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Başlarken... 

Dünyadan ve Türkiye'den 

güncel hukuki gelişme ve 

haberlere yer verdiğimiz 

Hukuk Bültenimizin Ocak 

sayısını sizlerle paylaş-

maktan mutluluk duyuyo-

ruz.  

Bültenimizde yer alan içe-

rik yalnızca bilgi  verme 

amaçlı olup, konulara 

ilişkin detaylı bilgiler için 

bizimle irtibata geçmeniz-

den memnuniyet duyaca-

ğız. 

Şubat sayımızda buluşmak 

dileğiyle... 

 

Editörler: 

Duygu Kesler  

Ayşecan Mantarcı 

Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe Ve Uygu-
lanma Usulü 
 
İstinabe, görülmekte olan bir davada, davaya 
bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin kendi 
yargı çevresi dışında yapılması gereken bir işlem 
için yargı çevresi içinde o işlemin yapılacağı 
mahkemeden hukukî yardım istemesidir. İstinabe 
aynı ülke içerisinde farklı şehirlerarasında uygula-
nabileceği gibi ülkeler arasında da kullanılan bir 
yöntemdir. (Sayfa 2) 

 
Sporda Şiddet Ve Elektronik Bilet Uygulaması 
 
 
2011 yılının Nisan ayında Resmi Gazete’de ya-
yınlanarak yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda 
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 
ile birlikte elektronik bilet uygulaması devreye 
girmiş ve birçok sorun karşımıza çıkmıştır. Önce-
likle sporda şiddet olaylarının azaltılması amaç-
lansa da ne yazık ki bu konuda başarılı olunama-
mıştır. (Sayfa 8)  

 
Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu  
 
Bankacılık Sektörü açısından KVKK büyük 
önem taşımaktadır. Zira bankalar birçok sayıda 
kişisel veriyi işlemekte ve bünyesinde barındır-
maktadır. Bankaların ekonomik faaliyetleri fonla-
ma fonksiyonunun önemi ve kapsamı düşünüldü-
ğünde kişisel verilerin korunması konusundaki 
düzenlemelerin sağlayacağı fayda oldukça büyük 
olacaktır.  (Sayfa 10) 

Belirli Meblağı Aşan Hukuki İşlemlerin  
Senetle İspat Kuralı Ve İstisnaları 
 
Yalan yere tanıklık tehlikesi, senetle ispat zorun-
luluğu kuralının getirilmesindeki ana nedenlerden 
bir tanesidir. Çünkü bir tanığın, yalan söylemese 
bile, tanık ettiği olayın her noktasını iyi gördüğü 
ve aradan geçen zamanda bunları unutmadığı 
veya unuttuklarını aklında tamamlamadığı veya 
tarafların tesiri altında kalmadığı mutlak değildir. 
(Sayfa 4)  
 

Mesafeli Sözleşmeler Ve Tüketicilerin Bu Söz-
leşmeler Kapsamında Korunması 
 
Teknolojik gelişmelerin inanılmaz bir hız kazan-
dığı günümüzde, geleneksel satış yöntemleri 
yerlerini yeni yöntemlere bırakmıştır. Mesafeli 
sözleşmeler de, artık yüz yüze iletişim kurulması-
na ihtiyaç kalmadan tüketicilerle satıcılar/
sağlayıcılar arasında sözleşme kurulmasına ola-
nak sağlar. (Sayfa 13) 

Boşanma Davasının Ayrılık Kararı İle Sonuç-
lanması 
 
Açılan dava sadece boşanma olsa da, hakim resen 
araştırma ilkesi kapsamında, tarafların ortak haya-
tı yeniden kurma olasılığını görür ve ayrılık kararı 
verebilir. aile kurmanın zor süreçlerle beraber 
gerçekleştiğini göz önünde bulunduran kanun 
koyucu, eşlerin barışması yönünde bir ihtimalin 
bulunması takdirinde hakime ayrılık kararına 
hükmetme yetkisi vermektedir. (Sayfa  15) 

Anonim Şirketler Genel Kurulunda Gündeme 
Bağlılık İlkesi  Ve Yasal İstisnaları 
 
Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin 
veya temsilcilerinin usulüne uygun çağrı üzerine 
belirli bir gündemi görüşmek ve karara bağlamak 
için bir araya gelmesinden oluşan, ortaklığın karar 
ve irade organıdır. Pay sahiplerinin şirket işlerine 
ilişkin haklarını kullanabilmeleri, bütün pay sa-
hiplerinin katılımına açık olan bu genel kurul 
toplantılarına katılarak oy kullanmaları ile müm-
kündür. (Sayfa  17) 

Güncel Haberler 

Anayasa Mahkemesi Basın Açıklamasına Katılımdan 
Dolayı Disiplin Cezası Verilen Öğretmenin Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edil-
diğine Karar Verdi (Sayfa 9) 

 

Anayasa Mahkemesi Banka Yöneticisi Hakkındaki 
Ceza Soruşturmasında Eşinin Mal Varlığına Elkoyma 
Tedbiri Uygulanmasının Mülkiyet Hakkını İhlal Etme-
diğine Karar Verdi (Sayfa 12) 

 

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandı-
rılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Yasalaştı (Sayfa 12) 
 

Tapuda İpotek Tesisi Ve Rehinler Arasında 
Sıra Düzeni 
 
İpotek, mevcut veya doğacak herhangi bir alacak 
için taşınmaz malın güvence altına alınması, bir 
alacağın teminatı olarak taşınmazın teminat göste-
rilmesidir. Bir taşınmaz üzerinde, rehin tesisi için 
taşınmazın tapuya kayıtlı olması zorunludur. 
Kanundaki istisnalar dışında ipotek ancak tescille 
doğar. (Sayfa 20) 

http://www.ozgunlaw.com/tr-TR/VCard/duygu-kesler-73.html
http://www.ozgunlaw.com/tr-TR/VCard/aysecan-mantarci-68.html
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İstinabe, görülmekte olan bir davada, 
davaya bakmakla görevli ve yetkili mahke-
menin kendi yargı çevresi dışında yapılma-
sı gereken bir işlem için yargı çevresi için-
de o işlemin yapılacağı mahkemeden hu-
kukî yardım istemesidir. İstinabe aynı ülke 
içerisinde farklı şehirlerarasında uygulana-
bileceği gibi ülkeler arasında da kullanılan 
bir yöntemdir. 
 
İç hukukta istinabe, ülke içindeki mahke-
meler arasında gerçekleşen bir yardımlaş-
ma yöntemidir. Farklı ülkelerde bulunan 
mahkemeler arasındaki adlî yardımlaşma-
yı ifade etmek üzere milletlerarası istina-
be kavramı kullanılmaktadır. 
 
Bir devletin çeşitli yerleri arasında bulu-
nan mahkemeler birbirinden istinabe 
talep ettiği takdirde, istinabe talep edilen 
mahkeme bu talebi yerine getirmek zo-
rundadır. Fakat ayrı kanun ve egemenliğe 
tâbi çeşitli devlet mahkemeleri arasında 
istinabenin kabulü zorunlu olmayıp; tale-
bin kabulü istinabe talep edilen devlet 
makamlarının iradesine bağlıdır. 
 
Milletlerarası istinabede bir ülke mahke-
mesi tarafından yabancı ülke mahkeme-
sinden talep edilen işlemler işlemin yapıl-
dığı ülke mahkemesinin usul kurallarına 
tabidir. Milletlerarası istinabe üç farklı 
şekilde yapılmakta olup;  
 
1. Ülkeler arası akdedilen sözleşme 
 
2. İstinabenin iç hukuk kuralı ile zorunlu 
kılınması 
3. Karşılıklılık 
 
Birçok devlet, delil temininin önemini 
dikkate alarak çalışmalar yapmış, ikili söz-
leşmeler imzalamış ve çok taraflı sözleş-

melere taraf olmuşlardır. Yabancı bir dev-
let mahkemesinden istinabe talebinde 
bulunulacağı zaman, o ülke ile aramızda 
bu konularda sadece iki taraflı sözleşme 
varsa, bu sözleşme hükümlerinin incelen-
mesi ve sözleşmede belirtilen usullere 
göre hareket edilmesi gerekmektedir.  
 
Bu kapsamda, yabancı devletlerden istina-
be talep edilmesi halinde; öncelikle o 
devlet ile Türkiye arasında iki taraflı veya 
çok taraflı sözleşme olup olmadığına bakıl-
maktadır. İkili veya çok taraflı bir sözleş-
menin varlığı halinde, istinabe, ilgili söz-
leşme hükümlerine dayalı olarak gerçek-
leştirilmekte olup; Türkiye bu konuda 
birçok devletle ikili sözleşmeler imzalamış 
ve bir de çok taraflı sözleşme akdetmiştir. 
1954 La Haye Sözleşmesi milletlerarası 
istinabe alanında önemli bir sözleşme 
niteliğindedir.                                                                                                                                                                                                                                              
 
İstinabenin Uygulanma Usulü  
 
İstinabenin uygulanma usulü iki şekilde 
yapılmakta olup; bunlardan birincisi; ya-
bancı üye devlet makamlarının istinabe 
edilmesidir.  
 
Diğeri ise; davaya bakmakta olan hakimin 
delilin bulunduğu diğer üye devlet ülkesi-
ne gidip, delilleri bu ülkede, bizzat kendi 
huzurunda ikame ettirmesidir.  
 
Milletlerarası istinabe, genel olarak tanık 
dinlenmesi, davalıya yemin ettirilmesi ve 
isticvabı doğrudan veya bilirkişi marifetiy-
le hesap veya belge incelenmesi, bazı 
delillerin araştırılması gibi konuları içer-
mektedir. 
 
1954 tarihli Lahey Usul Sözleşmesinin 8. 
Maddesinde; 

 “Hukukî ve ticarî konuda her akit devle-
tin adlî makamı kendi kanunlarının hü-
kümleri gereğince diğer akit devletteki 
yetkili bir makamdan o makamın yetkile-
ri dahilinde, bir soruşturmanın icrasını 
veya diğer adlî bir işlemin yapılmasını 
istinabe yolu ile isteyebilir” şeklinde 
hüküm altına alınmıştır. 
 
İlgili maddede istinabe alanı oldukça 
geniş kapsamlı tutulmuş olup; görülmek-
te olan bir dava sırasında yapılması gere-
ken bazı işlemlerin mahkemenin yargı 
alanı dışında kalması yani fiilî veya hu-
kukî engeller sebebiyle davaya bakan 
mahkeme tarafından yapılamaması ve 
yabancı ülke mahkemesinden bu işlemin 
yapılmasının istenmesi, istinabeyi ifade 
etmektedir.  
 
Sözleşmeye göre, taraf olan her ülke 
istinabe işlerine bakmakla görevli bir 
merkezi makam tayin etmektedir. Ülke-
miz açısından merkezi makam, Adalet 
Bakanlığı Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişki-
ler Genel Müdürlüğü’dür. Buna göre 
Türk mahkemesinin milletlerarası istina-
beye ilişkin bir talebi öncelikle Uluslara-
rası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdür-
lüğü’ne gelecek, oradan ilgili ülkede 
mevcut konsolosluğumuz vasıtasıyla o 
ülkenin milletlerarası istinabe işleri için 
tayin edilen merkezî makama ulaştırıla-
caktır.  
 
İstinabe Evrakının Hazırlanmasında 
Dikkat Edilecek Hususlar 
 
1954 tarihli La Haye Sözleşmesi ile isti-
nabe evraklarının şekline ilişkin herhangi 
bir düzenlemeye yer verilmemiş olup; 
istinabe evrakının şekline ilişkin olarak 
sözleşmenin taraflara serbesti tanın-     » 

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA İSTİNABE VE UYGULANMA USULÜ 
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SAYFA 3 HUKUK BÜLTENİ  SAYI 18  

mıştır. 
 
Ancak, La Haye Sözleşmesi’nin 10. 
Maddesi kapsamında istinabe talebi-
ne istinabe edilen makamın dilinde 
yazılmış olacak ve istinabe eden Dev-
letin yeminli tercümanı tarafından 
tasdik edilmiş tercümesinin eklenme-
si gerekmektedir. Ayrıca, istinabe 
evrakına eklenecek olan belgeler üç 
takım halinde hazırlanarak Adalet 
Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderi-
lir. 
 
İstinabe Talebinin Yerine Getirilmesi 
 
Sözleşmenin 11. maddesi istinabe 
talebinin yerine getirilmesi ile ilgili 
hükümler getirmektedir. Bu madde-
nin 1. fıkrasına göre, kendisine istina-
be evrakı iletilen adlî makam bu isti-
nabeyi sanki kendi ülkesindeki adlî 
makamın istinabe talebi gibi yerine 
getirecektir. Yani bu adlî merci istina-
beyi yerine getirirken gerektiğinde 
kendi kanunlarına göre kullanma 
imkanına sahip olduğu zor tedbirleri-
ne başvurabilecek, örneğin tanığı 
zorla çağırabilecektir. 
 
Yine aynı maddenin 2. fıkrası istina-
benin yerine getirilmesi sırasında, 
tarafların hazır bulunmasını sağlayıcı 
işlemlere ilişkindir. İstinabe talebinde 
belirtilen işlemler yapılırken taraflar 
da hazır bulunmak isteyebilirler. Eğer 
taraflar bu şekilde bir talepte bulun-
muşlarsa istinabe talebine, talebi 
yerine getiren adlî makamın istinabe 
talebinin yerine getirileceği gün, saat 
ve yeri bildirmesi gerekir. 
 
Uygulamada UHDİGM tarafından 
yerine getirilmek üzere, adlî makam-
larca iletilen istinabe taleplerinde bu 
şeklide bir işlem bulunduğunda du-
rum yabancı adlî makamlara iletile-
rek, istinabe talebi yerine getirilme-
den önce yerine getirileceği gün, saat 
ve yerin bildirilmesi istenebilmekte 
ve yabancı adlî makam tarafından 
bildirilen makul süre ve yer, vakit 
geçirmeksizin yerel adlî makamlara 
iletilerek tarafların istinabe talebinin 
yerine getirilmesi sırasında ilgili ya-
bancı adlî makam önünde hazır bu-
lunmaları sağlanmaktadır. 
 
İstinabe Talebinin Reddi Halleri 
 
İstinabe talebinin reddi sebepleri 3 
başlık altında incelenebilir. Şöyle ki;  

 
1.Devletler Hukukundan Doğan Red 
Sebepleri  
 
2.Sözleşmelerden Doğan Red Sebep-
leri  
 
3. Şekli Noksanlıklardan Doğan Red 
Sebepleri 
 
Sözleşmesinin 11. maddesinin son 
fıkrasında istinabe talebinin reddedi-
lebileceği haller 3 bent halinde sıra-
lanmış olup;  
1. Vesikanın haklılığı tespit edilmediği 
yani istinabe evrakında yer alan bel-
gelerin gerçek olduğunda tereddüde 
düşülmesi hali 
2. İstinabenin yerine getirilmesinin o 
ülkenin adlî makamlarının yetkileri 
dışında bulunması hali 
3. İstinabe talebinde bulunulan ülke, 
bu talebin yerine getirilmesini, ege-
menlik ve güvenliğini tehlikeye düşü-
recek bir hal olarak görmekte ise, 
istinabe talebini reddedebilir. 
 
İstinabenin Dili  
 
Sözleşmenin 10. maddesi gereğince 
taraflar arasında bir anlaşma bulun-
madığı takdirde, istinabeler müra-
caat/istinabe edilen devletin dilinde 
yazılacak yahut bu dile çevrilmiş ola-
caktır. 
 
İstinabe Masrafları 
 
La Haye Sözleşmesinin 16. maddesi 
masraflara ilişkin olup; genel kural, 
istinabenin yerine getirilmesi için bir 
masraf talep edilmemesidir.  
 
Ancak aksine bir sözleşme yoksa isti-
nabe talep edilen devlet, istinabe 
talep eden devletten bazı masraflarını 
isteyebilir. Talep edilebilecek olan bu 
masraflar, tanıklara ve bilirkişilere 
ödenecek ücret isteğiyle, gelmeyen 
tanığın zorla getirilmesi için yapılan 
masraflar ve istinabeden özel bir 
usulü göre yapılmasının istenmiş 
olması halinde, yapılan masraflardır. 
 
Sonuç olarak ; Mahkemeler kural 
olarak bulundukları ülkenin dışında 
yargısal işlem yapamayacakları için 
bu işlemleri gerçekleştirmek için ya-
bancı ülkelerde bulunan mahkeme-
lerden yardım talep etmek zorunda-
dırlar. Buna milletlerarası usul huku-
kunda milletlerarası istinabe denil-
mekte olup; milletlerarası istinabe 

karşılıklı adli yardımlaşma çerçevesinde 
yapılmaktadır. 
 

Detay Bilgi İçin; 
Avukat   

İpek Öztaş 
ipek@ozgunlaw.com 

 
 
 
Kaynakça:  
 
1. BELGESAY, Mustafa Reşit: Devletler 
Hususi Hukukunda Adlîye, İstanbul 1937 
(BELGESAY, Adlîye), s. 193 
 
2. Birçok ikili adlî yardımlaşma sözleşmesi-
nin isminden de anlaşılacağı üzere, bu 
sözleşmelerde, sadece hukukî konularda 
değil, cezaî konularda da adlî yardımlaş-
maya yer verilmiştir. Türkiye’nin taraf 
olduğu iki taraflı ve çok taraflı Suçluların 
Geri Verilmesi, Hükümlülerin Nakli ve 
Cezai Konularda adlî Yardımlaşma Sözleş-
meleri için bkz. BAKAY, İlhan: Türkiye’nin 
Taraf Olduğu İkili ve Çok Taraflı Konsolos-
luk Özel Hukuk, Suçluların Geri Verilmesi 
ve Ceza İşlerinde Adlî Yardımlaşma Sözleş-
meleri ile Uluslar arası Kişi Halleri Sözleş-
meleri, Dışişleri Bakanlığı Akademi Yayın-
ları, Ankara 1975, s. 24 vd. Ayrıca bkz. 
Adalet Bakanlığı UHDİGM’nin Ceza İşlem-
lerinde Adlî Yardımlaşma Kuralları Hakkın-
da Genelgesi. 
 
3.  GÜLTEKİN, s. 170. 
 
4.  Toker, Ali Gümrah Milletlerarası Özel 
Hukukta İstinabe, Adalet Yayınları 
 
5. Doç.Dr. Ruhi, Ahmet Cemal, Milletlera-
rası Usul Hukukunda Adli Yardım, Tebligat 
ve İstinabe 
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Hem doktrinde hem uygulamada senet, 
hukuki işlemlerin, ispatında en değerli 
delil olarak görülmüş, tanığın hem bilinçli 
hem de bilinçsiz olarak gerçeğe aykırı bir 
delil ortaya koyabileceği düşünülmüştür. 
Delillerle ilgili iki sistem öngörülmüştür. 
Birincisi yargılamada kullanılacak delillerin 
tek tek sayıldığı ve kanunda sayılanlardan 
başka delillerin kullanılamadığı kanuni 
delil sistemi, diğeri ise, sistem içerisinde 
deliller belirtilmiş olsa da, deliller konu-
sunda bir sınırlama yapılmamış olan ser-
best delil sistemidir. 
 
Türkiye serbest delil sistemini kabul etmiş 
ancak çeşitli nedenlerle senetle ispat ku-
ralı düzenlenmiş ve serbest delil sistemini 
önemli ölçüde sınırlamıştır. Senetle ispat 
kuralının istisnaları ile ise,  senetle ispat 
kuralını, usul hukukun gerçeğe ulaşma 
amacını gerçekleştirmesini engelleme 
ihtimali önlenmeye çalışılmış ve senetle 
ispat kuralı yumuşatılmıştır.  
 
Senetle ispat kuralının ortaya çıkmasına 
zemin hazırlayan sebeplerin değerlendiril-
mesi, kanun koyucunun tanık delilini sınır-
lamaya götüren gerekçelerinin daha iyi 
anlaşılması bakımından önemlidir. 
 
Tanıklığın, güvenilir bir delil olmadığı yo-
lundaki anlayış, tarafları yalan tanıklık 
tehlikelerinden korumak amacı, bazı hu-
susların kesin delillerle ispatlanması zo-
runluluğunun, diğer bir ifade ile tanık ile 
ispatlanamayacağı kuralının düzenlenme-
sine yol açmıştır. 
 
Yalan yere tanıklık tehlikesi, senetle ispat 
zorunluluğu kuralının getirilmesindeki ana 
nedenlerden bir tanesidir. Çünkü bir tanı-

ğın, yalan söylemese bile, tanık ettiği ola-
yın her noktasını iyi gördüğü ve aradan 
geçen zamanda bunları unutmadığı veya 
unuttuklarını aklında tamamlamadığı veya 
tarafların tesiri altında kalmadığı mutlak 
değildir. 
 
Kuralın konulma gerekçelerinden bir diğe-
ri ise mahkemelerin işini kolaylaştırmak ve 
yargılamayı hızlandırmaktır. Senet, belge-
lediği işlemleri basit olarak belirttiği için 
uyuşmazlıkları önlemekte, mahkemelerin 
işini azaltmakta ve böylece yargılama 
masrafları da azalmaktadır.  
 
Kanunda ispat sınırı olarak gösterilen tuta-
rın üzerinde olan hukuki işlemler ve sene-
de karşı olan iddialar kural olarak yalnızca 
delil ile ispat edilebilir. 
 
Kuru, senetle ispat zorunluluğu yerine  
“kesin delille ispat zorunluluğu” , tanıkla 
ispat yasağı yerine ise “ takdiri delillerle 
ispat yasağı” denilmesinin daha doğru 
olacağı görüşündedir. Zira, senetle ispatı 
zorunlu olan bir hukuki işlem, başka kesin 
delillerle ispat edilebileceği gibi, tanıkla 
ispatı yasak olan bir hukuki işlem de diğer 
takdiri delillerle ispat edilemez. 
 
Senetle ispat zorunluluğunu düzenleyen 
kurallar, kamu düzeni düşüncesine hizmet 
etmek amacıyla konulmuş değildir. Yargı-
tay’ın 18.03.1959 tarihli İçtihadı Birleştir-
me Kararı, HMK m.193’de delil sözleşme-
lerine yer verilmiş olması, senede bağlan-
ması gelenek olmayan hallerde tanık din-
lenilmesine imkân tanınması ve delil baş-
langıcı halinde tanık dinlenilebilmesi ne-
deniyle, senetle ispat kuralı kamu düzeni-
ne dair değildir. 

HMK m.200, kanundaki ispat sınırından 
fazla olan hukuki işlemlerinin senetle ispat 
zorunluluğunu düzenlemiştir. Anılan hük-
me göre bir hakkın doğumu, düşürülmesi, 
devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelen-
mesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hu-
kuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki mik-
tar veya değerleri iki bin beş yüz Türk 
Lirasını geçtiği takdirde, senetle ispat 
olunması gerekir. 
 
İlgili maddede düzenlendiği gibi, hukuki 
işlemin miktar ve değerinin m.200/1’deki 
sınırı geçip geçmediği, hukuki işlemin 
yapıldığı duruma göre değerlendirilir. Bu 
hukuki işlemlerin miktar veya değerleri, 
sonradan, ödeme veya borçtan kurtarma 
gibi bir nedenle 2.500 TL’den aşağı düşse 
bile işlemin yapıldığı zaman miktarın belir-
lenmesinde esas  alınacağından senetle 
ispat kuralı o işlem için uygulanmaya de-
vam eder.  
 
Madde 200/1 hükmündeki meblağdan 
fazla bir alacağın, 200/1 hükmündeki 
meblağdan az bir bölümünün dava edil-
mesi ( kısmi dava) halinde, dava edilen 
alacak, m.200/1 hükmündeki meblağdan 
az olduğu halde, senet ile ispat edilmeli-
dir, tanıkla ispat edilemez. Aynı şekilde, 
aslı m. 200/1 hükmündeki tutardan fazla 
olan bir alacağın ödenmesinde, ödendiği 
ileri sürülen para 200/1 tutarından az olsa 
bile, bu ödemenin senetle ispatı gerekir. 
 
Senetle ispat kuralı sadece hukuki işlemler 
için getirilmiştir. Buna karşı hukuki fiiller 
tanıkla ispat edilebilir. Örneğin bir hizmet 
sözleşmesinde, işçi edimi olan işi gördüğü-
nü her türlü delille ispat edebilirken, işve-
ren ödemeyi senetle ispat etmelidir.      »    

BELİRLİ MEBLAĞI AŞAN HUKUKİ İŞLEMLERİN  
SENETLE İSPAT KURALI VE İSTİSNALARI 
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Senetle ispat kuralı, hukuki işlemlerin 
tarafları için geçerli olup, taraflar 
dışındaki üçüncü kişiler, tarafların 
yapmış oldukları hukuki işlemi tanık 
dahil her türlü işlemle kanıtlayabilir-
ler.  
 
Senede karşı tanıkla ispat yasağının 
üçüncü kişilere uygulanmamasının 
sebebi, senedin tarafı olmayan üçün-
cü kişiler, senette taraf olmadıkların-
dan, senede karşı olan bir iddia (def’i) 
için senedin taraflarından senet al-
mak imkanından yoksundurlar. Bu 
nedenle, üçüncü kişiler taraf olmadık-
ları bir senede karşı olan iddialarını 
tanıkla ispat edebilirler. 
 
Yukarıda da değinildiği gibi, senetle 
ispat kuralı kamu düzenine ilişkin 
olmayıp, bu kuralın çok sayıda istisna-
sı bulunmaktadır.  Senetle ispat kura-
lının maddi gerçeğe ulaşılmasına 
engel olmasının önüne geçilmesini 
sağlamak amacıyla, bu kurala istisna-
lar getirilmiş ve kural yumuşatılmıştır. 
 
Senet alınmasının imkansız olduğu 
bazı hallerde, değeri m.200/1 hük-
mündeki tutardan fazla olan hukuki 
işlemlerin tanıkla ispat edilebileceği 
kabul edilmiştir. Senet alınmasındaki 
bu imkansızlık maddi veya manevi bir 
imkansızlık olabilir.  İstisnaların orta-
ya çıkmasında, senet düzenlenmeden 
önce mevcut olan maddi veya manevi 
imkansızlık etkili olduğu gibi, senet 
düzenlendikten sonra ortaya çıkan 
imkansızlıklar da etkili olabilir. 
 
Kanun, senet alınmasında imkansızlık 
olduğu için, tanıkla ispatın mümkün 
olduğu istisnai halleri sınırlı olarak 
saymıştır. Kanunda sayılan haller 
dışındaki haller istisna olarak kabul 
edilemez.   
 
Yakın Akrabalar Arasındaki Hukuki 
İşlemler ( HMK m.203/ 1-a) 
 
HMK m.203/1-a’ da yazılı olan yakın 
hısımlar arasında hukuki işlemler 
tanıkla ispat edilebilir. Bu istisna, ilgili 
hükümde yazılı olan hısımlar arasında 
senet alınması manevi bakımdan 
imkansız bulunduğu için kabul edil-
miştir.  
 
Zira eğer, sayılan hısımlar arasındaki 
bir hukuki işlemin senette tespit edil-
mesi taraflardan birisince talep edilir-
se,  bu kimseler arasında, var olduğu 

kabul edilen sosyal bağların ve güven 
ilişkisinin zayıflaması söz konusu ola-
bilir.  
HMK m.203/1-a’da yazılı yakın hısım-
lar arasında manevi imkansızlık, ka-
nunla varsayılmıştır. Bu nedenle, ilgili 
maddede sayılan yakın hısımlar ara-
sındaki hukuki işlemlerin tanıkla ispat 
edilebilmesi için, manevi imkansızlı-
ğın iddia ve ispat edilmesine gerek 
yoktur. 
 
HMK m. 203/1-a’ da,  istisna kapsa-
mında yer alan yakın akrabalar “ Alt-
soy ve üstsoy, kardeşler, eşler, kayın-
baba, kaynana ile gelin ve damat” 
olarak tahdidi olarak sayılmıştır. Ka-
nunda sayılan akrabalar sınırlı olup, 
bunlar kıyas veya yorum yoluyla arttı-
rılamaz. 
 
İlgili maddede sayılı yakın hısımlar 
arasındaki bir hukuki işlem senet ile 
ispat edilmek istenir ve fakat bu se-
nedin sahte veya geçersiz olduğu 
anlaşılır ve bu nedenle senetle ispat 
edilemez ise, artık o hukuki işlem 
tanıkla da ispat edilemez.  
 
Çünkü, davacı, o hukuki işlem ile hak-
kında senet düzenlendiğini bildirmek-
le, kendisi ile davalı arasında senet 
alınması bakımından manevi bir im-
kansızlığın bulunmadığını kabul etmiş 
demektir. 
 
Yargıtay’a göre, HMK m. 203/1-a da 
sayılan hısımlar, birlikte ortak bir 
işlemde biri borçlu ve diğeri de kefil 
sıfatıyla sözleşmeye imza koyacak 
olurlarsa, bunların ileride delil oluş-
turmak maksadıyla ve kanunun kas-
tetmiş olduğu biçimi ile senet tanzim 
etmiş olmalarından söz etmek müm-
kün değildir.( HGK 14.06.2006 Tarih 
2006/13 Esas, 2006/ 354 Karar) 
 
Boşanmış eşlerin evlilik birliğinin 
devam ettiği süre içinde yaptıkları 
hukuki işlemler de her tülü delille 
ispat olunabilir. Evlilik birliği mahke-
me kararıyla sona ermedikçe eşler 
arasındaki dargınlık ya da ayrı yaşam 
da tanıkla ispata engel değildir.  Ta-
raflar sonradan boşanmış olsalar bile, 
evlilik sırasında yaptıkları hukuki iş-
lemleri tanıkla ispat edebilirler.    
 
Evlat edinme halinde, baba veya an-
ne ile evlat edinilen kimse arasındaki 
hukuki işlemin istisnanın kapsamına 
girip girmediği tartışmalıdır. 1086 

sayılı HUMK’da olduğu gibi 6100 sayılı 
HMK’da da evlatlık  m.203/1-a hükmünde 
sayılmamıştır.  
 
Yukarıda açıklandığı üzere ilgili tahdidi 
olarak ilgili akrabalar sayıldığı için, evlatlık 
hükmün kapsamı dışında kalmaktadır. 
Evlatlık ile evlat edinen arasında her ne 
kadar kan hısımlığı söz konusu olmasa da 
aralarındaki hukuki işlemin senede bağlan-
masının manevi olarak imkansız olduğu ve  
HMK m.203/1-b hükmü gereğince senetle 
ispat kuralının istisnası olduğu söylenebi-
lir. 
 
 Yargıtay evlat ile evlat edinilen arasındaki 
hukuki işlemlerin m. 203/1-a ( HUMK 
293/1)’ e göre tanıkla ispat edilemeyeceği-
ne karar vermiştir (3. HD. 29.09.1951 T. 
1951/12967 Esas, 1951/9675 Karar).  
 
Kuru, evlat edinen ile evlatlık arasındaki 
ilişkinin usul-fürü ilişkisine çok benzediği, 
bir çok kanun hükmünde evlat edinen ile 
evlatlık arasındaki ilişki usul-fürü ilişkisi 
gibi sayıldığı için,  HMK m 203/1-a hükmü-
nün bu kadar dar yorumlanmaması gerek-
tiğini belirtmiştir.  
 
Senede Bağlanması Gelenek Olmayan 
Hukuki İşlemler  ( HMK m.203/ 1-b) 
 
İşin niteliğine ve iki tarafın durumlarına 
göre, senede bağlanmaması teammül 
olarak yerleşmiş bulunan hukuki işlemler 
tanıkla ispat edilebilir. Burada senet alın-
masında manevi imkansızlık olduğu için, 
tanıkla ispata izin verilmiştir. 
 
Hukuki işlemin, senede bağlanmaması 
hususunda bir teamülün varlığının kabulü 
için, senede bağlanmamanın devamlı ola-
rak adet haline gelmiş olması, zaman için-
de herkesçe uyulmak suretiyle kararlı bir 
nitelik kazanmış olması, kamuoyu tarafın-
dan da bu teamüle inanılmış olması gereği 
kabul edilmektedir.  
 
HMK m. 200/1-b hükmünün uygulama 
alanı ile ilgili, köylüler arasında yapılan 
bazı hukuki işlemler,  nişan hediyelerinin 
geri verilmesi davasında verilen hediyeler, 
amca ile yeğen arasındaki hukuki işlemler, 
dostlar arasındaki borç ilişkisi örnek olarak 
gösterilebilir.  
 
HMK m.203/1-b hükmünün uygulama 
alanı, özellikle ticari işlemlerde daha ge-
niştir. Ticari geleneğe ve iki tarafın duru-
muna göre senede bağlanması veya ticari 
defterlere geçirilmesi usulden olmayan 
ticari işlemler tanıkla ispat edilebilir.        » 
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Senet Alınması Mümkün Olmayan Haller-
de Yapılan Hukuki İşlemler ( HMK m.203/ 
1-c) 

HMK m.203/1-c hükmüne göre, “ Yangın, 
deniz kazası, deprem gibi senet alınmasın-
da imkansızlık veya olağanüstü güçlük 
bulunan hallerde yapılan işlemler” senetle 
ispat zorunluluğunun istisnası teşkil eder. 
Senetle ispat kuralının bu istisnası, maddi 
imkansızlıktan kaynaklanmaktadır. Bu 
durumda ortada bir senet yoktur ve mad-
di imkansızlık sırasında yapılan bu hukuki 
işlemin bu maddi imkansızlık sebebiyle 
senede bağlanamaması durumu söz konu-
sudur. Burada davacı,  bir hukuki işlemi 
tanıkla ispat edebilmek için, önce bir afe-
tin meydana geldiğini, sonra da hukuki 
işlemi bu afetin zorunlu bir sonucu olarak 
yaptığını ispat etmekle yükümlüdür. 

Kanun metninde sayılan haller tahdidi 
olmayıp, kanunda sayılan hallere benzer 
olaylar bu maddenin kapsamına dahil 
edilebilir.  

Hukuki İşlemlerdeki İrade Bozukluğu 
veya Aşırı Yararlanma İddiaları ( HMK 
m.203/ 1-ç) 

Hukuki işlemlerde hata, hile, cebir ve ik-
rah iddiaları ile aşırı yararlanma hali; hu-
kuki işlemin konusunun miktar veya değe-
rine bakılmaksızın, tanıkla ispat edilebilir. 
Çünkü hata, hile, gabin ve ikrah iddiaları-
nın senede bağlanmasında maddi imkan-
sızlık olduğu için, bu iddiaların tanıkla 
ispat edilmesi doğaldır. Hata, hile, ikrah ve 
gabin sebebiyle tanık dinlenebilmesi için 
bu iddiaların varlığını ortaya koyan makul, 
objektif sebepler ileri sürüldükten sonra 
tanıkla ispata imkan verilmelidir.  

Hukuki İşlemlere ve Senetlere Karşı 
Üçüncü Kişilerin Muvazaa İddiaları ( HMK 
m.203/ 1-d) 

 Senedin veya hukuki işlemin tarafı olma-
yanlar için senetle ispat kuralı geçerli de-
ğildir. Muvazaa iddiasında bulunan üçün-
cü kişi, işlemin dışında kaldığından, esasen 
taraflardan bu konuda kural olarak bir 
belge alması da mümkün değildir. İki taraf 
arasında yapılan muvazaalı işlemden zarar 
gören üçüncü kişi, kendi aleyhine kullanı-
lan hukuki işlemin veya senedin aksini 
ancak tanıkla ispat edebilir. 

 Senedin Kaybolması Hali ( HMK m.203/ 
1-e) 

HMK m. 203/1-e hükmü  “ bir senedin 
sahibi elinde beklenmeyen bir olay veya 

zorlayıcı bir nedenle yahut usulüne göre 
teslim edilen bir memur elinde veya no-
terlikte herhangi bir şekilde” kaybolması 
halinde, tanık dinlenebileceği düzenlemiş-
tir. 

Madde metninde, iki ihtimal düzenlenmiş-
tir. Birincisi ani bir olay veya mücbir sebep 
ile senedin sahibi elinde kaybolması hali-
dir. Bu halde, senet sahibi elinde senet 
bulunduğunu, sonra da bu senedin ani bir 
olaydan sonra mücbir sebepten dolayı 
kaybolduğu hususu kanaat verici delil ve 
emarelerle ispat edilmelidir. (HGK., 
24.06.1981, 13/ 1850-530) 

İkinci ihtimal ise, senet sahibinin senedini 
usulüne uygun olarak bir resmi memura 
vermiş olması ve senedin bu resmi memur 
elinde kaybolmuş olması halidir. Bu du-
rumda da, bu hususta kanaat verici delil 
ve belirtilerin bulunması halinde, senet 
konusu hukuki işlem tanıkla ispat edilebi-
lir. (1. HD 16.10.1950, 2040/3819) 

 Delil Başlangıcı 

Kanunun delil başlangıcını düzenleyen 
202. maddesinin birinci fıkrası, eski kanu-
nun yazılı delil başlangıcını düzenleyen 
292. Maddesinin birinci fıkrasına benzer 
şekilde düzenlenmiş ancak eski düzenle-
mede bulunan yazılı ifadesi yeni Kanuna 
konulmamıştır. 

Delil başlangıcı, m.202/2’de “ iddia konu-
su hukuki işlemin tamamen ispatına ye-
terli olmamakla birlikte, söz konusu huku-
ki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine 
karşı ileri sürülen kimse ya da temsilcisi 
tarafından ve ya gönderilmiş belge” olarak 
tanımlanmıştır. Belge kavramı ve belgenin 

unsurları yukarıda açıklandığı için bura-
da bir belgenin delil başlangıcı olması 
için aranan  şartlara yer verilecektir. 

Bir belgenin delil başlangıcı olabilmesi 
için, kendisine karşı ileri sürülen kimse 
veya temsilcisi tarafından verilmiş ya da 
gönderilmiş olması gerekir. Üçüncü kişi 
tarafından yazılmış ve fakat aleyhine 
delil olarak kullanılacak olan kişinin her-
hangi bir şekilde yazısının bulunmadığı 
belgeler delil başlangıcı sayılmaz. Buna 
karşılık, aleyhine delil olarak kullanılmak 
istenen tarafın, imzasız el yazısı ile mek-
tupları , herhangi bir şekilde bir kağıda 
yazılmış el yazısı ile notları delil başlangı-
cı sayılabilirler. Yine imza yerine paraf 
taşıyan belgeler de delil başlangıcı sayı-
lır. Delil başlangıcı, iddia edilen hukuki 
işlemi tam olarak ispat etmemekle bera-
ber, o işlemi muhtemel göstermelidir.  

Bir hukuki işlem hakkında, m.202/2’deki 
şartlara uygun bir delil başlangıcı varsa, 
o hukuki işlem hakkında tanık dinlenebi-
lir. Buna göre, mesela borçlu tarafından 
el ile yazılmış fakat imzalanmamış olan 
bir senet veya mektup ya da alelade 
defter kayıtları, makine ile yazılmış ol-
makla beraber borçlunun parafını taşı-
yan belge, usulüne uygun onanmamış, 
parmak izli veya mühürlü senetler, za-
manaşımına uğramış olan bonolar ve 
çekler, vergi beyannamesindeki veya 
mal bildirimindeki gelirleri, borçları gös-
teren yazılar, bir hukuki işlemin varlığına 
delalet eden fotoğraf, film, görüntü veya 
ses kaydı gibi veriler ile elektronik or-
tamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi 
taşıyıcıları delil başlangıcı sayılır. (4. HD. 
4.10.1996, 7856/8643, 19.HD. 
26.04.1999, 403/2776 )                            » 
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Delil Sözleşmesi 
 
Senetle  ispat kuralının istisnalarından biri 
de delil sözleşmeleridir.  Taraflar arasında, 
miktar veya değeri, m.200/1’de belirtilen 
tutarın üzerinde bir hukuki işlemin tanıkla 
ispat edilebileceğine dair bir delil sözleş-
mesi varsa, bu hukuki işlem tanıkla ispat 
edilebilir. 
 
Senetle ispatı gereken vakıanın tanıkla 
ispat edilmek istenmesi durumunda, haki-
min yapacağı hatırlatma üzerine taraf açık 
olarak muvafakat eder ve bu muvafakat 
tutanağa geçirilip ilgiliye okunarak imza 
ettirilirse, hukuki işlem tanıkla ispat ettiri-
lebilecektir. Çünkü bu andan itibaren delil 
sözleşmesi imzalanmış olur. 
 
Kadastro İle ilgili Uyuşmazlıklar 
 
21.06.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadasto 
Kanunu’nun 30. Maddesi gereğince ka-
dastro ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlen-
mesinde tanık delili de dahil her türlü 
delille başvurulabilir. 
 
Sonuç olarak,  yalan tanıklığı önlemek 
amacıyla getirilen senetle ispat kuralı, 
dolaylı olarak mahkemelerin iş yükünü 
azaltma ve muhakemenin hızlı bir şekilde 
yapılması amacına da hizmet etmiş, ancak 
senetle ispat kuralının sıkı bir şekilde uy-
gulanmasının, Medeni Usul Hukukunun 
amacı olan maddi gerçeğe ulaşmaya engel 
olacağı endişesiyle yukarıda açıklanmaya 
çalışılan tahdidi şekilde belirlenmiş olan 
istisnai haller düzenlenerek senetle ispat 
kuralı yumuşatılmak istenmiştir. 
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13. KİPER, Osman: Hukuk Davalarında 
Kanıtlar, Adil Yayınevi, Ankara 1995 
 
14. KOÇAK, Nazi: Açıklamalı- İçtihatlı Hu-
kuk Davalarında İspat Rehberi, Seçkin 
Yayınevi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellen-
miş 2. Bası, Ankara, 2006  
 

15. KURU, Baki :Hukuk Muhakemeleri 
Usulü (6 Cilt), 6. Baskı,Demir Demir Mü-
şavirlik ve Yayıncılık, İstanbul,2001 
 
16. KURU, Baki/ ARSLAN, Ramazan/ 
YILMAZ, Ejder :Medeni Usul Hukuku, 24. 
Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013 
 
17. PEKCANTEZ, Hakan/ ATALAY, Oğuz/
ÖZEKES, Muhammet  Medeni Usul Hu-
kuku, 11. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 
2011 
 
18. TÜRKTEKİN, Servet : Senetle 
İspat Zorunluluğu ve Sınırları, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  
Yüksek Lisans Tezi, Kayseri,2010 
 
19. YAVAŞ, Murat : Senetle İspat ve 
Senede Karşı Senetle İspat Kuralları ile 
Bu Kuralların İstisnaları, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 2009 
 
20. YILMAZ, Zekeriya : Hukuk 
Davalarında İspat ve Deliller Rehberi, 
Adalet Yayınevi, 2013 
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Bireylerin kendilerini fiziksel ve ruhsal 
olarak rahatlatma ve daha iyi hissetme 
için yaptığı veya izlediği bir aktivite olan 
spor, endüstriyelleşmeyle birlikte modern 
toplumda stres altında olan bireylerin 
stres atma yöntemi haline gelmiştir. Bu 
durum müsabaka alanlarını ve özellikle 
futbol sahalarını, bireylerin dışa vurum 
alanına dönüştürmesine sebep olmuştur.  

Yaşadıkları toplumun refahının düşmesiy-
le bu stres ve mutsuzluktan kaçan birey-
ler, bu mücadele ve rekabete kendilerini 
daha da adamış, bu durumdan ekonomik 
menfaat elde edenler ise rekabeti ve taraf 
olma duygusunu artıran politikalar ürete-
rek sporu ayrıştırıcı bir noktaya taşımıştır. 
Söz konusu bu sürecin iyi yönetilememesi 
ise sporda şiddet olaylarının doğmasına 
neden olmuş ve bu durum kendini en çok 
futbol müsabakalarında göstermiştir. 

Ülkemizde spor müsabakalarında şiddet 
vakalarının artması sonucu, sporda şiddet 
ve düzensizliği önlemek amacıyla 2011 
yılında çıkarılan kanunla birlikte futbolda 
Süper Lig ve 1.Lig maçlarında elektronik 
bilet (e-bilet/passolig) zorunlu hale gel-
miştir.  

E-bilet uygulamasıyla her ne kadar sporda 
şiddeti azaltmak, küfürlü tezahüratı engel-
lemek, biletsiz ve kontrolsüz girişi önle-
mek, karaborsa bilet satışının önüne geç-
mek ve sporda şiddete sebep olan bireyle-
rin tespit edilerek müsabakalardan men 
edilmesini sağlamak amaçlansa da ne 
yazık ki tam anlamıyla başarılı olunama-
mış aksine bu olayların daha da artmasına 
sebebiyet verilmiştir.  

2011 yılının Nisan ayında resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 6222 sayılı 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenme-

sine Dair Kanun ile birlikte elektronik bilet 
uygulaması devreye girmiş ve birçok so-
run karşımıza çıkmıştır. Öncelikle sporda 
şiddet olaylarının azaltılması amaçlansa 
da ne yazık ki bu konuda başarılı olunama-
mıştır.  

Bu sorunun temeline inildiğinde bu duru-
mun ancak ve ancak eğitimle çözümlene-
bileceği açıktır. Ayrıca bu uygulamanın 
sadece Süper Lig ve 1.lig müsabakalarında 
uygulanması da bu konuda ki yetersizliği 
göstermektedir. Zira son dönemde ama-
tör maçlarda yaşanan şiddet vakalarında 
birçok genç vatandaşımız hayatını kaybet-
miştir.  

Diğer yandan ne yazık ki ülkemizde kara-
borsa bilet satışı sayısı artmıştır. E-bilet 
uygulamasıyla her ne kadar kişilerin kimlik 
bilgileriyle bilet alması sağlansa ve kara-
borsanın önüne geçilmesi amaçlansa da, 
karaborsa bilet satışı daha da kolay hale 
gelmiştir. Uygulamada, şahsın kimlik nu-
marasına tanımlı bileti çok kolay biçimde 
bir başkasına transfer ediyor olması bu 
duruma sebebiyet vermiştir. 

Ayrıca passolig kart uygulamasıyla birlikte 
bireyler, adeta zorla bir bankanın müşteri-
si haline getirilmektedir. Elektronik biletin 
satın alınabilmesi ve şahsın kimlik numa-
rasına tanımlanabilmesi için taraftarların 
passolig kart çıkartması gerekmektedir.  

Bu kartı çıkartmak için ödenen ücret, her 
yıl yenilemek için ödenen ücret ve her 
maç için ödenen hizmet bedeli taraftarla-
rın takımlarını destekleyebilmesinin önü-
ne maddi engeller koymaktadır. Hâlihazır-
da ülkemizdeki yüksek bilet fiyatları da 
dikkate alındığında bu durumun spor mü-
sabakalarındaki seyirci sayısının azalması-
na neden olduğunu kanıtlamaktadır.  

Zira son yıllarda spor müsabakalarındaki 
seyirci ortalamaları, bu durumun spor 
müsabakalarındaki seyirci sayısını 
azalttığını açıkça göstermektedir. Ayrıca 
gönül verdiği takımın maçlarını izlemek 
isteyen taraftarların zorla bir bankanın 
müşterisi haline getirilmesi hukuka aykı-
rı nitelik taşımaktadır. 

Bir diğer sorun ise müsabaka girişlerinde 
yapılan kontrole ilişkindir. E-bilet uygula-
masıyla birlikte her ne kadar tribünlere 
girişlerin kontrollü olması amaçlansa da 
ne yazık ki bu konuda da sınıfta kalınmış-
tır.  

Passolig kartına tanımlı elektronik bile-
tiyle müsabakaya giriş yapmak isteyen 
taraftarın kartına tanımlı fotoğrafı tribün 
girişlerindeki turnikelerden geçiş esna-
sında güvenlik görevlileri tarafından 
kontrol edilmektedir ve böylece başka 
bir kişinin kartıyla stadyuma giriş yapıl-
ması engellenmek istenmektedir. Fakat 
ne yazık ki uygulamada bu durumun 
önüne geçildiği söylenemez. Zira birçok 
kişi stadyum girişlerindeki yoğunluk ve 
kalabalıktan faydalanarak başka bir şah-
sın kartıyla veya sistemdeki resimlerini 
değiştirmek suretiyle müsabakalara giriş 
yapabilmektedir. Bu durumda e-biletin 
amacına ulaşmadığını bizlere göster-
mektedir.  

Ayrıca e-biletin en önemli amaçlarından 
biri de seyirden men cezası alan kişiyi 
kimlik bilgisiyle tespit ederek bir sonraki 
girişini engellemektir. Bu konuda tam 
anlamıyla başarılı olunmasa da nispeten 
ceza alan kişilerin müsabakalara girişleri 
engellenmiştir. Fakat tam anlamıyla 
engellemek için yukarıda bahsettiğimiz 
üzere müsabakalara fotoğraf değiştir-
mek suretiyle yapılan geçişlerin engel-  » 

SPORDA ŞİDDET VE ELEKTRONİK BİLET UYGULAMASI 
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lenmesi gerekemtekdir.  
 
Sonuç olarak, 2011 yılının Nisan ayın-
da yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda 
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair Kanunla beraber uygulamaya 
konulan elektronik bilet, birçok konu-
da düzenlemeyi amaçlasa da başarılı 
olamamıştır. Zira yapılan araştırmala-
ra göre elektronik bilet sistemini kul-
lanan futbol seyircilerinin %63,3’ü 
elektronik bilet sistemi ile maç bileti 
satın alma işleminin zorlaştığını belirt-
miştir. Bu durum spor müsabakaların-
da ki seyirci ortalamalarının düşmesi-
ne de neden olmuştur. 
 
 

Detaylı Bilgi İçin; 
Stajyer Avukat   

                                     Nuri Mert Orhan                                                  
m.orhan@ozgunlaw.com 

 
 
Kaynakça:  
1. 5149 Sayılı Spor Müsabakalarında 
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Dair Kanun 
2. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Dü-
zensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 

3. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanunun Uygulan-
masına İlişkin Yönetmelik 
 
4. Donay, Süheyl: Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesi ve Şike ve 
Teşvik Primi, İstanbul 2012. 
 
5. Erdem Necati: “6222 Sayılı Sporda 
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair Yasa, Spor Hukuku ve Çözüm  
Önerileri”, Spor Hukuku Enstitüsü 
Makaleleri, İstanbul 2011. 
(http://www.sporhukuku.org.tr/mak
aleler.html) 
 
6. Köse,  Hüseyin Alpay: “Seyirden 
Yasaklanma Tedbiri ve Uygulamada 
Ortaya Çıkan Sorunlar”, Spor Hukuku 
Enstitüsü Makaleleri. (Seyirden Ya-
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7. Köse, Hüseyin Alpay: “Sporda Şid-
detin Nedenleri ve Çözüm Önerileri”, 
Spor Hukuku Enstitüsü Makaleleri. ( 
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(http://www.sporhukuku.org.tr/makaleler
.html) 
 
9. Özkan, Cemre : 6222 Sayılı Kanun Kap-
samında “Şiddet’in Ele Alınışı ve “Hakaret 
İçeren Tezahürat” Suçunun İncelenmesi, 
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Lisans Bitirme Tezi  
 
10.  Baykara, Ayhan : “Futbol Müsabakala-
rındaki Elektronik Bilet Sisteminin Seyirci 
Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Mer-
sin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yük-
sek Lisans Tezi, 2017 
 
11. Ertaş Şeref, Petek Hasan : “Spor Huku-
ku”, Yetkin Yayınları, 2017 
 
12. Gerçeker, Hasan : “Spor Hukuku”, 
Seçkin Yayınları, 2016 
 
13. Yurtcan, Erdener : “Sporda Şiddetin ve 
Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve Yoru-
mu”, Adalet Yayınları, 2011 
 

Anayasa Mahkemesi Basın Açıklamasına Katılımdan Dolayı Disiplin Cezası 
Verilen Öğretmenin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal 

Edildiğine Karar Verdi 

Anayasa Mahkemesi 26/12/2018 
tarihli kararına konu olayda, devlet 
okulunda öğretmen olarak görev 
yapan başvurucular, üyesi oldukları 
sendikanın “Ana Dilde Eğitime Des-
tek” etkinliğine katıldıkları gerekçe-
siyle kınama disiplin cezası ile ceza-
landırılmıştır. Başvurucuların idari 
makamlara yaptıkları itirazın redde-
dilmesi üzerine sendika tarafından 
başvurucuları temsilen, disiplin ceza-
larına karşı iptal davaları açılmıştır. 
Söz konusu davalar İdare Mahkeme-
since reddedilmiştir. Davanın reddi 
kararlarına karşı yapılan itiraz ve ka-
rar düzeltme başvuruları Bölge İdare 
Mahkemesince kabul edilmemiştir. 
 
Bunun üzerine başvurucular, demok-
ratik haklarını kullanmak maksadıyla 
sendikanın çağrısı üzerine basın açık-
lamasına katıldıklarını belirterek di-
siplin cezası verilmesi nedeniyle top-
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş-
tür. 

Başvuruyu değerlendiren Anayasa 
Mahkemesi, sendika tarafından orga-
nize edilen yürüyüş ve basın açıklama-
sı sırasında bir terör örgütü liderini 
övücü mahiyette sloganlar atılmışsa 
da yürüyüş ve basın açıklaması esna-
sında şiddet hareketleri görüldüğüne, 
başvurucuların bu şiddet hareketleri-
ne katıldıklarına ya da yürüyüş ve 
basın açıklaması esnasında atılan 
sloganlara iştirak ettiklerine dair her-
hangi bir tespitte bulunulmadığını, 
başvurucuların sırf anılan sloganların 
atıldığı bir etkinliğe katılmış olmaları 
sebebiyle haklarında disiplin cezası 
uygulandığı belirtilerek, şiddet içer-
meyen bir etkinliğine katılan, terörü 
övücü mahiyetteki sloganlara iştirak 
etmeyen ve fikirlerini barışçıl bir şekil-
de ortaya koyan başvurucuların kamu 
görevlisi olmaları durumunda dahi 
toplantı özgürlüklerinin korunması 
gerektiği hükmetmiştir. 
 
Barışçıl bir gösteride bazı kimselerin 
bu fırsatı kullanarak terör örgütü lide-

rini övücü mahiyette slogan atmaları, bu 
toplantıya katılanların tümünün toplantı 
hakkına müdahale edilmesini haklı kılma-
dığı,  böyle durumlarda kamu makamları-
nın toptan bir cezalandırma yerine barışçıl 
toplantı yapanlarla terörü övücü mahi-
yette slogan atanları ayrıştırma ödevi ol-
duğunu belirten Anayasa Mahkemesi,  
yasaklanmış davranışlarda bulunmayan 
başvurucuların herhangi bir kınanabilir 
olaya karışmadıkları da göz önüne alındı-
ğında küçük de olsa bir cezaya muhatap 
olmamaları gerektiğine dikkat çekildi. 
 
Tüm bu oluşa göre başvurucuların ceza-
landırılmasının zorunlu bir toplumsal ihti-
yacı karşılamadığı, haklarına yapılan mü-
dahalenin demokratik toplum düzeninin 
gereklerine uygun bir müdahale olmadığı 
değerlendirilen kararda,  Anayasa’nın 34. 
maddesinde güvence altına alınan toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının 
ihlal edildiğine karar verildi. 
  
Kaynak: www.anayasa.gov.tr 
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20. yüzyılda yaşanan büyük çaptaki deği-
şim ve gelişmeler kişiye ait verilerin ko-
runması gereksinimi de beraberinde getir-
miştir. Bu kapsamda kişisel verilerin ko-
runması hususundaki ilk hukuki düzenle-
me 7 Ekim 1970 tarihli Almanya’nın Hesen 
Eyaletine ait Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunudur.  

Türk Hukukunun ise bu anlamda köklü bir 
geçmişe sahip olduğu söylenemeyecektir. 
Çeşitli kanun maddelerinde kişisel verile-
rin korunmasına dair düzenlemeler yapıl-
mış olsa da bütüncül bir düzenleme 
07.04.2016 tarihine kadar mevcut değildi.  

Bu kapsamda anılan tarihte yürürlüğe 
giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunu (“KVKK”) düzenlemeye muh-
taç çok sayıda hususu hüküm altına almış-
tır.  

Bankacılık Sektörü açısından KVKK büyük 
önem taşımaktadır. Zira bankalar birçok 
sayıda kişisel veriyi işlemekte ve bünyesin-
de barındırmaktadır. Bankaların ekonomik 
faaliyetleri fonlama fonksiyonunun önemi 
ve kapsamı düşünüldüğünde kişisel verile-
rin korunması konusundaki düzenlemele-
rin sağlayacağı fayda oldukça büyük ola-
caktır.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun 2. Maddesi uyarınca; 
“…kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile 
bu verileri tamamen veya kısmen otoma-
tik olan ya da herhangi bir veri kayıt siste-
minin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel 
kişiler hakkında uygulanır.”  

Bu bakımdan madde hükmünden de açık-
ça anlaşılacağı üzere bankalar KVKK kap-

samındaki yükümlülüklere tabi bulunmak-
tadır.  

KVKK kişisel verilerin işleme amaçlarını 
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulma-
sından ve yönetilmesinden sorumlu olan 
gerçek veya tüzel kişileri veri sorumlusu 
olarak tanımlamaktadır. KVKK’ya göre veri 
sorumlusu olan bankaların işbu kanun 
hükümlerine uyumlu şekilde faaliyet gös-
termeleri gerekmektedir.  

- Bankalar ilgili kişilerin açık rızası olmadan 
kişisel verileri işleyemezler. (KVKK madde 
5)  

- Bankalar, KVKK ve sair kanunlara uygun 
olarak işlenmiş verilerin, işlenmesini ge-
rektiren sebeplerin ortadan kalkması du-
rumunda kişisel verileri resen veya ilgili 
kişinin talebi üzerine silmek, yok etmek 
veya anonim hale getirmekle yükümlüdür-
ler. (KVKK madde 7) 

- Bankaların, ilgili kişiyi kişisel verilerin 
hangi amaçla işleneceği, aktarılma süreç-
leri, kişisel veri toplamanın yöntemi ve 
hukuki sebebi bakımından aydınlatma 
yükümlülüğü bulunmaktadır. (KVKK mad-
de 10) 

- Bankaların, kişisel verilerin hukuka aykırı 
işlenmesini önleme, kişisel verilere huku-
ka aykırı olarak erişimi önleme ve kişisel 
verilerin muhafazasını sağlama yükümlü-
lüğü bulunmaktadır. (KVKK madde 12) 

- Bankalar ilgili kişilere ait kişisel verileri 
başkalarına açıklamamakla ve işleme ama-
cı dışında kullanmamakla yükümlüdürler. 
İşbu yükümlülük görevin sonlanmasından 
sonra da devam etmektedir.  (KVKK mad-
de 12)  

- Bankalar veri işlemeye başlamadan 
önce kamuya açık olan Veri Sorumluları 
Siciline kayıt olmakla yükümlüdürler. 
(KVKK madde 16)  

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
02.04.2018 tarihli 2018/32 Sayılı kararı 
ile “Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yü-
kümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri 
Sorumluları” kapsamında bir liste düzen-
lemesine gittiği görülmektedir.  İşbu 
yükümlülükten istisna tutulacak veri 
sorumluları; 

- Herhangi bir veri kayıt sisteminin par-
çası olmak kaydıyla yalnızca otomatik 
olmayan yollarla kişisel veri işleyenler. 

- 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noter-
lik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren 
noterler. 

- 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Der-
nekler Kanununa göre kurulmuş dernek-
lerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı 
Vakıflar Kanununa göre kurulmuş va-
kıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa göre kurulmuş sendikalardan 
yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına 
uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sade-
ce kendi çalışanlarına, üyelerine, men-
suplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel 
veri işleyenler. 

- 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi 
partiler. 

- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukat-
lık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren 
avukatlar                                                      » 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  
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- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet 
gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler ve Yeminli Mali Müşavirler. 

Şeklinde Kurul kararı ile tahdidi olarak 
sayılmıştır. İlgili liste incelendiğinde Ban-
kaların bu istisna içerisinde yer almadıkları 
açıkça görülmektedir.  

Bankaların işbu yükümlülüklerine aykırı 
şekilde hareket etmeleri para ve hapis 
cezaları şeklinde yaptırımlarla karşılaşma-
larına sebep olabilecektir. Bankaların bu 
aykırılık kapsamında zararına sebebiyet 
verdikleri ilgili kişiler, banka ve banka 
personelleri aleyhine adli yollara başvur-
ma hakkına da sahiptirler.  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi 
birçok denetleyici ve düzenleyici kurum 
tarafından bankalar hakkında düzenleme-
ler yapılmaktadır. KVKK son zamanlarda 
bankalar hakkında yapılan değişiklik ve 
düzenlemeler arasında son derece önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu sebeple KVKK’ya 
göre veri sorumlusu olan bankaların işbu 
kanun hükümlerine uyumlu şekilde faali-
yet göstermeleri gerekmektedir.  

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 
21.12.2017 tarihli 2017/62 Sayılı İlke kara-
rı uyarınca;  

“Banko, gişe ve masa gibi vatandaşa hiz-
met sunulan alanlarda yaşanan kişisel veri 
güvenliği ihlallerine ilişkin olarak Kişisel 
Verileri Koruma Kurumuna intikal eden 
ihbarlar kapsamında yapılan değerlendir-
me sonucunda, uygulamada yaşanan 
problemlerin önüne geçilmesini teminen;  

Bankacılık ve sağlık sektörleri başta olmak 
üzere birden fazla çalışan ile birlikte bitişik 
düzende hizmet veren posta ve kargo 
hizmetleri, turizm acenteleri, zincir mağa-
zaların müşteri hizmetleri bölümleri, çeşit-
li abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar 
ile belediye, vergi ve nüfus ile ilgili işlem-
ler gibi hizmetlerin verildiği kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluşlarının, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 
(Kanun) 12 nci maddesi uyarınca kişisel 
verilerin korunması ile ilgili olarak; ban-
ko/gişe/masa gibi bölümlerde yetkisi ol-
mayan kişilerin yer almasını önleyecek ve 
aynı anda birbirlerine yakın konumda 
hizmet alanların birbirlerine ait kişisel 
verileri duymasını, görmesini, öğrenmesi-
ni veya ele geçirmesini engelleyecek nite-
likte gerekli teknik ve idari tedbirleri alma-
sına 

Kanunun 15 inci maddesinin (6) numaralı 
fıkrası uyarınca alınan bu ilke kararının 
Resmi Gazete ile Kurumun internet site-
sinde yayımlanmasına ve bu karara uyma-
yanlar hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında işlem yapılacağına oy birliği 
ile karar verilmiştir.” 

Kurul verdiği karar ile bankacılık sektörü 
açısından kişisel verilerin korunmasına 
verilmesi gereken öneme dikkat çekmek-
tedir.  

Örneğin bankaların mevduat hesabı açtır-
mak için başvuran ilgili kişilerden eğitim 
seviyesi, medeni hali gibi bilgiler talep 
ettikleri görülmektedir. Taleplerini ise 
ürün ve hizmetleri tanıtabilmek amacına 
dayandırmaktadırlar. Fakat bu durum 
KVKK’ya aykırılık teşkil edecektir. Zira 
talep edilen söz konusu veriler mevduat 
hesabı açmak için gerekli değildir. Bu kap-
samda bankaların ve ilgili kurum ve kuru-

luşların kişisel verilerin korunması husu-
suna gösterecekleri önem birçok uyuş-
mazlığın önüne geçecektir.   

 

Detaylı Bilgi İçin; 
Stajyer Avukat   

                                                 Öykü Yaman                                            
                           o.yaman@ozgunlaw.com 
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1.Yard. Doç. Dr. Mesut Serdar ÇETİN, 
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2. Hüseyin Murat DEVELİOĞLU, 6698 
SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
KANUNU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA 
TÜZÜĞÜ, Onikilevha, İstanbul 2017 

3. İbrahim GÜL, İsmail ALAGÖZ, Kişisel 
Verilerin Korunmasına Yönelik İhlaller ve 
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Finans Kurumları, 
https://www.procompliance.net/kisisel-
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kurumlari/ ,  (ET: 17.01.2019) 

7. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
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8. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
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Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 25/12/2018 tarihli kararına konu 
olayda, başvurucunun eşinin (H.B.) yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü 
olduğu özel banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmiş-
tir. TMSF tarafından bankanın yönetiminde görev yapan kişiler yanında 
eşlerinin ve çocuklarının mal varlığına da elkoyma tedbirinin uygulanması 
talep edilmiştir. Sulh Ceza Mahkemesi talebi kabul ederek başvurucunun 
da aralarında olduğu bu kişilerin mal varlığı hakkında tedbir uygulanması-
na karar vermiştir. Başvurucunun eşi H.B., yürütülen ceza soruşturması 
kapsamında adli para cezası ve hapis cezası almış, mahkûmiyet hükmü 
Yargıtay’da onanmıştır. 

Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden  yargılamada başvurucu 12/9/2014 
tarihinde tedbir kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkeme, 
12/11/2014 tarihinde başvurucunun eşi hakkında verilen mahkûmiyet 
kararının kesinleştiği ve zararın ödenmediği gerekçesiyle talebin reddine 
karar vermiştir. Başvurucu bu karara karşı yaptığı itirazın reddedilmesi 
üzerine bireysel başvuruda bulunmuştur. 

Başvurucu, faaliyet izni kaldırılan bir bankanın yöneticisi olan eşiyle ilgili 
yürütülen ceza soruşturması sırasında kendisinin de mal varlığına el koy-
ma tedbiri uygulanması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri 
sürmüştür. 

Başvurucunun iddialarını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, başvurucu-
nun geçici bir süreyle de olsa fiilen el koyma suretiyle mülkünden yoksun 
bırakılmasının mülkiyet hakkına müdahale teşkil ettiğini ancak başvuruya 
konu olayda elkoyma tedbirinin uygulanmasının bankacılık sistemi kullanı-
larak işlenen suçlardan elde edilen gelirlerin ve mal varlığının muhtemel 

bir müsaderesinin (zor alım) güvence altına alınmasını sağlama amacını 
gerçekleştirmeye de elverişli olduğunun kuşkusuz olduğu belirtti. 

Kararda, somut olayda taşınmazlara fiilen el konulmayıp yalnızca sicile 
şerh konulmakla en uygun aracın seçilmiş olduğu dikkate alındığında 
müdahalenin gerekli olmadığı söylenemeyeceği ve dolayısıyla derece 
mahkemelerinin tedbire yönelik kararlarının keyfî veya öngörülemez 
olmadığı değerlendirildi. 

Öte yandan ekonomik hayatın devamı bakımından büyük önem taşıyan 
bankacılık sisteminde yolsuzlukların önlenmesi ve azaltılması çerçevesin-
de söz konusu tedbirlerin uygulanması bakımından kamu makamlarının 
belirli bir takdir yetkisinin mevcut olduğuna da dikkat çekildi. 

Tüm bu oluşa göre başvuruya konu müdahalenin kamu yararı ile başvuru-
cunun mülkiyet hakkının korunması arasında olması gereken adil dengeyi 
bozmadığı ve ölçülü olduğu sonucuna varıldığı belirtilen kararda,  Anaya-
sa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edil-
mediğine karar verilmiştir. 

 

Kaynak: www.anayasa.gov.tr 
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Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi 
filmlerin desteklenmesi ve sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet 
gücünün artırılmasını amaçlayan teklif TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilerek yasalaştı. Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 
Sınıflandırılmasına ilişkin olarak bir takım değişikliklikler getiren Kanun, bir 
süredir yapımcılar ve sinema salonu işletmecileri arasında yaşanan 
sorunları çözmeye yönelik düzenlemeler de getirdi.  
 
Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi 
Hakkında Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan değişiklik göre; 
 
-Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika, 
fragman gösterim süresi ise en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Kamu 
spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere 
dahil edilemeyecek. 
 
-Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.  

- İlk seans, öğrenci halk günü gibi gelenekselleşmiş indirimler ile okullara, 
meslek gruplarına, belirli yaşın üzerindeki kişilere yapılacak benzeri 
indirimler, işletmeciler ile filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı arasında 
yapılacak sözleşmelerle belirlenebilecek. Ancak sinema salonu 
işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısıyla yapılacak sözleşme 
ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere, sinema 
biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri 
gerçekleştiremeyecek. 
 
- Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile başka bir ürünün satışını 
aynı anda yapamayacak. Bilet ile mısır veya başka bir ürün birleştirilerek 
satılamayacak. 
 
- Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uymayan, zorunlu 
tutulduğu halde gerekli işaret ve ibareleri kullanmayan veya yanıltıcı 
şekilde kullanan film yapımcısı ile değerlendirme ve sınıflandırma 
yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin dağıtımını yapanlara 20 bin lira idari 
para cezası uygulanacak. 
 
- Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin 
gösterimini yapanlar ile gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan veya 
yanıltıcı şekilde kullanarak film gösterimi yapanlara 50 bin lira; gösterim 
ve tanıtım alanlarında gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan etkinlik 
düzenleyenlere film başına 20 bin lira; reklam, fragman ve film arası 
sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine ise 
salon başına 50 bin lira para cezası verilecek. 
  
Kaynak: www.tbmm.gov.tr  

  

Anayasa Mahkemesi Banka Yöneticisi Hakkındaki Ceza Soruşturmasında Eşinin 
Mal Varlığına Elkoyma Tedbiri Uygulanmasının Mülkiyet Hakkını İhlal Etmediğine 

Karar Verdi 

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hak-
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yasalaştı 
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Teknolojik gelişmelerin inanılmaz bir hız 
kazandığı günümüzde, geleneksel satış 
yöntemleri yerlerini yeni yöntemlere bı-
rakmıştır. Mesafeli sözleşmeler de, artık 
yüz yüze iletişim kurulmasına ihtiyaç kal-
madan tüketicilerle satıcılar/sağlayıcılar 
arasında sözleşme kurulmasına olanak 
sağlar. Mesafeli sözleşmelerin konusunu 
sadece taşınır mallar ve konut ve tatil 
amaçlı taşınmazların kullanım hakkının 
devri oluşturabilir. 

Tüketici hukukunda genel eğilim, daha 
zayıf taraf olan tüketiciyi korumaya yöne-
lik düzenlemeler içermektedir. Bu eğilim, 
mesafeli sözleşmelerde de sürdürülmek-
te, tüketicinin korunması amaçlanmakta-
dır.  

Mesafeli sözleşmelerde tüketicilerin ko-
runmasının nedeni, bu tür sözleşmelerde 
tüketicinin satın alacağı mal ya da hizmet 
konusunda aldatılma riskinin tüketici ve 
sağlayıcının karşı karşıya gelerek kurdukla-
rı mesafeli sözleşmelere nazaran daha 
fazla olmasıdır.  

Mesafeli sözleşmelerde ürün bizzat görül-
meden sipariş verildiğinden ürünün tüke-
ticinin beklentisinden farklı gelme ihtimali 
vardır. Ayrıca çok düşünülmeden kolay bir 
şekilde mesafeli sözleşmelerin kurulabil-
mesi tüketicinin pek fazla araştırma yap-
madan, piyasadaki benzer ürünlerle karşı-
laştırmadan bu sözleşmeleri kurması, 
korunması ihtiyacını arttırmaktadır. 

Mesafeli sözleşmelerin, kapıdan sözleş-
meler grubuna girdiği iddia edilse de, bu 
iddia yerinde değildir. Kapıdan sözleşme-

lerde, tüketicinin hiç beklemediği bir anda 
karşısında satıcı veya temsilcisini görmesi 
sonucu kurulan bir sözleşme vardır. Mesa-
feli satış sözleşmelerinde ise, iletişim araç-
ları vasıtasıyla kurulan bir sözleşme vardır. 
Çoğunlukla tüketici ürün gelmeden malın 
bedelini peşin ödemekte, ürün kendisine 
daha sonradan ulaştırılmaktadır. Mesafeli 
sözleşmelerdeki temel noktalardan biri 
tarafların hiç karşılaşmamasıdır.  

Sözleşmenin uzaktan iletişim aracıyla 
başlatılıp, sonradan satıcı/sağlayıcının 
işyerinde kurulması halinde mesafeli söz-
leşmelerden bahsedilemeyecektir. İnter-
net üzerinden kurulan her sözleşme de 
mesafeli sözleşme değildir. Örneğin; ta-
raflar müzakere aşamasında yüz yüze 
iken, sözleşmeyi internet üzerinden kur-
dukları takdirde mesafeli sözleşme kurul-
mamış olacaktır. 

Mesafeli sözleşmelerin kurulması halinde 
tüketicinin korunması için bazı yükümlü-
lüklerin yerine getirilmesi gerekir: 

Tüketiciyi Bilgilendirme Zorunluluğu 

Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme 
kurulmadan önce tüketiciyi Mesafeli Söz-
leşmeler Yönetmelik’inde belirtilen bazı 
konularda bilgilendirmek zorundadır:  

Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel 
nitelikleri, satıcı ve sağlayıcının adı veya 
unvanı, varsa Mersis numarası, siparişi 
onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü 
altına gireceği ve yapacağı ödemenin top-
lam tutarının ne olduğu mutlaka belirtil-
melidir.  

Ayrıca satıcı/sağlayıcı varsa ek masraflara 
ilişkin bilgi vermekle de yükümlüdür. Aksi 
takdirde tüketicinin bu masrafları karşıla-
ma zorunluluğu olduğundan bahsedile-
mez. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin 
ispat yükümlülüğü satıcı/sağlayıcıya aittir.  
Tüketicinin sağlıklı bir karar verebilmesi 
için bilgilendirme hususu çok önemli oldu-
ğundan, bu konu ayrıca düzenleme altına 
alınmıştır. 

Mesafeli Sözleşmelerde Satıcı ve Sağlayı-
cının Ediminin İfası 

Satıcı veya sağlayıcının, mesafeli sözleşme 
kurulduktan sonra taahhüt edilen süre 
içerisinde edimini yerine getirmesi gere-
kir. Mal satışı söz konusu ise sipariş satıcı-
ya ulaştıktan sonra edimin yerine getiril-
me süresi en fazla 30 gün olabilir. Bu süre 
içerisinde edim yerine getirilmezse tüketi-
cinin sözleşmeyi feshedebileceği düzenle-
me altına alınmıştır.  

Cayma Hakkı 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Ka-
nun’un 48. maddesi gereği; mesafeli söz-
leşmelerde hiçbir neden gösterilmesine ve 
cezai şart ödenmesine gerek olmadan 
tüketici 14 gün içerisinde cayma hakkına 
sahiptir. Bu sürede cayma hakkının kulla-
nılmasına ilişkin bildirimin satıcı veya sağ-
layıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Bu 
bildirimin satıcı veyahut sağlayıcıya var-
ması şart olarak aranmaz.  

Cayma hakkına dair tüketicinin satıcı veya 
sağlayıcı tarafından bilgilendirilmesi ge-
rekmekte olup, bildirimin yapılmasına    » 

MESAFELİ SÖZLEŞMELER VE TÜKETİCİLERİN BU SÖZLEŞMELER 
KAPSAMINDA KORUNMASI 
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dair ispat yükü satıcı/sağlayıcıya aittir.                                 

Bildirim yapılmadığı takdirde, cayma hak-
kını kullanabilmesi için tüketicinin 14 gün-
lük süreyle bağlı olması gerekmeyecektir. 
Fakat burada süresiz bir haktan yararlan-
ma imkanı akıllara gelmemelidir.  

Cayma süresinin bittiği tarihten sonra her 
ne olursa olsun, bir yıl içerisinde cayma 
hakkı kullanılabilecek, bu süre geçtiği 
takdirde haktan yararlanılamayacaktır. 
Tüketici tarafından cayma hakkının kulla-
nıldığının ispatlanabilmesi açısından, cay-
ma beyanının noter aracılığıyla, iadeli 
taahhütlü postayla veya elden yazılı bildi-
rimle yapılması yerinde olacaktır. Aslında 
burada bahsedilen cayma hakkı, niteliği 
itibariyle geri alma hakkıdır.  

Cayma hakkı, bozucu yenilik doğuran bir 
hak olup, tek taraflı bir irade beyanıyla 
sözleşmeyi sona erdirir. Geri alma hakkı 
ise, borçlandırıcı işlemi geriye dönük ola-
rak sona erdirir. Bu kapsamda sözü edilen 
cayma hakkıyla sözleşme baştan itibaren 
kurulmamış sayılacağından geri alma hak-
kı olarak nitelendirilmesi gerekir. 

Unutulmamalıdır ki; cayma hakkı süresi 
içerisinde malın olağan kullanımı sebebiy-
le meydana gelen bozulmalardan tüketici 
sorumlu tutulamayacaktır. Cayma hakkı, 
tüketiciye herhangi bir gerekçe gösterme-
sine dahi gerek olmadan tanınan bir hak 
olup, bu süre içerisinde tüketicinin o malı 
kullanmasında herhangi bir sakınca yok-
tur.  

Olağan kullanımdan kaynaklanan değişik-
lik ve bozulmalar meydana gelmişse, tüke-
ticinin sorumluluğu doğmayacaktır. Eğer 

ki mal bu süre içerisinde hor kullanılmışsa, 
malda olağan kullanımı aşan zararlar mey-
dana gelmişse, tüketici artık cayma hakkı-
nı kullanamayacaktır. 

Mal veya Hizmet Satışına İnternet Üze-
rinden Aracılık Edenlerin Sorumlulukları 

Satıcı ve sağlayıcılar dışında karşımıza 
onların mal veya hizmetlerinin tüketiciye 
ulaşmasına aracılık eden üçüncü kişiler 
çıkmakta ve bu kişiler bedelleri de tüketi-
cilerden tahsil etmektedir.  

Sözü edilen aracıların tüketicilere karşı 
yukarıda bahsedilen hususlardan nitelikle-
rine uygun olduğu ölçüde sorumlu olacak-
ları kanunda hüküm altına alınmıştır. 

 

 

 

Detaylı Bilgi İçin; 
Stajyer Avukat   
Esra Kayandan  

e.kayandan@ozgunlaw.com 
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AİLE KAVRAMI  

Aile bir toplumun yapısını oluşturan, ilişki-
lerini belirleyen belirli toplumsal kurumlar 
vardır. Toplumsal kurumların; toplumdan 
topluma değişen ve hatta aynı toplum 
içerisinde her birinin ayrı fonksiyonu ve 
ayrı rolleri vardır. 

Ailenin yapılmış birçok tanımları söz konu-
sudur. Yapılan her tanım, aileyi farklı bir 
kategori içerisine sokmaktadır. Bu tanım-
lardan her biri aileyi sosyal hayatın ana 
şekillerinden biri olarak kabul etmekle 
beraber, onu sosyal bir grup, sosyal bir 
birlik, sosyal bir örgüt, bir topluluk, sosyal 
bir kurum ve hatta sosyal bir yapı şekli 
olarak ayrı kalıplar içinde değerlendirmek-
tedir.  

Burada önemli olan aile tanımındaki fark-
lılıklar değil, tüm tanımlarda yer alan ve 
ortak özellik, onun sosyal hayatın ana 
şekillerinden biri olmasıdır. Ailenin farklı 
kategoriler içerisinde değerlendirilmesi, 
onun her toplumda ve aynı toplumda 
değişik yapı ve özelliklere sahip olmasının 
doğal bir sonucudur. Yapılan tüm tanım-
lardan ailenin bütün toplumlar için vazge-
çilmez bir sosyal kurum olduğu açıkça 
anlaşılmaktadır.   

Zira ailenin toplumsal yapıda üstlendiği 
biyolojik, ekonomik, psikolojik ve toplum-
sal görev ve sorumlulukların diğer toplum-
sal kurumlar tarafından yerine getirilmesi-
nin mümkün olmadığı, bazı toplumlarda 
farklı zaman boyutları içerisinde yapılan 
çeşitli incelemeler ve denemelerde görül-
müştür. Bu da ailenin her toplum için ne 
denli önemli bir toplumsal kurum olduğu-
nu açıkça göstermektedir. 

Medeni Kanunda da, amaç ailenin korun-
ması olup, açılacak boşanma dadalarında 
hakime re’sen araştırma yetkisi verilmiş-
tir.  

Anlaşmalı boşanma davaların da dahi 
hakim, tarafları bizzat dinlemekte,  tarla-
rın samimiyetlerini bizzat sorgulamakta-
dır. Kanun açılan anlaşmalı boşanma da-
valarını dahi reddetme yetkisine sahiptir. 
Tüm bu düzenlemeler ailenin koşturması 
amacı ile getirilmiştir.  

AYRILIK KARARI 

Genel Olarak  

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda da 
sayıldığı üzere boşanma sebepleri zina, 
hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı 
davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat 
sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliği-
nin temelinden sarsılmasıdır.  

Bu sebeplerden biriyle dava açmaya hakkı 
olan eş, dilerse boşanma, dilerse de ayrılık 
isteyebilmektedir. Yani boşanma sebeple-
rini, ispatlamak üzere ileri süren eş, bo-
şanma davası açabileceği gibi evliliklerini 
yeniden değerlendirmek ve evliliğin beka-
sı açısından kararlar almak üzere ayrılık 
davası da açabilmektedir. 

Medeni Kanunun 170 maddesinde,  bo-
şanma davasının ispatlanmış olması halin-
de hakimin boşanmaya veya ayrılığa karar 
vereceği düzenlenmiştir.  

Ancak açılan dava sadece ayrılığa ilişkin 
ise hakim boşanmaya karar veremez. 
Burada hakimin vereceği karar ya ayrılık 
ya da davanın reddi kararıdır.  Bu kural 

taleple bağlılık ilkesinin bir parçasıdır.  
Ayrıca boşanma ayrılığa göre daha ağır bir 
hükümdür.  

Ayrılık Kararı İçin Aranan Koşullar  

Açılan dava sadece boşanma olsa da, ha-
kim resen araştırma ilkesi kapsamında, 
tarafların ortak hayatı yeniden kurma 
olasılığını görür ve takdir ederse ayrılık 
kararı verebilir.   

Gerçekten de, aile söz konusu olduğunda, 
aile kurmanın zor süreçlerle beraber ger-
çekleştiğini göz önünde bulunduran kanun 
koyucu, eşlerin barışması yönünde bir 
ihtimalin bulunması takdirinde hakime 
ayrılık kararına hükmetme yetkisi vermek-
tedir.  

Özellikle boşanma ve ayrılık davalarında 
geniş takdir yetkisine sahip olan hakimler, 
ayrılık süresini değerlendirmekte de kanu-
nun onlara verdiği sınırlar çerçevesinde 
serbest bir karara sahiptirler. Ayrılık kararı 
bir yıldan üç yıla kadar bir süre için verile 
bilinir. Ayrılık kararının kesinleşmesi ile bu 
süre işlemeye başlar.    

Ayrılık davası ile eşler bir süre aynı konutu 
kullanmayarak ayrı yaşayacaklar ve ta-
raflar kendi iç dünyalarında daha sağlıklı 
kararlar alabileceklerdir.  

Ancak belirtmek gerekir ki ayrılık davasın-
da boşanma talep edilememektedir. Haki-
min ayrılık kararına hükmedebilmesi için 
öncelik olarak boşanma sebepleri gerçek-
leşmeli ve bu sebeplerin varlığının çeşitli 
delillerle kanıtlanması gerekmektedir. 
Şayet boşanmaya sebep olan durumların  
ispatlanmaması halinde hakim ayrılık       » 

BOŞANMA DAVASININ AYRILIK KARARI İLE SONUÇLANMASI 
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davasını reddedecektir.  

Türk Medeni Kanununun 170.maddesinin 
bir getirisi olarak, hakimin ayrılığa karar 
verebilmesi için, koşulların gerçekleşme-
siyle birlikte bir ayrılık davasının varlığı ya 
da boşanma davasının açılması halinde 
eşlerin yeniden bir araya gelme ihtimalle-
rinin öngörülmesi gerekmektedir.  

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararınca 
boşanmanın, dolayısıyla da ayrılık kararı-
nın verilebilmesi için gerekli şartların ger-
çekleşmediği kanısına varılması nedeniyle 
boşanma davasının reddedilmesi gerekti-
ğine karar verilmiştir.  

Yetkili Mahkeme  

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili 
mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri 
veya davadan önce son defa altı aydan 
beri birlikte oturdukları yer mahkemesi-
dir.  

Tedbir Kararı  

Boşanma veya ayrılık davası açılınca ha-
kim, tarafların mağduriyetini önlemek 
amacıyla davanın devamı süresince gerek-
li olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçi-
mine, eşlerin mallarının yönetimine ve 
çocukların bakım ve korunmasına ilişkin 
geçici önlemleri re’sen almaktadır. 

Mahkeme ayrıca ayrılık kararı devam sü-
resinde kadın ya da adam lehinde  için 
tedbir nafakasına  hükmedebilir.  

Ayrılık Süresi  

Ayrılık için öngördüğü sınırlar içinde so-
mut olayın koşullarına göre bir yıldan üç 
yıla kadar ayrılık süresi kararını hakime 
bırakan kanun koyucu, ayrılık süresinin 
bitimini kapsayan 172.maddeyle birlikte 
ayrılık durumunun sürenin bitimiyle ken-
diliğinden sona ereceğini belirtmenin yanı 
sıra ortak hayatın yeniden kurulamaması 
halinde eşlerden her birinin boşanma 
davası açabileceğini de düzenlemiştir. 
Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk 
davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık 
süresinde ortaya çıkan durumlar göz 
önünde tutulmaktadır. 

Ayrılık kararı kapsamında hükmedilen 
ayrılık süresinin sona ermesi ile ayrılık 
durumu kandilinden sona erer. Bu sürenin 
sonunda taraflar yeniden bir araya gele-
rek evliliklerine kaldığı yerden devam 
edebilirler. Bunun için mahkemeye baş-
vurmaları gerekmemektedir.  

AYRILIK KARARININ SONUÇLARI  

Ayrılık kararı verildiğinde, evlilik birliği 
devam eder, sadece ortak hayat belli bir 
süre için ertelenmektedir. Ayrılık kararı 
boyunca taraflar ayrı yaşasalar da,   evlilik 
birliği devam ettiği için sadakat yükümlü-
lükleri de aynen devam etmektedir.  

Görüldüğü üzere, eşlerin evlilikleri devam 
ettiği için  evli olma statüleri devam et-
mekte, bu sebeple de  eşlerden birinin 
başka bir kimse ile cinsi münasebette 
bulunması yine zina sayılır, kadın,  ayrılık 
süresi içinde doğum yaparsa, çocuk evlilik 
içinde doğmuş sayılır.  

Ayrılık süresi içerinde taraflardan birisinin 
evlilik birliğine aykırı davranışlarda bulun-
ması halinde  bu yeni bir boşanma nedeni 
olmakta ve ayrılık süresinin sonunu bekle-
meden boşanma davası açabileceklerdir. 
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Anonim şirketler, iktisadi fonksiyonları 
gereği ekonomik hayatın vazgeçilmez 
unsurlarındandır. Yapıları ve hâkim ilkeleri 
dikkate alındığında, ülke ekonomisinde 
çok büyük rol oynadıkları kuşkusuzdur. 
Ekonomik hayatta yer alan örnekleri de 
incelendiğinde özellikle görüleceği üzere, 
anonim şirketler dağınık ve küçük serma-
yeleri toparlayarak değerlendirmek ve 
bunları büyük teşebbüslerin ve yatırımcı-
ların emrine kanalize ederek, büyük işlet-
melerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Yüklenen bu vasıflar, anonim şirketin tüzel 
kişiliği haiz bir ticaret şirketi olarak hukuki 
yapı bakımından en iyi örgütlenmiş ve 
örgüt sistemi de en fazla geliştirilen ortak-
lık olması ile hayata geçirilmektedir. Tüzel 
kişiliğinin bir sonucu olarak ise, hakları 
kazanma ve borçları yüklenebilme bakı-
mından idare ve temsil işlemlerini gören 
organlara muhtaçtır. Genel kurul ve yöne-
tim kurulu ise bu noktada kendini göster-
mektedir. 

Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahip-
lerinin veya temsilcilerinin usulüne uygun 
çağrı üzerine belirli bir gündemi görüşmek 
ve karara bağlamak için bir araya gelme-
sinden oluşan, ortaklığın karar ve irade 
organıdır. Pay sahiplerinin şirket işlerine 
ilişkin haklarını kullanabilmeleri, kural 
olarak bütün pay sahiplerinin katılımına 
açık olan bu genel kurul toplantılarına 
katılarak oy kullanmaları ile mümkündür.  

Ancak pay sahiplerinin genel kurul toplan-
tılarına katılmaları bir hak olmakla birlikte, 
bir yükümlülük doğurmamaktadır. Bu 
bakımdan toplantıda görüşülecek konula-
rın belirlenmesi ve pay sahiplerine toplan-
tı vaktinden uygun bir süre evvel bildiril-
mesi, pay sahibi tarafından toplantıya 
katılıp katılmama kararının verilmesi ve 

pay sahipliği haklarının kullanılması bakı-
mından büyük öneme sahiptir. 

Dolayısıyla, pay sahiplerinin, yönetim 
kurulunun uygulamakla yükümlü olduğu 
kararları aldığı; bu itibarla, şirket iradesi-
nin oluşumuna etkili olabilecekleri tek yer 
olan genel kurul toplantılarında vazgeçil-
mez haklarını kullanabilmeleri ancak genel 
kurul toplantılarında hangi konuların gö-
rüşüleceği ve karara bağlanacağının daha 
önceden bu kişilerce bilinmesiyle müm-
kün olabilir. 

Ayrıca şirket hakkında verilecek önemli bir 
kararın, kararı alabilecek yeterli bir çoğun-
luk ile diğerlerinin bilgisi haricinde ve 
onların haklarını kısıtlar nitelikte bir karar 
almaları; diğer pay sahiplerinin görüşüle-
cek konuları bilmesi ve buna göre toplan-
tıya katılmaları ile engellenebilecektir. 

Belirtilen bu gibi risklerin önlenmesi, men-
faatler dengesinin sağlanması ve pay sa-
hiplerinin toplantılarda etkili olabilmesi; 
oy kullanma, bilgi alma, sorumluluk ve 
iptal davası açma gibi vazgeçilmez pay 
sahipliği haklarının kullanılması,  ayrıca,  
bilanço görüşmesini erteletme, ibrayı 
önleme gibi azınlık haklarından yararlanıl-
masının sağlanması için Türk Ticaret Kanu-
nu’nca bazı önlemler getirilmiş olup; işbu 
önlemler, öncelikle toplantının kanun ve 
esas sözleşmede öngörülen çağrı usulüne 
uyularak yapılması ve karara bağlanacak 
hususların önceden pay sahiplerine bildi-
rilmesi ve bildirilen bu gündem dâhilinde-
ki konular dışında karar alınamamasıdır. 

Haliyle, ister olağan veya olağanüstü, ister 
çağrılı veya çağrısız toplantı yapılsın; genel 
kurul bir gündem bağlamında toplanmak-
tadır. Gündeme bağlılık ilkesi bu gereklili-
ğe vurgu yapmaktadır. Zira Türk Ticaret 

Kanunu toplantı gündeminin, genel ku-
rulu toplantıya çağıran yetki sahibi tara-
fından hazırlanacağı hükmünü öngör-
müştür. 

Gündeme bağlılık ilkesi, genel kurul 
toplantılarında sadece, toplantıdan ev-
vel paydaşlara usulünce duyurulan gün-
demde belirtilen hususlar hakkında gö-
rüşme açılabileceği ve karar verilebilece-
ği anlamına gelmektedir. Bu sebeple, 
kural olarak gündemde bulunmayan 
konular genel kurulda görüşülemez ve 
bu konular hakkında karar alınamaz. 
Türk Ticaret Kanunu’nun 413/2. Madde-
si uyarınca kanun koyucu tarafından 
düzenlenen bu durum, gündeme bağlılık 
ilkesinin esasını teşkil etmektedir. 

Buna göre gündemde görüşmeye açıla-
cak konuların içeriklerinin önceden tes-
pit edilmesi ve gündemde önceden açık-
ça yazılması gerekmektedir. Buna karşın, 
pay sahiplerince lüzum görülecek sair 
hususlar veya benzeri şekillerde bir gün-
dem maddesi tespit etmek kesinlikle 
mümkün değildir. Konu gündemde izaha 
yer bırakmayacak şekilde açıkça yazılma-
lıdır. 

Gündemin gösterilmesi ise toplantıya 
davet ile ilgili bir husus olup; gündem, 
toplantıya davetin bir parçasıdır. Nite-
kim gündeme bağlılık ilkesinin düzenlen-
diği TTK’nın 369. maddesi ile toplantıya 
davet usulünün düzenlendiği 368. mad-
desi hükümlerinin birlikte “Davetin şek-
li” üst başlığı altında yer almasından, 
gündemin gösterilmesinin davetle ilgili 
olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu bakımdan gündemin duyurulmaması 
durumunda, gündemin TTK m. 369’da 
öngörüldüğü şekilde gösterilmediği       » 

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURULUNDA GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ  
VE YASAL İSTİSNALARI 
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kabul edilerek, alınan kararların gün-
deme bağlılık ilkesine aykırılık kapsa-
mında değerlendirilmesi gerekmekte-
dir. 
 
Anonim şirketler hukukunda genel 
kurul toplantısının yapılmasında gün-
deme bağlılık ilkesi, kural olarak kabul 
edilmiş olmakla birlikte; toplantıda 
kararlar alınırken bu ilkeye sıkı sıkıya 
bağlanılmasının menfaatler dengesini 
sarsabileceğini de göz önünde bulun-
durmak gerekmektedir. Bu husus 
Türk Ticaret Kanunu’nun gündeme 
bağlılık ilkesinin getirildiği 413/2. 
Maddesinde kanuni istisnaların saklı 
olduğu öngörülerek ortaya konulmak-
tadır. 
 
Haklı Sebeplerin Varlığında Yönetim 
Kurulu Üyelerinin Görevden Alınma-
sı 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 364. Mad-
desinde yer alan “Yönetim kurulu 
üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış 
olsalar dahi, gündemde ilgili bir mad-
denin bulunması veya gündemde 
madde bulunmasa bile haklı bir sebe-
bin varlığı hâlinde, genel kurul kara-
rıyla her zaman görevden alınabilir-
ler.  
 
Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, 
kendi adına tescil edilmiş bulunan 
kişiyi her an değiştirebilir.” hükmün-
de yönetim kurulu üyelerinin azline 
ilişkin olarak düzenlenen bir günde-
me bağlılık ilkesi istisnası bulunmak-
tadır. 

 
Bu madde uyarınca, ilke olarak yöne-
tim kurulu üyelerinin görevden alına-
bilmeleri gündemde madde bulun-
masına ve dolayısıyla gündeme bağlı-
lık ilkesine uyulmasına bağlanmıştır. 
Yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi 
ve yenilerinin seçimi kural olarak 
yılsonu tablolarının müzakere edildiği 
olağan genel kurul toplantısında ön-
ceden gündemde yer alan madde ile 
yapılmaktadır.  
 
Ancak genel kurul gündeminde yöne-
tim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir 
madde bulunmasa dahi, görüşmeler 
esnasında yönetim kurulu üyesinin 
görevden alınmasını gerektiren haklı 
bir sebep ortaya çıkarsa, gündeme 
alınmasına gerek kalmaksızın genel 
kurul toplantısında yönetim kurulu 
üyesi görevden alınabileceği öngörül-
müştür. 
Ayrıca TTK m. 413/3 hükmüne göre; 
“yönetim kurulu üyelerinin görevden 
alınmaları ve yenilerinin seçimi yılso-
nu hesaplarının müzakeresi madde-
siyle ilgili sayılır” denilmektedir. Bu 
madde yılsonu finansal tablolarının 
ve yıllık faaliyet raporunun ortaya 
koyduğu sonuçlardan genel kurulun 
memnun kalmadığı durumlarda, yö-
netim kurulunun değiştirilebileceği-
nin ve icraatı beğenilmeyen yönetim 
kurulunun süre endişesiyle görevde 
tutulmaması gerektiğinin en büyük 
göstergesidir.  
 
Anılan bu madde hükmünün, TTK m. 
364/1’deki “önemli sebeplerin varlığı 

halinde gündemde madde bulunmasa 
bile, her zaman genel kurul kararıyla gö-
revden alınabilir” hükmünü tamamladığı 
söylenebilir, çünkü genel kurulun yönetim 
kurulunca açıklanan finansal tablolardan 
ve yıllık faaliyet raporlarında memnun 
olmaması “önemli bir sebep” teşkil etmek-
tedir. 
 
Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi 
 
Gündeme bağlılık ilkesinin bir diğer istis-
nası, TTK m. 420/1 hükmünde esas serma-
yenin onda birini halka açık anonim şirket-
lerde yirmide birini oluşturan azınlığa 
tanınmış olan, finansal tabloların müzake-
resinin ve buna bağlı konuların bir ay son-
raya bırakılmasıdır. Yönetim kurulunun 
çoğunluk pay sahiplerinin iradesi ürünü 
olduğu gerçeği karşısında, bilançoyu yete-
rince inceleyememiş olan azınlığa yeni bir 
araştırma olanağı tanıyan bu hak, yönetim 
kurulunun faaliyetlerinin denetlenmesi 
bakımından önem arz etmektedir.  
 
Buna göre azınlığı oluşturan pay sahipleri, 
herhangi bir gerekçe göstermek ya da 
açıklama yapmak zorunda kalmaksızın 
bilanço görüşmelerinin ertelenmesi yö-
nünde istemde bulunabilmektedir. Azınlı-
ğın bu yoldaki istemi, genel kurulda oyla-
maya sunulmaksızın, toplantı başkanının 
kararıyla karara bağlanmakta ve bu husus 
pay sahiplerine ilanla bildirilmektedir. 
Azınlığın ilk erteleme için gerekçe göster-
me zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu 
erteleme hakkının kullanılması hakkın 
kötüye kullanılması olarak da nitelendirile-
meyecektir. 
 
Pay Sahiplerinin Özel Denetim İstemesi 
 
Genel kurulda gündeme bağlılık ilkesine 
getirilen bir diğer istisna ise tartışmalı 
olmakla birlikte özel denetime ilişkindir. 
Buna göre pay sahiplerinden herhangi biri,  
anonim ortaklığın ve pay sahiplerinin 
menfaatiyle yakından ilgili olan özel de-
netçi atanması hususunda, bir veya birden 
çok konunun incelenmesiyle ilgili olarak, 
daha önceden bilgi alma ve inceleme hak-
kını kullanmış ve bu yolu tercih etmenin 
pay sahipliği haklarından birini kullanılabil-
mesi için gerekli olması şartlarıyla başvu-
rabilecektir. 
 
TTK’nın 438. Maddesi ile getirilen bu hü-
küm uyarınca özel denetçi atanmasının bir 
azınlık hakkı olarak düzenlendiği noktada 
doktrinsel tartışmalar bulunmaktadır. Bu 
konuda yer alan üç temel görüşten ilki, 
azınlığın özel denetçi atanması istemini    » 
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istemini gündeme bağlılık ilkesinin 
mutlak istisnası olarak kabul ederken, 
ikinci görüş gündeme bağlılık ilkesine 
üstünlük tanıyarak azınlığın özel de-
netçi atanması isteminde bulunabil-
mesini gündemde özel denetçi atan-
ması maddesinin bulunması şartına 
bağlamaktadır.  
 
Üçüncü görüş ise, özel denetçi atan-
masını gündeme bağlılık ilkesinin 
mutlak bir istisnası olarak görmemek-
te; ancak gündemde özel denetçi 
atanmasıyla bağlantılı hususların 
bulunması halinde azınlığın özel de-
netçi atanması isteminin gündeme 
bağlılık ilkesinin bir istisnası olabilece-
ğini ileri sürmektedir. 
 
Kuruluş ve Sermaye Artırımında 
Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbra-
sına Engel Olunması 
 
Diğer bir gündeme bağlılık ilkesi istis-
nası olarak ise ibra ve sorumluluk 
davasına ilişkin ön görülen özel hük-
me ilişkindir. Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 559/1. maddesi gereği, esas 
sermayenin onda birini,  halka açık 
şirketlerde yirmide birini temsil eden 
azlık pay sahipleri sulh ve ibranın 
onaylanmasına karşı iseler, sulh ve 
ibra genel kurulca onaylanmayacağın-
dan yönetim kurulunun ve denetçile-
rin şirketin kuruluşundan ve sermaye 
artırımından doğan sorumlulukları 
tescilden itibaren dört yıl geçmesine 
karşın ortadan kaldırılamayacaktır. 
Haliyle kuruluş ve sermaye artırımına 
ilişkin yapılan yönetim kurulu ve de-
netçi ibraları da gündeme bağlılık 
ilkesinin istisnalarından birini teşkil 
etmektedir.  
 
Bahsi geçen bu istisnalar haricinde 
gündemde olmayan konular, kanun-
da açıkça belirtildiği üzere görüşüle-
meyecek ve karara bağlanamayacak-
tır. Aksi takdirde gündeme sonradan 
alınan ve karar alınan hususlar hak-
kında iptali talepli dava ikame edilebi-
lecektir.  
 
 
 
 

Detaylı Bilgi İçin; 
Stajyer Avukat   

Melike Kaya 
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İpoteğin Tesisi 

İpotek, mevcut veya doğacak her-
hangi bir alacak için taşınmaz ma-
lın güvence altına alınması, bir 
alacağın teminatı olarak taşınma-
zın teminat gösterilmesidir.  

Bir taşınmaz üzerinde, rehin tesisi 
için taşınmazın tapuya kayıtlı olma-
sı zorunludur. Kanundaki istisnalar 
dışında ipotek ancak tescille doğar. 
Tescil talebinde bulunmaya ise, 
taşınmaz maliki ve temsilcileri yetkilidir. 
Ancak vasinin, vesayet altındaki kişilerin, 
taşınmazları üzerinde ipotek tesisi için 
Sulh Hukuk Mahkemesinin izni gerekir. 

İpoteğin kurulmasına ilişkin sözleşme 
resmi şekilde yapılır. Aksi takdirde buna 
bağlı olarak yapılan tescil geçersiz olacak-
tır. İpoteğin muhtevasında, sonradan 
yapılacak değişiklikler de resmi şekle tabi 
bulunmaktadır.  

Bir taşınmazda ipotek kurulması için, ala-
caklı ve taşınmaz maliki arasında, malikin 
taşınmazını belirli bir alacağın teminatı 
olarak gösterme taahhüdünü içeren bir 
ipotek akdi düzenlenir. İpotek sözleşmesi 
Tapu Sicil Müdürü huzurunda resmi senet 
olarak düzenlenir. 

İstisna olarak, ihracatçılara, turizm tesisi 
işletmecilerine, esnaf ve sanatkarlara, 
sanayicilere, konut yapanlara; Bankalar, 
Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından 
kullandırılacak krediler için resmi senet 
düzenlenmeyebilir. 

Tescil için taşınmaz malikinin isteği, geçer-
li sebebi, rehin sözleşmesi, varsa mahke-
me kararı incelenir.  

Resmi ipotek akdinde; ipoteğin süresi, 
cinsi (teminat veya karz ipoteği), rehin 
miktarı, derecesi, sırası, alacaklının adı ve 
soyadı, nüfus bilgileri, tüzel kişinin ünvanı, 
kanuni adresleri, faiz oranı yer almalıdır. 
Faiz oranı için – faizsiz, süresiz ya da fekki 
bildirilinceye kadar- şeklinde kurulmalıdır. 

Borcun kaynağı, hangi ticari faaliyetten 
kaynaklandığı akit tablosunda vurgulan-
masında, ilerde temin ettiği borcun belir-
lenmesi yönünde fayda vardır. 

Temin edilen alacak miktarının, resmi 
senette gösterilmeden, tapu kütüğünde 
gösterilmesi veya resmi senette gösterilip, 
tapuda gösterilmemesi tescili sakatlar. 
Borcun sebebinin resmi senette gösteril-

mesinin faydası vardır ancak bu husus 
ipotek resmi senedinin bir geçerlilik unsu-
ru sayılmamaktadır. 

İpotek sözleşmesine yevmiye verilerek 
ipotek tescil edilir.  

Eğer bir şirket adına kurulan bir ipotek söz 
konusuysa şirketin yetki verdiği kişiye 
yönelik olarak bir yetki belgesi, şirketin 
imza sirküleri gibi saymış olduğumuz bel-
gelere ek belgeler de istenmektedir. 

Uygulamada ipoteğin kurulması eğer ve-
kaletname ile yapılacaksa Tapu Müdürlük-
leri tarafından vekaletname ile ipoteğin 
kurulmasında yer alacak kişinin vekaletna-
mesi ve kimlik fotokopisinin yanında bu-
lundurulması talep edilmektedir. Ayrıca 
eğer ipoteğin kurulmasında borçlu taşın-
maz sahibinden yani ipotek verecek olan-
dan başka bir kişiyse; burada kefalet söz-
leşmesine yönelik hükümler uygulanaca-
ğından eş muvafakatnamesi de istenen 
belgeler arasındadır. 

İpotek kurulacak yer bir arsa değil de bir 
apartman veyahut bir bina ise Tapu Mü-
dürlükleri tarafından Zorunlu Deprem 
Sigortası’nın da getirilmesi talep edilmek-
tedir. 

Rehin sözleşmesi herhangi bir nedenle 
sakatsa, rehinin tescili de geçersiz olur ve 
muteber bir ipotek kurulmuş olmaz. Malik 
her zaman bu yolsuz tescilin terkinini dava 
edebilir.  

Rehinler Arasında Sıra Düzeni 

Türk rehin hukukunda kabul edilen sistem 
istisnaları olmak üzere esas olarak Sabit 
Dereceler Sistemidir. Diğer hukuklardaki 
ilerleme sistemi veya malik rehni sistemi 
kabul edilmemiştir. 

Sabit Dereceler Sisteminde ipotek, içinde 
bulunduğu dereceye göre teminat sağlar. 
Taşınmaz, 1.,2.,3.,… şeklinde derece par-

çalarına bölünür. İpoteğin, bu 
derecelerden hangisinin üze-
rinde kurulacağını taraflar 
belirler.  

Her bir derece bağımsız ola-
rak bir alacak için teminat 
oluşturur. Kaçıncı dereceye 
kadar rehin tesis edilebilece-
ğiyle ilgili sınır yoktur. Bir 
önceki rehin derecesinde 
hayali bir değer belirtilmek 
şartıyla, taşınmaz maliki bu 

dereceye boş tutarak, sonraki bir derece 
ile rehin tesis etmesi serbesttir.  

Taşınmaz üzerinde birden fazla ipotek 
kurulursa bunlar arasında ipotekte sıra 
ilişkisi söz konusu olur. Aynı derecede 
birden fazla ipotek kurulması durumunda, 
alacakların oranına göre ödeme yapılır. 1. 
derece 1. sıra, 1. derece 2. sıra gibi ipotek-
lerin kurulması söz konusu olabilir.  

İlerleme sisteminde ise; ipotekler sıraya 
göre güvence oluşturur. Bir taşınmaz üze-
rindeki birden fazla ipotek arasındaki sıra, 
kuruluş tarihleri esas alınarak belirlenir. 
Daha önce koyulan ipotek, sonraki ipotek-
ten önce gelir. Taşınmaz paraya çevrildi-
ğinde, elde edilen bedel önceki tarihli 
rehinin güvence altına alındığı alacağa 
ayrılır. Artan para sonraki tarihli rehin 
alacağının ödenmesine ayrılır. 

 

Detaylı Bilgi İçin; 
Stajyer Avukat   

                                           Esma Sena Tezcan  
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