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Yargıtay içtihatları ile son dönemde geliştirilen yeni bir kavram ile karşı karşıyayız: Hükmün 

art etkileri. İlk olarak Türk Telekom tarafından alınan sabit ücretlere ilişkin Hakem Heyetleri 

ve Tüketici Mahkemeleri kararları sebebiyle durumdan vazife çıkaran yüksek mahkeme, 

Kanunu’nda temyiz için öngörülen sınırı neden dikkate almayacağını belirtirken sabit ücretin 

alınıp alınmaması hususunda verilen hükmün salt alınan sabit ücrete münhasır olmayıp, 

sonraki yıllara da yönelik olduğu, ard etkisinin bulunduğu kuşkusuzdur. demiştir (Yargıtay 

HGK, E. 2009/13-122, K. 2009/189; HGK, E. 2010/13-406, K. 2010/503). Mahkeme bununla 

yetinmemiş, sabit ücret uygulaması nedeniyle eldeki dosyada tek bir abone uyuşmazlığı 

yargıya taşımış olmasına karşın, ortada tüm aboneleri ilgilendiren, toplu bir hak 

uyuşmazlığının bulunduğunu ve bunun şüphesiz olduğunu ifade etmiştir.  

 

Daha sonra elektrik faturalarına yansıtılan kaçak kullanım bedelinin iadesine ilişkin Tüketici 

Sorunları Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerince verilen iadeye yönelik kararlar 

karşısında da yüksek mahkeme aynı çözüm yolunu benimseyerek Tüketici mahkemelerince 

verilen ve 6502 sayılı TKHK m. 70/V ve kararların verildiği tarihte yürürlükte olan 4077 sayılı 

TKHK m. 22 gereği kesin olan ve Kanun’da öngörülen temyiz sınırının altında kalan kararları, 

temyiz yolu ile incelemiştir (Yargıtay HGK, E. 2013/7-2454, K. 2014/679; 3. HD, E. 

2014/2918, K. 2014/5503). 3. HD’nin konuya ilişkin kararında  bir kanun hükmünün ileri 

dönük olarak uygulanması sonucu doğacağı sebebiyle kanundaki kesinlik sınırı ve TKHK m. 

22’nin dikkate alınamayacağını belirtilmişken HGK kararında bir adım daha öteye geçilip 

Hakem Heyetince verilen kararın aynı zamanda tespit hükmü taşıdığından sözleşme ilişkisi 

nedeniyle ileriki dönemlere de etkili (art etkili) olduğundan kesin olduğundan söz etmek 

mümkün değildir denilerek, o dönem yürürlükte bulunan TKHK gereğince Hakem Heyeti 

kararının sadece delil niteliği olacağı ifade edilmiştir. Buna karşılık yüksek mahkeme 

tüketicilerden alınan kart aidatlarına ilişkin bazı olaylarda temyiz sınırının altında kalması 

sebebiyle temyiz incelemesi yapmamış, miktar itibarı ile kesin olan hüküm Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma talebi ile incelenmiştir (Yargıtay 13. 

HD, E. 2008/4345, K. 2008/6088). 

 

Peki bugüne kadar toplu iş sözleşmeleri ile duyduğumuz art etkisi kavramının kesin hüküm ve 

temyiz sınırı ile ilişkisi nasıl açıklanabilecektir? Kanaatimizce söz konusu kararlar üç noktada 

yürürlükte bulunan hükümler karşısında yerinde değildir. Kesin hüküm, Tasarruf ilkesi ve 

TKHK m. 70/V(eski m. 22). Maddi anlamda kesin hüküm, mahkeme kararlarına verilmiş 

mutlak hakikat vasfıdır. Söz konusu kurum sayesinde aynı uyuşmazlığın tekrar tekrar mahkeme 

önüne getirilmesi engellenir, bu sayede hukuki barışa da hizmet edilir. İkincisi, kesin hüküm, 



konusuna ilişkin olarak kesin delil de teşkil eder, daha sonra aynı mesele bir başka mahkeme 

önünde tartışılacak olursa, kesin hüküm ile mahkeme bağlı olacak ve ilgili kesin hükümde 

belirtildiği şekilde meseleyi ele alacaktır. Üçüncüsü kesin hüküm sadece konusunu oluşturan 

mesele üzerinde etkiye sahiptir. Dördüncüsü, kesin hüküm yalnızca taraflar açısından etkilidir. 

Beşincisi, kesin hüküm geçmişe etkilidir ve ortaya çıktığı tarihe kadar olan durumu kapsar. 

Yargıtay’ın temyiz incelemesinin önünü açmak üzere yapmış olduğu değerlendirmeler, kesin 

hükmün zikredilen özelliklerine aykırıdır. Yargıtay, sabit ücrete ilişkin kararında, hükmün 

sonraki yılları da kapsayacağını ifade etmiştir. Oysa yukarıda belirttiğimiz üzere kesin hüküm 

ancak konusu oluşturan hususlarda ve ortaya çıktığı tarihe kadar etkiye sahiptir. Yani taraf 4 

adet faturadaki sabit ücretin iadesini istemişse, verilecek karar ancak söz konusu 4 adet ücret 

hakkında kesin hüküm etkisine sahip olacaktır. Yine belirttiğimiz gibi kesin hükmün, onu inşai 

hükümden de ayıran en önemli özelliği, geleceğe yönelik bir etkisi yoktur. Ancak Yargıtay, söz 

konusu etkiyi kesin hüküm açısından da tanımaktadır. İkincisi, kesin hüküm, yine inşai hükmün 

herkese karşı etkili olmasından farklı olarak yalnızca taraflar açısından söz konusudur. 

Yargıtay’ın belirttiği gibi tek bir abone yargıya taşımış ise hüküm yalnızca o abone ve karşı 

taraf açısından kesin hüküm etkisine sahip olacaktır. Diğer bir aboneyi veya diğer aboneye karşı 

davalı tarafı bağlamayacaktır. 

 

Yargıtay kararlarına ilişkin ikinci mesele tasarruf ilkesi noktasındadır. HMK m. 24 gereğince 

hiç kimse kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamayacağı gibi hakim de iki taraftan 

birinin talebi olmadan re’sen bir davayı inceleyemez. Yargıtay kararına konu olay, yalnızca bir 

abone tarafından mahkeme önüne getirilmiştir. Dolayısıyla söz konusu abone dışındakiler 

açısından da mahkemelerin re’sen harekete geçip hüküm verebilmesi mümkün değildir. 

Yargıtay kararında toplu bir hak uyuşmazlığından söz ediyor. Toplu hak uyuşmazlıklarına 

dayanan davalar hukukumuzda çeşitli kanunlarda kabul edilmiş, yine HMK m. 113’te genel bir 

hükme yer verilmiştir. TKHK m. 73/VI (eski m. 23/V) uyarınca tüketici uyuşmazlıkları 

açısından da tüketici derneklerinin, ilgili kamu kuruluşlarının ve bakanlıkların genel olarak 

tüketicileri ilgilendiren konularda tespit-önleme-durdurma amacıyla dava açabilir. Bu manada 

bir tazminat davası açılması veya ödenmiş bir miktarın haksız olduğu gerekçesi ile iadesinin 

istenmesi mümkün değildir. Her hâlükârda somut olayda davayı açan/tüketici hakem heyetine 

başvuran münferit tüketicidir. Söz konusu kimsenin bütün tüketiciler adına davayı 

yürütebilmesi ise mümkün değildir. Bu manada dava takip yetkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki 

böyle bir iddia da mevcut değildir. Şu halde, temyiz incelemesinin önünü açmak için Yargıtay 

tarafından kullanılan ibare ve yapılan değerlendirme yerinde olmamıştır. 

 

Üçüncü nokta ise TKHK m. 70/V (eski m. 22) uyarınca kanunda öngörülen miktarın altındaki 

uyuşmazlıklar açısından Tüketici Hakem Heyeti Kararı’na karşı Tüketici Mahkemesinde açılan 

iptal davası üzerine verilen kararın kesin olmasıdır. Burada söz konusu olan kesinlik gereği 

artık uyuşmazlığın başka bir merci önüne taşınması mümkün değildir. Ancak Yargıtay, hakem 

heyetince verilen kararın tespit hükmü de taşıması ve ileriye etkili olması 

nedeniyle kesin olmadığını belirtmiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi kesin hükmün ileriye etkisi 

yoktur. Geleceğe etkisi olan ve ilgili olan herkesi bağlayan hüküm ise tespit hükmü değil inşai 

hükümdür. Bu manada inşai tesir doğuracak olan bir tespit hükmünden söz edilemez. Kesin 

hükümden söz edildiği durumda, kural olarak bir tespit hükmü de her zaman mevcuttur. 

Örneğin sözleşmeden doğan bir alacağın talep edilmesi halinde mahkemece davanın esası 

hakkında verilecek kabul kararı da red kararı da tespit hükmü içerecektir. Ancak söz konusu 

hüküm, ortaya çıktığı/verildiği ana kadar olan durumu kapsar. 

Kanaatimizce Yargıtay, hukuki olmaktan ziyade pragmatik bir yaklaşım ile verilecek karar 

sebebiyle başka davaların da olacağını dikkate alarak konunun toplumun pek çok kesimini 

ilgilendirmesi sebebiyle meseleye açıklık getirmek ve içtihat birliğini sağlamak amacıyla 



hareket etmektedir. Kimi hallerde benzer davalar ile mahkemelerin uğraşmasının önüne 

geçmek yahut genel olarak belirsizliği gidermek amacıyla hukuk politikası açısından bu tür 

kararlara ihtiyaç duyulabilmesi mümkündür. Hukukumuzda bu ihtiyaç aslında amiyane ifadesi 

ile, vulgarize edecek olursak etliye sütlüye dokunmayan kanun yararına bozma kurumu ile 

gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu noktada önerimiz, Alman Usul Kanunu’nda 2002’deki 

reformdan sonra (ZPO) m. 511/IV’de istinaf incelemesi ve m. 543/II’de temyiz incelemesi 

açısından öngörülen hükme benzer bir düzenlemeye HMK’da da yer vermektir. ZPO m.511/II, 

1 uyarınca uyuşmazlık konusu 600 euronun altında olan davalar açısından istinaf incelemesine 

başvurulamaz. Ancak ZPO m. 511/IV, şayet uyuşmazlık konusunun önemi veya hukuk 

yaratılması gerekmesi yahut içtihat birliğinin güvence altına alınmasının gerekmesi halinde, 

tarafların ilgili hükme karşı koyduğu miktar 600 eurodan az olsa bile istinaf incelemesi 

yapılmasına imkân tanınmıştır. Pekala benzer bir hükme HMK’da da yer verilmesi mevcut 

ihtiyaca cevap verecek ve Yargıtay tarafından hukuka aykırı karar verilmesinin de önüne 

geçilmiş olacaktır. Kanun yararına bozmadan farklı olarak insanlara da sizin hakkınız bir defa 

gerçekleştirilemedi ama bakın bundan sonrasını çözdük gibi tatmin edicilikten uzak bir çözüm 

de kullanılmamış olacaktır. 

 


