluğunu da, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayırarak 
incelemek konunun daha iyi anlaşılması açısından yerinde olacaktır. Tebliğ’in 
27.maddesinde de derecelendirme şirketlerinin sorumlulukları hukuki ve cezai 
olarak bir ayrıma tabi tutulmuştur. 

A-Hukuki Sorumluluk 

Bilindiği gibi hukuki sorumluluk bir kişinin yaptığı iş ve eylemler 
nedeniyle bir başkasına maddi veya manevi zarar vermesi neticesinde ortaya 
çıkmaktadır. İşte, derecelendirme şirketleri açısından da derecelendirme 
faaliyetinin Tebliğde belirtilen ilke, esas ve usullere uygun olarak 
yapılmamasından dolayı müşteriler ve üçüncü şahıslar aleyhine olacak şekilde 
bir zarar medyana gelmiş ise, bu zarardan derecelendirme kuruluşu ile birlikte 
derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyeleri müteselsilen 
sorumludur. Bunun yanında sorumluluk konusunda BK’daki genel hükümler 
saklı tutulmuştur.  

BK m. 96 (yeni BK m. 112) uyarınca sözleşmenin karşılıklı iki 
tarafından birisi, yapmak zorunda olduğu yükümlülükleri hiç yapmaz ya da 
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gereği gibi yerine getirmez ise, karşı tarafın bu yüzden uğradığı zararları tazmin 
etmesi gerekmektedir44. Bu tanımdan hareketle, derecelendirme şirketinin 
Tebliğin 12. maddesine göre müşterisi ile imzaladığı derecelendirme sözleşmesi 
gereğince sorumluluğu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluktur45. Çünkü 
derecelendirme şirketi imzalamış olduğu bu sözleşme ile derecelendirme 
faaliyetinin Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak yürütüleceğini taahhüt 
etmektedir. Aksi durumda yani derecelendirme faaliyetinin Tebliğde belirtilen 
ilke, esas ve usullere aykırı olarak yapılması derecelendirme şirketinin 
sorumluluğuna neden olmaktadır. 

Derecelendirme şirketinin sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğunun 
dışında bir de, sözleşme ihlali manasına gelmemek kaydıyla bir üçüncü kişi 
olarak zarar vermesi de mümkündür. Bu durumda BK m. 41 (yeni BK m. 49) 
haksız fiil hükümleri uygulanacaktır. Yani haksız fiilin unsurları, yani hukuka 
aykırı fiil, kusur, zarar ve uygun illiyet bağının hepsinin birlikte bulunması 
halinde müşteri zararının karşılanmasını isteyebilecektir46. Şirket ancak bu 
unsurlardan biri veya birkaçının gerçekleşmediği savunmasını getirerek 
sorumluluktan kurtulabilir.  

Derecelendirme şirketinin sorumluluğu sadece müşterisine karşı değil 
aynı zamanda üçüncü kişilere karşı da olabilir. Üçüncü kişileri, derecelendirme 
notuna güvenerek hukuki işlem yapan ve bu nedenle zarara uğrayan kimseler 
olarak nitelendirebiliriz47. Yani bunlar, mevcut ve müstakbel yatırımcılar, 
müşterinin çalışanları, borç verenler ve satıcılar, diğer ticari alacaklılar, 
müşteriler ve devlet olabilir48. 

B- Derecelendirme Uzmanları Ve Derecelendirme Komitesi 
Üyelerinin Sorumluluğu 

Tebliğde belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılmayan 
derecelendirme faaliyetinden dolayı derecelendirme şirketi ile birlikte 
derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyeleri de müteselsilen 
sorumludur. Yukarıda da belirtildiği gibi derecelendirme faaliyeti esasen bir 
ekip olarak gerçekleştirilmektedir. Derecelendirme uzmanları şirkete ait bilgi 
belgelerden yola çıkarak derecelendirme raporu hazırlamakta ve bir rapor 
                                                 
44 AYAN, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınevi, 5. Bası, Konya, 2007, 

s. 77. 
45 KÖKSAL, s. 306., ÇELIK, s. 149. 
46 REISOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, Ondördüncü Bası, 

İstanbul, 2000, s. 129 vd., EREN Fikret, age, s. 29 vd,. 
47 KÖKSAL, s. 307.  
48 ÇELIK, s. 137., Çelik, üçüncü kişi kavramı yerine bilgi kullanıcı kavramının kullanılmasının 

daha isabetli olacağını çünkü zarar verilebilecek kişilerin sıradan üçüncü kişiler değil açıklanan 
durumla ilgilenen kişiler olduğunu belirtmektedir.  



Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketleri ve Türk Hukukundaki Yeri 
 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011  127 

halinde bunu komiteye sunmakta akabinde de komite tarafından derecelendirme 
notu verilmektedir. Derecelendirme faaliyetinin daha dikkatli ve özenli yerine 
getirilmesi bakımından yerinde bir düzenleme olmuştur. Ancak derecelendirme 
faaliyeti dolayısıyla zarara uğrayan kişiler açısından bakıldığında, zararın 
tazmini için her zaman daha güçlü durumdaki derecelendirme şirketinin tercih 
edileceği aşikardır. Bu nedenle müteselsil sorumluluğun getirilmiş olması daha 
çok iç ilişki açısından önem arz etmektedir. 

Bunların dışında derecelendirme faaliyetinin sermaye piyasası 
mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesini, iç kontrol sisteminin çalışmasını 
denetlemek üzere görevlendirilen kontrolörün sorumluluk kapsamı dışında 
bırakılmış olması kanımızca bir eksikliktir. 

Daha önce kuruluş şartları arasında bahsedilen derecelendirme 
şirketlerinin mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunlulukları Tebliğin 27. 
maddesinde de tekrar edilmiştir. 

C- Cezai Sorumluluk  

Derecelendirme faaliyetinden ortaya çıkabilecek zararlar için 
derecelendirme şirketinin ortakları, derecelendirme komitesi üyeleri, kontrolör 
ile derecelendirme uzmanları ve diğer çalışanlarının cezai sorumlulukları 
saklıdır. Ancak tebliğde cezai sorumluluk için özel bir hüküm getirilmediği için 
burada SerPK m.47, 48 ve 49’da getirilen hükümler uygulanacaktır. Bununla 
birlikte SerPK’nın yukarıda belirtilen maddelerinde, bağımsız denetim 
kurumlarının aksine derecelendirme şirketleri ile ilgili açık olarak getirilmiş bir 
hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle genel hüküm olan sermaye piyasası 
kurumları ile ilgili düzenlemelere bakmak gerekecektir. Derecelendirme 
şirketleri için SerPK’ya göre oluşabilecek suçlar şunlardır: 

a) Derecelendirme şirketinde görev alan ve şirkete ortak olan kimseler 
açısından SerPK m. 47. maddenin A fıkrasının 1. maddesinde öngörülen içerden 
ticaret suçu oluşabilir. İçerden ticaret suçunu işleyebilecek olanlar ihraççılarla, 
sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlı veya bunlara hakim 
işletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri ve 
personeli ile bunlarla temasları nedeniyle bilgi sahibi olabilecek durumdaki 
kişiler olabilir. Derecelendirme şirketleri de sermaye piyasası kurumu olduğu 
için, işledikleri fiillerin bu suçun kapsamı içinde kalması mümkündür. Bu fiili 
işleyenler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin güne 
kadar adli para cezası uygulanacaktır.  

b) Derecelendirme şirketleri için, SerPK’nun 47/A-3 maddesinde 
öngörülen sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, 
yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verme, haber yayma, yorum yapma ya da açıklamakla 
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yükümlü oldukları bilgileri açıklamama suçu oluşabilir. Bu suçu işleyen gerçek 
kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında 
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

c) Yine derecelendirme şirketleri için SerPK m. 47/A-4 maddesinde 
öngörülen sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunma veya yetki 
belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde 
ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarında sermaye piyasasında faaliyette 
bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibare kullanma veya faaliyetlerine 
devam etme suçu oluşabilir. Bu suçu işleyen gerçek kişilerle tüzel kişilerin 
yetkilileri iki yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır.  

d) Derecelendirme şirketleri için SerPK 47. maddenin B fıkrasının 1. 
maddesinde öngörülen Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlerce 
istenecek bilgileri vermeme veya eksik veya gerçeğe aykırı olarak verme, defter 
ve belgeleri bu görevlilere ibraz etmeme, saklama, yok etme veya bunların 
görevlerini yapmalarını engelleme suçu veya 2. maddede öngörülen defter ve 
kayıt tutmama suçu oluşabilir. Bu suçu işleyenler hakkında bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve ikibin günden beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacaktır.  

e) Derecelendirme şirketleri için ayrıca SerPK’nun 47/A maddesinde 
öngörülen, kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve 
formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket 
etme kabahati oluşabilir. Bu kabahati işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel 
kişilere, gerekçesi belirtilmek suretiyle Kurul tarafından onbeşbin Türk 
Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 

f) Bunların dışında sır saklama yükümlülüğünün ihlali halinde TCK m. 
239 da öngörülen meslek sırrının açıklanması suçu oluşacaktır.  

 D- Mesleki Sorumluluk 

Derecelendirme şirketi ile ilgili olarak aşağıdaki durumların oluşması 
halinde SPK şirketi derecelendirme ile yetkili şirketler listesinden çıkarılmasına 
karar verebilir. Bu durumda SPK bir nevi sermaye piyasasını düzenlemek 
amacıyla kolluk faaliyeti yapmaktadır49. Bu durumlar şunlardır: 

a) Başvuru koşullarının kaybedildiğinin, 

                                                 
49 AKGÜL, Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal 

Denetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 115. 
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b) Tebliğin 5 inci bölümünde yer alan derecelendirme faaliyet ilke ve 
esaslara uyulmadığının, 

c) Sermaye piyasasında kesintisiz olarak 5 yıl süre ile derecelendirme 
faaliyetinde bulunulmadığının, 

d) Bu tebliğ kapsamında bildirim yükümlülüklerinin zamanında, tam 
ve doğru olarak yerine getirilmediğinin ya da kurulca ve Kurulca 
görevlendirilenler tarafından istenebilecek her türlü bilgi veya belgenin 
zamanında, tam ve doğru olarak verilmediğinin veya geciktirildiğinin, 

SPK tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından tespit edilmesi 
halinde,50 derecelendirme şirketi ve/veya derecelendirme şirketinin yöneticileri, 
kontrolör ve çalışanları hakkında Kanunun 47/A maddesi uyarınca idari para 
cezası uygulanabilir veya derecelendirme şirketi Kurul tarafından Kanunun 46. 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca listeden çıkarılabilir.51  

Bu yaptırımların öncelik sırası belirlenirken, fiilin özelliği ve etkileri 
göz önünde bulundurulur. SPK derecelendirme şirketinin kamu yararı açısından 
telafisi imkansız zararlara yol açabilecek nitelikteki fiillerinin tespiti halinde 
derecelendirme şirketi hakkında idari para cezası uygulamaksızın şirketi listeden 
çıkarabilir.  

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hususlarda bir 
sorumluluk tespit edilmesi halinde, kurul sadece kontrolör, derecelendirme 
komitesi üyesi ve/veya derecelendirme uzmanının sermaye piyasasında 
derecelendirme faaliyetinde bulunmasını yasaklayabilir.  

Derecelendirme şirketinin kurulun aldığı bu kararlara ve verdiği 
cezalara ilişkin olarak idari yargı yoluna başvurmak mümkündür52. 

 

 

 
                                                 
50 SerPK’nın 45. maddesi uyarınca kanun kapsamındaki ihracatçılar, sermaye piyasası kurumları ve 

kişilerin, kanundan doğan işlem ve hesapları SPK tarafından görevlendirilen kurul uzmanları 
tarafından denetlenmektedir. Denetlenen kurum veya kişiler, uzmanlar tarafından istenen her 
türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.  

51 SerPK’nın Tebliğler başlıklı 46. maddesinin (g) bendinde, “ Sermaye piyasası kurumlarının 
mevzuat, esas sözleşme ve iç tüzük hükümlerine aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde, 
ilgililerden, aykırılıkların giderilmesini ve kanuna, işletme amaç ve ilkelerine uygunluğunun 
sağlanmasını istemeye; aykırılıkların giderilmemesi veya giderilemeyecek aykırılıkların tespit 
edilmesi durumunda, gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu kurumların yetkilerini kaldırmaya” 
denilmektedir.  

52 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. AKGÜL, s. 157 vd. 
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VIII. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Kurumsal yönetim derecelendirme şirketlerinin tarihçesi, kredi 
derecelendirme şirketleri kadar eski olmasa da kurumsal yönetim ilkelerinin 
taşıdığı önem ve bu ilkelere gösterilen ilgi dolayısıyla popülaritesi gün geçtikçe 
artmaktadır.  

OECD’ye üye bir ülke olması dolayısıyla Türkiye’de SPK tarafından 
2003 yılında yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine paralel olarak, bu 
ilkelerin derecelendirilmesi zorunluluğundan hareketle yine SPK tarafından 
12.07.2007 tarih ve 26580 sayılı Resmi Gazetede, Seri:VIII, No:51 sayılı 
“Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme 
Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği”ni yayınlamıştır. Bu Tebliğ ile 
derecelendirme faaliyeti, kurumsal yönetim derecelendirme ve kredi 
derecelendirmesi olarak ikiye ayrılmış ve her iki derecelendirme faaliyeti 
açısından ortak bazı hükümler getirilmiştir. Öncelikle Türkiye’de 
derecelendirme faaliyetinde bulunabilmek için, şirketin Türkiye’de kurulmuş ve 
SPK tarafından yetkilendirilmiş olması veya uluslararası bir şirketin Türkiye’de 
derecelendirme faaliyetinde bulunmasının Kurulca kabul edilmiş olması 
gereklidir. Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunmak için Kurula 
başvuracak şirketlerin de bazı şartları haiz olmaları gereklidir. Bunlar, 
derecelendirme şirketinin anonim şirket şeklinde kurulmuş olması, hisse 
senetlerinin tamamının nama yazılmış olması, ticaret unvanlarında 
derecelendirme ibaresinin bulunması, sadece derecelendirme ve derecelendirme 
ile ilgili alanlarda faaliyet göstermeleri ve esas sözleşmelerinin buna uygun 
olması, ödenmiş sermayelerinin en az 200.000-TL olması ve derecelendirme 
şirketi ortakları, yöneticileri, kontrolörleri, derecelendirme uzmanları 
derecelendirme komitesi üyelerinin özel bazı niteliklere sahip olmaları 
öngörülmüştür. Diğer herhangi bir anonim şirketten daha vasıflı özelliklerin 
aranması, derecelendirme şirketlerinin çoğunlukla sermaye piyasası gibi önemli 
bir alanda faaliyet göstermeleri ve yaptıkları derecelendirme faaliyetinin 
niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, yaptıkları derecelendirme işi ile 
başka bir şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarını değerlendirerek o 
şirkete not veren ve dolayısıyla şirketin piyasadaki itibarını ve potansiyel 
yatırımcılarını etkileme gücü bulunan derecelendirme şirketlerinde daha 
özellikli niteliklerin aranması doğaldır. 

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip olan derecelendirme şirketi, 
müşterisi olan şirket ile kurumsal yönetim ilkelerine uyumun bir nota 
bağlanması konusunda derecelendirme sözleşmesi imzalamaktadır. Taraflar 
arasındaki bu sözleşme, yapılan işin mahiyeti gereği şekil ve içerik olarak 
sözleşme serbestîsine bırakılmamış olup yazılı şekilde yapılması ve içeriğinde 
bulunması gerekli zorunlu hususlar Tebliğ tarafından belirlenmiştir. Kendine 
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özgü yapısı olan bir sözleşme olarak nitelendirebileceğimiz derecelendirme 
sözleşmesi taraflar arasında imzalandıktan sonra derecelendirme şirketi 
faaliyetine başlamaktadır. Bu kapsamda müşteri olan şirketin bütün defterleri, 
belge ve hesap ve kayıtlar derecelendirme uzmanları tarafından incelenmekte ve 
bir rapor halinde derecelendirme komitesine sunulmaktadır. Derecelendirme 
şirketi, müşterisi olan şirketin kurumsal yönetim uyum derecelendirmesini, SPK 
kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen, pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve 
şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu başlıkları olmak üzere ayrı ayrı 
değerlendirmekte, her başlık için ayrı puan verildiği gibi en son olarak genel bir 
puan verilmektedir. Derecelendirme şirketlerinin kullanacakları yöntem SPK 
tarafından belirlendiği için derecelendirme şirketlerinin bu konuda hareket alanı 
kısıtlanmıştır. Ancak derecelendirme şirketleri bu yönteme bağlı kalmak 
koşuluyla kendi değerlendirmelerini de katabileceklerdir.  

Tüm bu açıklamalar ışığında kurumsal yönetim ilkeleri ve bunun 
derecelendirilmesi faaliyetinin ülkemiz açısından henüz çok yeni olduğudur. 
İMKB bünyesinde kurumsal yönetim endeksine dahil olan şirketlerin sayısı her 
geçen gün artmasına ve bu konuda bir takım teşvikler (kotta kalma ücretlerine 
indirim yapılması gibi) yapılmasına rağmen bu konuda atılacak çok adımlar 
vardır. Öncelikle bir nevi, profesyonel davranmanın, düşünmenin bir gereği 
olarak ifade edebileceğimiz kurumsal yönetim ilkeleri daha çok aile şirketi 
olarak kurulan ve yönetilen ülkemizdeki şirketler açısından uygulanması zor 
olan ilkeler olarak gözükmektedir. Bu nedenle de şirketlerin kurumsal ilkelerine 
uyum konusunda derecelendirme yaptırmaktan kaçınmaları da doğaldır. Bu 
nedenle, kurumsal yönetim ilkelerinin şirketler tarafından özümsenmesi 
konusunda bir yaygınlık sağlanması ve bu bilincin oluşturulması ile kurumsal 
yönetim derecelendirmesi faaliyetine ilginin artacağı muhakkaktır. 
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BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK 
BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA 

KARŞI TEKEFFÜL BORCU 
 

      Dr. Turan ŞAHİN∗ 

 

ÖZET 

Eser sözleşmesi ile yüklenici iş sahibinin ödemeyi taahhüt ettiği ücret 
karşılığında bir eser meydana getirmeyi ve meydana getirdiği bu eseri iş 
sahibine teslim etmeyi üstlenir. Yüklenicinin teslim edeceği eseri sözleşmede 
kararlaştırıldığı üzere eksiksiz ve ayıpsız olarak tamamlayıp iş sahibine teslim 
etmesi gerekir. Eserin teslimi açısından tamamlanmış olma şartı varken eserin 
ayıplı olması kural olarak teslime engel değildir. Teslim edilen eserin ayıplı 
olması halinde yüklenicinin ayıba karşı tekeffül borcu söz konusu olur. İş sahibi 
ayıptan kaynaklı hakları kanunun aradığı şartları yerine getirmek suretiyle 
kullanabilir. Çalışmamızda 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu hükümleri de 
dikkate alınmak suretiyle ayıba karşı tekeffül borcu, iş sahibinin ayıba karşı 
tekeffülden kaynaklı hakları kullanabilmesinin şartları, iş sahibinin haklarının 
neler olduğu ve bu hakları kullanmanın tabi olduğu zamanaşımı süreleri 
üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Eser Sözleşmesi, Yüklenici, Ayıba Karşı Tekeffül 
Borcu 

CODE OF OBLIGATIONS AND WARRANTY OF THE 
CONTRACTOR WITHIN THE SCOPE OF TURKISH CODE OF OBLI-

GATIONS NUMBERED 6098 

ABSTRACT 

The contractor undertakes producing a work in return for the fee that 
the principal commits, and submission of this work to the principal. The 
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contractor should submit the work to the principal by accomplishing in a 
complete form and without defect as it is decided in the contract. While there 
exists completion condition for the work in order to be submitted, being 
defected of the work is not a handicap for submission as a rule. In the case of the 
defected work, obligation of warranty of the contractor exists. Principal can use 
the rights resulted from defect by fulfilling the conditions that the Code seeks. In 
our study, obligation of warranty; under which conditions principal can use the 
rights resulted from warranty; what are the rights of the principal; and periods of 
prescription concerning to using these rights is dealt with by considering the 
Turkish Code of Obligations numbered 6098. 

Keywords: Construction contract, Contractor, Obligation of Warranty 

 

I- GENEL OLARAK AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU 

Eser sözleşmesinde eserin ayıpsız olarak meydana getirilmesini sağlama 
borcu yüklenicinin asli edim yükümlüğü kapsamında ve eseri teslim borcunun 
tamamlayıcısı niteliğinde olan bir borçtur1. Eser sözleşmesinde yüklenici 
sözleşmede açıkça kararlaştırılan ve çeşidi ile kullanım amacına uygun vasıflara 
haiz bir eser meydana getirmek ve bu eseri iş sahibine teslim etmekle 
yükümlüdür. Yüklenicinin ayıpsız eserin teslimi konusundaki asli edim 
yükümlülüğünün ihlali ayıba karşı tekeffül sorumluluğunu doğuracaktır. 
Yüklenicinin meydana getirdiği eser, sözleşmede kararlaştırılan nitelikleri 
taşımayan ayıplı bir eser ise yüklenici edim borcuna aykırı bir davranış 
içindedir2. Bu halde ayıplı bir ifa söz konusu olup sözleşmenin gereği gibi 
yerine getirilmediğinden söz edilebilir. Eser sözleşmesine ilişkin ayıba karşı 
tekeffül borcu yükleniciye asli borcunu gereği gibi yerine getirmemesi halinde 
bir garanti yükümlülüğü yüklemekte olup bu yükümlülük kurtuluş kanıtı getirme 
imkânı olmaksızın yüklenicinin sorumlu tutulması sonucunu doğurmaktadır3.  

                                                 
1  YENER Mehmet Deniz, Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve İş 

Sahibinin Hakları, EÜHFD., C.IV, S.1, Y.2009, s.155; TANDOĞAN Haluk, Borçlar Hukuku 
Özel Borç İlişkileri, C.II, Ankara 1987, s.160; ŞENOCAK Zarife, Eser Sözleşmesinde Ayıbın 
Giderilmesini İsteme Hakkı, Ankara 2002, s.30; ÖKTEM Seda, Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin 
Ayıptan Doğan Hakları, İBD., C.80, S.5, Y.2006, s.1948; Eser sözleşmesinde yüklenici, iş 
sahibinin menfaatini karşılayacak tarzda ayıpsız bir eser imal ederek iş sahibine teslim etmekle 
yükümlü olup, bu yükümlülük yüklenicinin asli edim borcunu oluşturmaktadır. UÇAR Ayhan, 
İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 2003, s.36. 

2  SELİÇİ Özer, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978, s.128; UÇAR, 
s.36. 

3  UÇAR, s.36. 
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Borçlar Kanunu’nda eser sözleşmesine ilişkin md.359 vd. hükümlerinde 
‘ayıp’ terimi yerine ‘kusur’ terimi kullanılmakta idi. Bu kapsamda yeni TBK’da 
eser sözleşmesine ilişkin md.474 vd. hükümlerde ‘ayıp’ terimi kullanılmış bu da 
yerinde bir ifade olmuştur.  

Eserin ayıplı olması durumunda iş sahibi sözleşmeye uygun olarak 
meydana getirilmeyen eseri teslim almaktan kaçınabilir; bu durumda iş sahibi 
alacaklı temerrüdüne düşmez. Bunun yanında iş sahibi, yükleniciyi borçlu 
temerrüdüne düşürmek suretiyle TBK md. 123 vd. (BK md. 106 vd.)4 
hükümlerine başvurabilir. Ancak iş sahibinin TBK md. md. 475 (BK md. 360) 
bağlamında eserdeki ayıpların eseri kullanamayacağı veya kabul etmesinin 
kendisinden beklenemeyeceği derecede önemli olmaması halinde ifayı reddetme 
imkânı bulunmamaktadır5.  

Ayıplı ifadan kaynaklı sorumluluk düzenine eserin iş sahibince teslim 
alınması ile geçilir. Bu halde iş sahibi yükleniciye karşı TBK md. 123 vd. (BK 
md. 106 vd.) hükümlerine gidemez. Ancak iş sahibi ayıplı ifa nedeniyle 
kendisine tanınan seçimlik hakkını ayıbın giderilmesi yönünde kullanır ve 
yüklenici ayıbı giderme borcunu yerine getirmede temerrüde düşerse 
yükleniciye karşı TBK md. 123 vd. (BK md. 106 vd.) hükümlerine 
gidebilecektir6. İş sahibi aynı zamanda muayene ve ihbar yükümlülüklerini 
yerine getirmiş, TBK md. 475 (BK md. 360)’daki şartlara göre ayıplı işi 
reddetmiş ya da tamirini talep etmiş olmak kaydıyla TBK md. 97 (BK md. 81) 
kapsamında edimin borca uygun olarak ifa edilmesine kadar kendi edimini 
ifadan kaçınabilir7.  

II-AYIBA KARŞI TEKEFFÜLÜN ŞARTLARI 

Ayıba karşı tekeffülün şartlarından ilki, eserin tamamlanarak teslim 
edilmiş olmasıdır. Tamamlanarak teslim edilen eser ayıplı bir çalışmanın 
sonucudur. Henüz sözleşmeye göre kararlaştırılan bütün çalışmalar bitmedi ise 
eser tamamlanmamıştır. Dolayısıyla eser ayıplı sayılamaz ve ayıba karşı tekeffül 

                                                 
4  818 sayılı Borçlar Kanunu 11.01.2011 tarihinde kabul edilen 6098 sayılı Kanun ile mülga haline 

gelecektir. 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olup 
makalemizde hem mevcut kanun hem de yeni kanun aynı anda ifade edilip karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilecektir. Mevcut Borçlar Kanunu çalışmamızda BK olarak yeni Borçlar Kanunu ise 
TBK olarak ifade edilecektir. 

5  YENER, s.156; UÇAR, s.178. 
6  ŞENOCAK, s.35; YENER, s.156. 
7  YENER, s.156. 
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hükümleri uygulanamaz8. Bu nedenle eserin ayıplıda olsa tamamlanması ve 
tamamlanan bu eserin teslimi gerekir. Nitekim tamamlanmayan eser bakımından 
iş sahibi sözleşmenin gereği gibi ifasını dava edebileceği gibi TBK md. 113/I 
(BK md. 97/1)’e dayanarak masrafı yükleniciye ait olmak üzere eserin kendisi 
tarafından tamamlattırılmasına izin verilmesini hâkimden isteyebilir. İş sahibi 
bunlardan başka borçlunun temerrüdü hükümlerine başvurma imkânına da 
sahiptir.  

Ayıba karşı tekeffülün ikinci şartı, teslim edilen eserin ayıplı olmasıdır. 
Eserdeki ayıp kavramını; meydana getirilen eserin sözleşmede kararlaştırılan 
nitelikleri taşımaması veya sözleşmeyle kararlaştırılmasa dahi eserde bulunması 
gereken niteliklerin bulunmaması olarak tanımlamak mümkündür9. Bu noktada 
teslim edilen eser sözleşmede üzerinde anlaşılan vasıflardan birinin eksikliği 
halinde ayıplı sayılabileceği gibi lüzumlu vasıfların eksikliği halinde de ayıplı 
                                                 
8  TANDOĞAN, s.160; ERGİN Ayşe Dicle, Borçlar Kanunu’na Göre Anahtar Teslimi İnşaat 

Sözleşmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003, s.62-63; Ayıba karşı tekeffül 
borcu ancak teslim edilmiş mala ilişkin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden mal tamamen 
teslim edilmedikçe yani teslim edilen mal üzerinde tam bir denetim yapılmadıkça ayıba karşı 
tekeffülden doğan haklar kullanılamaz. GUHL/MERZ/KOLLER, Das Schweizerische Obligati-
onenrecht, Zürich 1995, s.486; Her ne kadar ayıptan kaynaklanan hakların kullanılması için 
eserin bitmiş olması şartını arıyorsak da eğer sipariş veren kişi, devam eden işin kusurlu 
olduğunu görüyorsa ayıptan kaynaklanan haklarını kullanabilir. Eğer müteahhidin işin yapılması 
sırasında ihmali veya savsaklaması durumları söz konusu ise işin yapılması bir başkasına 
devredebilir. Üretilen eserden doğan hata sorumluluğunda kanun sözleşmenin ihlali prensiplerine 
göre çözüm aramaktadır. Üretilen eserin zamanında teslim edilmemesi OR 366/1’e göre 
çözümlenmektedir. GUHL/MERZ/KOLLER, s.487. 

9 TANDOĞAN, s.161; TUNÇOMAĞ Kenan, Türk Borçlar Hukuku, C.II, Özel Borç İlişkileri, 
İstanbul 1977, s.1015; TURANBOY Asuman, Yargıtay Kararlarına Göre Müteahhidin 
Teslimden Sonra İnşaattaki Noksan ve Bozukluklardan Doğan Mesuliyeti, AÜHFD., C.41, S.1-
4, Y.1989-1990, s.158; BURCUOĞLU Haluk, Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı 
Tekeffülden Doğan Hakları ve Özellikle Bu Hakların Kullanılabilmesi İçin Uyulması Gereken 
Süreler, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s.284-285; EREN Fik-
ret, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilmemesinin 
Sonuçları, İnşaat Sözleşmeleri, Ortak Seminer, Ankara 2001, s.78-79; SELİÇİ, s.136; 
CANBOLAT Ferhat, İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan 
Hakları, Ankara 2009, s.65; ARAL Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2003, 
s.365; ALTAŞ Hüseyin, Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2002, s.207; ERMAN 
Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2007, s.109; ERGİN, s.64; KARATAŞ 
İzzet, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Ankara 2009, s.174; ÜNSAL Ayşe Hatipoğlu, Eser 
Sözleşmesinde Ayıplı İfa Nedeniyle İş sahibi ve Yüklenicinin Karşılıklı Sorumlulukları, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s.16; CELAL Nasır, Türk ve Irak Hukukunda 
Mukayeseli Olarak İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Teslimden Sonraki Ayıplardan 
Sorumluluğu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2005, s.99; SEFERLİ Kamran, İstisna 
Akdinde Ayıba Karşı Tekeffül Hükümleri, Ankara 2002, s.49; GÜLEÇ Şafak, Eser 
Sözleşmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi, Ankara 2009, s.40; Eserde ayıp, sözleşme 
veya dürüstlük kuralına göre olması gereken vasıfla fiilen mevcut vasıf arasındaki farklardır. 
BGE 117 II 259. 
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sayılır. Örneğin kalorifer tesisatının ısıtma derecesi olarak sözleşme ile 
belirlenen dereceye ulaşılamaması halinde sözleşme ile kararlaştırılan vasıf 
eksikliği durumu söz konusu olur. Buna karşın yeni yapılan bir evin çatısının 
akması halinde ise lüzumlu vasıflarda eksiklikten söz edilir. Bu noktada ifade 
edilmesi gereken bir hususta ayıbın çeşitlerinin neler olduğudur. Buna göre 
maddi-hukuki ayıp ayrımının yanı sıra açık-gizli ayıp ve önemli-önemsiz ayıp 
ayrımı yapılabilir10. Maddi ayıp eserdeki fiziki bozukluğu ifade eden ayıptır. 
Hukuki ayıp ise çoğunlukla kamu hukukunun, binalar, makineler ve araçların 
kullanılması veya işletilmesi amacıyla güvenlik veya başka düşüncelerle 
koyduğu kurallara uyulmamasını ifade eden ayıplardır11. Açık ayıp, iş sahibince 
eser teslim alındıktan sonra yapılacak dikkatli ve özenli bir muayene neticesinde 
tüm kapsam ve önemi ile görülebilecek ve anlaşılabilecek ayıptır12. TBK md. 

                                                 
10 YENER, s.157; CANBOLAT, s.74-79. 
11 TANDOĞAN, s.167; BURCUOĞLU, s.285; SELİÇİ, s.138; CANBOLAT, s.74; YENER, s.157; 

ERGİN, s.67; ÜNSAL, s.22; CELAL, s.115; DOĞAN Cem, İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin 
Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s.56; 
Sözleşmede binanın bir bodrum, zemin ve dört normal kattan oluşturulacağı öngörülmüştür. 
Oysaki bina iki bodrum, zemin ve beş kat olarak yapılmıştır. Birinci bodrumda olması gereken 
yerlerle dükkân deposu ikinci bodruma kaydırılmış ve bahçeye taşırılmak suretiyle bir bağımsız 
bölüm yapıldığı gibi, dördüncü kat piyeslerinin tam kata ifrağı suretiyle beşinci kata daire 
eklenmiştir. Ruhsatsız olduğu için yıkım kararı verilen inşaat sonradan yapılan kusurları hukuki 
ayıp teşkil eder. Eser sahibi bahçeye taşan kusurlar için tazminat ve diğerleri için yıkım 
isteyebilir. Yargıtay 15.HD. 04.03.1996 T. 1995/424 E. 1996/1062 sayılı K. için bkz. YKD. 
Y.1997, S.1, s.64; Müteahhidin yükümlülüğünde olan iskân raporunun alınmamış olması hukuki 
ayıp niteliğinde olup, ihtirazı kayıt beyan edilmeksizin inşaatın teslim alınması halinde daha 
sonradan talep edilemez. Yargıtay 15.HD. 30.10.1989 T. E.1989/3061 K. 1989/4526 sayılı ilamı 
için bkz. KOSTAKOĞLU Cengiz, İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 
İstanbul 2008, s.529; Bina inşa eden yüklenicinin oturma izni almayı taahhüt ettiği halde bunu 
almaması hukuki ayıptır. ALTAŞ, s.208; Yeni BGB § 633 ayıba bağlanan sonuçlar bakımından 
Türk-İsviçre ve değişiklik öncesi Alman Hukukunda bilinen maddi ayıp (sachmangel) ve hukuki 
(rechtsmangel) ayıp ayrımını ortadan kaldırmıştır. Eserdeki ayıp türü eksik sınıflandırmada hangi 
bölmede olursa olsun Alman Hukukunun ayıba bağladığı sonuçlar aynıdır. DAUNER–
Lieb/Heidel/Lepa/Ring, Schuldrecht Anwalt Kommentar, Bonn 2002, BGB § 633, Nr.21-25  

12 TURANBOY, s.161; SELİÇİ, s.143; YENER, s.157; KARATAŞ, s.177; CANBOLAT, s.76; 
BURCUOĞLU, s.286; ŞENOCAK, s.104; ERMAN, s.113; KAYA Özgür Katip, Arsa Payı 
Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi, İstanbul 1993, s.57; KARTAL Bilal, Kat Karşılığı İnşaat 
Sözleşmesi, Ankara 1993, s.81; İnşaatın zemin kaplamasındaki birinci sınıf parke ile üçüncü 
sınıf parke arasındaki fark açık ayıp olup süresinde muayene ve ihbar edilmedikçe müteaahhit 
sorumlu tutulamaz. Yargıtay 15.HD. 26.03.1991 T. E.1990/4137 K.1991/1503 sayılı ilamı için 
bkz. KOSTAKOĞLU, s.516; Müşterek TV anteninin yapılmaması, plastik badana yerine kireç 
badana yapılması, su tesisatının ECA markası olması gerekirken değişik marka tesisat yapılması 
açık ayıp niteliğindedir. Yargıtay 15.HD.08.04.1992 T. E.1992/4925 K.1992/1820 sayılı ilamı 
için bkz. UYGUR Turgut, İnşaat Hukuku, Sözleşmeden Doğan Borçlar ve Eser Sözleşmesi, C.1, 
Ankara 1997, s.534-535.  
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477/I (BK md. 362/1) kapsamında usulü veçhile muayenesinde görülen ayıplar 
açık ayıp olarak kabul edilecektir. Gizli ayıp ise iş sahibinin dikkatli ve özenli 
bir incelemesi ile ortaya çıkmayan ve eserin kullanılma evresinde eserin değer 
ve kullanılma elverişliliğini azaltan bir biçimde ortaya çıkan ayıplardır13. Açık 
ayıp gizli ayıp ayrımı kendisini muayene ve ihbar külfetinde gösterir. Nitekim 
açık ayıp halinde iş sahibi eseri teslim alır almaz işlerin olağan akışına göre 
muayeneyi yapıp ayıp ihbarını derhal yapmak zorundadır. Gizli ayıplar 
bakımından ise iş sahibinin muayene külfeti yoktur14. Zira bu ayıplar muayene 
süresi içerisinde anlaşılamamakta eserin kullanımı sürecinde ortaya çıkmaktadır. 
Ortaya çıkan bu gizli ayıp ne zaman ortaya çıkar ve iş sahibi de bunlara ne za-
man vakıf olursa vakit geçirmeksizin derhal yükleniciye bildirimde 
bulunmalıdır. (TBK md. 477/III; BK md. 362/3) Önemli-önemsiz ayrımı TBK 
md. 475 (BK md. 360)’da düzenlenmiş olup, eserin iş sahibince kullanım 
amacına göre kullanılamayacağı ve dürüstlük kurallarına göre de eserin 
kabulünün beklenemeyeceği hallerde önemli ayıpların varlığından söz edilir15. 
Bu halde iş sahibi TBK md. 477/I BK md. 360/1) bağlamında sözleşmeden 
dönme imkânına sahiptir. Önemsiz ayıplar bakımından ise yalnızca ücret 
indirimi istenebilecek ya da eserin tamiri büyük bir masrafı gerektirmiyorsa 
yükleniciden tamir istenebilecektir.  

Ayıba karşı tekeffülün üçüncü şartı ise iş sahibince muayene ve ihbar 
külfetlerinin yerine getirilmiş olmasıdır16. İfade edilen bu şart TBK md. 474 
(BK md. 359) hükmünden çıkmaktadır. Madde bağlamında eserin tesliminden 
                                                 
13 TURANBOY, s.161; BURCUOĞLU, s.286; SELİÇİ, s.143; CANBOLAT, s.77; ŞENOCAK, 

s.104; ERMAN, s.113; KAYA, s.57; KARTAL, s.81; KARATAŞ, s.177; Fosseptik çukurunun 
küçük yapılması, teras mozaiklerinin eksik atılması ve ısı yalıtımının yetersizliği gizli ayıp 
niteliğinde olup, öğrenilir öğrenilmez müteahhide ihbarı gerekir. YHGK. 27.03.1991 T. 
E.1990/15-554 K.1991/159 sayılı ilamı için bkz. KOSTAKOĞLU, s.551.  

14 Yargıtay 15. HD.09.12.1997 T. E.1997/4645 K.1997/5322 sayılı ilamı için bkz. CANBOLAT, 
s.78-79, dn.260. 

15 TANDOĞAN, s.167; BURCUOĞLU, s.286; ŞENOCAK, s.105; YENER, s.158; KAYA, s.57; 
TURANBOY, s.162; ERMAN, s.113; KARTAL, s.82; ÜNSAL, s.20; CELAL, s.113; DOĞAN, 
s.54. 

16 Eserin tesliminden sonra iş sahibi, işlerin olağan gidişine göre, imkân bulur bulmaz eseri gözden 
geçirmek ve bozukluğu varsa derhal yükleniciye bildirmek zorundadır. Garanti süresi 
kararlaştırılmış ise, garanti süresi içinde de ayıp ihbarı yapılabilir. Ayıbın süresinde yapılmaması 
durumunda yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulmuş olur. Ancak, kasten sakladığı ayıplarla 
usulüne uygun gözden geçirmede fark edilemeyecek ayıplar için yüklenicinin sorumluluğu 
devam eder. Eğer meydana getirilen eserin teslim alındığı sırada usulüne uygun yapılan gözden 
geçirme ile var olan kusurları görülmemiş ise, ortada gizli bir ayıbın olduğu kabul edilir, ayıp, 
sonradan ortaya çıkarsa iş sahibi, öğrenir öğrenmez yükleniciye bildirmek zorundadır. Açık 
ayıplarda Borçlar Kanunu’nun 359; gizli ayıplarda 362. maddeleri hükümlerine uygun olarak iş 
sahibi, yükleniciye ihbarda bulunduğu takdirde, Borçlar Kanunu’nun 360. maddesinde 
tanımlanan hakları kullanabilir. Yargıtay 15.HD. 15.04.2008 T. E.2007/3124 K. 2008/2496 sayılı 
ilamı (Yayınlanmamış Yargıtay Kararı) 
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sonra iş sahibi işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz onu muayene 
etmeye ve bulduğu ayıpları yükleniciye bildirmek zorundadır. İş sahibinin eseri 
muayene ettirmesi ve eserdeki ayıpları yükleniciye bildirmesi mecburiyeti 
hukuki niteliği itibarıyla satım sözleşmesindeki gibi iş sahibi bakımından gerçek 
anlamda bir borç oluşturmayıp yalnızca ayıba karşı tekeffülden kaynaklı 
hakların kullanılabilmesinin ön şartı olup doktrin tarafından bu durum hukuki 
görev (külfet) olarak nitelendirilmektedir17. Muayene ve ihbar külfetlerinin 
yerine getirilmemesinin müeyyidesi TBK md. 477/II (BK md.. 362/2)’de 
düzenlenmiştir. Buna göre muayene ve ihbar külfetlerini yerine getirmeyen iş 
sahibi eseri kabul etmiş sayılacak ve yüklenicinin açık ayıplardan dolayı 
sorumluluğu kesin bir şekilde ortadan kalkacaktır.  

Ayıp ihbarının nasıl yapılacağı hususunda bir şekil şartı yoktur. Bu 
nedenle sözlü olarak da yapılabilir. Nitekim ayıp ihbarı maddi olayın 
bildirilmesi niteliğinde olduğundan karşı tarafa bildirilmesi şekle tabi değildir. 
Ayıp ihbarının yapıldığına ilişkin olarak tanık dahi dinlenebilir18.  

III-AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN HAKLAR 

İş sahibinin ayıba karşı tekeffülden doğan hakları TBK md. 475 (BK 
md. 360)’da düzenleme alanı bulmuştur. Bu bağlamda iş sahibi teslim edilen 
eseri muayene ve ihbar yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla sözleşmeden 
dönme, eserin düzeltilmesi veya ücretin indirilmesini isteme hakkına sahiptir19. 

                                                 
17 SELİÇİ, s.145; BURCUOĞLU, s.306; ERDOĞAN İhsan, İstisna Sözleşmesi ve Bazı İş görme 

Sözleşmeleri İle Karşılaştırılması, SÜHFD., C.3, S.1, Y.1990, s.148; TURANBOY, s.163; 
CANBOLAT, s.82; ŞENOCAK, s.128; KARAHASAN M.Reşit, Türk Borçlar Hukuku Özel 
Borç İlişkileri, C.II, İstanbul 2002, s.269; ÖKTEM, s.1951. 

18 Yargıtay 15.HD. 15.04.2008 T. E.2007/3124 K. 2008/2496 sayılı ilamı (Yayınlanmamış Yargıtay 
Kararı) 

19 Borçlar Kanunu’nun 359 ve 360. maddeleri uyarınca iş sahibinin, eseri teslim aldıktan sonra 
işlerin mutad cereyanına göre imkânını bulur bulmaz muayeneye ve kusurları varsa müteahhide 
bildirmeye mecbur olup, yapılan eser iş sahibinin kullanamayacağı, kabul edemeyeceği derecede 
kusurlu olduğu takdirde iş sahibinin eseri reddetme, eserdeki ayıp eserin reddini gerektirmeyecek 
derecede ağır değilse, fiyatı tenzile ve eseri tamir ettirmeye hakkı vardır. Dava konusu olayda, 
mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda eserdeki ayıbın, eserin  reddini  gerektirecek  
derecede  olup  olmadığı,  tamir  yoluyla kullanılması mümkün ise bunun için gerekli giderin ne 
olduğu açıklanmamıştır. Bu nedenle mahkemece bilirkişiden ek rapor alınıp eserin tamamen 
reddi gerekiyor ise eserin davalıya iadesi şartıyla, davalıya eser bedeli olarak ödenen miktarın 
taraflardan sorulup ve ödemeyi ispat külfeti de davacıya yükletilerek, davacıya iadesine karar 
verilmelidir. Eserdeki ayıp reddi gerektirmeyip tamirle giderilebiliyorsa, bu durumda bedelden 
tenzili gereken miktarın saptanıp, bu miktardan davacı iş sahibinin sorumlu olmayacağı dikkate 
alınarak hüküm kurulmalıdır. Yargıtay 15.HD. 11.04.2008 T. E.2008/657 K. 2008/2343 sayılı 
ilamı (Yayınlanmamış Yargıtay Kararı)  
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İş sahibi bunların yanında yüklenicinin kusuru varsa eserdeki ayıpların neden 
olduğu zararların tazminini de talep edebilecektir20. 

A-Sözleşmeden Dönme 

BK 360/1 bağlamında ‘yapılan şey iş sahibinin kullanamayacağı ve 
nısfet kaidesine göre kabule icbar edilemeyeceği derecede kusurlu veya 
mukavele şartlarına muhalif olursa, iş sahibi, o şeyi kabulden imtina edebilir; bu 
hususta müteahhidin taksiri bulunursa zarar ve ziyan da isteyebilir.’ Anılan 
maddede hakiki olarak eseri kabulden kaçınma hakkından bahsedilmekte olup 
bu ifade ile sözleşmeden dönme hakkının anlatılmak istendiği kabul 
edilmektedir21. Aynı konuyu düzenleyen TBK md. 475/I’e göre ise iş sahibine 
eserin kullanılamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde 
ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa açıkça sözleşmeden 
dönme hakkı tanınmıştır.  

İş sahibinin sözleşmeden dönebilmesi için eserin kendisinin 
kullanamayacağı, dürüstlük ve adalet kurallarına göre kabule icbar 
edilemeyeceği şekilde meydana getirilmiş olması gerekir. Örneğin bir fabrika 
için yapılıp yerine monte ettirilen makinelerin istenilen şekilde ürün 
çıkarmaması veya sipariş edilen ayakkabının ayağa çok dar gelmesi gibi.  

İş sahibinin dönme için şartlar oluşmuş ve durumda haklı gösteriyorsa 
eserin tamir ve ıslahının mümkün olduğu hallerde dahi sözleşmeden dönme 
yetkisi vardır. Sözleşmeden dönme hakkının asli şartı, eserin kabulünün 
beklenemezliğidir. Eserin kullanılamazlığı, iş sahibi tarafından eserin kabulünün 
beklenemezliği şartının uygulama durumlarından biridir. İş sahibi tarafından 
eserin kabulünün beklenilip beklenilemeyeceği hâkim tarafından tarafların 
karşılıklı menfaatleri değerlendirilerek nısfet kaidesi çerçevesinde takdir edilir. 
Eserdeki kusur iş sahibinin kullanamayacağı ve nısfet kurallarına göre kabule 
zorlanamayacağı derecede değilse ücret indirimine gitmek yerinde olacaktır. Bu 
değerlendirme yapılırken iş sahibince bildirilen ayıbın somut olayın hal ve 
şartları dikkate alındığında sözleşmeden dönmeyi haklı kılıp kılmadığı 

                                                 
20 GUHL/MERZ/KOLLER, s.484 vd; SELİÇİ, s.185; YENER, s.162; UÇAR, s.171; BROX Hans, 

Besonderes Schuldrecht, München 1999, Nr.266. 
21 GAUCH Peter, Der Werkvertrag, Zürich 1996, Nr.1528; SELİÇİ, s.160; ŞENOCAK, s.48; 

ARAL, s.371; BURCUOĞLU, s.289; UÇAR, s.172; YENER, s.162; ERMAN, s.130; GÜNEL 
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin İnşaattaki Ayıp Nedeni ile Sahip 
Olduğu Haklar, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s.415; KARATAŞ, s.278; 
ÖKTEM, s.1953; ÜNSAL, s.73; PEDRAZZİNİ Mario, Schweizerisches Privatrecht, Obligatio-
nenrecht Besonderevertragsverhaltnisse, Werkvertrag, Verlagsvertrag, Lizensvertrag, Basel-
Stuttgart 1977, s.516. 
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araştırılır22. Eserin kullanılamazlığının iş sahibine sözleşmeden dönme hakkını 
tanıması için teslim edilen eserin ayıp yüzünden kullanılamaz derecede olması 
ve eserdeki ayıbın hiçbir şekilde giderilmesinin mümkün olmaması gerekir23. 
Kullanılamazlık iş sahibinin özel ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir. Bu 
noktada sözleşmede öngörülen kullanım tarzı dikkate alınmalıdır24. Buna 
karşılık ayıp yüzünden sözleşmede öngörülen kullanım tarzına elverişlilik 
derecesinin azalması, TBK md. 475/I (BK md. 360/1) anlamında eserin 
kullanılamaz olarak kabulü için yeterli olmaz25. Özel önem taşıyan ve iş 
sahibinin sözleşmeyle yükleniciden güvence aldığı vasıfların eksikliği eserin 
kullanılamaz oluşu yönünde bir işaret oluşturur26.  

BK 360/III’de iş sahibinin arsası üzerine yapılan eserler açısından 
sözleşmeden dönme hakkına sınırlama getirilmiştir. Anılan hükme göre eser iş 
sahibinin arsası üzerinde yapılmış olup da kaldırılması veya yıkılması fazla bir 
zararı gerektiriyorsa iş sahibi bu halde ancak ücretin indirilmesini veya ayıbın 
giderilmesini isteyebilir27. TBK md. 475 son fıkraya göre ise ‘Eser, iş sahibinin 
taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracaksa iş 
sahibi, sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz.’ Madde düzenlemesi ile ‘arsa’ 
terimi yerine ‘taşınmaz’ terimi kullanılmış ve hükmün uygulama alanı 
netleştirilerek genişletilmiştir. Mevcut Borçlar Kanunu md.360/III’de yapılan 
şeyin iş sahibinin arsası üzerine yapılmış olup da kaldırılması veya yıkılması 
durumunda fazla bir zarar doğacak ise iş sahibinin bu halde ücretten indirim 
veya ayıbın giderilmesini isteyebileceği BK 363/II’ye yapılan yollama ile açıkça 
                                                 
22 TANDOĞAN, s.181; ARAL, s.371; ÖZ Turgut, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, 

İstanbul, s.106; YENER, s.163; BK’nın 360.maddesi uyarınca yapılan şey iş sahibinin 
kullanamayacağı ve nısfet kaidesine göre kabule icbar edilemeyeceği derecede kusurlu veya 
mukavele şartlarına muhalif olursa iş sahibi o şeyi kabulden imtina edebilir. Bu nedenle reddi 
gereken eserin bedeli için ödenenin iadesi de zorunludur. Dava konusu olayda davalı tarafından 
gerçekleştirilen mamulün bir süre kullanıldıktan sonra davacı tarafından satıldığı ve başka bir iş 
yerinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim hükme esas alınan bilirkişi raporu da bu yerde 
yapılan keşif sonucu düzenlenmiştir. Bilirkişi raporunda makinenin bir takım tamiratla 
kullanıldığı belirtilmesine rağmen mahkemece eserin reddi gerektiği kanaatiyle hüküm 
oluşturulmuştur. Oysa makine kullanıldığına göre makinedeki hataların giderilmesi için davacı 
tarafından yapılan masrafların ya da makine başkasına satıldığına ve yükleniciye iade 
edilmediğine göre satış bedelinden bir miktar tenzilatın yapılması gereklidir. Yargıtay 15.HD. 
17.04.2008 T. E.2007/2300 K. 2008/2542 sayılı ilamı (Yayınlanmamış Yargıtay Kararı) 

23 SELİÇİ, s.163; UÇAR, s.179; YENER, s.163. 
24 GAUTSCHI Georg, Das Obliagationenrecht, Der Werkvertrag, Artikel 363-379 OR, Bern 1967, 

Art.368, Nr.13,c; ŞENOCAK, s.52; YENER, s.163. 
25 GAUCH, Nr.1562; ŞENOCAK, s.52; YENER, s.163. 
26 GAUTSCHI, Art.368, Nr.13, c; ŞENOCAK, s.52; TANDOĞAN, s.182. 
27 BK 360/III hükmünün ratio legis’inin ‘yaratılan değerlerin korunması’ olduğu genellikle kabul 

edilmektedir. ÖZ, s.126. 
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ifade edilmiş, sözleşmeden dönülemeyeceği açık bir biçimde ifade edilmemiş idi. 
TBK md.475 son fıkrada ise iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkını 
kullanamayacağı açıkça ifade edilmiş ancak bedelden indirim veya ücretsiz 
onarıma ilişkin bir yollama yapılmamıştır. Kanaatimizce burada yollama 
yapılmasa dahi yine bedelden indirim veya ücretsiz tamir istenebilecektir.  

Eserin kaldırılmasının yüklenici bakımından aşırı bir zarara yol açıp 
açmayacağını hâkim takdir hakkını (MK 4) kullanarak belirleyecektir. Hâkim 
takdir hakkını kullanırken somut olayın hal ve şartlarını özellikle eserin arsaya 
bağlı olarak arz ettiği kıymetle arsadan kaldırıldığı zaman uğrayacağı değer 
farkını dikkate alacaktır28. Ancak doktrin29 ve uygulama30 eserin ayıplı olması 
halinde bu eser iş sahibi TBK md. 475/I (BK md. 360/1) anlamında 
kullanılamaz durumda ise eserin kaldırılmasının istenilmesi halinde aşırı zarar 
gerekçesiyle bu istemin geri çevrilemeyeceği düşüncesindedir. 

Sözleşmeden dönme hakkı eserin kabulü sonucunda ortadan 
kalkabileceği gibi iş sahibinin sorumlu olduğu bir neden yüzünden eserin yok 
olması halinde de ortadan kalkar. Bu kapsamda ortada eser kalmayacağı için 
tamir ve ıslah isteme hakkı son bulur. İş sahibi sadece eser ücretinin 
indirilmesini ve şartları oluşmuşsa ayıp sonucu meydana gelen zararın tazminini 
isteyebilir31. Dönme hakkının ortadan kalktığı bir diğer neden ise iş sahibinin 
eseri temlik etmesi veya şeklini değiştirmesi halidir. Bu durumda TBK md. 
228/II (BK md. 204/II)’ye kıyasen iş sahibinin dönme hakkının ortadan 
kalkacağı kabul edilmelidir32. İş sahibinin eserdeki ayıbı bilerek kullanması 
halinde de eğer ayıplı eserin kullanılmasında her iki tarafın da yararı yoksa artık 
sözleşmeden dönme hakkının kullanılması iyi niyet kurallarına aykırı olur ve 
dönme hakkı ortadan kalkar33.  

                                                 
28 TANDOĞAN, s.183; SELİÇİ, s.163; ÖZ, s.125; BURCUOĞLU, s.291; ERMAN, s.133; 

UYGUR, s.576; ŞENOCAK, s.52; TUNÇOMAĞ, s.1033; KARAHASAN, s.293; UÇAR, s.180; 
CANBOLAT, s.115; DOĞAN, 84; YENER, s.164; Bir binaya yerleştirilen mazot sarnıçları 
önemli ayıpları dolayısıyla hiçbir işe yaramıyorlar ve kaldırılınca hiç olmazsa hurda demir fiyata 
satılacaklarsa kaldırılmalarında bir sakınca yoktur. BGE 98 II 118 

29 ÖZ, s.127; GAUCH, Nr.1575; TANDOĞAN, s.183; YENER, s.164; ŞENOCAK, s.53. 
30 Beton kalitesinin ve mukavemetinin yeterli olduğu saptandığı takdirde yıkım talebinin reddine 

tersi durumda ise yapılan kısımlarında yıkılmasına karar verilmelidir. Yargıtay 15 HD. 
02.10.1995 T. E.1995/2213 K. 1995/5155 sayılı ilamı için bkz. www.kazanci.com.tr; Binanın 
gerçekten çürük olması ve yıkılmasının gerektiğinin belirlenmesi durumunda kuşkusuz bunun 
sorumluluğu davalılara (müteahhide) ait olacaktır. YHGK. 15.05.1991 T. E.1991/15-151 K. 
1991/ 270 sayılı ilamı için bkz. www.kazanci.com.tr.; BGE 98 II 118. 

31 TANDOĞAN, s.184; YENER, s.164. 
32 TANDOĞAN, s.185; UÇAR, s.184. 
33 Ayıplı eserin kullanılmasında her iki tarafında bir yararı bulunuyorsa örneğin böylece daha başka 

zararlar önlenebilecekse (makinenin çalıştırılmasıyla giderilebilecek işletme bozuklukları gibi) 
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B-Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı (Eserin Ücretsiz 
Onarılmasını İsteme) 

İş sahibinin ayıba karşı tekeffülden doğan seçimlik haklarından biri de, 
ayıbın giderilmesini isteme hakkıdır. Ayıbın giderilmesi, eserin ayıplı olması 
nedeniyle kısmen başarısızlığa uğrayan ifa girişiminden sonra eseri sözleşmeye 
uygun (ayıpsız) hale getirmek için gerekenin yapılmasıdır34. Ayıbın 
giderilmesinden kasıt ayıplı eserin veya parçalarının bir kısmının tamir edilmesi, 
düzeltilmesidir35.  

BK md. 360/II’ye göre; “İşin kusurlu olması veya mukaveleye muhalif 
bulunması yukarı ki derecede ehemmiyeti haiz değil ise iş sahibi, işin 
kıymetinin noksanı nispetinde fiyatı tenzil ve eğer o işin ıslahı büyük bir masrafı 
mucip değil ise müteahhidi tamire mecbur edebilir.” Anılan madde kapsamında 
sözleşme konusu eserin ayıplı veya sözleşme şartlarına aykırı bulunması 
sözleşmeden dönmeyi haklı gösterecek derecede önemli değilse (TBK md. 
475/I; BK md. 360/I) ve ayıbın giderilmesi aşırı masrafı gerektirmiyorsa iş 
sahibi, ayıbın giderilmesini isteme imkânına sahip olacaktır. TBK md. ayıbın 
giderilmesini, eserin ücretsiz onarımını düzenleyen md. 475/III’e göre ise iş 
sahibi aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait 
olmak üzere, eserin ücretsiz onarılmasını isteme hakkına sahiptir. Bayındırlık 
İşleri Genel Şartnamesi’nin uygulandığı işlerde eserin ayıplı olması halinde iş 
sahibi (idare) TBK md. 475 (BK md. 360) sisteminden farklı olarak öncelikle 
eserin düzeltilmesini talep etmek zorundadır36.  

Ayıbın giderilmesini isteme hakkı (Nachbesserungrecht), yüklenicinin 
kusurlu olup olmamasına bakılmaksızın sadece eserin ayıplı olması durumunda, 
iş sahibinin sözleşmeden dönme ve ücretten indirim haklarının alternatifi olarak 
getirilmiş eserdeki tüm ayıpların ortadan kaldırılmasını isteme imkânı veren 
gereği gibi ifaya ilişkin özel bir talep hakkıdır37. Ayıplı bir eserle ilgilenen iş 
sahibi açısından aşırı bir masrafı gerektirmeyen durumlarda ayıplı eserin 

                                                                                                                   
bu şekilde bir kullanıma rağmen sözleşmeden dönme mümkündür. TANDOĞAN, s.186; 
UYGUR, s.577; BURCUOĞLU, s.292; UÇAR, s.185; BGE 105 II 90; BGE 105 II 91. 

34 SCHLUEP TH., Der Nachbesserunganspruch und seine Bedeutung innerhalb der Mangelhaftung 
des Schweizerischen Kaufrechts, Diss. Bern 1990, s.3; ŞENOCAK, s.36; YENER, s.165. 

35 SCHLUEP, s.3; ŞENOCAK, s.36; YAKUPPUR Sendi, Borçlar Kanunu’na Göre Eser 
Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları, İstanbul 2009, 
s.61. 

36 UÇAR, s.191; ÇELİK Selin, İş Sahibinin Eserin Ayıplı Olmasından Doğan Haklarından Onarım 
Hakkı ve Ayıp Sonucu Ortaya Çıkan Zararın Tazmini, EBD. Şubat-Haziran 2007, S.12-13, s.74. 

37 PEDRAZZİNİ, s.518; BUCHER Eugen, Obligationenrecht Besonderer Teil, Bern 1988, s.210; 
UÇAR, s.191.  
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ayıbının giderilmesini isteme hakkı ön planda tutulur38. Alman hukukuna göre 
yüklenici esas olarak öncelikle eserdeki ayıbı gidermekle yükümlü olur. Bu 
durum yüklenici için avantaj oluşturur. Ancak ayıbın giderilmesi aşırı bir masraf 
yapılmasını gerektiriyorsa bu halde yüklenici iş sahibinin ayıbın giderilmesi 
talebini reddedebilir. (Alman Medeni Kanunu = Bürgerliches Gesetzbuch, BGB 
§ 634/II,III) 

İş sahibinin menfaatine uygun gördüğü takdirde ayıbın giderilmesini 
isteme hakkı yerine ücretten indirim yapılmasını istemesi de mümkündür. Bu iki 
seçimlik hakkın kullanılabilmesi için eserdeki ayıpların TBK md. 475/I (BK md. 
360/I)’de zikredilen derecede önemli olmaması gerekir. Bununla beraber 
eserdeki ayıplar eseri kullanılamaz veya kabulü beklenemez hale getiriyorsa ya 
da ücretten indirim istenmesi halinde indirilecek olan miktar eserin ücretinden 
fazla ise bu gibi hallerde iş sahibi dilerse sözleşmeden dönme hakkını da 
kullanabilir. İş sahibine ayıbın önemini gözeterek ayıbın giderilmesi, eser 
ücretinin indirilmesi ve sözleşmeden dönme hakları arasında menfaatine en 
uygun olanını seçme imkânı tanınmıştır. Ancak iş sahibinin arsasına yapılan ve 
aşırı bir zarar olmaksızın kaldırılamayan eserlerde iş sahibinin bu seçimlik 
hakları ayıbın giderilmesi ve eser ücretinden indirim hakkı ile sınırlanmıştır39.  

Alman Hukukunda iş sahibine eserin ayıplı olması halinde yükleniciye 
ağır yükümlülükler yüklememek şartıyla ayıplı eserin yeniden meydana 
getirilmesini isteme imkânı verilmişken Türk ve İsviçre Borçlar hukuku 
düzenlemesi kapsamında iş sahibine eserin yeniden meydana getirilmesini 
isteme imkânı verilmemiştir. Ancak BİGŞ’de buna benzer bir imkân tanınmıştır. 
Bu bağlamda BİGŞ’nin uygulandığı yapım ve hizmet işlerinde iş sahibi olan 
idarenin işin kısmi olarak yeniden yapılmasını isteme imkânı olduğu BİGŞ 
md.14’de ifade edilmiştir. Anılan maddeye göre; “Müteahhit tarafından kötü ve 
kusurlu yapıldıkları kesin olarak anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp müteahhide 
yeniden yaptırmak hususunda kontrol teşkilatı yetkilidir. Müteahhit, bu konuda 
kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu 
iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu 
hususta bir gecikme olursa sorumluluk müteahhide aittir.”  

Ayıbın giderilmesinin istenebilmesi için gerekli olan şartlar; ayıbın 
sözleşmeden dönmeyi haklı gösterecek derecede önemli olmaması, sözleşme 

                                                 
38 UÇAR, s.191. 
39 GUHL/MERZ/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, Zürich, 1995, s.485; UÇAR, 

s.192. 
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konusu eserdeki ayıbın giderilmesinin objektif olarak mümkün olması40 ve 
ayıbın giderilmesinin aşırı masrafı gerektirmemesi olarak belirtilebilir41.  

C- Bedelden İndirim Hakkı 

BK md. 360/II’ye göre; “İşin kusurlu olması veya mukaveleye muhalif 
bulunması yukarı ki derecede ehemmiyeti haiz değil ise iş sahibi, işin 
kıymetinin noksanı nispetinde fiyatı tenzil edebilir.” Anılan madde bağlamında 
sözleşme konusu eserin ayıplı veya sözleşme şartlarına aykırı bulunması 
sözleşmeden dönmeyi haklı gösterecek derecede önemli değilse (BK md. 360/I) 
iş sahibi ücretin kıymet noksanı oranında indirilmesini talep edebilir. TBK md. 
475/II’ye göre ise iş sahibi eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme 
hakkına sahiptir. Yeni düzenlemede “İşin kusurlu olması veya mukaveleye 
muhalif bulunması yukarı ki derecede ehemmiyeti haiz değil ise” ifadesi 
kanundan çıkarılmış ve iş sahibine eserin ayıplı olması durumunda eseri 
alıkoyup ayıp oranında indirim isteme imkânı verilmiştir. Kanaatimizce burada 
her ne kadar kanundan “işin kusurlu olması veya mukaveleye aykırı bulunması 
yukarı ki derecede ehemmiyetli değilse” ifadesi çıkarılsa da burada iş sahibinin 
tamir isteyebileceği durum ayıbın kabul edilemeyecek kadar önemli olmaması 
halidir. Zaten ayıp kabul edilemeyecek derecede önemli ise iş sahibinin 
sözleşmeden dönme hakkını kullanması yerinde olur.  

Ücretin indirilmesine dönük seçimlik hakkın kullanılabilmesi için 
gerekli şartlardan biri, teslim edilmiş ayıplı eserin değerinin sözleşmede 
kararlaştırılan ve ayıplı olmayan eserin değerinden objektif olarak daha düşük 
olması gerekir42. BK md. 360/II’de belirtilen “işin kıymetinin noksanı 
nispetinde” ifadesinden anlaşılması gereken de bu olmalıdır. TBK md. 475/II’de 
“işin kıymetinin noksanı nispetinde” ifadesi yer almamaktadır. Anılan maddede 
ayıp oranında bedelden indirim isteme ifadesine yer verilmiştir. Ücretin 
indirilmesini isteme hakkının kullanılmasının ikinci şartı ayıbın varlığına 
rağmen eserin az veya çok bir değerinin olmasıdır. Doktrinde hâkim olan görüşe 

                                                 
40 BURCUOĞLU, s.297; CANBOLAT, s.138; GÜNEL, s.423; ÜNSAL, s.69; SIRATAŞ Burcu, 

İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s.76; İŞBORA Tuba, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2009, s.103; DOĞAN, s.92; TBK md. 475 (BK 
md.360)’da bu hususta açık bir hüküm olmamasına karşın doğaldır ki; iş sahibinin ayıbın 
giderilmesini isteyebilmesi için ayıbın giderilmesinin objektif olarak mümkün olması gerekir. 
Buna karşılık yüklenicinin ekonomik güçsüzlüğü ayıbın giderilmesi talebine bir engel 
oluşturmaz. ŞENOCAK, s.148. 

41 ŞENOCAK, s.149; CANBOLAT, s.138; GÜNEL, s.422; SIRATAŞ, s.76; DOĞAN, s.92; 
ÜNSAL, s.70; İŞBORA, s.103. 

42 SELİÇİ, s.166; ARAL, s.372; BURCUOĞLU, s.294; ERGİN, s.79; ÖKTEM, s.1958. 
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göre43 ayıp, eseri tamamen değersiz kılıyorsa iş sahibi sadece dönme hakkını 
kullanabilmeli diyerek bunun gerekçesini satım sözleşmesine ilişkin TBK md. 
227/son (BK md. 202/III) hükmünün eser sözleşmesine kıyasen uygulanması 
olarak göstermektedirler. Nitekim ücretin indirilmesinden maksat, ayıplı ifa 
edilen eser ile ücret arasında yeniden bir dengenin kurulmasıdır. Ayıbın sebep 
olduğu eserdeki değer düşüklüğü oranında iş sahibinin ödeyeceği ücretin 
düşürülmesi ile eşitlik sağlanması mümkün olacaktır. Eşitliğin sağlanması 
noktasında ayıplı da olsa eserin az ya da çok bir değerinin bulunması gerekir. 
Eser değer taşımıyorsa ücretin indirilmesi de anlam ifade etmez. 

Bu konuda bir diğer görüş ise44 sözleşme konusu eser kullanılamayacak 
kadar ayıplı olsa dahi bir değer taşıyacağından satım sözleşmesine ilişkin TBK 
md. 227/son (BK md. 202/III) hükmünün eser sözleşmesine uygulanmaması 
gerekir.  

Eser sözleşmesinde satım sözleşmesinden ayrı olarak iş sahibine ayıbın 
giderilmesini isteme hakkı tanınmış olup eserdeki ayıp yüzünden iş sahibi 
ücretin indirilmesi yoluna gidemese dahi sözleşmeden dönmeden ayıbın 
giderilmesini isteyebilmelidir45.  

Burada ifade edilmesi gereken bir husus da eserdeki ayıbın 
giderilmesine ilişkin ücretten indirim hakkı yerine onarım bedelinin 
yükleniciden istenip istenemeyeceğidir. Kanaatimizce burada onarım bedeli 
yükleniciden talep edilebilir. Nitekim bu husus Yargıtay’ın bir kararında46 “ayıp 
kabul edilemeyecek derecede olmadığında iş sahibi ayıp sebebiyle eseri 
reddedemez ve bu sebeple sözleşmeyi feshedemez. Anılan yasa hükmü uyarınca 
büyük harcamaları gerektirmiyorsa soğutma sisteminin onarım bedellerini 
davalıdan isteyebilir.” Denilmek suretiyle ifade edilmiştir.  

D-Ayıp Nedeniyle Oluşan Zararların Tazmini 

Eser sözleşmesine konu olan eserin ayıplı olması halinde BK md. 360/I 
ve II, “bu hususta müteahhidin taksiri varsa iş sahibi zarar ve ziyan da 
isteyebilir” demek suretiyle, iş sahibine sözleşmeden dönme, ücretten indirim 
isteme ve ayıbın giderilmesini talep etme haklarının yanı sıra eserdeki ayıp 
yüzünden uğradığı zararı talep etme imkânı da vermiştir. Bu noktada uğranılan 
zararın tazmininin istenebilmesi yüklenicinin kusuru şartına bağlanmıştır. TBK, 

                                                 
43 TUNÇOMAĞ, s.1033-1034; ŞENOCAK, s.60; TURANBOY, s.172; YAVUZ, s.533; ÖKTEM, 

s.1958. 
44 SELİÇİ, s.167. 
45 BURCUOĞLU, s.294; ÖZ, s.123; CANBOLAT, s.127. 
46 Yargıtay 15.HD. 25.04.2008 T. E.2007/3224 K. 2008/2770 sayılı ilamı (Yayınlanmamış Yargıtay 

Kararı) 
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ayıp nedeniyle oluşan zararların tazmini konusunu 475. maddede “iş sahibinin 
genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır” şeklinde düzenlemiştir.  

Burada ifade edilen tazminat istemi ayıba karşı tekeffülden kaynaklı 
diğer haklara göre seçimlik bir hak niteliğinde değildir. İş sahibi dilerse sadece 
tazminat isteminde bulunur dilerse bu istemini diğer haklarla beraber kümülatif 
olarak ileri sürer47. Fakat iş sahibi bu tazminat talebine ayıptan kaynaklı diğer 
hakların yerine geçmek üzere veya onları kapsar biçimde başvuramaz48. Burada 
yalnızca ayıp sonucu ortaya çıkan zararın tazmini düzenlenmiştir. Ayıp sonucu 
ortaya çıkan zarar (Mangelfolgeschaden) ise sözleşmeden dönmeye, ücret 
indirimine veya tamirine rağmen giderilemeyen ve uygun sebebini ayıbın ortaya 
çıkardığı bir zarardır49.  

                                                 
47 GADIENT Annette L., Mangel und Sicherungsrechte des Bauherrn im Werkvertrag, Zürich 

1994, s.101, s.124; UÇAR, s.209. 
48 ŞENOCAK, s.66; CANBOLAT, s.148; YAVUZ Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 

İstanbul 2009, s.534. 
49 YAVUZ, s.534; SELİÇİ, s.182; BURCUOĞLU, s.299; ÖZ, s.292; CANBOLAT, s.152; 

ÖKTEM, s.1962; Taraflar arasında davacının iki ön dişine laminat kaplama yapılması konusunda 
sözleşmenin varlığı uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, uygulanan tedavinin sonuç verme-
diği gibi yapılan laminat kaplamanın kötü bir görünüm sağladığı ve işe yaramadığı konusunda-
dır. Borçlar Yasası'nın 360.maddesi uyarınca yapılan şey, iş sahibinin kullanamayacağı ve nısfet 
kaidesine göre kabule icbar edilemeyeceği derecede kusurlu veya mukavele şartlarına muhalif 
olursa, iş sahibi o şeyi kabulden imtina edebilir; bu hususta müteahhidin taksiri bulunursa zarar 
ve ziyan da isteyebilir. Somut olayda davacı laminat kaplamanın işe yaramadığını iddia ettiğine 
göre bu hususun uzman bilirkişilerce incelenmesi gerekir (HUMK.275.md.). Oysa mahkemece 
inceleme yaptırılmadan iş bedelinin iadesine karar verilmiştir. Öte yandan davada, tedavi ve ima-
lâtın uzun süre devam etmesi nedeniyle yüzde şişlikler oluştuğu, acı ve ağrılar nedeniyle çekilen 
ızdırap karşılığı manevi tazminatın tahsilini de istemiştir. Eser sözleşmelerinde yüklenicinin ge-
nel sorumluluğu BK.356.madde de düzenlenmiştir. Yüklenicinin mes'uliyeti, umumi surette işçi-
nin hizmet akdîndeki mes'uliyetine dair olan hükümlere tabidir. İşçinin özen borcunu düzenleyen 
BK.321/II madde hükmü ise, "Kasıt veya ihmal ve dikkatsizlik ile iş sahibine iras ettiği zarardan 
mes'uldür. İşçiye terettüp eden ihtimamının derecesi, akde göre tayin olunur ve işçinin o iş için 
muktazi olup iş sahibinin malumu olan veya olması icap eden malümatı derecesi ve mesleki vu-
kufu, kezalik istidat ve evsafı gözetilir" şeklindedir. Somut olaya dönüldüğünde, diş tedavisi ve 
laminat  kaplama  işlemi sırasında hastanın ağrı ve acı duyması kaçınılmazdır. Diş tedavisi ve 
laminat kaplama  işlemi sırasında hastanın ağrı ve acı duyması kaçınılmazdır. Ne var ki hasta-
dan, tedavinin normal sürelerde devam etmesi durumunda bu acılara katlanması beklenebilir. Diş 
hekimi yukarıda değinilen hükümler çerçevesinde özen borcunun en üst düzeyde göstermek zo-
rundadır. Yeterince özen gösterilmeyerek tedavinin dolayısıyla hastanın acı ve ızdırabının uza-
ması durumunda bundan doğan manevi zararı da diş hekimi karşılamalıdır. O halde mahkemece 
yapılması gereken iş, uzman bilirkişiye laminat kaplama ve tedavi işleminin incelettirilmesi, ese-
rin reddi gerekiyorsa şimdiki gibi ödemenin iadesiyle davacının çektiği ızdırap durumuna göre 
makul bir seviyede manevi tazminatın takdiri, kısmen eserin kabulü durumunda tenzili gereken 
bedelin saptanması ve sonucuna göre manevi zararın da takdiriyle hükme varılmasından ibarettir. 
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Ayıp nedeniyle ortaya çıkan zarardan yüklenicinin sorumlu olmasının 
özel şartı kusurdur. Ayıplara bağlanan zararlar illiyet bağı bulunmak ve 
yüklenicinin kusuru şartıyla tazmin edilecektir. TBK md. 475 (BK md. 360) 
kapsamında tazmin edilecek olan zararlar sözleşme ilişkisi yüzünden uğranılan 
tüm zararlar olmayıp yalnızca eserin ayıplı olmasından doğan zararlardır. Bu tür 
zarara örnek olarak tamir amacıyla verilen bir araca kullanılmış yedek parça 
takılmış olup da bu parça ve tamirat yüzünden araçda daha başka arızaların 
ortaya çıkmasını verebiliriz.  

IV-AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN HAKLARIN 
KULLANILMASINDA ZAMANAŞIMI 

İş sahibi, ayıba karşı tekeffülden kaynaklı haklarını zamanaşımı süresi 
içerisinde kullanması gerekir. Bu konuya ilişkin ilk hareket noktası BK md. 363 
hükmü olacaktır. Nitekim bu madde ayıplı ifadan kaynaklı hakların tabi olduğu 
zamanaşımı süresine ilişkin özel bir düzenleme içermektedir. Anılan maddeye 
göre, eser sözleşmesine konu olan eserin ayıplı olmasından dolayı iş sahibinin 
sahip bulunduğu haklar, satım sözleşmesinde alıcının haklarının tabi olduğu 
zamanaşımına tabidir. Taşınmaz inşaata ilişkin ayıplardan dolayı iş sahibinin 
yükleniciye ve inşaata katılan mimar ve mühendise karşı talepleri, eserin teslim 
tarihinden itibaren beş yıllık zamanaşımına tabidir. Söz konusu hüküm TBK md. 
146 (BK md. 125) ve devamında yer alan zamanaşımına ilişkin genel kurallar 
karşısında özel bir hüküm niteliğindedir.  

BK md. 363 iş sahibinin ayıplı ifadan kaynaklı haklarına ilişkin 
zamanaşımını taşınır ve taşınmaz eserler açısından bir ayrıma tabi tutmuştur. BK 
md. 363/I’de taşınır eserlerdeki ayıplardan kaynaklanan haklar bakımından 
satım sözleşmesindeki zamanaşımı süresine yapılan yollama nedeniyle iş 
sahibinin BK md. 360’dan doğan hakları eserin teslim alınmasından itibaren bir 
yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bununla beraber Türk Ticaret Kanununun 
Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkındaki 6763 sayılı Kanunun 41. maddesiyle BK 
md. 126/4’e ilave edilen hükme göre “….müteahhidin kasıt veya ağır kusuru ile 
akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme 
kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar 
hariç olmak üzere istisna akdinden doğan bütün davalar” hakkında beş yıllık 
zamanaşımı geçerli olur.  

                                                                                                                   
Yargıtay 15.HD. 01.04.2008 T. E.2007/2706 K. 2008/2047 sayılı ilamı (Yayınlanmamış Yargı-
tay Kararı)  
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BK 126/4 hükmünün BK md. 363’e etkisinin ne olacağı doktrinde ve 
uygulamada tartışmalı bir konu oluşturmuştur. Yargıtay50 ve bir kısım yazar51, 
BK md. 126/4 hükmünün BK md. 363. maddesinin BK md. 207’ye yaptığı 
yollamayı ortadan kaldırdığını kabul etmektedir. Bunun gerekçesini ise 
hükümde yer alan ‘istisna akdinden doğan bütün davalar’ ifadesinden hareket 
ederek oluşturmuşlardır. Bu noktada BK md. 363’ün BK md. 207’ye yaptığı 
yollama ile ortaya çıkan bir yıllık zamanaşımı süresi değil BK md. 126/4 
hükmünün getirdiği beş yıllık zamanaşımı süresi uygulama bulacaktır. Anılan 
hükümde açık bir şekilde beş yıllık zamanaşımı süresi dışında kalacağı belirtilen 
”…müteahhidin kasıt veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine 
getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana 
getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar” için ise BK md. 125’den hareketle 
10 yıllık zamanaşımı uygulanacaktır.  

Doktrinde bu konu ile ilgili savunulan ve bizimde katıldığımız bir diğer 
görüş ise52 BK md. 126/4 hükmünün BK md. 363’de BK md. 207’ye yapılan 
yollamayı yürürlükten kaldırmadığı yönündedir. Bu yazarlara göre bu 
yollamanın kaldırılması bir yana dursun, aksine “…ayıplı bir iş meydana 
getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar hariç olmak üzere” ifadesiyle bu 
madde hükmünü saklı tuttuğunu açıkça ortaya koymaktadır. BK md. 363 hükmü 
BK md. 126/4 hükmüne nazaran özel hüküm niteliğinde olduğundan öncelikle 
uygulanması gerekir. Bundan başka kanun koyucunun BK md. 126/4 hükmünü 
getirmekle hedeflediği maksat, fazla uzun olan bazı zamanaşımı sürelerinin 
kısaltılmasıdır. 

Bu noktada BK md. 126/4’ün kendi uygulama alanı dışında bıraktığı 
söz konusu durumlar için özel bir düzenleme varsa ona gidilmeli aksi durumda 
BK md. 125’deki genel zamanaşımı uygulanmalıdır. Yüklenicinin sözleşmeyi 
gereği gibi yerine getirmemesi (ağır kusura dayansa bile) eserde ayıp olarak 
ortaya çıkmışsa, iş sahibinin hakları BK md. 363’e göre bir veya beş yıllık 
zamanaşımına tabi tutulmalı, sözleşmeye aykırılığın eserde ayıp biçiminde 
somutlaşmaması ve bu aykırılığın yüklenicinin kast veya ağır kusuruna 
dayanması durumunda iş sahibinin yükleniciye olan talepleri bakımından BK 

                                                 
50 YHGK. 22.03.1995 T. E.1995/15-31 K. 1995/196 sayılı ilamı için bkz. KARAHASAN, İnşaat 

İmar İhale Hukuku, C.I, İstanbul 1997, s.1416; Yargıtay 15 HD. 20.09.1989 T. E.1989/2471 K. 
1989/3708 sayılı ilamı için bkz. KARAHASAN, İnşaat İmar İhale Hukuku, s.1419. 

51 KARAYALÇIN Yaşar, İstisna Akdi-Zamanaşımı, Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, Ankara 
1975, s.32; UYGUR, s.664; CANBOLAT, s.177;  

52 SELİÇİ, s.205; YAVUZ, s.528; ARAL, s.377; TANDOĞAN, s.229; ERDOĞAN, s.151-152; 
ÖZ, s.133-134; BURCUOĞLU, s.322; TUNÇOMAĞ, s.1037-1038; ŞENOCAK, s.232; UÇAR, 
s.271. 
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md. 125’de gösterilen on yıllık genel zamanaşımı süresi kabul edilmelidir53. 
Yüklenicinin ayıbı kasten gizlemesi halinde ise BK md. 363/I’de satım 
sözleşmesine yapılan yollama sebebiyle BK md. 207/III’ün kıyas yoluyla 
uygulanması sonucu on yıllık zamanaşımı süresi geçerli olmalıdır54. Bu şekilde 
BK md. 126/4’de kabul edilen beş yıllık zamanaşımı süresi yüklenicinin ücret 
alacağı vb. alacakları ile eserde ayıp olarak kendini göstermeyen sözleşmeye 
aykırı hafif kusurlu davranışlardan dolayı iş sahibinin yükleniciye karşı ileri 
sürebileceği tazminat alacaklarında uygulama sahası bulacaktır55.  

BK md. 363, iş sahibinin ayıplı ifadan kaynaklı haklarına ilişkin 
zamanaşımını taşınmaz inşaat eserleri56 bakımından beş yıllık zamanaşımına 
tabi tutmuştur. BK md. 363/II’de taşınmaz inşaata ilişkin ayıplardan dolayı iş 
sahibinin yükleniciye ve inşaata katılan mimar ve mühendislere karşı olan talep 
hakları için teslim tarihinden itibaren beş yıllık bir zamanaşımı süresi 
öngörülmüştür. Burada taşınır eserlere nazaran daha uzun bir zamanaşımı 
süresinin getirilmiş olmasının sebebi, taşınmaz inşaat eserlerinin sağlamlık ve 
jeolojik şartlarla hava koşullarına dayanıklılık bakımından ayıpların ortaya 
çıkmasının uzun zaman almasıdır57.  

TBK’nun ayıba karşı tekeffülden kaynaklı davalara ilişkin 
zamanaşımını düzenleyen 478. maddesine göre; “Yüklenici ayıplı bir eser 
meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, 
taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve 
yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar.” 

Mevcut Borçlar Kanunu’nun zamanaşımını düzenleyen 363/II. 
maddesinde taşınmaz inşaata ilişkin ayıplardan dolayı iş sahibinin müteahhide 
ve inşaata katılan mimar ve mühendislere karşı olan talep hakları için teslim 
tarihinden itibaren beş yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüş idi. Yeni TBK 

                                                 
53 TANDOĞAN, s.230; ŞENOCAK, s.233; BK 363/I’de yapılan yollamanın TTK 25/4’ü de 

kapsadığı, bu nedenle taraflar tacir ise bu hüküm bağlamında zamanaşımı süresinin 6 ay olduğu 
kabul edilmektedir. SELİÇİ, s.203;BURCUOĞLU, s.325. 

54 TANDOĞAN, s.230; ŞENOCAK, s.233. 
55 TANDOĞAN, s.230; ŞENOCAK, s.233. 
56 TBK md. 478 (BK 363/II) kapsamında eser, malzeme ve emek kullanılarak yeryüzüne doğrudan 

doğruya veya dolaylı bir biçimde bağlı olarak meydana getirilen imal edilen taşınmaz şeylerdir. 
GAUCH, Nr.2222; SELİÇİ, s.208-209; ŞENOCAK, s.236; Taşınmaz inşaat eseri başlı başına 
bütünlük arz eden müstakil bir inşaat eseri olarak ortaya çıkabileceği gibi, bir taşınmazla 
bütünleşen, bağımsız olmayan kısmi inşaat işleri de inşaat eseri olarak kabul edilebilir. Bu 
kapsamda yüzme havuzu, tünel, toprak altına su borularının döşenmesi, ray gibi eserler yanında 
çatı inşası, kalorifer tesisatı gibi kısmi inşaat işleri de taşınmaz inşaat eseri niteliğindedir. 
ŞENOCAK, s.237.  

57 ŞENOCAK, s.235; BGE 93 II 245. 
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478.maddesine ‘iş sahibinin müteahhide ve inşaata iştirak eyliyen mimar ve 
mühendise karşı mütalebesi’ ibaresi alınmamıştır.  

TBK md.478 ile beraber, Borçlar Kanunu md.363’deki kendisine ayıplı 
mal teslim edilen alıcının, ayıptan doğan haklarının tabi olduğu zamanaşımı 
süresine yollama yapılmasından vazgeçilmiş, çeşitli ihtimaller ve eserin 
niteliğine bakılarak her birinin tabi olduğu zamanaşımı süresi farklı biçimde 
düzenlenmiştir58.  

 

SONUÇ 

Eser sözleşmesinde eserin ayıpsız olarak meydana getirilmesini sağlama 
borcu yüklenicinin asli edim yükümünün kapsamında ve eseri teslim borcunun 
tamamlayıcısı niteliğinde olan bir borçtur. Yüklenicinin ayıpsız eserin teslimi 
konusundaki asli edim yükümlülüğünün ihlali ayıba karşı tekeffül 
sorumluluğunu doğuracaktır.  

Ayıba karşı tekeffülün şartlarından ilki eserin tamamlanarak teslim 
edilmiş olmasıdır. İkinci şart olarak teslim edilen eserin ayıplı olmasıdır. Borçlar 
Kanunu’nda eser sözleşmesine ilişkin md.359 vd. hükümlerinde ‘ayıp’ terimi 
yerine ‘kusur’ terimi kullanılmakta idi. Bu kapsamda yeni TBK’da eser 
sözleşmesine ilişkin md.474 vd. hükümlerde ‘ayıp’ terimi kullanılmış bu da 
yerinde bir ifade olmuştur.  

Ayıba karşı tekeffülün üçüncü şartı ise iş sahibince muayene ve ihbar 
yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olmasıdır. Ayıp ihbarının nasıl yapılacağı 
hususunda bir şekil şartı yoktur. Bu nedenle sözlü olarak da yapılabilir. Nitekim 
ayıp ihbarı maddi olayın bildirilmesi niteliğinde olduğundan karşı tarafa 
bildirilmesi şekle tabi değildir. 

İş sahibinin ayıba karşı tekeffülden doğan seçimlik hakları TBK md. 
475 (BK md. 360)’da düzenleme alanı bulmuştur. Bu bağlamda iş sahibi teslim 
edilen eseri muayene ve ihbar yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla 
sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. Mevcut Borçlar Kanunu md.360/I’de 
‘kabulden imtina’ ibaresinin sözleşmeden dönme olarak anlaşılması gerektiği 
ifade edilmekte idi. Yeni TBK 475.maddede ‘sözleşmeden dönme’ ibaresi 
açıkça yer almıştır. 

TBK 475/son düzenlemesi ile ‘arsa’ terimi yerine ‘taşınmaz’ terimi 
kullanılmış ve hükmün uygulama alanı netleştirilerek genişletilmiştir. Mevcut 
                                                 
58 Madde gerekçesi için bkz. DİNÇ Mutlu, Türk Borçlar Kanunu, Ankara 2011, s.407-408. 
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Borçlar Kanunu md.360/III’de yapılan şeyin iş sahibinin arsası üzerine yapılmış 
olup da kaldırılması veya yıkılması durumunda fazla bir zarar doğacak ise iş 
sahibinin bu halde ücretten indirim veya ayıbın giderilmesini isteyebileceği BK 
363/II’ye yapılan yollama ile açıkça ifade edilmiş, sözleşmeden dönülemeyeceği 
açık bir biçimde ifade edilmemiş idi. TBK md.475 son fıkrada ise iş sahibinin 
sözleşmeden dönme hakkını kullanamayacağı açıkça ifade edilmiş ancak 
bedelden indirim veya ücretsiz onarıma ilişkin bir yollama yapılmamıştır. 
Kanaatimizce burada yollama yapılmasa dahi yine bedelden indirim veya 
ücretsiz tamir istenebilecektir.  

İş sahibi sözleşmeden dönme hakkı dışında eserin ücretsiz olarak 
onarılmasını, veya bedelin indirilmesini isteme hakkına da sahiptir. İş sahibinin 
bu haklarını zamanaşımı süresi içerisinde kullanması gerekir. 

Mevcut Borçlar Kanunu’nun zamanaşımını düzenleyen 363/II. 
maddesinde taşınmaz inşaata ilişkin ayıplardan dolayı iş sahibinin müteahhide 
ve inşaata katılan mimar ve mühendislere karşı olan talep hakları için teslim 
tarihinden itibaren beş yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüş idi. Yeni TBK 
478. maddesine “iş sahibinin müteahhide ve inşaata iştirak eyliyen mimar ve 
mühendise karşı mütalebesi” ibaresi alınmamıştır. 

TBK md.478 ile beraber, Borçlar Kanunu md.363’deki kendisine ayıplı 
mal teslim edilen alıcının, ayıptan doğan haklarının tabi olduğu zamanaşımı 
süresine yollama yapılmasından vazgeçilmiş, çeşitli ihtimaller ve eserin 
niteliğine bakılarak her birinin tabi olduğu zamanaşımı süresi farklı biçimde 
düzenlenmiştir.  
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DAVANIN ESASI 

1. Dava Konusu Olaylar (….) 

A. Davanın Geçmişi 

9. Polisler başvurucunun birçok hırsızlık olayının faili olduğu yönünde 
haber almaları üzerine, yerleşime açık iki karavan sitesine yönelik çalışma 
başlatırlar. Bu karavan sitelerini gözlemlemek amacıyla 25 Haziran 1989 
                                                 
1 Öğretim Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi. 
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tarihinden itibaren bir tarassut ekibi (observation team) kurulmasına karar 
verilir. 

10. 26 Haziran 1989 günü saat: 17.15 sıralarında Mercedes, BMW ve 
Lancia marka üç araba karavan sitelerinin birisinden kısa aralıklarla arka arkaya 
ayrılırlar. Araçların plaka numaraları tarassut ekibi tarafından kaydedilir. 

11. 26 Haziran 1989 günü saat: 18.00 sıralarında Oirschot kasabası 
postanesi soyulur. Postanenin penceresi çelik borulu tampon koruması olan 
Mercedes ile geri geri gidilerek kırılır. Yün başlık giymiş ve tabancası olan 
hırsızlardan biri, 70.000 Hollanda Guldeni civarında parayı teslim etmesi için 
postane personeli üzerinde zor kullanır. Ardından hırsızlar Mercedes aracı orada 
bırakarak BMW araçla uzaklaşırlar. 

Polis araçları telsizle ikaz edilerek BMW aracı takip etmeleri istenir. 
Polisler BMW aracı, ormanlık alanın yanından stabilize yolda giderken görürler. 
Sonra ormanlık alanın dışından bir duman tabakasının yükseldiği görülür. Bir 
süre sonra da BMW’yi yanmış vaziyette orada bulurlar. 

Polis aracındaki dört polis memuru, BMW ile birlikte olayda kullanılan 
kırmızı bir otomobilin (daha sonra Lancia marka araç olduğu öğrenilen) aynı 
toprak yolu takip ederek ormandan ayrıldığını görürler ve aracı takip ederler. 
Takip esnasında takip edilen aracın bagajı içeriden açılır ve araçtakiler 
çömelerek bagajın içinden, takip eden polis araçlarına tabanca ve hafif makinalı 
silahlarla ateş açarlar. Bu esnada, sivillerin kullandığı bir araç kaza kurşunu ile 
isabet alır, ancak araç şoförü yara almadan kurtulur. 

Lancia, süratli bir şekilde kaçar ve yan yola girer. Polis aracı, Lancia’ya 
yetiştiğinde araç hareketsizdir. Yolda duran bir kişi hafif makinalı bir silahla 
polis aracına ateş etmeye başlar. Polis aracı açılan ateş sonucu isabet alır ve araç 
sürücüsü yaralanır, daha sonra ateş açan şahıs ve Lancia araçtaki diğer kişiler 
kaçarlar.  

12. Daha sonra bu üç araç –Mercedes, BMW ve Lancia- karavan 
sitesinden ayrılan araçlar olarak teşhis edilir bkz. p. 10). 

B. Ceza Yargılaması  

1. `s-Hertogenbosch Bölge Mahkemesindeki Yargılama 

13. Başvurucu ve Amandus Pruijmboom adlı kişi (başvurucu Antonius 
Amandus Pruijmboom ile karıştırılmaması gerekir), kasten öldürmeye 
teşebbüsten –veya taksirle öldürmeye teşebbüsten- ve ağır yağma suçundan 
dolayı suçlanmışlar ve bu olayların aydınlatılması için 19 Mayıs 1989 günü `s-
Hertogenbosch Bölge Mahkemesi’nden önce mahkemeye çağrılmışlardı.  
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Polis memurları tarafından sadece bir numara ile tanımlanarak 
isimlendirilen polis memurlarının ifadelerinden oluşan delil iddia makamı 
tarafından mahkemeye sunuldu. 

14. Bölge Mahkemesi 2 Temmuz 1989 tarihli ara kararında, 
numaralarla tanımlanan polis memurlarının soruşturma (investigative) yetkisine 
sahip olup olmadığının tespit edilmesinin gerekli olduğuna karar verdi. Bu 
amaçla, ilgili sorgu hakimine dava dosyası gönderildi ve dava 20 Temmuz’a 
ertelendi.  

Sorgu hakimi, bahse konu polis memurlarının olayla ilgili soruşturma 
yetkisine sahip olduğunu kabul etti. 

Bu arada, Willem Venerius’un müdafii sadece bir numara ile 
tanımlanan polis memurlarının anonim tanık olduklarını, bunların verdiği 
ifadelerin bu ifadeleri doğrulayan başka deliller olmadan tek başına mahkumiyet 
kararı için yeterli delil oluşturmayacağını belirterek itiraz etti. Bölge 
Mahkemesi, polis memurlarının olayla ilgili soruşturma yetkisine sahip 
olduğunu ve ifadelerinin delil değerinin onların anonimliğini etkilemediğini 
belirterek itirazı reddetti. 

Bölge Mahkemesi, sanıkları ağır yağma ve taksirle öldürmeye 
teşebbüsten mahkum etti. Mahkemeden önce anonim polis memurlarının verdiği 
ifadelerden oluşan deliller, başvurucuyu bu suçların faili olarak tanımlıyordu. 
Polis memurlarının hiçbirisi Bölge Mahkemesi’ne veya sorgu hakimine daha 
önce delil sunmamışlardı. 

Beş sanığın her biri 10’ar yıl hapis cezasına mahkum edildi. 

2. `s-Hertogenbosch İstinaf Mahkemesindeki Yargılama 

15. Beş mahkum, `s-Hertogenbosch İstinaf Mahkemesi’ne temyiz 
başvurusunda bulundu.  

Başvurucunun avukatı İstinaf Mahkemesi’ndeki duruşmadan önce 2 
Mayıs 1990 tarihinde, birden fazla isimlendirilen anonim tanıkların ifadesinin 
alınması için talepte bulundu. Bunun üzerine, İstinaf Mahkemesi davayı sorgu 
hakimine sevk etti. Çünkü mahkeme öncelikle polis memurlarının anonimliğinin 
ortadan kaldırılmasına karşılık hangi nedenleri (objections) öne sürdüklerinin 
tespit edilmesinin gerekli olduğu kanaatindeydi. İkinci olarak, numaralandırılan 
kişilerin aleni duruşmada ifadelerinin alınması uygun olmayabilirdi. İfadesi 
alınacak kişilerin dördü bilinen (named) polis memurları, onbiri anonim polis 
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memurları (mahkemeye ve savunmaya karşı sadece numaralandırılarak 
kimlikleri gizlenmişti) ve iki sivil kişiydi. 

16. Bilinen ve anonim tanıkların, 24 ve 27 Eylül ve 5-8 Kasım ve 13 
Kasım 1990 tarihlerinde ifadeleri alınmıştı. Anonim tanıkların hepsi soruşturma 
yetkisi ile yetkilendirilmiş –veya uygun zamanda yetkilendirilmiş- polis 
memurlarından oluşuyordu. 

Anonim tanıkların ifadelerinin alınması sırasında sorgu hakimi, anonim 
tanıklar ve zabıt katibi bir odada ve sanıklar, sanık avukatları ve savcı ise başka 
bir odada bulunuyordu. Sanıklar, sanık avukatları ve savcı anonim tanıklara 
sorulan soruları ve verdikleri cevapları bulundukları odaya ses nakli yapan bir 
ses sistemi aracılığıyla duyabiliyorlardı. Anonim tanıkların ifadeleri sorgu ha-
kimi tarafından zabıt katibine tekrar söylenerek tutanağa yazdırılıyordu.  

17. 24 Eylül 1990 günü tanık 001 sorgulandı. Tanık 001 tarassut 
ekibinde görevliydi. Tanık 001’in ve amirlerinin talebi, görevli oldukları birimin 
menfaatine olarak anonim kalmaktı, dahası Tanık 001’in ailesi geçmişte tehdit 
edilmişti. Tanık 001, iki yönlü aynanın ardından van Mechelen’i Lancia marka 
aracın sürücüsünün yanında oturan kişi olarak teşhis ettiğine dair ifade verdi. 

Tanık BRZ 03 de aynı gün sorgulandı. Onun isteği de anonim kalmaktı 
ve aslında ailesinin ve arkadaşlarının da güvenliğinin sağlanmasını istiyordu. 
Çünkü, kendisi geçmişte tehdit edilmişti. Suç işlendiğinde gözaltına alan ekibin 
üyesi olarak görev yapmıştı. BRZ 03, Lancia marka aracı takip eden polis 
aracının ön koltuğunda oturuyordu ve ateş edildiği sırada oldukça kötü 
yaralanmıştı. 

Tanık 006 tarassut ekibinde görevliydi. O da ailesinin, arkadaşlarının ve 
meslektaşlarının güvenliğini sağlamak için anonim kalmayı istedi; bir polis 
memurunun ailesinin tehdit edilme olayından da bilgisi vardı. Tanık 006, Tanık 
005 ile birlikte düzenledikleri tutanağın doğru olduğunu teyit ettiler. 

Tanık BRZ 09 gözaltına alan ekipte görevliydi. O da ailesinin güvenliği 
ve görevli olduğu birimin menfaati için anonim kalmayı talep etti. BRZ 09, 
Lancia marka aracı takip eden polis aracının arka koltuğunda oturduğunu ve ateş 
ettiğini belirterek daha önce verdiği ifadesini doğruladı.  

18. Sorgu hakimi 27 Eylül 1990 günü ilk dört anonim tanık hakkında 
verdiği karara ilişkin resmi rapor düzenledi. Sorgu hakimi anonim tanıkların 
güvenilirliğini dikkate aldı, hatta onların anonimliğini etkileyebilecek soruları 
sorarken büyük dikkat gösterdi. Sorgu hakimi, tanıkların anonim kalma istekleri 
konusundaki mazeretlerini dikkate alarak olumlu karşıladı.  
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19. Sorgu hakimi 27 Eylül 1990 günü bilinen iki polis memuruna ilave 
olarak tanık Engelen’i de sorguladı. Engelen, bir kişinin silahla ateş ettiğini 
gören sivil bir tanıktı. Engelen daha sonra iki yönlü aynanın arkasından van 
Mechelen’i, ateş eden kişi olarak teşhis etti. 

20. İstinaf Mahkemesi, 3 Ekim 1990 günü davayı yeniden ele aldı. Wil-
lem Venerius’u savunan avukat, anonim polis memurunun –BRZ 03- aleni 
duruşmada ifadesinin alınmasını talep etti. Ancak, İstinaf Mahkemesi bütün 
tanıklar sorgu hakimi tarafından sorgulanıncaya kadar davanın görülmesine 
devam etmeme kararı verdi. 

21. 5 Kasım’da sorgu hakimi tanıkların ifadesinin alınmasına yeniden 
başladı.  

Tanık BRZ 10, gözaltına alan ekipte görevli olduğunu beyan etti. BRZ 
10 Lancia marka aracı takip eden ve onu durmaya zorlayan polis aracının 
sürücüsüydü. BRZ 10, Johan Venerius’u Lancia marka aracın sürücüsü olarak 
teşhis etmişti.  

Tanık 004, olay günü tarassut ekibinde görevli olduğunu belirtti. 
Ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için o da anonim kalmayı talep etti. 
Dahası, kendisi Suç İstihbarat Servisi’nin (CID) çalışmalarında yeralmıştı. Bu 
nedenle amirleri onun anonim kalmasını istiyorlardı. O da Johan Venerius’u 
Lancia marka aracın sürücüsü olarak teşhis etmişti. 

Tanık 005 de tarassut ekibinde görevliydi. Tanık 005 Lancia marka 
aracın yanından geçen polis aracının içinde bulunuyordu ve Johan Venerius’u 
aracın sürücüsü olarak teşhis etmişti. 

22. Tanık 003 olay günü tarassut ekibinde görevliydi. Görevli olduğu 
birimin menfaati ve ailesinin güvenliği için anonim olarak kalmayı talep etti. 
Kendisi polis aracının sürücüsüydü ve BMW ve Lancia marka araçları geçerken 
görmüş, fakat araçların içindekileri teşhis edememişti. 

Tanık 46204 gözaltına alan ekipte görevliydi. O da görevli olduğu 
birimin menfaati ve ailesinin güvenliği için anonim kalmayı talep etti. BMW 
markalı aracı soygundan önce ve sonrasında Oirschot’ta görmüştü. Daha sonra 
yapılan yüzleştirmede, her iki durumda da aracın sürücüsünün başvurucu 
Pruijmboom olduğunu teşhis etmişti. 

Tanık 46203, gözaltına alan ekipte görevliydi. Tanık 46203, söz konusu 
üç araç karavan sitesinden ayrılmadan ortalama bir saat kadar önce van 
Mechelen’i karavan sitesine girerken gördüğüne %99 emindi. 
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Tanık BRZ 08 kolluk kuvvetinden ayrılmıştı, fakat olay sırasında 
gözaltına alan ekipte görevliydi. O da ailesinin güvenliği için anonim kalmayı 
talep etti, çünkü üç meslektaşı daha önce tehdit edilmişti. Kendisi Lancia marka 
aracı takip eden polis aracının şoförüydü ve araca doğru ateş etmişti. Diğer polis 
memurlarının yaptığı gibi o da araçtaki yaralılara yardım etmişti. 

23. Polis memurları soruşturma kapsamında olay hakkında gerekli 
bilgileri (background information) verdiler ve gerekli usuller izlendi; fakat 
başvuruculardan hiçbirisini kesin fail olarak teşhis edemediler. Bazıları, diğer 
olaylarda tehdit edilen meslektaşları olduğunu bildiklerini ifade ettiler, fakat 
onların hiçbirisi henüz bu olayda tehdit edilmemişti. 

24. Sorgu hakimi, 19 Kasım 1990 günü tanıkların sorgusu ile ilgili 
kararını içeren bir rapor düzenledi. Bu rapor aşağıdaki gibidir. 

“'s-HERTOGENBOSCH BÖLGE MAHKEMESİ 

Ceza davalarında yetkili sorgu hakimi 

KARAR TUTANAĞI 

Aleyhine dava açılan: 

Willem Venerius, 

Johan Venerius, 

Hendrik van Mechelen, 

Amandus Pruijmboom ve 

Antonius Amandus Pruijmboom 

's-Hertogenbosch İstinaf Mahkemesi aracılığıyla bana, yani 's-
Hertogenbosch Bölge Mahkemesi’ndeki ceza davalarında yetkili sorgu hakimi 
A.H.L. Roosmale Nepveu’ya başvurdular. Ben, sorgu hakimi ve zabıt katibinin 
yardımcılığında yürütülen soruşturma ile bağlantılı olan aşağıdaki kayıtları 
düzenlemeyi/sınıflandırmayı (to place) istiyorum. 

İstinaf Mahkemesi, davalara muhalif olarak adı geçen sanıkları ve 
toplam 21 tanığı, ifadelerinin alınabilmesi için bana havale etti. Bu tanıkların 11 
tanesi belgelerde sadece bir numara ile gösterilmişti (designated). 

Ben, sorgu hakimi, 20 tanığı katibin huzurunda sorguladım. Katiple 
birlikte ben de, her bir sanık için ayrı olarak ifade tutanağı tanzim ettim. Fakat, 
olaylarla ilgili tanık ifadeleri her nasılsa benzerdi, çünkü sorgulamalar beş 
olayın hepsinde de eş zamanlı olarak yapılmıştı. Bu nedenle, sanıklar ve onların 
müdafiileri ifadelerde “soru soran kişiler” olarak gözükmektedir. 
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Belirtilen tanıklar aşağıda verilen tarihlerde sorgulandılar: 

24 Eylül 1990-------- 001 
    BRZ03 
    BRZ09 
27 Eylül 1990------------F.P.W. Engelen 
    A.P.J.M. de Vet 
    G.J.M. Jansen 
5 Kasım 1990------------ BRZ10 
    004 
    005 
6 Kasım 1990------------ 003 
    46204 
    46203 
7 Kasım 1990------------ BRZ08 
    H.P.C. Koene (Başka güne ertelendi) 
8 Kasım 1990----------- W.P.A. Meijers 
    P.F.M. Aarts 
    H.P.C. Koene (Yeniden ele alındı) 
13 Kasım 1990-----------H.B. Corbijn 
    P.J.M. Swartjes 
    G.W.A.M. Ligtvoet 

Sanık, müdafi ve savcı ifade alımı sırasında sürekli davet edildiler. 
Duruşma sırasında da soru sormaları için fırsat verildi. Ziyadesiyle de bu imkanı 
kullandılar. İfadeler oldukça geniş bir zamanda alındı. En kısa ifade alınması 
kimliği gizlenmiş bir tanığın idi (46203) ve yaklaşık iki saatte tamamlandı; en 
uzun ifade yaklaşık beş saat sürmüştü (BRZ08). Tanıklar Jansen ve Koene’nin 
ifadelerinin tamamlanması en azından beş saat sürdü. Bu bilgi, Mahkeme 
tarafından bütün tanıkların ifadelerinin ayrı günlerde alınması doğrultusunda 3 
Ekim 1990 tarihinde İstinaf Mahkemesi’ne yapılan talebin değerlendirilmesinde 
yararlı olmuştur. 

Tanıklardan herhangi birisi soruya cevap vermediğinde bu onun ifade 
tutanağında da belirtilmişti. 

İfadeler oldukça ayrıntılı olarak kayıt altına alınmıştı ve hakikaten 
bütün olayları –hatta savunma tarafının da- kelimesi kelimesine kapsamaktaydı 
ve gerektiğinde aslına uygun kopyaları çıkartıldı. Öncelikle dava metni taslak 
halindeydi; hazır bulunanların açıklama yapmalarına, teklif sunmalarına ve ilave 
sorular yöneltmelerine devamlı olarak izin verildi. Şüphesiz tanığın gerçekten 
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söylemek istediğinin çerçevesi içinde kalarak, gerektiği yerde ifadesi düzeltildi, 
izah edildi ve genişletildi. Ve hatta… kimliği gizlenen tanıkların ifadelerinin 
tamamlanmasında engeller vardı; kanaatimce savcı ve savunma ifade alınması 
sırasında tanıklara soru sormak için yeterli imkana sahiplerdi. Eğer isterlerse, 
hazır bulunanlar da tanığa soru sormak için yeterli imkana sahiplerdi. 
Mahkemede ifade alınması sırasında normal olanın aksine, herkes ifadelerin 
bütün kayıtlarını takip etme, açıklamaları ve ilave olarak eklenenleri elde etme 
imkanına sahipti. Sorular, sorgulama süresinin ihlal edilmemesi amacıyla sadece 
mantıklı nedenlerle yasaklanmıştı (ayrıntılar için bkz. kayıt tutanakları). 

Kimliği gizli tanıkların ifadeleri hakkında son içtihat ışığında, 
sanıyorum kimliği gizli tanıkların bu davada alınan ifadeleri ile ilgili 
kararlarımın bilinmesini sağlamanın benim için doğru olacağını düşünüyorum. 
Ben, sorgu hakimi ve zabıt katibi bütün ifadelerin alınması sırasında başından 
sonuna kadar hazır bulunan tek kişileriz. 

İfadesine başvurulan tanıklarla ilgili olarak 27 Eylül 1990 tarihinde 
verdiğim kararlarımın arkasında duruyorum (bkz. parag.18). Şimdi önceki 
kararıma aşağıdakileri ilave edeceğim: 

Bütün “numaralandırılan tanıklar” kimliklerinin tarafımdan bilinmesini 
sağladılar. 11 tanığın tamamının farklı kişiler olduğu açıktı. 

Onların ifadeleri gerçeğe dair bazı bilgiler vermekteydi şöyle ki, ben 
belgelerde numaralandırılarak gösterilen tanıklara müracaat edip onlarla 
konuşarak bu konuda tamamen ikna oldum. Onların güvenilirliğinden şüphe 
edecek geçerli bir nedenim yok. Herhangi bir zamanda kandırıldığıma dair bir 
izlenime hiç sahip olmadım. Diğer yandan, bu kişiler bana karşı önemli 
açıklamalarda bulundular. Kimliği gizli tanıklar verdikleri yemin veya sözün 
mahiyetinin ciddiyetinin ve menfaatlerinin büyük tehlike altında olduğunun 
açıkça farkındalardı; özellikle de sanık kişilerle ilgili olarak. BRZ03 ve 
BRZ08’in Leende hakkında anlattıkları tecrübeleri (bu bağlamda, ben özellikle 
bunları bu sanıkların olayın failleri olduğuna dair karar verebilmesi için İstinaf 
Mahkemesi’ne tevdi ettim) etkili olmuştu ve sanıklara karşı kesinlikle herhangi 
bir art niyet bildirilmemişti. Bütün tanıklar, özellikle (savunma avukatlarından 
ikisinin bulunduğu) bazen oldukça etkili sorgulama yönteminde anonim kalma 
arzularını son derece dikkatlice açıkladılar; bu beni rahatsız etmedi. 

Eğer bütün ifadeler yan yana konulursa, bazı farklılıklar tespit edilebilir. 
Ben bu farklılıkların tanıkların güvenilir olmayabileceği gibi bir sonuca haklı 
neden oluşturmayacağını düşünüyorum. Daha doğrusu, tespit edebildiğim 
kadarıyla bazı farklılıklar var; ben bunları “mevzu dışı” olarak izah etmek 
istiyorum, ki hakikaten benim tecrübelerime göre tanıklar sürekli ifadelerini 
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değiştirirler. Şüphesiz, ifadelerin değeri konusunda karar verecek olan 
nihayetinde İstinaf Mahkemesi’dir. 

Tanıkların şu anki davada anonim kalmak konusundaki taleplerinin 
gerekçeleri ifade tutanaklarında belirtilmişti. Bana öyle görünüyor ki, ben şu 
anda bu delilleri değerlendirmesi için Mahkeme’ye bir fırsat sunuyorum. 
Hollanda Temyiz Mahkemesi’nin son içtihadı karşısında, tanıkların anonim 
kalmak konusunda sundukları gerekçeler konusunda benim fikrimi beyan 
etmemin zor olacağını düşünüyorum. Zira, sorguyu hakim yönetmektedir. 
İstinaf Mahkemesi’ne bilgi verme konusunda da endişeliyim; zira Mahkeme’nin 
bu konularda son kararı vermek üzere toplandığının farkındayım. Anonim kalma 
isteklerinin yanında örneğin anonimliklerini tamamen haklı gösterecek nedenleri 
de göz önünde bulunduruyorum. Bu hususta anonim tanıklarla ilgili olayların ve 
fiillerinin içeriğine dikkat etmiştim. 

İnceleme için izin alarak –açıkçası bu sanıkların olayın failleri olup 
olmadığı sorusunu bir kenara bırakıp- şimdiki dava, onların da işlemiş 
olabileceği olağanüstü tehlikeli suçlarda sorumluluktan kurtulmaya gelince 
insan hayatını önemsemeyen kişilerin olacağını izah etmektedir. 

Gözaltına alan ekip, tarassut ekibi ve gözaltına alan birimin üyelerinin 
fiziki görünümlerinin ve isimlerinin ayrıntılı olarak kamuoyuna açıklanmasında 
önemli sakıncaların olmasını anlayabiliyorum. Burada kastettiğim, çok tehlikeli 
suçların aydınlatılmasında toplumun belirli menfaatleri denge içinde 
incelenmelidir. Aynı zamanda, bana göre, bu davada karşımıza çıkan kimliği 
gizli tanıkların (bana göre çok uzun süre anonim kalmayan) idaresi özel 
yargılama makamının konusu olmalıdır. “Numaralandırılmış tanıkların” 
dikkatsiz davrandığı, sorgu hakimi olarak bana anlaşılır gelmiyor. Daha 
doğrusu, kanaatimce, tersi durum doğruydu. 

Tanık Koene’in son ifadesi sırasında, savunma avukatlarından ikisi 
kayıt altına alınması için bana şu soruyu sordu; onlara göre, tanık sadece 
savunmanın sorularını cevaplandırmadı, sorgu hakimi tarafından da sıkıcı 
sorular soruldu, anlaşılması güç kasıtlı davranışlardı. Bu görüşü destekleyecek 
soru sormalıydım. Öyle yapmayı reddettim. Tanık Koene cevaplarında 
dikkatliydi ki, soru engellerine rağmen ben anlaşılır buldum –sorular net bir 
şekilde eşit olarak hazırlanmamıştı. Unutulmaması gerekir ki, çok sayıda olay 
hakkında yeminli sorgulanan bir tanık önceki yıllarda olduğu gibi söz konusu 
sorularla ilgili cevaplarında başarısızlıkla suçlanamaz. Tanık Koene, 8 Kasım 
1990 tarihinde özellikle iki avukat tarafından birbiri ardına ve bazen de birlikte 
etkili bir tempo ile yapılan sorgulamaya maruz bırakıldı. Ayrıca, zannediyorum, 
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eğer bir tanık aynı soruyu tekrar tekrar cevaplandırırsa, özellikle önceki bir 
günde yeminli olarak cevaplandırmışsa, kendisi bu durumdan biraz rahatsız 
olabilir. Tanık Koene soğukkanlılığını muhafaza etti ve güvenilirliğini de 
ispatlamış gibi. Değerlendirebildiğim kadarıyla güvenilir bir tanık olarak dikkate 
alıyorum. Zannediyorum, sadece kendisinin 7-8 Kasım 1990 tarihlerindeki 
kapsamlı ifadeleri nedeniyle, isteksiz bir tanık olarak değerlendirilmişti.  

Tanık Koene 15 Kasım 1990 günü beni, 26 Haziran 1989 tarihinde 
BRZ05 ve BRZ14’ün BRZ10 ile birlikte araçta olduğu hakkında bilgilendirdi. 
Kendisi bu bilgiyi bana, savunmanın talebi üzerine verdi. 

İfade etmeyi unutmadığımı düşünüyorum, tanık Engelen’le ilgili olarak, 
saatlerce süren zorlayıcı sorgulama boyunca kendisi bana kesinlikle yalancı gibi 
gelmedi. Benim kanaatim, Engelen doğal, samimi ve çok nazik bir kişi. Bir 
hayli uzun süren sorgudan sonra, tanık farkında olsa da olağandışı soru 
sormanın tam zamanı olduğunu düşündüm, bunları kayıt altına alarak kendisi 
(Engelen) hakkında sahip olduğum izlenimi belki tanımlayabilirim. Kendisi ne 
gördüğüne dair doğru/kesin ve tutarlı ifadesinin öneminin farkında değildi, ben 
de kendisine bu konuda engel çıkarmadım. 

Tanık Engelen’in ifadesinin birinci sayfa ikinci paragrafında, ben 
kendisine 15 Şubat 1989 günü yüzleştirme önerdim. Bu tarih 9 Mart 1989 da 
olabilir. Savunma avukatlarından birisi daha sonra bu konuda benim dikkatimi 
çekti ve ben kendisinin haklı olduğunu düşündüm. 

….. 

A.H.L. Roosmale Nepveu 

19 Kasım 1990” 

25. İstinaf Mahkemesi’nden önce 16, 17 ve 18 Ocak 1991 tarihlerinde 
ifade alınmasına yeniden başlanıldı. 

16 Ocak günü kimliği bilinen tanık Engelen, aleni duruşmada ifade ver-
di. Kendisi Mart-1989’da polise ve Eylül-1990’da sorgu hakimine beyan ettiği 
gibi, başvurucu van Mechelen’i Leende köyünde polis aracına hafif makinalı 
silahla ateş eden kişi olarak teşhis etmişti. İstinaf Mahkemesi’nden önce, son 
aşamada kendisine önceki ifadesini tekrar okuma fırsatı verildiğini ifade etti; 
fakat ateş eden şahsı veya ateş edilen silahı hala teşhis edebileceği konusunda 
çok fazla emin değildi. Dava ile bağlantılı olarak henüz tehdit edilmediğini de 
söyledi. 

Başvurucu van Mechelen’e vekalet eden avukat, 18 Ocak günü 
mükemmel görüş mesafesine sahip seçilmiş iki kişiyi öne sürdü (bunların her 
ikisi de Hollanda yivli tüfek takımının sporcuları olarak olimpiyat oyunlarına 
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katılmışlardı) ve bu kişiler, suçun işlendiği zamandaki ile aynı hava koşulları ve 
ışık altında yeniden yapılan atışa katıldılar. Her iki tanık, bu kadar mesafeden 
olayın faillerinden birileri gibi davranan kişilerin eşgallerinin, Engelen 
tarafından sanığın görüldüğünün iddia edildiği gibi, fark edilebilmesinin 
mümkün olmadığını ifade ettiler. Bu video kaydı, orijinal video kasetini 
mühürlü olarak muhafaza eden bir noterin huzurunda yeniden yapılmıştı. 

İfade alma 21 Ocak 1991 günü yeniden başladı ve yeniden yapılan vi-
deo kaydı gösterildi. 

26. İstinaf Mahkemesi 4 Şubat 1991’de, dört başvurucuyu da dört ayrı 
fakat benzer gerekçelerle suçlu buldu. 

Dört başvurucunun hepsi, kasten öldürmeye teşebbüs ve ağır yağmadan 
suçlu bulundu ve 14 yıl hapse mahkum edildiler. Beşinci sanık Amandus 
Pruijmboom suçsuz bulundu. 

Başvurucu van Mechelen’in yargılandığı davada İstinaf Mahkemesi’nin 
kararı aşağıdaki gibidir: 

“Anonim tanıkların delil olarak kullanılan ifadeleri üzerinden 
değerlendirildiğinde; söz konusu ifadeler sorgu hakimi, daha doğrusu 's-
Hertogenbosch Bölge Mahkemesi’nin yargı yetkisi dahilindeki ceza davalarında 
yetkili hakim tarafından alınmıştı; kendisi tanıkların kimliklerini biliyordu ve bu 
tanıkları yeminli olarak dinlemişti. Kendisi tanıkların anonim kalma talepleri 
hakkındaki gerekçeleri ve tanıkların güvenilirliği hakkında gerekçeli kararını 
verdi ve dahası, sanıklar ve savunmaya sözkonusu tanıklara, resmi kayıtlarda da 
görüldüğü gibi genel olarak kullanılan muhakeme usulü uygulanarak, soru 
sorma imkanı sunuldu. 

Sorgu hakimi tarafından sorgulanan ve bir numara ile tanımlanan 
tanıkların anonim kalma konusundaki mazeretleri/itirazları (objections), bu 
anonimliğin devam ettirilmesi konusunda İstinaf Mahkemesi için yeterli bir 
delildi. İstinaf Mahkemesi, bu tanıkların aleni duruşmada sorgulanmasının 
sağlanması için müdafi tarafından yapılan, duruşma salonunda tanıkların fiziki 
görünüşlerinin gizlenmesi yönündeki teklifi reddetti. Çünkü, bu şekildeki bir 
uygulama, tanıkların aleni duruşmada tanınmasına engel olamayabilirdi. 

İstinaf Mahkemesi, tanıkların anonimliğinin devamı hakkındaki 
iddiaları değerlendirerek, özellikle tanıkların aileleri ve kişisel güvenlikleri 
hakkındakileri ikna edici buldu ve bu tanıkların henüz tehdit edilmemiş 
olmalarının bu yöndeki kararını değiştirmeyeceğini belirtti. İstinaf 
Mahkemesi’nin 3 Ekim 1990 tarihli ara kararında belirtildiği gibi, bu dava çok 
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tehlikeli suçlarla (extremely serious crimes) ilgilidir. Bu fiiller, polis tarafından 
gözaltına alınmaktan ve teşhis edilmekten kurtulmak amacıyla işlenmişti. Failler 
birkaç insan hayatını gözden çıkarmaya hazırlıklılardı. Bu olayda, eğer bir 
numara ile kimliklendirilen tanıkların anonimliği kaldırılırsa veya haklarında 
yetersiz koruma sağlanırsa kendilerinin ve ailelerinin büyük bir risk altında 
olacağı kesindir. Anonim tanıklar soruları cevaplandırmayı reddettiğinden 
dolayı bu uygulama, soruşturma tekniklerini gizlemek veya davada yeralan 
diğer soruşturma memurlarının anonimliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır.” 

İstinaf Mahkemesi, anonim polis memurlarının ifadelerinin kendi 
aralarında ve anonim olmayan uygun kaynaklardan elde edilen delillerle 
birbirlerini doğruladığını dikkate aldı. Diğer delil, Johan Venerius’un eşi ve 
annesi arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılı dökümünden ibaretti ve bu 
görüşmenin kaydedilmesine, suçun işlendiği tarihten iki gün sonra son verildi. 
Bu arada bu olay meydana geldiğinde, Johan Venerius eve dönmemişti ve suçta 
kullanılan silahlar ve araçlarla ilgili adli raporlar ve bilinen siviller ve polis 
memurlarının yukarıda bahsedilen ifadelerine rağmen bulunduğu yer 
bilinmiyordu. Yine de, İstinaf Mahkemesi Engelen’in ifadelerine güvenmemişti.  

3. Temyiz Mahkemesindeki Yargılama 

27. Başvurucu hukuki itirazlarını Temyiz Mahkemesi’ne sundu. 

Savcının mütalaasına göre, Temyiz Mahkemesi 9 Haziran 1992 tarihli 
duruşmada yapılan itirazları reddetti. Temyiz Mahkemesi bu kararını, anonim 
(unnamed) polis memurları tarafından sunulan delillerin kabul edilebilir 
olduğuna dayandırdı. Çünkü, bir yandan anonim polis memurlarından elde 
edilen deliller bilinen kaynaklardan elde edilen delillerle yeterince 
doğrulanırken, diğer taraftan savunmanın karşılaştığı engeller uygulanan 
muhakeme usulü ile yeterince dengelenmişti. 

(…..) 

28. Bilinen veya anonim tanıkların hiçbirisinin başvurucu tarafından 
veya onun adına herhangi bir zamanda tehdit edildiği iddia edilmedi. 

(…..) 

KOMİSYONDAKİ YARGILAMA 

43. Van Mechelen ve Willem Venerius 27 Kasım 1992, Johan Venerius 
8 Aralık ve Pruijmboom 24 Kasım’da Komisyon’a başvurdular. Başvurucular 
Sözleşme’nin 6. maddesinin 1 ve 3/d fıkralarına dayanarak, mahkumiyetlerinin 
belirleyici derecede anonim tanıklardan elde edilen delillere dayandırıldığını ve 
savunma haklarının kabul edilemeyecek şekilde sınırlandırıldığını öne 
sürmüşlerdir. 
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44. Komisyon 15 Mayıs 1995 tarihinde başvuruları (Başvuru No. 
21363/93, 21364/93, 21427/93 ve 22056/93) kabul edilebilir bulmuştur. 
Komisyon 27 Şubat 1996 tarihli raporunda 20’ye karşı 8 oyla, Sözleşme’nin 6. 
maddesinin 1 ve 3/d fıkralarının ihlal edilmediğine karar vermiştir.  

HÜKÜMET TARAFINDAN MAHKEMEYE SUNULAN SON 
SAVUNMA 

45. Hükümet, başvurucuların Sözleşme’nin 6. maddesinin 1. fıkrası ve 
3. fıkrasının d) bendi kapsamında “adil yargılandığı” (fair trial) yönündeki 
görüşünü beyan ederek savunmasını sonuçlandırdı. 

KARAR GEREKÇESİ 

1. SÖZLEŞME’NİN 6. MADDESİNİN 1. FIKRASININ VE 3. 
FIKRASININ d) BENDİNİN İHLALİ İDDİASI 

46. Başvurucular, mahkumiyetlerinin aslında kendilerine kimlikleri 
açıklanmayan ve kendilerinin huzurunda veya alenen/herkesin önünde ifadesi 
alınmayan polis memurlarının delillerine dayandırılmasına itiraz etmektedirler. 
Başvurucular, madde 6 fıkra 1 ve 3/d’nin ihlal iddialarını şu gerekçelere 
dayandırmaktadırlar:  

“1. Tespit edilen… aleyhindeki suçlamalar, adil ve aleni yargılanma 
hakkı… Mahkeme kararında açıkça bahsedildiği gibi; basın ve kamuoyu, 
demokratik bir toplumda kamu düzeninin veya ulusal güvenliğin sağlanmasında, 
çocukların veya tarafların özel yaşamlarının korunması gerektiğinde veya 
mahkeme tarafından, aleniliğin adaletin çıkarlarına zarar verdiği özel 
durumlarda kesinlikle gerekli olduğu kanısına varıldığında, muhakemenin 
tamamından veya bir bölümünden engellenebilir. 

(…..) 

3. Hakkında bir suç isnadı bulunan herkes aşağıdaki asgari haklara 
sahip olmalıdır: 

(…..) 

(d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma 
tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağrılmasının ve 
dinlenmesinin sağlanmasını istemek; 

…..” 

Ne Hükümet ne de Komisyon bu görüşü paylaşmadılar. 
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A. Mahkeme Önündeki Deliller 

47. Başvuruculara, polis memurlarının anonimliğinin sürdürülmesinin 
gerekliliği konusunda hiç soru yöneltilmedi. Başvurucular, anonim tanıklar veya 
aileleri için herhangi bir tehlike olmadığını iddia etmekteydiler. Aslında bu, 
Engelen tarafından da doğrulanmıştı. Engelen, yargılamanın önceki 
aşamalarında başvuruculardan birisini suçlayan ifadeler veren, bilinen bir 
tanıktı; anonimliği kabul etmemişti ve herhangi bir zamanda tehdit edildiğini 
ileri sürmemişti. 

Dahası, başvurucuların iddialarına göre tanıkların sorgusu sorgu 
hakiminden önce yapılmamıştı. Onların görüşüne göre, polis memurlarının 
ihtiyaç halinde tanınmalarını engelleyen kıyafet giydirilerek aleni duruşmada 
sorgulaması yapılabilirdi. 

Başvurucular, polis memurlarına soru sormak ve sorgulamak için uygun 
zamana sahip olmadıkları kanaatindeydiler. Ayrıca başvurucular, anonim 
tanıkların sorgusunun hangi şartlar altında yapıldığına da dikkat çektiler. 

Anonim polis memurları sorgu hakimi ile birlikte bir odada kapalı hal-
de, başvurucular ve avukatlarından ayrı olarak bulunuyorlardı; başvurucular ve 
avukatları için o odada başka birinin bulunmadığının veya orada neler 
olduğunun farkına varabilmeleri mümkün değildi. 

Savunma tarafından sorulan soruların hepsi cevaplandırılmadı. 
Cevaplanmayan sorular örneğin şunlardı; sorgulanan polis memuru tarassutta 
bulunduğu sırada neredeydi, gözlük takıyor muydu, karavan sitelerin 
gözetlenmesi/tarassutu (observation) sadece göz yardımı ile mi yoksa ses 
sinyallerini alan mikrofon (directional microphone) da kullanılarak mı 
yapılmıştı. 

Sonuç olarak, başvurucular mahkumiyetlerinin “belirleyici bir 
derecede” (a decisive extent) anonim tanıklar tarafından verilen delillere 
dayandırıldığını iddia etmektedirler. İstinaf Mahkemesi’nin dayandığı tek delil 
ise, anonim polis memurları tarafından başvurucuların kesin olarak teşhis 
edilmesiydi. 

48. Hükümet ve Komisyon madde 6 fıkra 1 ve 3/d’nin ihlal edilmediği 
kanaatine vardılar. 

Hükümet ve Komisyon, polis memurlarının kendilerinin ve ailelerinin 
güvenliği ve ilerideki benzer operasyonlarda kullanılmalarının tehlikeye 
atılmaması yönündeki taleplerinin, anonimliklerinin sürdürülmesi için yeterli 
gerekçe sağladığı kanaatindeydi. 
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Hollanda Temyiz Mahkemesi yargılama ile ilgili olarak, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin Kostovski davasındaki kararına (20 Kasım 1989 tarihli 
karar, Seri A no.166) istinaden 2 Temmuz 1990’da kendi kararını vermişti (bkz. 
parag. 40 yukarıda). Bu yargılama usulü, başvurucuların da iddia ettiği gibi, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Doorson kararında kabul edilmişti 
(Doorson v. Hollanda, 26 Mart 1996, Yargılama ve Karar Raporları 1996-II). 

Bu yargılama usulüne göre, anonim polis memurlarının ifadeleri a) bir 
hakim tarafından alınmıştır, b) hakim, ilgili polis memurlarının kimliklerini 
öğrenmiştir, c) hakim, polis memurlarının inanılırlığı ve güvenilirliği hakkında 
resmi raporunda yazılı görüş bildirmiştir, d) hakim, polis memurlarının anonim 
kalma nedenleri hakkında gerekçeli bir görüş sunmuştur ve onları yeterli 
bulmuştur ve e) hakim, anonim polis memurlarına savunmanın soru sorması için 
uygun fırsat vermiştir veya savunma onlara sorularını yöneltebilmiştir. Sorgu 
hakiminin oldukça ayrıntılandırılmış resmi raporu da bunları doğruluyordu. 

Doorson davasında, anonim olmayan kaynaklardan elde edilen delillere 
ilave olarak, anonim polis memurlarının ifadelerini doğrulayan bir telefon 
görüşme kaydı, kimliği bilinen polis memurlarının ifadeleri ve güvenilir teknik 
deliller bulunuyordu. Bu nedenle başvurucuların mahkumiyeti sadece en son 
alınan ifadelere dayanmıyordu. 

B. Mahkemenin Değerlendirmeleri 

1. Uygulanabilir İlkeler 

49. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinin 3. fıkrası, 6. 
maddenin 1. fıkrası tarafından garanti edilen adil yargılanma hakkının özel bir 
görünümünü oluşturduğundan, Mahkeme başvuruları madde 6 fıkra 1 ve 3-d) 
kapsamında birlikte ele alarak (madde 6-1+6-3-d) inceleyecektir (bkz. yukarıda 
bahsi geçen Doorson kararı, s. 469-470, parag. 66). 

50. Mahkeme, delillerin kabul edilebilirliğinin ulusal hukukun 
düzenleme konusu olduğunu ve genel bir kural olarak önlerindeki delilleri 
kendilerinden önce ulusal mahkemelerin değerlendirmesi gerektiğini yineler. 
Sözleşme kapsamında Mahkeme’nin görevi, tanıkların ifadelerinin geçerli delil 
olarak kabul edilebilirliğine dair bir karar vermekten ziyade, delillerin elde 
edilmesinde takip edilen muhakeme usulü dahil, bir bütün olarak bakıldığında 
yargılamanın adil olup olmadığına karar vermektir. (bkz. yukarıda bahsi geçen 
Doorson kararı, s. 470, parag. 67). 

51. Kural olarak bütün deliller, iddia ve savunmanın çelişmeli olması 
için, aleni bir duruşmada sanığın huzurunda ortaya konmalıdır. Bu kuralın 
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istisnaları vardır, fakat istisnalar savunma haklarını ihlal etmemelidir; genel 
olarak madde 6 fıkra 1 ve 3/d) davalıya, aleyhindeki bir tanık ifade verirken 
veya muhakemenin daha sonraki bir aşamasında tanığa itiraz etmesi ve soru 
sorması için yeterli ve uygun bir fırsat verilmesini gerektirmektedir (bkz. 15 
Haziran 1992 tarihli Lüdi v. İsviçre kararı, Seri A no. 238, s. 21, parag. 49). 

52. Mahkeme’ye göre Doorson kararında ifade edildiği gibi (ibid. s. 
470, parag. 69), mahkumiyetin, anonim tanıkların verdiği ifadelere 
dayandırılması hiçbir şekilde Sözleşme ile bağdaşmaz. 

53. Benzer kararda Mahkeme aşağıdaki konulara dikkat çekmektedir: 

“Aslında, Sözleşme’nin 6. maddesi kural olarak tanıkların ve tanık 
olarak dinlenen suç mağdurlarının menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasını 
açıkça öngörmemektedir. Ancak, genel olarak Sözleşme’nin 8. maddesi 
kapsamında bu kişilerin hayatları, özgürlükleri veya kişisel güvenlikleri gibi 
menfaatleri tehlikede olabilir. Tanık ve mağdurların bu gibi menfaatlerinin 
Sözleşme’nin diğer değişmez hükümleri tarafından prensip olarak korunması, 
Sözleşmeci Devletlerin söz konusu menfaatleri haksız yere tehlikeye atmayacak 
şekilde kendi ceza yargılama usullerini düzenlemeleri gerektiği anlamına 
gelmektedir. Bu görüşün aksine, adil yargılanma ilkeleri, uygun davalarda 
savunmanın çıkarlarının tanıklık yapmak üzere başvuran mağdurlar veya 
tanıklar karşısında dengelenmesini de kapsamaktadır.” (bkz. yukarıda 
bahsedilen Doorson kararı, s. 470, parag. 70). 

54. Bununla birlikte, iddia makamı/savcılık tanıklarının gizliliği 
sürdürülürse savunma, normalde ceza yargılamasının gerektirmediği zorluklarla 
karşılaşacaktır. Bu nedenle Mahkeme, bu tip davalarda Sözleşme’nin 6. 
maddesinin 1. fıkrası ile 6. maddenin 3. fıkrasının d) bendi birlikte ele 
alındığında, savunmanın karşılaştığı zorlukların yargı mercilerince izlenen 
usuller tarafından yeterince dengelenmesi gerektiğini kabul etmektedir (ibid. s. 
471, parag. 72). 

55. Son olarak, mahkumiyetin tek başına veya belirleyici bir derecede 
anonim tanık beyanlarına dayanmaması gerektiği hatırlanmalıdır (ibid. s. 472, 
parag. 76). 

2. Yukarıdaki İlkelerin Uygulanması 

56. Mahkemenin görüşüne göre, tanıkların gizliliğinin sürdürülmesi 
lehindeki gerekçelere karşı savunmanın menfaatlerinin dengelenmesi, eğer söz 
konusu tanıklar devletin kolluk kuvveti üyeleriyse özel sorunlar ortaya 
çıkarmaktadır. Bunların –ve aslında ailelerinin- menfaatleri Sözleşme 
bakımından ayrıca korunmayı hak etmekteyse de, onların durumlarının belli bir 
ölçüde diğer tanık ve mağdurların durumlarından farklı olduğu kabul edilmek 
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zorundadır. Polisler, devletin yürütme/idari organlarına genel bir bağlılık 
yükümlülüğü altındadırlar ve sıklıkla savcılık ile bağlantıları bulunmaktadır; sırf 
bu nedenlerle onların anonim tanık olarak kullanılmasına sadece istisnai 
koşullarda başvurulmalıdır. Ayrıca, doğal olarak polislerin görevi, özellikle söz 
konusu davada, ifadelerini aleni duruşmada vermelerini gerektirmektedir. 

57. Diğer yandan Mahkeme, ilke olarak, savunmanın haklarına saygı 
gösterilmesi sağlandığı müddetçe, kolluk makamlarının gizli görevlerde 
kullanılan bir ajanın kimliğini gizli tutma isteğinin, kendisinin (o ajanın) veya 
ailesinin korunması ve ilerideki operasyonlarda kullanılmasına zarar vermemek 
amacıyla meşru olabileceğini kabul etmektedir (bkz. yukarıda bahsedilen Lüdi 
kararı, s. 21, parag. 49). 

58. Demokratik bir toplumda, adaletin adil uygulanmasının işgal ettiği 
yer dikkate alındığında, savunmanın haklarını sınırlandıran bazı tedbirlerin 
alınması esasen kaçınılmazdır. Eğer savunma hakkını daha az sınırlayan bir 
tedbir amaca ulaşmak için yeterli ise, o zaman bu tedbire başvurulmalıdır. 

59. Bu davada, polis memurları sorgulama sırasında sorgu hakimi ile 
birlikte, sanık ve hatta avukatının bulunmadığı ayrı bir odadaydılar. Bütün 
konuşmalar bir ses bağlantısıyla aktarılmıştır. Bu nedenle savunma sadece 
polislerin kimliklerini bilmemekle kalmamış, ayrıca doğrudan yöneltilen sorular 
karşısında onların tavırlarını gözlemlemekten ve böylelikle güvenilirliklerini test 
etmekten de yoksun bırakılmıştır (bkz. yukarıda bahsedilen Kostovski kararı, s. 
20, parag. 42 son). 

60. Sanığın aleyhindeki delillerin huzurunda ileri sürülmesi hakkı 
üzerinde bu derece aşırı sınırlamalara başvurulmasının neden gerekli olduğu ve 
daha hafif tedbirlere başvurulmasının neden düşünülmediği Mahkeme’yi tatmin 
eder şekilde açıklanmamıştır. 

Mahkeme’ye, polisin operasyonel ihtiyaçlarının yeterli gerekçe 
sağladığı hususunda daha fazla bilgi sunulmamıştır. Bu bağlamda, 11 Kasım 
1993 tarihli Kanun’un gerekçesinde (explanatory memorandum) makyaj 
yapılması, kılık değiştirilmesi ve tanık ile sanık arasında göz temasının 
engellenmesi imkanlarına işaret edildiği dikkate alınmalıdır.  

61. Mahkeme, İstinaf Mahkemesi’nin, polis memurları ve onların 
ailelerine karşı gerçekleşebilecek misilleme tehlikesini değerlendirmek 
konusunda yeterli gayret gösterdiğine ikna olmadı. İstinaf Mahkemesi’nin, 
başvurucuların kendileri veya kendi adlarına başka birilerini kışkırtarak, bunun 
gibi bazı tehditleri gerçekleştirecek durumda olup olmadıkları konusunda 
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araştırma yaptığı, Mahkeme’nin kararından açık olarak anlaşılamamaktadır. 
Mahkeme’nin kararı özellikle işlenen suçların ağırlığına dayanmaktaydı (bkz. 
parag. 26). 

Bu bağlamda, yargılamanın önceki aşamalarında vermiş olduğu 
ifadelerle başvuruculardan birini faillerden biri olarak teşhis eden sivil tanık 
Engelen’in, anonimliğinin korunmasından yararlanmadığı belirtildi ve herhangi 
bir zamanda tehdit edildiği iddia edilmedi. 

62. Şurası gerçek ki –Hükümet ve Komisyon’un belirttiği gibi (bkz. 
parag. 48)- anonim polis memurları, kimliklerini tespit eden ve anonim kalma 
gerekçelerinde olduğu gibi güvenilirlikleri ve inandırıcılıkları hususundaki 
görüşlerini kararlarına ait ayrıntılı bir raporda beyan eden sorgu hakimi 
tarafından sorgulanmıştı. 

Ancak savunmanın, kendilerinin huzurunda tanıkların sorgulanabilmesi 
amacıyla uygun bir vekilden (substitute) yararlandırılması ve onların 
tavırlarına/davranışlarına ve güvenilirliklerine göre yargılamalarının yapılması 
konusunda alınabilecek olan tedbirlere başvurulmadı. Bu nedenle, savunmanın 
karşılaştığı engellerin yukarıda bahsedilen muhakeme usulleri ile dengelendiği 
söylenemez. 

63. Üstelik, İstinaf Mahkemesi tarafından güvenilir bulunan tek delil; 
anonim polis memurlarının, başvurucuların fail olarak teşhisini sağlayan 
ifadeleriydi. Bundan dolayı, başvurucuların mahkumiyeti “belirleyici bir 
derecede” anonim tanıkların ifadelerine dayanmış olmaktadır. 

64. Mahkeme’ye göre, şu anki dava Doorson davasından farklılık arz 
etmektedir: Doorson davasında Mahkeme, dava dosyasında yer alan şu kriterlere 
dayanarak karar verdi; tanıklar Y.15 ve Y.16 –her ikisi de sivildi ve sanığı 
kişisel olarak tanıyorlardı- güvenmek için yeterli nedene sahiplerdi çünkü, sanık 
şiddete başvurabilirdi ve onlar (Y.15 ve Y.16) müdafiin huzurunda 
dinlenmişlerdi (bkz. yukarıda bahsedilen Doorson kararı, s. 454-55, parag. 25, s. 
455-56, parag. 28 ve s. 470-71, parag. 71 ve 73).  

Ayrıca, Doorson davasında fail olarak sanığın doğru teşhisini sağlayan 
diğer deliller, anonim tanıklarla ilgili olmayan kaynaklardan elde edilmişti (ibid. 
s. 458-59, parag. 34 ve s. 472, parag. 76). 

65. Bu nedenlerle Mahkeme, uygulanan yargılama usullerini bir bütün 
olarak adil bulmadı. 

C. Karar 

66. Madde 6 fıkra 1 madde 6 fıkra 3-d) bendi ile birlikte ihlal edilmiştir 
(madde 6-1+6-3-d). 
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(…..) 

BU NEDENLERLE MAHKEME 

1. Üçe karşı altı oyla Sözleşme’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının 6. 
maddenin 3. fıkrasının d) bendi ile birlikte ihlal edildiğine (madde 6-1+6-3-d), 

2. Oybirliğiyle davalı Devletin üç ay içinde ilgili Mahkeme masraflarını 
ve zararları ödemesine, 

(…..) 

3. Masraflar ve zararların ödenmesi nedeniyle başvurucu Johan 
Venerius’un arta kalan tazminatının ödenmesinin oybirliğiyle reddine, 

4. Sözleşme’nin 50. maddesinin uygulanması ile ilgili başvurucunun 
zararlar hakkındaki taleplerinin karara hazır olmadığına oybirliğiyle karar 
verildi ve buna göre; 

a) Söz konusu sorunun saklı tutulmasına, 

b) Hükümeti ve başvurucuları bu konu hakkında yazılı görüşlerini 
önümüzdeki üç ay içinde sunmaya ve özellikle aralarında varabilecekleri bir 
anlaşmayı Mahkeme’ye bildirmeye davete, 

c) Bundan sonra izlenecek usulü saklı tutmaya ve Mahkeme Başkanını 
gereken usulü tespite yetkili kılmaya  

(……) 

Karar vermiştir. 

HAKİM MATSCHER VE VALTICOS’UN MUHALEFET ŞERHİ 

Bu belirsiz bir durum. Bir taraftan, her ne kadar Kostovski v. Hollanda 
kararı (20 Kasım 1989, Seri A, no.166) göz önüne alınarak Sözleşme’nin 6. 
maddesinin gereklerine göre, anonim tanıkların ifadesinin alınması konusunda 
gerekli olan muhakeme usullerinin uygulanması için Hollanda hukukunda 
gerekli çalışmaların yapıldığı kabul edilse de, yargılamanın meydana geldiği 
şartlar ve tanıkların sorgulanma usulü kesinlikle tatmin edici değildi ve tüm 
bunlar düzeltilebilirdi. Diğer yandan, bu bir silahlı soygun davasıydı ve öyle 
anlaşılıyor ki, tanıklar –polis memuru olmalarına rağmen- suç işlemeyi 
alışkanlık haline getirmiş suçluların (trigger-happy criminals) misillemelerinden 
korkmuşlardı. Gelecekte benzer bir durumun meydana gelmesi halinde, 
Sözleşme’nin 6. maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi sırasında gerekli 
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kriterlerin karşılanmasında daha fazla dikkat gösterilmesi kesinlikle arzu 
edilmektedir. 

Şimdiki davada, bununla beraber, bütün şartları göz önünde tutarak, 
Sözleşme’nin 6. maddesinin ihlaline rastlamak olanaksız ve Hakim van Dijk’in 
görüşlerine tamamiyle katılıyorum. 

HAKİM VAN DIJK’İN MUHALEFET ŞERHİ 

1. Üzülerek belirtiyorum ki, Sözleşme’nin 6. maddesinin 1. fıkrası ile 
birlikte 6. maddenin 3. fıkrasının d) bendinin bir ihlali söz konusu olduğu 
yönündeki çoğunluğun kararına katılamayacağım. Bu kararı destekleyen 
mantığın/düşüncenin (reasoning) mahiyeti/özü (essence) ile ilgili olarak da 
çoğunluğa katılmıyorum. 

2. Her ne kadar Mahkeme’nin içtihadı, ceza yargılamasında bir 
mahkumiyetin anonim tanıkların ifadelerine kısmen dayandırılabileceği 
konusunda, henüz tamamen geliştirilemese de, Mahkeme bu konuda kesin 
çizgiler çizmiştir. Benim kanaatime göre, şu anki içtihadın ne bu çizgiler 
dahilinde ne de bundan dolayı mantıklı bir devamı var; diğer yandan davanın 
maddi delilleri, özellikle Doorson davasından böyle kesin olmayan bir derecede 
ayrılan bu davayı haklı çıkarmaktadır (26 Mart 1996 tarihli Doorson v. Hollanda 
kararında, yargılama tutanakları ve kararlar 1996-II, Hollanda’nın Sözleşme’nin 
6. maddesinin 1. fıkrasını ve 6. maddesinin 3. fıkrasının d) bendini (madde 6-
1+6-3-d) ihlal etmediği tespit edilmişti). Mahkeme emsal kararla bağlı 
olmamasına rağmen dava önceki davalarla karşılaştırıldığında, hukuki kesinlik 
ve eşitlik, Mahkeme’nin içtihadının hem açık ve tutarlı hem de makul ölçüde 
öngörülebilir olmasını gerektirmektedir. 

3. “Delillerin kabul edilebilirliği öncelikle ulusal hukukun bir 
düzenleme konusudur ve yine genel bir kural olarak, önlerindeki delili takdir 
etmek AİHM’den önce ulusal mahkemelerin görevidir” (bkz. Doorson kararı, s. 
470, parag. 67) bu nedenle, ulusal mevzuatın ve ulusal mahkemeler tarafından 
takip edilen usulün ve içtihadın uygulanabilirliği Mahkeme’yi de bazı yönlerden 
ilgilendirmektedir. 

Hollanda Temyiz Mahkemesi, Mahkeme’nin Kostovski davasında 
ortaya koyduğu içtihadını göz önünde tutarak, bir mahkumiyetin hangi hallerde 
anonim tanıkların ifadelerine dayandırılabileceği ile ilgili içtihadını yeniden 
gözden geçirip düzeltti (bkz. bu kararın 40 parag.). Dahası, revize edilen içtihadı 
bir başlangıç noktası ve dayanak gibi ele alan Hollanda Hükümeti bu bağlamda, 
ceza yargılamasında anonim tanıkların ifadelerinin kabul edilebilirliği hakkında 
Mahkeme’nin içtihadının bir analizi ve iç hukuka dahil edilmesi ve 
Hollanda’daki hukuki uygulama konusunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nda bazı 
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düzenlemeler yapılmasını teklif etti ve yasama organı tarafından da kabul edildi 
(bkz. 42. parag. ve burada bahsedilen 1993 tarihli Kanun’la ilgili gerekçe). 

Ulusal mahkemeler şu anki dava ile ilgili kararlarını verdiklerinde, 1993 
tarihli Kanun henüz yürürlükte değildi. Ancak, Kanun yürürlüğe girdikten sonra, 
yargılama usulü İstinaf Mahkemesi tarafından bu Kanun hükümlerine uygun 
olarak uygulandı. Gerçek şu ki; bir tanığın kimliğinin gizliliğinin korunması için 
Kanun’da sıralanan koşullar arzu edileni içermiyordu. Teknik nedenlerle bir 
polis memurunun kimliğinin açıklanmaması, onun ilerideki etkinliğini 
(effectiveness) azaltmaz. Kanun’un gerekçesi açıkça ifade etmektedir ki; 
Hükümetin görüşüne göre tehlikeli suçların soruşturulmasında kamunun 
menfaati, tek başına anonimliğin tamamiyle garanti altına alınmasını haklı 
çıkarmayabilir (bkz. parag. 41 ve 42). Bununla birlikte, İstinaf Mahkemesi 
kararını tanıkların anonim kalma isteklerine değil, fakat Ceza Muhakemesi 
Kanunu m. 226a’da düzenlenen tanıkların kendilerinin ve ailelerinin hayatları ve 
güvenlikleri konusundaki endişelerine dayandırdı (bkz. parag. 26). 

Aslında Temyiz Mahkemesi’nin yeniden gözden geçirilerek incelenen 
daha önceki içtihadı ve/veya değiştirilen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili 
hükümlerinin her koşulda Sözleşme ile uyum içinde bulunacağı garanti 
edilmemiştir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, bu konuda ulusal içtihat ve 
Kanuni düzenleme kendi içinde bir uygunluk içindedir. Dahası, şu anki davada, 
yeni kanunun hazırlık aşamasında ve ilgili Hollanda içtihadının oluşmasında 
Strasbourg içtihadı özellikle dikkate alınmıştır, birbirleri ile uyumlu oldukları 
varsayılmaktadır. En azından ele alınan sorunlar Strasbourg içtihadında 
mümkün olduğunca dikkate alınmıştır. 

4. Bu davada ele alınan sorunlar en sonunda benim, madde 6 fıkra 1 ve 
3-d’nin ihlal edilmediği yönünde karar vermeme yol açtı (madde 6-1, madde 6-
3-d). Davada, İstinaf Mahkemesi veya sorgu hakimi tarafından tanıkların 
Başsavcı ve müdafiin huzurunda sorgulanması, sanığın ayrı bir odada 
kovuşturmayı takip edebilmesi tercih edilebilirdi. Dava dosyasından, 
Mahkeme’den önce bu olasılığın tam olarak dikkate alındığının hiçbir şekilde 
farkına varamadım. Öyle olsa bile, bütün maddi delilleri ve şartları birlikte 
değerlendirdiğimde kanaatimce; madde 6 fıkra 1 ve 3-d) kapsamında 
savunmanın tanıklara soru sorma hakkı, savunmanın tanıkları sorgulaması ve 
değerlendirmesi konusunda uygun ve yeterli bir fırsat verilmemesinin haricinde, 
sınırlandırılmamıştır (madde 6-1, madde 6-3-d) (bkz. 15 Haziran 1992 tarihli 
Lüdi v. İsviçre kararı, Seri A. No. 238, s. 21, parag. 47). 
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Bu nedenle, İstinaf Mahkemesince karar verilen yargılama usulünün 
dengeleyici unsurlarının da göz önünde bulundurulduğu ve sorgu hakimi 
tarafından izlendiği, bu nedenle davaların adilane olduğu kanaatindeyim. Bu 
karara varırken aşağıdaki görüşlerin üzerinde önemle durmak isterim: 

a) Anonim tanıklar yargılamanın yüz yüze yüzleştirme yapılmadan 
sonuçlanmasına karşı, sadece savcı tarafından değil, İstinaf Mahkemesi’ne 
gerekçeli resmi raporlarını sunan, bağımsız ve tarafsız bir hakim tarafından da, 
savunmanın dengelenmesi amacıyla büyük dikkat gösterilerek sorgulandılar. 
Başvurucular ve müdafiileri, sorgu hakimi tarafından yapılan sorgulamayı 
duyabilecek ve kendileri soru sorabilecek durumdaydılar. Bu kapsamda, 
Komisyon tarafından da incelenmiş olduğu gibi, şu anki dava Kostovski (20 
Kasım 1989 tarihli Kostovski v. Hollanda kararı, Seri A no. 166, s. 20, parag. 
42), Windisch (27 Eylül 1990 tarihli Windisch v. Avusturya kararı, Seri A no. 
186, s. 10, parag. 27), Lüdi (s. 21, parag. 49) ve Saidi (20 Eylül 1993 tarihli 
Saidi v. Fransa kararı, Seri A no. 261-C, s. 56-57, parag. 44) kararlarından 
farklılık arz etmektedir. Mahkeme davalardaki uygulamanın örneğin, tanıkların 
ifadesinin ilk derece mahkemesi yerine bir sorgu hakimi tarafından alınarak 
sunulmasının Doorson kararında Sözleşme ile uyum içinde olduğunu kabul 
etmişti (Doorson v. Hollanda kararı, s. 471, parag. 73). 

b) İstinaf Mahkemesi, tanıkların ifadelerinin alınmasının sorgu 
hakimine havale edilmesine itiraz etmişti. Komisyon’un azınlık görüşü İstinaf 
Mahkemesi’nin ilk derece mahkemesi olduğu, tanıkların güvenilirliğini 
değerlendirme imkanından yararlanamadığı yönündeydi, aslında sorun da 
buradaydı. Kesin olmamakla beraber benim kanaatime göre; İstinaf 
Mahkemesi’nin niçin bağımsız ve tarafsız sorgu hakiminin değerlendirmesine 
bu nedenle güvenilemeyeceğine dair geçerli bir nedeni yoktu. Bu konu ile ilgili 
olarak, sorgu hakiminden önce hazırlık soruşturması safhasında sorgulama 
yapılmadı, fakat İstinaf Mahkemesi’nden önce yargılamaya ara verildiğinde, 
İstinaf Mahkemesi’ndeki yargılama usulüne uygun olarak yargılama aşaması 
düzenlendi. Mahkeme’nin, hakimin tanığı inceleme imkanının önemini 
vurguladığı Kostovski kararında, sadece tanıklardan birinin, kimliği hakkında 
bilgisi olmayan bir hakim tarafından ifadesi alınmıştı (Kostovski v. Hollanda 
kararı, s. 21, parag. 43). 

c) Sorgu hakiminden önce alınan ifadeler, sorgu hakimi tarafından 
teşhis edilmiş olan tanıklar tarafından verilen ifadelerdi. Aynı zamanda, polis 
memurları soruşturma görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş ve bu 
şartlarda alınan her bir ifade de yeminli olarak dinlenmişti (bkz. Lüdi kararı, s. 
21, parag. 49). 
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d) Sorgulamalar süresince tanıkları gözlemleyen sorgu hakimi onların 
güvenilirlikleri konusunda, savunmanın tanıkların güvenilirliklerini görsel 
açıdan test etmesi imkanından mahrum edilmesine karşı, savunmanın 
menfaatlerinin dengelendiğini belirten gerekçeli görüş bildirdi (bkz. Windisch 
kararı, s. 10-11, parag. 28-29). 

e) Sorgu hakimi, polis memurlarının anonim kalma konusundaki 
isteklerinde haklı olduklarına dair gerekçeli kararını verdi; bu mazeretler İstinaf 
Mahkemesi tarafından da haklı bulunarak kararda ifade edildi. Onların ortak 
görüşüne göre suçlamalar ve olaylar öyle gösteriyordu ki, misilleme korkusu 
asılsız değildi ve dikkate alınmaması mantıksızdı. Madde 6, tanıkların 
sorgulanması konusunda sınırsız bir hak garanti etmemektedir. Adaletin yerinde 
uygulanmasının gereklerinin sağlanmasında sadece yetkili ulusal mahkemenin 
takdir yetkisi kabul edilmemeli; madde 6 kapsamında savunmanın menfaatleri 
Sözleşme’nin diğer şartları çerçevesinde korunan tanıkların menfaatlerine karşı 
da dengelenmelidir (bkz. Doorson kararı, s. 470, parag. 70). Lüdi kararında 
Mahkeme, kolluk kuvvetlerinin ajanlarının anonimliğinin kanuna uygun olarak 
korunmasında polis yetkililerinin menfaatlerini göz önünde bulundurmasına 
rağmen, bu davada, İstinaf Mahkemesi tarafından da uygulandığı gibi, 
hayatlarının, güvenliklerinin ve ailelerinin korunmasında ajanların menfaatlerine 
büyük önem verilmesi gerekirdi (Sözleşme m. 2, 3, 5 ve 8). 

f) Savunmaya tanıkların ifadesini almak, soru sormak ve onların 
cevaplarını değerlendirmek için yeterli imkan verilmişti ve aslında bu imkanın 
geniş ölçüde kullanılmasında şikayet edilen teknik eksiklikler elverişsizdi ve 
belki önlenebilirdi; fakat, özellikle verilen ifadeler için geniş zaman ayrılması ve 
ifade kayıtlarının çözümlenmesi (detailed) usulü savunmaya önemli bir derecede 
engel oluşturmamış gibi görünüyor. 

g) İstinaf Mahkemesi, baştan duruşmada tanıklara ilave sorular 
yöneltilmesini kabul etmedi, ayrıca savunmanın, tanıkların bu yönde talepleri 
olduğunu yeterince ispatlayamadığı kanaatindeydi. Ayrıca savunma, tanıkların 
ifadelerine ve bu ifadelerin İstinaf Mahkemesi’nden önce aleni duruşmada delil 
olarak kullanılmalarına itiraz etmişti. 

h) Mahkumiyet sadece anonim tanıkların ifadelerine dayandırılmamıştı. 
Bunlar şüphesiz asıl delil olmasına rağmen, bunlara ilave olarak kimliği bilinen 
tanıkların ifadeleri, bazı teknik deliller ve telefon görüşmesinin kaydı da vardı. 
Bu bağlamda, Mahkeme’nin “genel bir kural olarak önlerindeki delili takdir 
etmenin ulusal mahkemelerin görevi olduğunu” anımsaması gerekmektedir. 
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Doorson kararında, “belirleyici derece” kriteri geliştirilmiş ve 
uygulanmıştı (Doorson v. Hollanda kararı, s. 472, parag. 76). Mahkeme bu 
kriteri; mahkumiyet kararında, anonim tanıkların verdiği ek ifadelerde, 
savunmanın kendisine soru sorma imkanına sahip olmasından önce ortadan 
kaybolan kimliği bilinen bir tanığın polise verdiği, fakat sonradan duruşma 
sırasında geri aldığı ifadede karşılaşılan durumlarda keşfetmişti (Doorson v. 
Hollanda kararı, s. 472, parag. 76, s. 458-59, parag. 34). 

Davanın tüm bu görünümlerinden dolayı ben şu karara vardım; 
başvurucunun mahkumiyetine neden olan yargılama, Mahkeme’nin önceki 
içtihadında da ifade edildiği gibi Sözleşme’nin 6. maddesi kapsamında “adil”di.  

Kararımda ifade edilmişti, affınıza sığınarak, çoğunluk kararının 
gerekçelerinin değerlendirilmesi hususunda aşağıdaki tespitleri yapmak 
istiyorum. 

5. Ben hareket noktamı, çoğunluk ve Mahkeme’nin içtihadına paralel 
olarak, delilin normal olarak aleni duruşmada ortaya konması gerektiğinden yola 
çıkarak aldım. Bu nedenle, teorik olarak İstinaf Mahkemesi’nden önce polis 
memurlarının mahkemede, eğer onların anonimliğinin korunması zorunlu ise 
fiziki görünüşleri değiştirilerek sorguya çekilmesinin tercih edilebileceğini 
düşünüyorum. Ancak, İstinaf Mahkemesi’nin bu yöndeki görüşünü de dikkate 
aldığımda bu uygulama oldukça riskli olabilir; çünkü tanıkların kimliğinin 
açıklanmasına engel olunamaz. Eğer İstinaf Mahkemesi’ne bu konuda somut 
delil verilmişse, ben bunun tercih edilmesini isterim. Diğer yandan, yargılamada 
İstinaf Mahkemesi’nin endişelerini haklı çıkaracak veya çıkarmayacak bilirkişi 
raporunun –kendime bir görev addederek, Mahkeme’de meslektaşlarımın 
uyguladığı gibi- eksikliğini duymaktayım. Bundan başka, savunmanın tanıkların 
tavırlarını gözlemleyecek ve fiziki görünüşleri değiştirilmiş şekilde görerek 
onların güvenilirliğini test edecek uygun bir pozisyonda olması düşünülebilir. 
Aslında, fiziki görünüşün etkili bir şekilde değiştirilmesi büyük ölçüde sesin, 
diksiyonun ve beden dilinin değiştirilmesi ile ilgilidir. Ulusal mahkeme genel 
olarak yargılamayı, sadece ulusal mahkemenin verdiği son kararın hukuki 
dayanaktan yoksun olması halinde kendi kararını ulusal mahkemenin yerine 
ikame edebilen Mahkememizden, daha iyi bir pozisyonda, kapsamlı ve gerçekçi 
bir mesele olarak değerlendirebilir. Mahkeme’nin bu davada Doorson kararına 
atıfta bulunarak açıkça, ulusal mahkemenin birinci derecede sorumluluğunu 
kabul ettiği anlaşılmaktadır. 

6. Aslında polis memurlarının takip sırasında ateş etmesi sonraki 
aşamada, yargılama süresince veya sonrasında, onların hayatı ve güvenliği 
ve/veya ailelerinin mutlaka tehlike içinde olduğu anlamına gelmez. Ancak, her 
iki durumda ulusal makamlar –bu davada ulusal mahkemeler- tanıkların 
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karşısında savunmanın çıkarlarının dengelenmesine biraz müsamaha 
gösterebilirlerdi (bkz. kabul edilebilirlik kriterinin uygulandığı Doorson kararı, 
s. 470, parag. 71). Benim kanaatime göre, İstinaf Mahkemesi karar konusunda 
yetkisini aşmamıştır. Şöyle ki; İstinaf Mahkeme’si tanıkların kimliğinin 
açıklanmasındaki riski ileri sürmüş ve bu onların hayatı ve güvenliği veya 
aileleri hakkındaki korkularını, tehlikeli suçların işlenmesi ve şiddet 
kullanılmasından dolayı haklı çıkarmıştır. 

İstinaf Mahkemesi’nin misilleme tehlikesini değerlendirme konusunda 
herhangi bir etkin çaba göstermede başarısız olduğu hususunda çoğunlukla aynı 
fikirde değilim. İstinaf Mahkemesi, sorgu hakiminin kararını kendi kontrolünde 
oluşturmasını sağladı. Bu kararda son başvurulan sadece ilgili polis memurları 
tarafından verilen -daha önceki bazı davalarda edinilen tecrübelere dayanan 
(kararın 17 ve 21. paragrafları)- ifadeler değildi; aynı zamanda sorgu hakimi 
kararını suçluların tehlikeliliği ve şiddet kullanmalarına dayandırdı. İstinaf 
Mahkemesi’nin ve sorgu hakiminin birlikte verdikleri ve daha sonra Temyiz 
Mahkemesince yeniden incelenen gerekçeli kararlarında belirttikleri ve 
çoğunluğun da aynı görüşte olduğu gibi (bkz. kararın 60. paragrafı), Hükümet 
bir açıklama yapmaya davet edilmemişti; kişisel kanaatime göre, Hükümet de 
bunu yapacak bir durumda değildi. 

Doorson davasında (s. 470-71, parag.71) Mahkeme, daha önceki 
kararlarını da gözönüne alarak tanıkların anonimliğinin devam etmesi için, 
onlara karşı fiili bir tehlikenin varlığının gerekli olmadığına karar vermişti. Bu 
davada, tanıkların bazılarının hırsızları takip ederken yaralandığı da dikkate 
alınmalıdır. Bir kere polislik mesleğinde dolaylı olarak belirli bir risk durumu 
var olsa bile bu, gereksiz riskler alınması anlamına gelmemelidir ve bu 
kesinlikle ailelerinin güvenliği ve hayatlarının diğerlerininkinden daha az 
korunmayı hak ettikleri anlamına gelmemektedir. Polislerin “Devletin yürütme 
organlarına genel bir bağlılık yükümlülüğü” (bkz. kararın 56. parag.) altında 
olmaları onların hayatlarının, güvenliklerinin ve ailelerinin daha az korunmayı 
hak ettikleri anlamına gelmemelidir. Bu nedenle benim çoğunlukla aynı görüşte 
olmamamın tek nedeni; bu davada kolluk kuvveti üyeleri yeralmıştır ve dava bu 
tanıkların karşısında savunmanın menfaatlerinin dengelenmesi konusunda 
Doorson davasından ayrılmaktadır. 

Şurası bir gerçek ki, son derece suçlayıcı bir ifade veren Engelen’e polis 
tarafından anonimlik verilmemişti ve yine de başvurucular tarafından herhangi 
bir zarar görmemesi bu bağlamda belirleyici olmayabilir. Polis, kimliğini 
açıklayarak kendisinin durumunda hata yapmış olabilir; fakat bu uygulama 
bundan sonraki olaylarda riskin mantıklı/makul (reasonable) bir şekilde 
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doğrudan ve geçmişe etkili olarak değerlendirilmesine yol açmamalıdır. Diğer 
bir tanığa veya kendisine yönelik tehlikeler meydana gelinceye kadar 
beklenmemesine dair ciddi endişelerini ifade eden bir tanığı suçlamak güç 
olabilir; ulusal mahkeme için değerlendirmede tek kriter tehlikenin makul kabul 
edilebilirliğidir. 

7. Ben, polislerin aleni duruşmada delil sunarken niçin özel bir görevde 
olduklarını anlayabilmiş değilim (bkz. kararın 56. parag.) çünkü bu, kanun 
tarafından emredilen genel bir vatandaşlık görevidir. Bu kabul edilse bile, 
polislerin anonim tanıklar olarak kullanılmalarına “sadece istisnai olaylarda 
başvurulmalıdır” (ibid.), diğer yandan savunmanın bakış açısına göre polislerin 
anonimliğinin daha az itirazlarla karşılaştığı iddia edilebilir; çünkü onların 
beyanları, kimliği ve soruşturma yetkisi sorgu hakimi tarafından kolayca 
denetlenebilen yeminli uzmanlarca verilen ifadelerdir. 

8. Çoğunluk “operasyonel ihtiyaçlar” polis memurlarının anonimliğinin 
korunması için yeterli gerekçe sağlar mı sorusunu da ele almalıdır. Bu kapsamda 
hazırlanan 11 Kasım 1993 tarihli Kanun’un gerekçesini referans gösteren 
Hollanda Hükümeti’nin görüşüne göre, savunma haklarının menfaati daha geniş 
kapsamlı (less far-reaching) sınırlamalarla yeterince korunabilmiştir. Ancak, 
bana göre bu sorunun şu anki davada küçük bir önemi vardır; çünkü, İstinaf 
Mahkemesi kararında, tanıkların anonimliklerini istemek için öne sürdükleri 
kendilerinin ve ailelerinin kişisel güvenliği ile ilgili delilleri “belirleyici” olarak 
dikkate aldığını ifade etmişti (bkz. kararın 26. parag.). 

9. Şu reddedilemez ki, -ve aslında reddedilmemeliydi- savunmanın, ne 
tanıkları sorgulaması, ne de normal şartlarda tanıkların kimliğini bilmesi 
ihtimali vardı. Aslında belirli soruların tanıklar tarafından cevaplandırılmaması 
ve bunun sorgu hakimi tarafından kabul edilmesi tartışılabilir; fakat, tanıkların 
aleni duruşmada fiziki görünüşleri belirli şekilde değiştirilerek sorgulamalarının 
yapılabilmesi mümkündür. Bu nedenle şu soru yöneltilebilir; acaba tanıkların 
anonimliğinin ve polisiye taktiklerin gizliliğinin korunması, savunmanın 
sorduğu bazı soruların cevaplanmasının reddedilmesi ile orantılı ve gerekli 
miydi? Halbuki, bu soru öncelikle yetkili ulusal mahkeme tarafından 
cevaplandırılmalıydı ve aslında bu soru, sorgu hakimi tarafından olumlu olarak 
cevaplandırılmıştı da ve sonrasında savunma tarafından sorgu hakiminin 
kararına İstinaf Mahkemesi’nden önce itiraz edilmişti. Kanaatimce, ne durumun 
gerektirdiği, ne de sorgu hakimi tarafından kabul edilen sınırlamalar, 
Mahkeme’nin Kostovski davasında verdiği “tanıklara soru sormak için yeterli ve 
uygun fırsat” verilmediği yönündeki kararını haklı kılmaktadır (Kostovski v. 
Hollanda kararı, s. 20, parag. 41). Bu nedenle, savunmanın önündeki engeller, 
yargılama makamlarınca izlenen yargılama usulleriyle yeterince dengelenmiştir 
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(bkz. daha önce belirtilen Kostovski kararı, s. 21, parag. 43 ve Doorson kararı, s. 
472, parag. 76). 

10. Son olarak, anonim tanıkların ifadeleri delillerin önemli bir 
bölümünü oluşturmasına rağmen, mahkumiyetlerin “sadece” bu ifadelere 
dayandırıldığı söylenemez. Çoğunluğun kabul ettiği gibi, mahkumiyetlerin 
“belirleyici bir derecede” bu ifadelere dayandırıldığı da(kararın 63. parag) 
söylenemez. Mahkeme oturumunda Komisyon Temsilcisi tarafından ifade 
edilen görüşü paylaşıyorum. Doorson kararında (s. 472, parag. 76) kabul edilen 
bu kriteri bu davada uygulamak oldukça zor; çünkü, eğer anonim tanıkların 
şahitliği ulusal mahkeme tarafından delil olarak kullanılırsa bu süreklilik arz 
edecektir; zira, ulusal mahkeme bunu delilin “belirleyici” bir parçası olarak 
değerlendirerek, delili eksiksiz veya en azından elverişli hale getirmektedir. 
Aslında, Mahkeme’nin kararında “genel olarak önlerindeki delili takdir etmenin 
ulusal mahkemelerin görevi olduğu kuralı” (bkz. kararın 50.parag.) geçerli 
olmalıdır. Ayrıca, daha önce de ifade edildiği gibi (bkz. parag. 4 (h) yukarıda), 
bu bakımdan davanın esası aslında Doorson davasından farklılık gösteriyor gibi 
görünmemektedir.  
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