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İmar Barışının Türk Eşya Hukukuna İlişkin Hüküm ve Sonuçları 

Prof. Dr. Etem Saba Özmen 

 

Özet1 
18.05.2018 tarihinde 7143 sayılı Kanun ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenilen Geçici 16. madde ile 

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılara imar barışının sağlanması amacıyla 
kayıt altına alınması amacıyla “Yapı Kayıt Belgesi” verilmesi yönünde düzenleme yapılmış ve bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ”  ile 
belirlenmiştir. Anılan Tebliğ’in ilgili maddesi uyarınca yapı kayıt belgesi başvurusunun hak düşürücü süre 
niteliğinde olan 31/10/2018 tarihine kadar yapılması gerekli olup; kayıt belgesi bedelinin ise 31/12/2018 tarihine 
kadar ödenmesi gerekmektedir. Tebliğ’in ilgili maddesinde her ne kadar yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunma 
süresi hak düşürücü süre olarak belirlenmiş olsa da önceki uygulamalara bağlı olarak duyulan güven ile 
kamuoyunda başvuru süresinin uzatılacağına dair yaygın inanış oluşturmakta ve fiili uygulamada orman ve kıyı 
alanlarda kaçak yapıların varlığının halen günden güne artmasına yol açmaktadır.  

Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususunu ise yapı 
malikinin sorumluluğuna bırakan tebliğ düzenlemesi Anayasamızın 2 inci maddesinde belirletilen sosyal devlet 
ilkesi ile bağdaşmamakta olup; devletin en temel görevi kişilerin can ve mal varlığının bütünlüğünü korunması 
olduğu düşünüldüğünde yapı kayıt belgesi tanzim edilmiş bir yapının depreme dayanıklılığı konusundaki 
sorumluluğunun yapı malikine yüklenmiş olması yerinde bir düzenleme değildir.  

Dayanağı kanun hükmünün düzenleme konusu sadece idare ve ceza hukuku açısından ibaret olmayan, 
üçüncü kişilerin özel mülkiyet sahasını da ilgilendiren ihlallerinin varlığı gözetilecek olursa; amacı imar barışı 
sağlamak olan bir düzenlemenin sosyal barışı bozmaması için olası uyuşmazlıkların Medeni Kanunumuzda yer alan 
eşya ve borçlar hukukunun ilkeleri gözetilerek değerlendirilmesi gerekir. Bu çerçevede özel hukuk kişileri arasında 
yaşanacak hak ihlali iddialarının doğmasına meydan bırakılmadan sosyal barışın ayrıntılı hükümlerle korunması 
gerekmektedir. Bu kapsamda tebliğ hükümleri yetersiz olmakla birlikte içerisinde birçok boşluğu ve yanlış ifadeleri 
de barındırmaktadır. Dolayısıyla dayanak kanun hükmünün icrasının gerek kamu hukuku gerekse özel hukuk 
kurumlarının birçoğunu ilgilendiren karmaşık yapısı ve birden çok idarenin işbirliğinin gerekli olması özelliği göz 
önüne alındığında İmar Kanunu Geçici 16. maddede her ne kadar yönetmelikten bahsedilmemiş olsa da maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasların on (10) maddelik bir tebliğ ile değil düzenleme amacına uygun olarak imar 
barışının sağlanmasına yönelik detaylı bir yönetmelikle düzenlenmesi daha yerinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yapı Kayıt Belgesi, 3194 sayılı İmar Kanunu, Geçici 16. Madde, Tebliğ. 

  

                                                           
1 İlk hakem raporu tarihi: 08.10.2018 /İkinci hakem raporu tarihi: 08.10.2018 
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Effects and Consequences of Zoning Concord in Turkish Property Law  

Prof. Dr. Etem Saba Özmen 

 

Abstract2 
Through the provisional Article 16 added to the Zoning Law 3194 with the Law no 7143 on May 18th 2018, 

a regulation was issued with the purpose to establish zoning concord concerning the buildings that were built before 
December 31st 2017 without license or contrary to its license and the procedures and principles concerning the 
implementation of this Article were set forth by the “Communique Regarding Granting Construction Registration 
Certificate”. According to the relevant article of the aforementioned communique, it is mandatory to apply for the 
construction registration certificate until October 31st 2018 which is the final deadline and the application fee must 
be paid until December 31st 2018. Although the deadline for the application for the construction registration 
certificate was determined in the relevant article of the communique as absolute foreclosure, there is a widespread 
belief in public originating from earlier practice that this application deadline will be postponed and this causes 
increasing illegal constructions in forest and coastal areas in practice with each passing day.  

The provision of the communique which leaves the judgement whether the building is resilient to 
earthquake or whether the building is contradicting scientific and artistic norms and standards to the owner of the 
construction breaches the social state principle set forth by Article 2 of our Constitution and it is not an accurate 
regulation to lay the burden of earthquake resilience of a construction for which a construction registration 
certificate was issued considering that the primary task of the state is to maintain the safety of the lives and 
properties of individuals. 

Considering that the presence of breaches of the basis law that do not only concern administrative and penal 
law but also the ownership of third persons, to make sure that the regulation whose purpose is to maintain zoning 
concord does not distort the social peace, it should be assessed also by considering the principles of property and 
obligation laws in our Civil Code. Within this framework, social peace should be upheld with detailed provisions 
without allowing the rise of claims of breaches of rights between persons of private law. In this regard, the provisions 
of the communique are insufficient and it harbors many gaps as well as in accurate expressions. Therefore, 
considering the complex structure of the execution of the provision of the basis law that concerns both public and 
private law institutions and the necessity of the cooperation of multiple administrations, it is more suitable to 
regulate the procedures and principles of the implementation of the Provisional Article 16 of the Zoning Law through 
a detailed regulation aimed towards the maintenance of zoning concord rather than a communique consisting of 10 
articles despite the fact that the article of the law does not mention of a regulation.  

Keywords: construction registration certificate, Zoning Law nr. 3194, provisional Article 16, Communique 

  

                                                           
2 First referee report date: 08.10.2018 / Second referee report date: 08.10.2018 
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Yargıtay’ın Zilyetliğin Korunmasına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 

Prof. Dr. O. Gökhan Antalya 

 

Özet3 

1. Zilyetliğin Zilyetlik Olgusuyla Korunması 

Zilyet, zilyetliği söz konusu olduğu taşınır ve tapuya kayıtlı olan veya olmayan taşınmaz mala karşı yapılan 
her türlü gasp ve saldırının TMK m.981 gereği def edilmesini sağlayabilmektedir. Bununla birlikte zilyet, TMK m.981 
ve 982 gereği gasp ve saldırıya karşı savunma hakkını dava yoluyla da kullanabilmektedir. Kanun koyucu zilyetliğin 
korunması hususunda tahsis edilen hükümlerle hukuk düzeninin güvenliğinin korunmasını ve toplumsal huzurun 
devamını amaçlamıştır. Taşınmazlarda zilyetliğin korunması için ayrıca idari yoldan koruma yolu da öngörülmüştür. 

Zilyetliğin korunmasının hukuki olgusunu zilyetliğin hukuka aykırı ihlali oluşturmaktadır. Bu hususta 
öncelikle zilyetliğin söz konusu olması gerekmekte olup bu olgunun insan fiiliyle ihlal edilmesi gerekmektedir. 
Zilyetliği savunma yolarına başvuruda failin kusuru aranmasa da ihlal sebebiyle doğan zararın tazmininde kusur 
şartı bulunmaktadır. Ayrıca zilyetliğin ihlalinde gasıbın veya saldırganın fiili hukuka aykırı olmalıdır. Hukuka 
uygunluk sebepleri bulunmamalıdır. 

 

1.1. Zilyetliğin Dava Yoluyla Korunması 

Zilyetliğin hukuka aykırı olarak ihlali gasp ve saldırı şeklinde gerçekleşir. Gasp, zilyedin hukuki 
hakimiyetinin rızası olmaksızın başkası tarafından sürekli olarak elinden alınması halidir. Saldırı ise, üçüncü bir 
kişinin, zilyedin zilyetlik konusu eşya üzerindeki fiili hakimiyetini engellemesi veya güçleştirmesidir. Bu iki ihlal 
türünün farkı zilyetliğin tamamen yahut kısmen ihlal edilip edilmediği noktasında ortaya çıkmaktadır. İhlal 
sonucunda ihlalci eşya üzerinde dolaysız veya dolaysız birlikte zilyet olmuşsa gasp fiili söz konusudur. Aksi durumda 
fiil saldırı sayılır. 

Zilyetliğin korunması talepleri, taşınır davasından ve istihkak davasından (maddi hakka ilişkin hukuki 
durum –petitoirium-) bağımsız olup, eşya üzerindeki haktan bağımsız (possesorium), zilyetliğin korunmasına 
yönelik davalardır. Kanun koyucu gerek gaspta gerekse saldırıda zilyetlik durumunu haktan doğan hukuki 
durumdan bağımsız olarak korumuştur. TMK m.982 gasp edilenin geri verilmesine, TMK m.983 ise saldırının 
önlenmesi ve son erdirilmesine ilişkindir. Bu hususta verilen kararlar eşya üzerindeki halihazır fiili durumun 
belirlenmesi niteliğindedir. Zilyetliğin hakka dayanması durumunda hak sahibinin hakka dayanan taşınır davası ve 
istihkak davası açma hakkı saklıdır. Zilyedin sıfatının türü zilyetliğin korucuyu hükümlerine başvuruda önem arz 
etmemektedir.  

Zilyetliği geri verme davasında amaç zilyetliği gasptan önceki haline getirmektedir. Özellik arz eden durum 
ise dolaylı zilyedin geri verme davası açması durumunda geri vermenin kime yapılacağına ilişkindir. Bu husus TMK 
anlamında düzenlenmediğinden hakim tarafından BGB § 869 hükmünden yararlanarak açık boşluğun doldurulması 
gerekmektedir. Bu hüküm doğrultusunda dolaylı zilyet, geri verme davası açabilecek olup, ancak önceki dolaysız 
zilyedin zilyetliği geri alacak durumda olmaması veya geri almak istememesi hallerinde zilyetliğin kendine 
verilmesini isteyebilecektir. Geri verme davasının gaspçıya karşı açılması gerektiğine ve gaspçının dolaysız zilyetliği 
kaybetmesi halinde cüzi haleflere ve taşınırın devredildiği üçüncü kişiye açılamayacağına ilişkin bir görüş 
bulunmaktadır. Ancak bu hususta bir kanun boşluğu olduğundan, söz konusu dava BGB § 858/2 gereği zilyetliği 
gasp edenin kötüniyetli cüzi haleflerine de açılabilmelidir.  

Geri verme aynen yapılmalı, aynen yapılamıyorsa gasıp kusurlu ise haksız fiil hükümlerine, kusursuz ise 
zilyetliğin iadesi hükümlerine göre doğan zarar tazmin edilmelidir. TMK m.982/1’e göre gasıp, gasp edilen üzerinde 
üstün hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yükümlüdür. Ancak TMK m.982/2’deki istisna gereği, 
davalı üstün hak sahibi olduğunu derhal ispat ederek taşınırı vermekten kaçınabilecektir. TMK m.982/3’te de söz 
konusu davanın aynı zamanda zararın giderilmesine de yönelik olduğu ifade edilmelidir. Gasıbın bu husustaki 
sorumluluğunun hukuki niteliğini bir görüş haksız fiilden doğan borç kapsamında değerlendirmektedir. Bir başka 
görüş ise hukuki niteliğin zilyetliğin iadesine ilişkin hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade 
etmektedir. Gasıbın sorumluluğu için TMK m.49 gereği hukuka aykırı bir fiille kusur sonucu zarar doğmalıdır. Ayrıca 
zilyedin eşya üzerinde iddia ettiği hakla sınırlı olarak zararının tazminini isteyebileceğine ilişkin doktrinde bir görüş 
bulunmaktadır. Ancak kanun zilyede hak sahibi olduğu için değil zilyet olduğu için zararın tazmini imkanını vermeyi 

                                                           
3 İlk hakem raporu tarihi: 08.10.2018 /İkinci hakem raporu tarihi: 08.10.2018 
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hedeflemiştir. Ayrıyeten gasıbın kusurunun bulunmaması durumunda zilyet haksız zilyedin iadesi hükümlerine 
başvurabilecektir. 

Zilyetliğe saldırı halinde ise devam eden saldırının sona erdirilmesi ve gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel 
saldırının önlenmesine ilişkin iki tür dava söz konusu olmaktadır. Zilyetliğe saldırının hukuka aykırı olması 
gerekirken saldırganın kusurlu olması şart değildir. Kusur saldırı sebebiyle ortaya çıkan zararın tazmininde 
aranmaktadır.  

Saldırgan üstün hak iddia etse bile saldırıdan kaçınmakla yükümlüdür. Ancak saldırganın, üstün hakka sahip 
olduğunu derhal ispat etmesi halinde saldırıya katlanılıp katlanılmayacağına ilişkin farklı görüşler mevcuttur. Bu 
konuda kanunda bir boşluk bulunmakta olup gaspa ilişkin düzenlemenin saldırıda da uygulanması gerektiği ifade 
edilmelidir. Zilyetliğe saldırı fiilinin ve saldırı sebebinin önlenmesi davası ile yakın bir gelecekte gerçekleşmesi veya 
tekrarlanması beklenen saldırı bertaraf edilmek istenmektedir. Zilyetliğe saldırının mevcut olduğu hallerde 
saldırının sona erdirilmesi davası söz konusu olur. Dava ile sadece saldırıdan önceki zilyetlik durumunun sağlanması 
değil, saldırı kaynağının da ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Gerek önleme davasında gerekse sona erdirme 
davasında verilecek karar TBK m.113 hükmü kapsamında cebren yerine getirilir. Zilyetliğe saldırıda tazminata 
ilişkin dava ise söz konusu önleme ve sona erdirme davalarından bağımsızdır. Saldırı sebebiyle ortaya çıkan zararlar 
haksız fiil kapsamında değerlendirilir ve kusurun varlığı aranır. Gasp halinde zararın tazminine ilişkin hususlar 
saldırı halindeki zararların tazmini için de geçerlidir. Gasp ve saldırıya ilişkin davalar ise TMK m.984 gereği, zilyedin 
fiili ve faili öğrenmesinden başlayarak iki ay, her halde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşmektedir. Bu süre hak 
düşürücü süredir. Zararın tazmininde ise haksız fiile ilişkin TBK m.72’de düzenlenen zamanaşımı süreleri dikkate 
alınmaktadır. 

 

2. Zilyetliğin Hakkın Olgusu Olarak Korunması 
2.1. Taşınırlarda Zilyetliğe Bağlanan Karineler 

TMK m.985-992’de ise zilyetliğin hakkın olgusu olarak korunmasını düzenlenmiştir. Kural olarak 
taşınırlarda zilyetlik, iddia edilen hakkın varlığına karine kabul etmiştir. Taşınmazlarda zilyetliğe bağlanan 
karinelerin uygulanması TMK m.922 ile sınırlanmıştır. Taşınırlarda TMK m.985 hükmü, asli zilyetlikten kaynaklanan 
mülkiyet karinesini, TMK m.986 ise feri zilyetlikten kaynaklanan karineyi düzenlenmiştir. TMK m.985/1’e göre 
taşınırın zilyedi malik sayılmaktadır. Dolayısıyla zilyetliğini ispat eden, bunun karine olduğu mülkiyet hakkına 
dayandığında mülkiyet hakkını ispat etmekten kurtulur. TMK m.985/2’ye göre ise önceki zilyet, karine sonucu 
önceki zilyet olduğu dönemde taşınırın maliki olarak kabul edilecektir. TBK m.986/1’de ise bir taşınıra malik olma 
iradesi bulunmaksızın zilyet olan kimse taşınırı kendisinden iyiniyetle aldığı kişinin mülkiyet karinesine dayanabilir. 
TMK m.986/2’de ise bir sınırlı ayni hak veya kişisel hak iddia eden zilyedin hakkının varlığı karine olarak kabul 
edilmiştir. Ancak zilyet bu karineyi asli zilyede karşı ileri süremez. 

 

2.2. Hak Karinesine Dayalı Talep ve Savunma 

TMK m.987’de bir taşınırın zilyedi, kendisine karşı açılan her davada (gasp ve saldırıya ilişkin hükümler saklı 
olmak üzere) üstün hakka sahip olduğu karinesine dayanabilir. Burada zilyedin davalı olduğu durumda sahip olduğu 
savunma düzenlenmiştir. Zilyedin davacı olduğu hallerde TMK m.985 ve 986’deki karinelerden yararlanarak 
zilyedin olgu olarak bağlandığı hakkı ispat edebilir. TMK m.985/2 gereği halihazırdaki zilyedin hak karinesini önceki 
zilyedin hak karinesine üstün tutmuştur. Ancak TMK m.989 gereği önceki zilyedin zilyetliğini rıza dışı kaybetmesi 
ve TMK m.991/1 gereği halihazır zilyedin zilyetliğini iyiniyetle edinmemiş olması bu durumun istisnasıdır. 
Zilyetliğin rıza dışı elden çıkması durumunda sonraki zilyet iyiniyetli ise önceki zilyet elinde bulunduran herkese 
karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilecektir. Ancak bu halde de TMK m.989/2 ve m.990’da özel hüküm söz 
konusudur. 

TMK m.988’de emin sıfatıyla zilyetten kazanımın iyiniyetle olması halinde korunacağı düzenlenmiştir. Ancak 
TMK m.991/1 gereği kazanan zilyet kötüniyetli ise önceki zilyet her zaman eşyayı geri isteyebilir. Ancak TMK 
m.991/2 gereği önceki zilyet de zilyetliği iyiniyetle elde etmemiş ise sonraki zilyede taşınır davası açamaz. 

Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları ve kararları yukarıdaki bilimsel bakış acısıyla tebliğ de tartışılacaktır.  
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Evaluation of the Decisions of the Court of Appeal Concerning the Protection of Possession 

Prof. Dr. O.Gökhan Antalya 

 

Abstract4 

1. Protection of Possession by the Fact of Possession  

Possesors can dispel all kinds of etortion and assault against movable and immovable properties -whether 
or not registered to the title-  that are possession in accordance with Turkish Civil Code Art. 981. However, possessor 
can also use the right of defense against extortion and assault in accordance with Art. 981 and 982. The law-maker 
intended to preserve the security of the legal order and to maintain the social peace with the provisions for the 
protection of the possession. In order to protect the possession in terms of immovable property, an administrative 
process protection route is also provided. The legal fact of the possession is the violation of possession in 
contravention of the law. In this case, first of all, it must be possession and this fact must be violated by the human 
act. Even though the perpetrator's fault is not required to apply for the procedures of defending possession, a defect 
is necessary for the compensation of the damage caused by the violation. 

 

1.1.  Protection of Possession Through Litigation 

The violation of the possession as unlawful is in the form of extortion and assault. Extortion is to constantly 
deprive the legal domination of possessors by someone without consent. The assault, on the other hand, is is that a 
third person obstructs or strengthens the actual dominance of the possessors on the possession. The difference 
between these two breaches emerges at the point where the possession is completely or partially violated. As a 
result of the infringement, if the infringer has been possessed directly or indirectly on the goods together, the act of 
extortion is the issue. Otherwise, the action is considered an assault. Claims for the protection of possessions are 
intended for protection the possession and free from the case of movable goods and recovery of property 
(petitoirium), and free from right on the goods (possesorium). The law-maker protect the possession both extortion 
and assault independent from legal status arise from the right. Art. 982 relates to the return of the extortion, and 
Art. 983 relates to the prevention and end of the assault. Decisions made on this issue are in the nature of 
determining the actual status of the object. If the possession depends on the right, the beneficiary has the right of  
bringing a case of movable property and the recovery. The type of the title of zilyedin does not matter when applied 
to the preservation provisions of the possession.  

In the case of a restitution of possession, the aim is to make the possession to the pre-extortion state. The 
characteristic aspect is that to whom to give back when the indirect possessors take a restitution case.  Since this 
issue is not regulated in the sense of Turkish Civil Code, it is necessary for the judge to make use of BGB § 869 to fill 
the legal gap. Under this provision, the indirect possessor will be able to take a restitution case but he may want to 
former direct possessors to be given possession if he can not take possession of it or if he does not want to take it 
back. There is an opinion that the restitution case must be opened against usurper, and in case the usurper loses 
direct possession he will unable to take an action to successor and the third person to whom the movable property 
is transferred. However , since there is a legal gap on this subject, the case must be open to malicious successors of 
the possessors under BGB § 858/2. Giving back must be made exactly, if it can not be done, if it is defective, it shall 
be compensated for the tort legal provisions and if it is free from defect, the damage arising from the provisions of 
the possession shall be compensated. According to Article 982/1, the usurper is obliged to give back even if he claims 
he has superior rights over the usurped goods. However, in accordance with Art. 982/2, the defendant will be able 
to refrain from carrying out by proving immediately that he/she has a superior right. In Art. 982/3 it must also be 
stated that the case is also directed to the elimination of the damage at the same time. According to a opinion, the 
legal character of the usurpers responsibility is in the scope of debt arising from torts. Another view suggests that 
the legal character should be assessed within the framework of the provisions of  return of possession. For the 
usurpers responsibility, damage shall be caused by an act which is contrary to the law according to Art. 49. There is 
also a view in the doctrine that the possessors may seek compensation for the damage limited to the claim on the 
property. However, the law is not because of the rights of the possession, but because it is a possession, it aims to 
give compensation for the damage. And if the deficit is not found, the possessor may apply to the provisions of the 
unfair possessor.  

                                                           
4 First referee report date: 08.10.2018 / Second referee report date: 08.10.2018 
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In the case of an attack on the possession, there are two kinds of lawsuits related to the ending of the ongoing 
assault and the prevention of the possible strong assault. Despite the fact that the attack on the possession should 
be against the law, it is not necessary for the assailant to be defective. The defect is sought for compensation for 
damage caused by the assault. 

Even if the assailant claims superior rights, he is obliged to avoid the attack. However, there are different 
opinions as to whether the assailant will endure the assault if he proves that he has a superior right immediately. In 
this regard there is a legal gap and it should be stated that the regulation on extortion should also be applied in the 
assault. It is desired to eliminate the assault expected to occur or to be repeated in the near future, with the case of 
prevention of assault and the cause of assault.  In cases where there is an assault on the possession, the case of ending 
the assault becomes the case. With the case, it is not only the provision of the state of possession before the attack, 
but also the removal of the source of the attack. The decision to be given both in the prevention action and in the 
ending action shall be carried out within the scope of Turkish Code of Obligations Art. 113. In the action for 
compansation related to assault on possession is independent from prevention and termination cases. Damages 
arising out of the attack are considered in the scope of tort and the existence of defects is sought. The compensation 
of damages in the event of extortion is also valid for the compensation of damages in the event of an attack. The 
cases of extortion and assault discontinuance after two months, beginning with the learning of the action and the 
perpetrator and in any case over 1 year after the action. This period of time is foreclosure. In the compensation of 
damages, the period of limitation regulated in art. 72 which is related to torts, are taken into consideration.  

 

2. Protection Of Possession as the Fact of Right 
2.1. Presumptions Related to Possession in Movable Property 

In the Art. 985-922 the protection of possession was regulated as a fact of right. As a rule, possession on the 
movable property is considered to be a presumption of the existence of the alleged right. Implementation of 
presumptions related to possession in immovables is limited by Art. 922. Art. 985 is regulate ownership 
presumption originating from principal possession in the movable property, Art. 986 is regulate presumption 
originating from secondary possession. According to Art. 985, possessors of the movable property is considered as 
a owner. Therefore, the person who prove his possession is free from proving the right of ownership when he/she 
based on the assumption of ownership. According to Art. 985/2, the previous possession will be regarded as the 
owner of the movable property during the period when he/she is possessor. In the Art. 986, a person who is a 
possessor without a willingness to own a property can withstand the ownership of the property of the person he / 
she has taken with himself / herself. In the Art. 986/2, the existence of a right of a possessors who claimed limited 
real right or personal right is accepted as a presumption. 

2.2. Demand And Defense Based on Presumption   

In Art. 987, a possessor of a movable property can be based on that has a superior right in every case against 
him/her (with the provisios of extortion and assault reserved). There are advocates of the possessors here, where 
the possessor is the defendant. Where the possessor is a plaintiff, he/she prove the right that as a fact of possession, 
by using presumptions in Art. 985-986. Art. 985/2, prefer the presumtion of current possesor to previous 
possessors. However, according to Article 989, it is an exception to this situation in which the former has lost his 
possession without consent, and  according to Art. 991/1, he has not gained the possession with good faith. In the 
event of the possession is end without consent,  if the next possessor is a good faith, the former possessor can take 
an action againt anyone who has the movable property within 5 years.  

In the Art. 988, it is regulated that the acquisition from the possessor as bailee is protected when it has a 
good faith.  According to Art. 991/1, if the possessor is malicious, the previous possessor can always want the 
property back. but according to Article 991/2, if the previous possession did not acquire the possession with a good 
faith, then the latter can not take the action.  

The court practices and decisions of the Supreme Court will be discussed from the above scientific point of 
view.  
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Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Yenilenmesi Halinde Kiraya Verenin  

On Yıllık Sürenin Bitmesi Sebebiyle Bildirim Yoluyla Sözleşmeyi Sona Erdirmesi 

Prof. Dr. Faruk Acar 

 

Özet5 
Belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarını kiraya verenin sürenin bitmesi sebebiyle bildirim yoluyla sona 

erdirmesi TBK m.347’de düzenlenmiştir. Hüküm kiraya verene, tahliye sebepleri (TBK m.350 vd.) olmadan ve 
herhangi bir sebebe dayanmadan sırf sürenin bitmesinden dolayı sözleşmeyi sona erdirebilme yetkisi vermiştir. 
Sona erme için dava açmaya gerek de bulunmamaktadır, sadece yazılı bildirim (TBK m.348) yeterli olacaktır.  

TBK m.347 genel itibariyle 10 yıllık bir süre öngörmüştür. Bu sürenin hesaplanması tartışılabilir olmakla 
birlikte, öncelikle yürürlük (intikal) hukuku bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. TBK Yürürlük Kanunu 
Geçici Madde 2’de bu konuya özel hüküm sevk edilmiştir. Ancak uygulamada şahit olunmaktadır ki, TBK’nun 
yürürlüğe girdiği 1.7.2012 tarihinden önce yapılmış kira sözleşmelerinin değişik nedenlerle (örneğin yazılı 
olmaması, kira sözleşmesinin kaybedilmiş olması, kiraya verenin ölmesi nedeniyle kiracılarla ilişkinin sürdürülmüş 
olması gibi) yeniden yapılmaktadır. Gerek 2012 tarihinden önce gerekse 2012 tarihinden sonra bu tarzda yani iradi 
olarak yenilenen kira sözleşmeleri bakımından TBK m.347’de öngörülen 10 yıllık sürenin ve TBK Yürürlük Kanunu 
madde 2’nin nasıl uygulanacağı açıklığa kavuşturulmalıdır.  

Bu konuda, yenileme sözleşmesinin 10 yıllık süreyi yeniden/sıfırdan başlattığı savunulabilecektir. Nitekim 
Yargıtay 6. HD. E. 2015/6677, K. 2015/9299, 2.11.2015 tarihli kararında bu anlayışı kabul etmiştir. Buna karşın 
doktrinde tarafları, konuları aynı olan bu tür kira yenilemelerinde 10 yıllık sürenin ilk kira sözleşmesinin yapıldığı 
tarihten itibaren başlaması gerektiği de savunulmaktadır.  

Esas itibariyle yenileme sözleşmesinin varlığı halinde on yıllık sürenin yeniden başlatılması kabul 
edilmelidir. Ancak bu kabulün mutlak olarak uygulanması da haksızlık yaratabilmektedir. Sözleşme koşullarında 
değişiklik yapma niyetinin bulunmadığı özellikle süreyi uzatma düşüncesi olmaksızın, ispat aracı oluşturmak üzere 
yenileme sözleşmesinin yapılması durumları teyit mektubunda olduğu gibi işlev görmekte olduğu gözden ırak 
tutulmamalıdır. Bu tip sözleşmeleri eskiyi yürürlükten kaldıran yerine yenisini ikame eden (gerçek bir) yenileme 
sözleşmesi saymamak gerekir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında Kanun gereği sözleşmenin zaten yenilendiği (kiraya 
verenin sözleşmeyi bildirim yoluyla fesih imkanının olmadığı) bir düzende, kiraya verenin sözleşmeye devam 
etmeme özgürlüğünün olmadığı dikkate alınırsa, eski sözleşmeyle bütünüyle aynı koşullarda yapılan yenileme 
sözleşmesini sözleşme özgürlüğünün tam uygulandığı diğer sözleşmelere ilişkin yenileme sözleşmeler gibi kabul 
etmemek, kira sözleşmesi özelinde eski sözleşme gibi kabul etmek daha isabetli sayılabilir. Bu ihtimalde, TBK 
m.347’deki on yıllık süreyi ilk sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren başlatmak gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Kira Sözleşmesi, Konut ve Çatılı İşyeri, Bildirimli Fesih, Yenileme, On yıllık Süre, Tahliye 
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Termination of the Contract by Notice upon the Expiration of Ten-Year Period in Case of Renewal 
of Fixed Term Residential and Roofed Workplaces Lease Contracts 

Prof. Dr. Faruk Acar 

 

Abstract6 
Termination of the fixed term residential and roofed workplaces contract by notice of the leasor is regulated 

under Art. 347 of Turkish Code of Obligation. Respective provision gives the leasor the power to terminate the 
contract just because the period is over, without providing any other reason. Written notice (Art. 348) is sufficient 
to trigger the termination of the contract without any need for filing suit. 

Art. 327 foresees a ten-year duration in general. While calculation of the respecting period is negotiable, this 
shall initially be analysed in respect of the law in force (succession). This issue is regulated with Provisional Art. 2 
of the Code on the Application of Turkish Code of Obligation. Nevertheless, it has been confronted in practice that 
the lease contracts signed before 1.7.2012 which is the date of enforcement of Turkish Code of Obligations, are 
renewed for varied reasons (such as the contract not being in the written form, lost lease contracts, continuing the 
contractual relationship in case the death of the leasor). The way of application of 10-year period foreseen under 
Art. 347 of Turkish Code of Obligations and Provisional Art. 2 of the Code on the Application of Turkish Code of 
Obligation shall be made evident in terms of  either the contracts signed before 2012 and contracts that are 
consensually renewed after 2012 because of the abovementioned reasons. 

In this matter, it may be justified that novation contract restarts/starts from the beginning the 10-year 
period. Yet, Supreme Court accepted this approach in the decision numbered 6. HD. E. 2015/6677, K. 2015/9299,  
2.11.2015. Nevertheless, the approach supporting that 10-year period in novation contracts with the same subject 
starts from the date of first lease agreement finds a place in doctrine as well.  

In general terms, it has to be admitted that the 10-year period restarts in case of a novation contract. Rigid 
application of this rule may result in unfair consequences. It shall be evaluated that novation contracts may be made 
as a proof just like as a letter of conformation when there is no intention to make alterations in the conditions of the 
contract. These kind of contracts shall not be deemed as a replacement of the previous contract (a real one) which 
has a revocation function. In a system which residential and roofed workplace lease contracts are already renewed 
according to the Code (leasor does not have power to terminate the contract by notice), considering that the leasor 
does not have the independence in not continuing the lease contract,  

It would be more appropriate to consider the novation contract as the previous contract which is signed with 
the same conditions as the previous contract, instead of considering the novation contract like any other contracts 
which applied freedom of contract principle. Accordingly, ten-year period foreseen in Art. 347 shall start from the 
date of the first contract.  

Keywords: Lease contract, Residential and Roofed Workplaces, Termination by Notice, Novation, Ten-year 
Period, Evacuation. 
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Yargıtay Kararları Işığında Zararın Denkleştirilmesi ve TBK m. 55 

Doç. Dr. Başak Baysal 

 

Özet7 
Haksız fiilin olumsuz etkileri yanında olumlu etkileri de olabilir; haksız fiilin olumlu etkileri haksız fiil sonucu 

ortaya bir yarar çıkmasıdır. Zararın belirlenmesi aşamasında haksız fiilin hem olumlu hem de olumsuz etkileri bir 
arada değerlendirilir, zararın olumlu etkilerinin değerlendirilmesi zararın denkleştirilmesi yoluyla olur. Gerçek 
zarar miktarına ulaşabilmek için, haksız fiil sonucu sağlanan yararlar zarardan mahsup edilmelidir. Denkleştirme 
haksız fiil sonucu zenginleşme yasağının bir sonucudur.  

Zararın denkleştirilmesi tazminatın belirlenmesi aşamasında değil zararın belirlenmesi aşamasında yapılır 
zira zarar haksız fiil sonucu olan malvarlığının durumu ile haksız fiil gerçekleşmese idi malvarlığının bulunacağı 
durum arasındaki farktır.  Yararın denkleştirmeye konu olabilmesi için haksız fiil sonucu ortaya çıkması gerekir, bu 
da ancak haksız fiil ile uygun nedensellik içerisinde bulunan yararların zarardan mahsup edilebileceği anlamına 
gelir.  

Yararların mahsup edilebilmesi için aranan önemli bir şart bunun kanunla engellenmemiş olması veya yararı 
sağlayan kişinin bu yöndeki iradesinin buna aykırı olmamasıdır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile getirilen 55. 
madde de bu anlayış yansımasını bulmuştur ancak bu hüküm sadece bedensel zararlar ve destekten yoksun kalma 
zararları için getirilmiştir. BK m. 55 hükmüne göre: “(1) Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu 
Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen 
sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar 
veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya 
azaltılamaz. (2) Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin 
yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem 
ve davalarda da uygulanır”. Hükme göre  kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa 
amacını taşımayan ödemeler bu tür zararların belirlenmesinde gözetilmeyecektir. Bu hüküm denkleştirmenin 
kanunla engellenmiş olmasına önemli bir örnektir. BK 55. madde ile getirilen bu sınırlama sadece bedensel zararlar 
ve destekten yoksun kalma zararları için getirilmiştir. Hüküm yürürlüğe girmeden önce ise bu çözüm her tür zararlar 
için benimseniyordu. Bu tebliğ kapsamında hem hüküm öncesi hem de hüküm sonrasındaki Yargıtay kararları 
ışığında denkleştirme kurumunu inceleyeceğiz.  

Anahtar kelimeler: Bedensel zarar, Denkleştirme, Destekten Yoksun Kalma Zararları, Tazminat, 
Sorumluluk, Yansıma Zarar, Sigorta. 
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Equalization in Light of the Turkish Court of Cassation's Judgments and TCO Article 55 

Assoc. Prof. Başak Baysal 

 

Abstract8 
Torts can lead to negative outcomes, as well as positive ones such as the occurrence of a benefit for the 

injured party. Both of these outcomes shall be evaluated cumulatively by the stage of determination of the damages. 
Positive effects of the injury have taken into consideration through equalization. In order to designate the real 
amount of loss; benefits, that has been occurred by the tortious interference, shall be deducted from the total amount 
of loss. Equalization is a consequence of the principle of prohibition of enrichment via compensatory payments.  

The injury is defined as the difference between the current wealth and the hypothetical wealth of the injured 
party in which the tortious interference assumed not occurred; therefore equalization of the loss shall not be a factor 
in the determination of the damages, but in the determination of the injury. In order to be subjected to equalization, 
incurred benefits shall be ensued from the tortious act; which means the injuries that carry the proper causal 
relationship with the tort can be deducted from the injury solely. 

To deduct the incurred benefits, it is necessary to not to be restrained by law and the party, which provides 
this benefit to the injured party should not express a counter intention in this regard. This approach came into 
existence within the Article 55 of the Turkish Code of Obligations (Law no. 6098). Nevertheless, the scope of this 
provision is only limited to deprivation of support and bodily injuries. According to TCO art. 55: "(1) Damages for 
deprivation of support and bodily injuries are taken into account in accordance with this Code and principles of 
liability law. Social security payments which could not be recoursed partly or completely as well as the payments 
devoid of performance intendment cannot be taken into consideration; reduced from damage or compensation for 
the determination of this kind of damages’. Determined compensation cannot be increased or decreased in 
contemplation of equity opinion.(2) Provisions of this Code also applies to the cases and claims relating to the loss 
of the physical integrity of the body partly or entirely or to the damages due to decease of a person caused by all the 
administrative actions and procedures with all the other causes." Hereunder, the social security payments which 
could not be recoursed and the payments devoid of performance intendment will not be taken into consideration 
during the determination of the injury. This provision serves as a remarkable example to the cases in which law 
restrains the equalization. 

This restriction is only limited to bodily injuries and losses arising from deprivation of support. Before this 
statue came into force, the solution provided hereof was applicable for all manner of injuries. Within the scope of 
this speech, we are going to examine both former and current approaches to the concept of equalization in light of 
the Turkish Court of Cassation's judgments. 

Keywords: Bodily injuries, Equalization, Deprivation of support, Compensation Liability, Reflecting 
Damages, Insurance. 

  

                                                           
8 First referee report date: 08.10.2018 / Second referee report date: 22.10.2018 



14 
 

Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminatın Şartları ile İlgili  

Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi 

Doç. Dr. Arzu Arıdemir 

 

Özet9 
Sözleşmeye aykırılıktan dolayı manevi tazminat talep etmek için birtakım şartların gerçekleşmesi gereklidir. 

Buna göre, taraflar arasındaki sözleşmenin ihlal edilmesi, borçlunun sözleşmeye aykırı davranışı yüzünden 
alacaklının kişilik hakkının ihlal edilmesi ve manevi zarara uğraması, uygun illiyet bağının bulunması ve borçlunun 
sözleşmeye aykırı davranışı yüzünden sorumlu olması şarttır.  

Sözleşmeye aykırı davranıştan doğan manevi tazminatın şartları açısından Yargıtay kararları 
değerlendirildiğinde, alacaklının kişilik hakkının sözleşmeye aykırı davranış sebebiyle ihlal edilmesi şartı açısından 
dikkat çekici örneklerle karşılaşılmaktadır. Bu tebliğde bu sorun bağlamında Yargıtay’ın kişilik hakkı ve manevi 
zarar açısından yaklaşımı belirlenip değerlendirilecektir. İlk olarak, uçak bileti bulunan yolcunun uçakta yer 
kalmadığı gerekçesiyle uçağa alınmaması sebebiyle manevi tazminat talep edemeyeceği sorunu; daha sonra ise, 
manevi tazminat talep edilip edilemeyeceği tartışılabilecek olan eşyanın zarar görmesi ve tatilden beklenen faydanın 
elde edilememesi konularındaki Yargıtay uygulaması değerlendirilecektir.  

İncelenecek Kararların Başlıcaları:  

• Y.11.HD.2015/156 E., 2015/4884 K., 08 04.2015 T. 
• Y.11.HD., 2015/11487 E., 2016/6313 K., 08.06.2016 T. 
• Y.11.HD., 2015/10156 E., 2016/539 K., 20.01.2016 T. 
• Y.11.HD. 2015/15273 E., 2016/6641 K., 15.06.2016 T.  
• Y.14.HD., 2014/13992 E., 2014/20286 K., 23.12.2014 T. 
• Y.11.HD.2015/13176 E., 2015/12409 K., 23.11.2015 T. 
• Y.11.HD. 2005/6034 E., 2006/8963 K., 19.09.2006 T. 
• Y.11.HD. 2013/14406 E., 2014/3784 K., 28.02.2014 T. 
• Y.11.HD. 206/8620E, 2017/7139 K., 12.12.2017 T. 
• Y.3. HD. 2016/2126 E., 2017/11859 K., 13:09.2017 T. 
• Y.11.HD., 2016/4494 E., 2017/3462 K., 07.06.2017 T. 
• Y.13.HD., 2011/2177 E., 2011/9218 K., 13.06.2011 T. 

(Kaynak: Kazancı İçtihat Bankası; lexpera.com, çevirimiçi:22.09.2018) 

Anahtar kelimeler: Uçak bileti olduğu halde yolcunun uçağa alınmaması, bagaj kayıpları, düğün 
fotoğraflarının zarar görmesi, tatilden beklenen faydanın sağlanamamış olması, manevi tazminat. 
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An Evaluation of Current Decision of Supreme Court Regarding Conditions of Moral Damages 
Arising From Contradiction To Agreement 

Assoc. Prof. Arzu Arıdemir 

 

Abstract10 
Some requirements must be satisfied in order to claim moral damages arising from breach of a contract. 

Accordingly, clauses of law stipulate that  breach of contract, in case of violations of creditor’s personal right due to 
debtor’s contradiction to agreement and occurrence of moral damage, existence of suitable causal connection, 
debtor’s liability for breach of contracts has been realised. 

Once Supreme Court decisions are evaluated in terms of conditions of moral damages arising from breach of 
a contract, there is noticeable jurisprudence regarding the breach of a personal right through breach of a contract. 
In this study, approach of the Supreme Court regarding personal right and moral damages will be determined and 
analysed accordingly. Initially, the issue of whether a passenger may not claim moral damages in case having a flight 
ticket however not being permitted to enter the plane on the grounds that there is no space in the plane; accordingly, 
the issue of whether moral damage may be claimed for damaged property and then failure to obtain expected 
benefits from holiday will be examined in light of the Supreme Court decisions. 

Below decisions will be examined initially: 

• Y.11.HD.2015/156 E., 2015/4884 K., 08 04.2015 T. 
• Y.11.HD., 2015/11487 E., 2016/6313 K., 08.06.2016 T. 
• Y.11.HD., 2015/10156 E., 2016/539 K., 20.01.2016 T. 
• Y.11.HD. 2015/15273 E., 2016/6641 K., 15.06.2016 T.  
• Y.14.HD., 2014/13992 E., 2014/20286 K., 23.12.2014 T. 
• Y.11.HD.2015/13176 E., 2015/12409 K., 23.11.2015 T. 
• Y.11.HD. 2005/6034 E., 2006/8963 K., 19.09.2006 T. 
• Y.11.HD. 2013/14406 E., 2014/3784 K., 28.02.2014 T. 
• Y.11.HD. 206/8620E, 2017/7139 K., 12.12.2017 T. 
• Y.3. HD. 2016/2126 E., 2017/11859 K., 13:09.2017 T. 
• Y.11.HD., 2016/4494 E., 2017/3462 K., 07.06.2017 T. 
• Y.13.HD., 2011/2177 E., 2011/9218 K., 13.06.2011 T. 

(Source: Kazancı Case- Law Bank; lexpara.com online:22.09.2018) 

Keywords: Passenger having a flight ticket however not being permitted to enter the plane, baggage loss, 
damaged wedding photos, failure to obtain expected benefits from holiday, moral damages. 
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Yargıtay Kararları Işığında Kira Sözleşmesinde Kiracının Özen Borcu 

Doç. Dr. Öz Seçer 

 

Özet11 
TBK m. 316/f. I’de, özen borcu, “Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın 

bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür” şeklinde 
düzenlenmiştir.  

Kiracı, kendisinden beklenebilecek normal itina ve dikkati göstererek kiralananı kullanmalı, alışılmış 
kullanma dışında kiralanan şeyin özünü etkileyecek veya ona zarar verecek, ya da değerini düşürecek, kiralanana 
zarar verici davranışlardan kaçınmalıdır. Tüm kira sözleşmeleri açısından özen borcunun ortak konusu 
kiralanandır. Kiracının özensiz kullanımının sonuçları doğrudan kiralanan üzerinde gerçekleşir.  

Özen borcunun kapsamının belirlenmesinde kiralananın niteliği ve durumu ile kira sözleşmesinde 
öngörülen kullanma amacı dikkate alınır.  

Kiracının, özen borcuna aykırı davranması halinde, kiraya verenin belirli şartlarla sözleşmeyi feshetmesi 
mümkündür. Ayrıca, kiraya veren, fesih ile birlikte sözleşmenin süresinden önce sona ermesinden kaynaklanan 
müspet zararını kusurlu kiracıdan talep edebilecek ve TBK m. 334 uyarınca da kiralananın  iadesini talep 
edebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kira sözleşmesi, özen borcu, özen borcuna aykırılık, sözleşmenin feshi, müspet zararın 
tazmini, kiralananın iadesi. 
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Duty of Care in Lease Contract in Light of Decision of Supreme Court 

Assoc. Prof. Öz Seçer 

 

Abstract12 
The "duty of care" is regulated as "The leaseholder is obliged to use the leased property with care in 

accordance with the contract and to show respect to the residents and neighbours in the leased property", in the 
Code of Obligations, Article 316/I. 

The leaseholder shall use the leased property with ordinary care and attention that could be expected from 
him or her and refrain from behaving in a way that will hurt or damage the nature or decrease the value of the leased 
property. In terms of all lease contracts, leased property is the common theme of the duty of care. The consequences 
of the careless use of the leaseholder affect directly the leased property. 

In determining the scope of duty of care, the nature and status of the leased property and the intended use 
covered in the lease contract shall be taken into consideration. 

If the leaseholder violates the duty of care, it is possible for the leaser to terminate the contract upon certain 
conditions. In addition, the leaser may demand positive damages caused by the termination of the contract before 
the due date, from the deficient leaseholder, and claim the return of the leased property, in accordance with Article 
334 of the Turkish Code of Obligations. 

Keywords: Lease Contract, duty of care, violation of duty of care, termination of contract, compensation of 
positive damages, return of leased property. 
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Yargıtay Kararları Çerçevesinde Faiz Borcu 

Dr. Öğr. Üyesi Gül Doğan 

 

Özet13 

Faiz borcu, konusu para olan borçlarda söz konusu olur. Bu borç, asıl borca bağlı fer’i nitelikte bir borçtur. 
Faiz, ana para (kapital) faizi ile temerrüt (gecikme) faizi şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutulur ve faiz oranları, faizin 
türlerine göre değişiklik gösterir. Ana para faizi, belirli bir para tutarını talep hakkını haiz olan alacaklıya, bu paradan 
belirli bir süre yoksun kalması nedeniyle borcun vadesine kadar ödenmesi gereken karşılığı ifade eder. Temerrüt 
faizi ise, borçlunun para borcunu zamanında ödemeyerek temerrüde düşmesi nedeniyle ödemesi gereken faizi ifade 
eder.  

Faiz, bir başka açıdan kanuni (nizami) faiz ve akdi (iradi) faiz olarak da ikiye ayrılır. Kanuni faiz, miktarı 
kanun tarafından belirlenen anapara veya temerrüt faizini ifade eder. Akdi faiz ise, miktarı sözleşme ile 
kararlaştırılan faizdir. Ancak bu tanımlar 3095 sayılı kanun ile değişmiş ve kanuni faiz terimi, yalnız miktarı 
sözleşme ile belirlenmeyen ana para faizini ifade etmek üzere kullanılmıştır (3095 Sayılı Kanun m. 1). Miktarı 
sözleşme ile belirlenmemiş olan temerrüt faizi, kanuni faiz tabirine girmez. 

Hukukumuzda faiz konusunu düzenleyen hükümler, MK, BK (m. 88, 120), TTK (m. 8), 3095 ve 4489 sayılı 
Kanun, Bankalar Kanunu (m.144)’nda yer aldığı gibi, ayrıca TC Anayasa m. 46/IV, TC Merkez Bankası Kanunu m. 40, 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun m. 51; Kat Mülkiyeti Kanunu m. 20/II, İş kanunu m. 34/I, 
Tüketicinin Korunması Hakkında kanun m. 4, 7, 25.1, 26.2, 36; TTK m. 1530, Çek Kanunu m. 3.7’de faiz konusuyla 
ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.  

3095 sayılı kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte bugün adi ve ticari işlerde, gerek ana para faizinde, 
gerekse de temerrüt faizinde faizin ana parayı geçebilmesi mümkündür. Faizin ana paraya eklenerek birlikte faiz 
yürütülmesi işlemi olan bileşik (mürekkep) faiz uygulaması, borçlu bakımından ekonomik bir yıkıma neden olacağı 
gerekçesiyle, hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır. Nitekim, BK m. 388/III 
ve 3095 sayılı Kanun m. 3/I’de bu yasak hükme bağlanmıştır. Ancak, 3095 sayılı Kanun m. 3/II’de bileşik faize ilişkin 
TTK hükümlerinin saklı tutulduğu ifade edildiğinden, TTK hükümleriyle faize faiz uygulaması mümkündür.  

Anahtar Kelimeler : Faiz, anapara, temerrüt, bileşik. 
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Interest Dept in the Light of the Turkish Court of Cassation’s Jurisprudence 

Asst. Prof. Gül Doğan 

 

Abstract14 

Interest debt, comes into question when there is a debt concerning money. This is a secondary debt such as 
to the original balance. The types of interests are divided into two main classes, namely the principal (capital) 
interest and the default interest, and the interest rates vary according to the types of interest. The principal interest 
states the liability to pay any amount, that must be paid to the creditor with the right to claim, who is deprived of 
this money for a period of time, until the due date. The default interest rate is the interest that must be paid due to 
the default of the debtor who fails to meet his/her financial obligations on time. 

Interest is also divided into two as legal (nominal) interest and conventional (contractual rate) interest. Legal 
interest refers to principal or default interest determined by law. In the case of conventional interest, the rate is 
agreed upon by the contract. However, these definitions have been amended by the law numbered 3095 and the 
legal interest rate has started only to be used to express the rate of principal interest that is not determined by the 
contract. (law numbered 3095, article 1) The default interest, which is not determined by the contract, is not 
interpreted as legal interest. 

The provisions governing the issue of interest in our law are similar to those of the Civil Code, Code of 
Obligations (Articles 88, 120), Turkish Commercial Code (Article 8), laws numbered 3095 and 4489, Banking Law 
(Article 144). In addition to that, there are arrangements related to the subject of interest in The Constitution of 
Republic of Turkey, article 46 / IV; Law concerning the Central Bank of Turkey, article 40; Law on Collection 
procedure of Public Receivables, article 51; Law of Property Ownership, article 20/II; Labour Law, article 34/I; 
Consumer Rights Law, articles 4, 7, 25.1, 26.2, 36; Turkish Commercial Code, article 1530 and Law regulating Bank 
Cheques, article 3.7. 

Together with the effective date of Law no. 3095, it is possible today that the amount of interest can exceed 
the amount of principal, either at the principal interest rate or at the default interest rate, concerning both 
commercial and unsecured affairs. Compound interest application (anatocism), which is the process of applying the 
interest to the sum of the main balance and the calculated interest, is prohibited or restricted in almost all legal 
systems, on the grounds that it will lead to an economic destruction in respect of the debtor. Hence, this restriction 
is decreed in Code of Obligations, article 388/III and the article 3/I of the law numbered 3095. However, since it is 
stated that the provisions of the TCC concerning the compound interest are kept in the article 3/II of the law 
numbered 3095, it is possible to work out compound interest with the provisions of the TCC. 

Keywords : Interest, capital, default, compound. 
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Yargıtay Kararları Işığında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Getirilen  

Bir Yenilik Olarak “Geçici Ödeme” 

Dr. Öğr. Üyesi R. Cem Dinar 

 

Özet15 
Bilindiği üzere, ülkemizde diğer tüm davalar gibi, tazminat davalarının yargılama aşaması çok uzun 

sürebilmektedir. Bu gecikmelerin, davacılar için katlanılması güç durumlara sebep olabileceği de bir gerçektir. Hatta 
anılan gecikmeler, davacı açısından “beklenemeyecek” durumları da yarattığı söylenebilir. Şöyle ki, dava sonucunda 
davacı lehine verilecek bir tazminatın, sırf davalı tarafın yargılamayı uzatmaya yönelik hamleleri sebebiyle, 
davacının ekonomik açıdan kötüleşmesine, hatta yok olmasına sebep olabileceği de göz ardı edilmemelidir.  

İşte bu sebeple, Türk Borçlar Kanunu’nun 76. maddesi, eski Borçlar Kanunumuzda bulunmayan “geçici 
ödeme” kurumunu düzenlemektedir. Tedbir niteliğindeki bu kurum sayesinde, maddede yer alan şartların 
gerçekleşmesi halinde, dava sonuçlanmadan önceki bir dönemde, hakimin uygun göreceği bir “geçici ödeme” bedeli 
davalıdan alınıp, davacıya verilmektedir. Bu sayede, uzun süre tazminat alacağı elde edemeyen davacının bir nebze 
de olsa ekonomik açıdan rahatlatılması amaçlanmıştır. Doğaldır ki, davanın davacı aleyhine sonuçlanacağı 
durumlarda yapılan bu geçici ödemelerin akıbeti de TBK. m. 76/ f. 2’de düzenlenmiştir.  

Diğer taraftan “geçici ödeme” yapılması davalı lehine de sonuçlar doğurabilmektedir. Çünkü davaların 
uzaması davalının daha büyük bir tazminat ödemesine de sebep olabilmektedir. Yine TBK. m. 76’daki şartlar yerine 
gelmesi koşuluyla, davalı tarafından önceden bir miktar ödeme yapılmış olduğundan, davalının (daha geniş 
olabilecek) sorumluluğu da engellenmiş olacaktır.  

Hemen belirmeliyiz ki, “geçici ödeme” ile ilgili olarak TBK. m. 76 düzenlenen hükümler sadece “haksız fiilden 
kaynaklanan” tazminat davaları için değil, TBK. m. 114/ f. 2 hükmünün yollaması sonucunda “borca aykırılıktan 
doğan” tazminat davalarında da uygulama alanı bulacaktır. Bütün bunların yanı sıra sözleşmeden doğan bir borcun 
ifa davasına da kıyasen uygulanabileceği kanaatini taşımaktayız.  

İşbu çalışmamızda, TBK. m. 76’da belirtilen bazı özel şartların yerine gelmesi sonucunda hükmedilen “geçici 
ödeme”nin Yargıtay kararları çerçevesinde incelenmesi esas alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Geçici ödeme, sözleşme, haksız fiil, Yargıtay. 
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In Light of the Decisions of the Court of Appeals, the "Provisional Payment"  

as a Novelty in the Law of Obligations No. 6098 

Asst. Prof. R. Cem  Dinar 

 

Abstract16 
As is known, like all other cases in our country, the judicial proceedings of compensation cases can last very 

long. It is also a fact that these delays can cause difficult situations for the plaintiffs. In fact, it can be said that the 
mentioned delays have also created "unexpected" situations for the plaintiff. It should not be underestimated that 
an indemnity for the plaintiff as a result of the trial could cause the plaintiff to worsen or even disappear 
economically, just because the defendant's attempts to prolong the trial. 

For this reason, Article 76 of the Turkish Code of Obligations regulates the "provisional payment" institution 
which does not exist in the previous Obligations Act. Thanks to this measure, if the conditions in the field are fulfilled, 
in a period prior to the conclusion of the case, "provisional payment" fee that the judge deems appropriate is taken 
from the defendant and given to the plaintiff. In this respect, it is aimed to relieve the plaintiff economically who can 
not obtain compensation for a long time. It is natural that the fate of these provisional payments in the cases against 
the plaintiff has been regulated in Art. 76/2 of the Turkish Code of Obligations.  

On the other hand, "provisional payment" may result in favour of the defendant. Because the prolongation 
of the cases can also cause the defendant to pay a greater compensation. Provided that the requirements of Art. 76 
are fulfilled, since the defendant has already paid a small amount in advance, the liability of the defendant (which 
may be broader) will also be prevented.  

We immediately would like to state that, “provisional payments” which are regulated in the Article 76 under 
Turkish Obligations Code will not only find an application area for the actions for compensations which arises from 
"tortious act" but will also  find an application area for the actions for compensations which arises from "violating 
the obligations" as a result of the attribution of the Article 114/2 regulated under the Turkish Obligations Code. In 
addition to all these, we are convinced that it can be applied to an action for fulfilment arising out of a contract. 

In our work we have been based on the examination of the "provisional payment" ruled by the Supreme 
Court of Appeals as a result of the fulfilment of certain special conditions mentioned in Article 76. 

Keywords: Provisional payment, contract, tort, Court of Appeals 
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Yargıtay Kararları Işığında Sözleşmenin Uyarlanması ve TBK m. 138 

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Avcı Braun 

 

Özet17 
“Aşırı ifa güçlüğü” kurumunu düzenleyen Türk Borçlar Kanunun 138. maddesi önceki kanunda yer almayan 

yeni bir düzenleme olup, maddenin birinci fıkrasında aşırı ifa güçlüğü sebebiyle sözleşmenin uyarlanmasının 
istenebileceği şartlar şu şekilde sayılmıştır. 

1. So zleşmenin yapıldıg ı sırada, taraflarca o ngo ru lmeyen ve o ngo ru lmesi de beklenmeyen olag anu stu  bir 
durumun ortaya çıkmış olması, 

2. Bu durumun borçludan kaynaklanmamış olması, 
3. Bu durumun, so zleşmenin yapıldıg ı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini du ru stlu k 

kurallarına aykırı du şecek derecede borçlu aleyhine deg iştirmiş olması, 
4. Borçlunun, borcunu henu z ifa etmemiş veya ifanın aşırı o lçu de gu çleşmesinden dog an haklarını saklı tutarak 

ifa etmiş olmasıdır. 

Go ru ldu g u  u zere kanun koyucu uyarlamanın ancak borçlunun aşırı ifa gu çlu g u  içine du ştu g u  durumlarda 
talep edilebileceg ini du zenlemiş, bunun dışındaki halleri, o zellikle işlem temelinin ço kmesi halini, kapsam dışında 
bırakmıştır. Buna rağmen, kanun değişikliğinden önce olduğu gibi, kanun değişikliğinden sonra da TBK m. 138’in 
yetersiz kaldığı hallerde TMK m. 2’den yola çıkarak uyarlamanın yapılabileceği savunulmaktadır. 138. maddenin 
ikinci fıkrası da aşırı ifa güçlüğü sebebiyle uyarlamanın yabancı para borçlarında da söz konusu olacağını açıkça 
ifade etmiştir. 

Çalışmamızda öncelikle TBK m. 138/f.1’in öngördüğü şartların Yargıtay tarafından uygulanıp uygulanmadığı 
ele alınacaktır. Ardından 138. maddenin sadece aşırı ifa güçlüğü durumunda mı yoksa aşırı ifa güçlüğü oluşturmasa 
bile karşı edimin değerinin azalması sebebiyle edimler arası dengenin bozulması ve işlem temelinin çökmesi 
hallerinde de uygulama alanı bulup bulmadığı araştırılacaktır. Son olarak, TBK m. 138/f.2’de belirtildiği üzere 
yabancı para birimiyle borçlanan kimselerin birinci fıkrada belirtilen şartların oluşmasıyla aşırı ifa güçlüğüne 
düşmeleri durumunda yaptıkları uyarlama taleplerinin kabul edilip edilmediği son çıkan Yargıtay kararları ışığında 
değerlendirilecektir. Bilindiği üzere, Yargıtay’ın Türk Borçlar Kanunu’nun 138. maddesi yürürlüğe girmeden önceki 
uygulaması, yabancı para borcunda taraflarca o ngo ru lmeyen ve o ngo ru lmesi de beklenmeyen olag anu stu  bir 
durumun bulunmadıg ı gerekçesiyle açılan uyarlama davalarının kural olarak reddedilmesi şeklindeydi. Bu 
uygulamada bir değişikliğin bulunup bulunmadığı araştırılacak ve Yargıtay uygulaması eleştirel bir bakış açısıyla 
değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Aşırı ifa güçlüğü, işlem temelinin çökmesi, edimler arasındaki dengenin bozulması, 
uyarlama, öngörülemezlik, olağanüstü durum. 
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Adaptation of Contract and Article 138 TCO  

in the Light of the Turkish Court of Cassation’s Jurisprudence 

Asst. Prof. Cihan Avcı Braun 

 

Abstract18 
Article 138 of the Turkish Code of Obligation (TCO) which – for the first time – regulates the institution of 

“hardship” in its first paragraph stipulates the conditions to adapt a contract owing to hardship as follows: 

1. An extraordinary situation occurs that was not foreseen and not expected to be foreseen during the 
execution of the contract, 

2. Due to the reasons that are not caused by the obligor, 
3. Existing facts during the execution of the contract have changed in detriment of the obligor excessively in 

defiance of the principle of good faith, 
4. The obligor has not yet performed his obligation or performs his obligation by reserving the right of 

hardship. 

As demonstrated, the Turkish legislator has regulated the adaptation of contract only in case of hardship. 
Other situations are excluded, especially, the event of interference with the underlying basis of the transaction has 
been left out of scope. In case the requirements of Article 138 are not met, in parallel to the situation before the TCO 
was enacted, it is asserted that adaptation of contract may be made on the basis of Article 2 of the Turkish Civil Code 
(TCC). The second paragraph of Article 138 TCO clearly states that adaptation of contract due to hardship is also 
possible in case of foreign currency debts. 

This study will analyse whether the Turkish Court of Cassation actually applies the conditions laid down in 
Article 138/1. It will also be evaluated whether Article 138 is only applicable in case of hardship or if it may also be 
applied in case the balance between the corresponding performances is spoiled and the underlying basis of the 
transaction is interfered – even if hardship is not at stake. Lastly, the approach of the Turkish Court of Cassation 
concerning Article 138/2 which regulates adaptation of contract in case of hardship with regard to foreign currency 
debts will be criticised in light of the recent jurisprudence. As is generally known, the established approach of the 
Turkish Court of Cassation – before Article 138 was enacted – is that requests for adaption of contract with regard 
to foreign currency debts are dismissed in general by stating that currency fluctuations are not extraordinary 
situations and thus are neither unforeseen nor expected to be unforeseen. It will be critically examined whether the 
Turkish Court of Cassation’s abovementioned approach has changed under the TCO. 

Keywords: Hardship, interference with the underlying basis of the transaction, spoil of balance between the 
corresponding performances, adaptation of contract, unforeseeability, extraordinary situation. 
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