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MUR?S MUVAZAASINA DAYALI TAPU ?PTAL? VE TESC?L MUR?S?N BAKIM ?HT?YACI BULUNDU?U - DEVRED?LEN
TA?INMAZLARIN DE?ERL? OLDU?U
Özet: Murisin özellikle bir parça ta??nmaz?n? devretmek suretiyle bak?m?n? sa?layabilece?i yerde,
tüm mal varl???n?n yar?s?na yak?n olan de?erli üç parça ta??nmaz?n? daval?ya temlik etti?i
gözetildi?inde devirdeki as?l amac?n bak?m sa?lamak de?il mirasç?lardan mal kaç?rmak oldu?u,
böyle olunca da yap?lan temlikin muvazaa ile illetli oldu?undan iptali gerekti?i sonucuna
var?lm??t?r.

T.C.
Yarg?tay
Hukuk Genel Kurulu
E: 2017/1211 K: 2019/377 K.T.: 2803.2019

Taraflar aras?ndaki "tapu iptali ve tescil" davas?ndan dolay? yap?lan yarg?lama sonunda Soma 1.
Asliye Hukuk Mahkemesince davan?n reddine dair verilen 26.04.2013 tarihli ve 2004/48 E.,
2013/256 K. say?l? karar?n davac?lar vekili taraf?ndan temyizi üzerine, Yarg?tay 1. Hukuk
Dairesinin 09.12.2013 tarihli ve 2013/14300 E., 2013/17430 K. say?l? karar? ile:

"...Dava, muris muvazaas? hukuksal nedenine dayal? tapu iptal ve tescil iste?ine ili?kindir.

Mahkemece, davan?n reddine karar verilmi?tir.

Dosya içeri?i ve toplanan delillerden; çeki?me konusu 330, 378 ve 1532 parsel say?l?
ta??nmazlar?n miras b?rakan Yusuf ?ahan taraf?ndan 17.01.2003 tarihinde daval?ya ölünceye
kadar bak?m akdiyle devredildi?i görülmektedir.
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Davac?lar, miras b?rakan taraf?ndan yap?lan temlikin mirasç?lardan mal kaç?rma amaçl? ve
muvazaal? oldu?unu ileri sürerek eldeki davay? açm??lard?r.

Bilindi?i üzere; 6098 say?l? Türk Borçlar Kanununun (TBK) m. 611. maddesine göre ölünceye
kadar bak?p gözetme sözle?mesi, taraflar?na kar??l?kl? hak ve borçlar yükleyen bir akittir. (818 s.
Borçlar Kanununun (BK) m. 511). Ba?ka bir anlat?mla ivazl? sözle?me türlerindendir. Bu sözle?me
ile bak?m alacakl?s?, sözle?me konusu mal?n mülkiyetini bak?m borçlusuna geçirme; bak?m
borçlusu da bak?m alacakl?s?na yasan?n öngördü?ü anlamda ölünceye kadar bak?p gözetme
yükümlülü?ü alt?na girer. (TBK m. 614 (BK) m. 514)).

Hemen belirtmek gerekir ki, bak?p gözetme ko?ulu ile yap?lan temliki i?lemin geçerlili?i için
sözle?menin düzenlendi?i tarihte bak?m alacakl?s?n?n özel bak?m gereksinimi içerisinde
bulunmas? zorunlu de?ildir. Bu gereksinmenin sözle?meden sonra do?mas? ya da alacakl?n?n
ölümüne kadar çok k?sa bir süre sürmü? bulunmas? da sözle?menin geçerlili?ine etkili olamaz.

Kural olarak, bu tür sözle?meye dayal? bir temlikin de muvazaa ile illetli oldu?unun ileri sürülmesi
her zaman mümkündür. En sade anlat?mla muvazaa, irade ile beyan aras?nda kasten yarat?lan
ayk?r?l?k olarak tan?mlanabilir. Böyle bir iddia kar??s?nda, as?l olan taraflar?n akitteki gerçek ve
mü?terek amaçlar?n?n saptanmas?d?r. (TBK m. 19 (BK m. 18)). ?ayet bak?m alacakl?s?n?n
temliki i?lemde bak?p gözetilme ko?ulunun de?il de, bir ba?ka amac? gerçekle?tirme iradesini
ta??d??? belirlenirse (örne?in mirasç?lar?ndan mal kaç?rma dü?üncesinde ise), bu takdirde akdin
ivazl? (bedel kar??l???) oldu?undan söz edilemez; akitte ba??? amac?n?n üstün tutuldu?u
sonucuna var?l?r. Bu halde de Yarg?tay ?çtihad? Birle?tirme Büyük Genel Kurulu'nun 1.4.1974 gün
ve 1/2 say?l? ?çtihad? Birle?tirme Karar? olayda, uygulama yeri bulur.

Miras b?rakan?n, ölünceye kadar bak?p gözetme kar??l??? yapt??? temlikin muvazaa ile illetli olup
olmad???n?n belirlenebilmesi içinde, sözle?me tarihinde murisin ya??, fiziki ve genel sa?l?k
durumu, aile ko?ullar? ve ili?kileri, elinde bulunan mal varl???n?n miktar?, temlik edilen mal?n, tüm
mamelekine oran?, bunun makul kar??lanabilecek bir s?n?rda kal?p kalmad??? gibi bilgi ve
olgular?n göz önünde tutulmas? gerekir.
Somut olaya gelince; daval?ya ölünceye kadar bak?m akdiyle temlik edilen ta??nmazlar?n miras
b?rakan?n tüm mal varl???na oran? de?erlendirildi?inde ve yap?lan temlikler yukar?da aç?klanan
ilke ve olgulara göre irdelendi?inde, i?lemlerde bak?m?n de?il, ba??? amac?n?n üstün tutuldu?u,
murisin bir parça ta??nmaz?n? devretmek suretiyle de bak?m?n? gerçekle?tirebilece?i yerde,
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de?erli üç parça ta??nmaz?n? daval?ya temlik etti?i, dolay?s?yla bu temlikin mirasç?lardan mal
kaç?rmaya yönelik ve muvazaal? oldu?u sonucuna var?lmaktad?r.

O halde, davan?n kabulüne karar verilmesi gerekirken yaz?l? oldu?u üzere reddine karar verilmesi
do?ru de?ildir.

Kabule göre de; dava reddedildi?ine göre maktu karar ve ilam harc?na hükmedilmesi gerekirken
nispi karar ve ilam harc?na hükmedilmi? olmas? da isabetsizdir..."

gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yap?lan yarg?lama sonunda,
mahkemece önceki kararda direnilmi?tir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar?n?n süresinde temyiz edildi?i anla??ld?ktan ve
dosyadaki belgeler okunduktan sonra gere?i görü?üldü:

Dava, muris muvazaas? hukuksal nedenine dayal? tapu iptali ve tescil iste?ine ili?kindir.

Davac?lar vekili, müvekkilleri ile daval?n?n karde? olduklar?n?, babalar? muris Yusuf ?ahan'?n
04.04.2003 tarihinde vefat etti?ini, ölümünden k?sa bir süre önce 17.01.2003 tarihinde Turgutalp
Köyündeki 1532 parsel say?l? ev ile Avdan Köyündeki 330 ve 378 parsel say?l? tarlalar?n?
daval?ya ölünceye kadar bakma akdi ile devretti?ini, oysa ki murise tüm çocuklar? taraf?ndan
s?ras?yla bak?ld???n?, bu nedenle murisin bak?l?p gözetilme gibi bir kayg?s?n?n bulunmad???n?,
davaya konu devirden önce 305 parsel say?l? ta??nmaz?n? karde?inin o?luna satt???n?, ayr?ca
kira geliri de bulundu?unu, yap?lan i?lemin mirasç?dan mal kaç?rmak amaçl? ve muvazaal?
oldu?unu ileri sürerek, davac?lar?n miras paylar? oran?nda tapu iptali ve tescil iste?inde
bulunmu?tur.
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Daval? vekili, murise s?ras?yla bak?ld??? iddias?n?n tamamen gerçek d??? oldu?unu, murisin
ölümünden y?llar öncesinde bile daval? d???ndaki hiç bir çocu?unun kendisi ile ilgilenmedi?ini,
murisin ya?l? oldu?unu, e?inin y?llar önce öldü?ünü, yeme içme, temizlik, hastaland???nda tedavi
gibi ihtiyaçlar?n?n bulundu?unu, karde?inin o?lundan y?llarca ald??? borç paralar nedeniyle 305
parsel say?l? ta??nmaz?n? devretti?ini, çeki?me konusu ta??nmazlar d???nda 60 dönümden fazla
ta??nmaz? olan murisin bunlar? davac?lar aras?nda payla?t?rd???n?, mal kaç?rma kast?n?n
olmas? hâlinde vasiyet gibi yollar? kullanabilece?ini, murisin erken ölmü? olmas?n?n da akdin
geçerlili?ini etkilemeyece?ini belirterek, davan?n reddine karar verilmesini istemi?tir.

Yerel mahkemece, Yarg?tay'?n yerle?ik kararlar?na göre ölünceye kadar bakma akdi ile yap?lan
i?lemin geçerlili?i için sözle?menin düzenlendi?i tarihte bak?m alacakl?s?n?n özel bak?m
gereksinimi içinde bulunmas?n?n zorunlu olmad???, sözle?me tarihinde murisin ya??, fiziki ve
genel sa?l?k durumu, aile ko?ullar? ve ili?kileri, elinde bulunan mal varl???n?n miktar?, temlik
edilen mal?n tüm mamelekine oran?, bunun makul kar??lanabilecek bir s?n?rda kal?p kalmad???
olgular? irdelendi?inde; murisin ya?l?, dul ve yaln?z ya?ayan, vücudunda sonda ile dola?an,
bedensel rahats?zl?klar? bulunan bir ki?i oldu?u, yard?m ve bak?ma muhtaç durumda oldu?u,
daval?n?n ise gerek tan?k beyanlar? gerekse kolluk marifetiyle yap?lan ara?t?rma ile sabit oldu?u
üzere son y?llar?nda murisin bak?m?yla yak?ndan ilgilendi?i, e?i ile birlikte ihtiyaçlar?n? giderdi?i,
böyle olunca daval?n?n ölünceye kadar bakma akdinden kaynaklanan bak?m borcunu yerine
getirdi?i, murisin de sa?l???nda akde ayk?r?l?k nedeniyle bir dava açmad???, murisin davaya konu
ta??nmazlar? d???nda daha de?erli ta??nmazlar?n?n da bulundu?u ve iradesinin di?er
mirasç?lardan mal kaç?rmak de?il gerçekten bak?m sa?lamak oldu?u gerekçesiyle davan?n
reddine karar verilmi?tir.
Davac?lar vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukar?da karar ba?l???nda aç?klanan
gerekçelerle bozulmu?tur.

Mahkemece, önceki gerekçeler yan?nda ölünceye kadar bakma akdine konu ta??nmazlar?n
murisin tüm ta??nmazlar?na oran?n?n 1/3'den az oldu?u gibi daha de?erli ta??nmazlar?
bulundu?u, ancak bak?mla orant?l? ve s?n?rl? olmak üzere dokuz ta??nmaz?ndan sadece üçünü
devretti?i, yerle?ik ve kaliteli bir bak?m iste?inin hayat?n ola?an ak???na uygun oldu?u, öncesinde
de?i?ik sürelerde farkl? çocuklar?n?n bak?m?ndan s?k?lan murisin ölümünden önceki iki y?l?n?
daval?n?n bak?m?nda geçirmi? oldu?u, bak?m ve gözetimi kar??l???nda o?luna bir k?s?m
mallar?n? b?rakmak istedi?i, murisin ve daval?n?n ölüm tarihini tahmin etme imkan?na sahip
olmad?klar?, bak?m alacakl?s?n?n daha uzun süre ya?amas? ve bak?ma muhtaç olmas?
ihtimalinin sözle?menin yap?ld??? tarihte mevcut oldu?u, yap?lan devirde ba????n de?il bak?m
amac?n?n üstün tutuldu?u gerekçesiyle önceki kararda direnilmi?, direnme karar? davac?lar
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vekilince temyiz edilmi?tir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyu?mazl?k; taraflar?n ortak mirasb?rakan?
taraf?ndan daval? o?luna ölünceye kadar bakma akdiyle yap?lan temlikin, gerçekte di?er
mirasç?lardan mal kaç?rma amaçl? ve muvazaal? olup olmad??? noktas?nda toplanmaktad?r.

Hemen belirtilmelidir ki; irade ve beyan aras?nda bilerek yarat?lan uyumsuzluk ?eklinde
tan?mlanan muvazaa, pozitif hukukumuzda 6098 say?l? Türk Borçlar Kanununun 19. (mülga 818
say?l? Borçlar Kanununun 18.) maddesinde düzenlenmi? ve an?lan maddede, "Bir sözle?menin
türünün ve içeri?inin belirlenmesinde ve yorumlanmas?nda, taraflar?n yanl??l?kla veya gerçek
amaçlar?n? gizlemek için kulland?klar? sözcüklere bak?lmaks?z?n, gerçek ve ortak iradeleri esas
al?n?r." hükmüne yer verilmi?tir.

Buna göre muvazaa; taraflar?n üçüncü ki?ileri aldatmak amac? ile ve fakat kendi gerçek iradelerine
uymayan ve aralar?nda hüküm ve sonuç do?urmayan bir görünü? yaratmak hususunda
anla?malar?d?r, ?eklinde tan?mlanabilir.

Muvazaa daha çok sözle?menin yorumuyla ilgili oldu?undan, ö?reti ve uygulamada kapsaml?
olarak incelenmi? ve belirli kurallara ba?lanm??t?r. Gerek ö?retide ve gerekse uygulamada
muvazaa, mutlak ve nispi muvazaa olarak iki gruba ayr?lmaktad?r; mutlak muvazaada taraflar
herhangi bir hukuki i?lem yapmay? (olu?turmay?) istemezler, yaln?z görünü?te bir hukuki i?lem için
gerekli irade aç?klamas?nda bulunurlar; nispi muvazaada ise taraflar gerçekten belli bir hukuki
i?lem yapmak isterler, ancak onu saklamak amac?yla, bir ba?ka hukuki i?lemin kuruldu?u
görü?ünü/intiba?n? yaratmak üzere irade aç?klamas?nda bulunurlar.

Taraflar ister yaln?z bir görünü? yaratmay?, ister ikinci bir gizli i?lem yapmay? arzu etmi? olsunlar,
görünü?teki (zahiri) i?lem taraflar?n gerçek iradelerine uymad???ndan, ilke olarak herhangi bir
sonuç do?urmaz. Muvazaada görünü?teki i?lemin her türlü hukuki sonuçtan yoksun olmas?,
taraflar?n ortak iradelerinin bu yolda olmas?ndan kaynaklanmaktad?r.
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Eldeki davan?n konusunu olu?turan ve "muris muvazaas?" olarak isimlendirilen muvazaa türünün
ise Türk Hukukunda büyük bir yeri ve önemi vard?r. Muvazaa davalar?n?n büyük bölümü muris
muvazaas?na ili?kin bulunmaktad?r.

Az yukar?da aç?klanan Türk Borçlar Kanununun genel hükmü d???nda muris muvazaas?na ili?kin
bir düzenleme kanunlar?m?zda yer almamaktad?r. Muris muvazaas? kayna??n? daha çok
Yarg?tay ?çtihatlar?ndan ve bilimsel görü?lerden almakta ise de esas kayna??n? 1.4.1974 tarih ve
1/2 say?l? ?çtihatlar? Birle?tirme Karar? olu?turmaktad?r.
1.4.1974 tarih ve 1/2 say?l? ?çtihad? Birle?tirme Karar? ile "Bir kimsenin; mirasç?s?n? miras
hakk?ndan yoksun etmek amac?yla, gerçekte ba???lamak istedi?i tapu sicilinde kay?tl? ta??nmaz
mal? hakk?nda tapu sicil memuru önünde iradesini sat?? do?rultusunda aç?klam?? oldu?unun
gerçekle?mi? bulunmas? hâlinde, sakl? pay sahibi olsun ya da olmas?n miras hakk? çi?nenen tüm
mirasç?lar?n, görünürdeki sat?? sözle?mesinin Borçlar Kanununun 18. maddesine dayanarak
muvazaal? oldu?unu ve gizli ba??? sözle?mesinin de ?ekil ko?ulundan yoksun bulundu?unu ileri
sürerek dava açabileceklerine ve bu dava hakk?n?n geçerli sözle?meler için söz konusu olan
Medeni Kanunun 507 ve 603. maddelerinin sa?lad??? haklara etkili olmayaca??na" karar
verilmi?tir.
1.4.1974 gün ve 1/2 say?l? ?çtihad? Birle?tirme Karar?, miras b?rakan?n tapulu ta??nmazlar?n?n
temliklerinde yapt??? muvazaal? i?lemlere ili?kindir.

Muris muvazaas?nda, miras b?rakan ile sözle?menin kar?? taraf?, aralar?nda yapt?klar? ba???
sözle?mesini genellikle sat?? veya ölünceye kadar bakma sözle?mesi ile gizlemektedirler. Ba?ka
bir anlat?mla, miras b?rakan ile kar?? taraf mal?n gerçekten temliki hususunda anla?m??lard?r.
Görünü?teki ve gizlenen sözle?melerin her ikisinde de samimi olarak temlik istenmektedir. Ne var
ki, görünü?teki sat?? veya ölünceye kadar bakma sözle?mesinin vasf? (niteli?i) muvazaal?
sözle?me ile de?i?tirilmekte, ayr?ca gizli bir ba??? sözle?mesi düzenlenmektedir. Görünü?teki
sözle?menin vasf? (niteli?i) tamamen de?i?tirildi?inden, muris muvazaas? ayn? zamanda "tam
muvazaa" özelli?i de ta??maktad?r.
Ölünceye kadar bakma sözle?mesi ise 6098 say?l? Türk Borçlar Kanununun (TBK) 611. (mülga
818 say?l? Borçlar Kanununun (BK) 511.) maddesinde düzenlenmi? ve bak?m borçlusunun bak?m
alacakl?s?n? ölünceye kadar bak?p gözetmeyi, bak?m alacakl?s?n?n da bir malvarl???n? veya
baz? mal varl??? de?erlerini ona devretme borcunu üstlendi?i sözle?me ?eklinde tan?mlanm??t?r.
Bu tan?mdan da anla??laca?? üzere ölünceye kadar bakma sözle?mesi, taraflar?na kar??l?kl? hak
ve borçlar yükleyen bir sözle?medir. Di?er bir anlat?mla ivazl? sözle?me türlerindendir. Bu
sözle?me ile bak?m alacakl?s?, sözle?me konusu mal?n mülkiyetini bak?m borçlusuna geçirme;
bak?m borçlusu da alm?? oldu?u mallar?n de?erine ve bak?m alacakl?s?n?n daha önce sahip
oldu?u sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektirdi?i edimleri, bak?m alacakl?s?na ifa etmekle
yükümlüdür. Bak?m borçlusu, bak?m alacakl?s?na özellikle uygun g?da ve konut sa?lamak,

6/8

hastal???nda gerekli özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zorundad?r (TBK. m. 614).

Di?er yandan ölünceye kadar bak?p gözetme ko?ulu ile yap?lan temliki i?lemin geçerlili?i için
sözle?menin düzenlendi?i tarihte bak?m alacakl?s?n?n özel bak?m gereksinimi içerisinde
bulunmas? zorunlu de?ildir. Bu gereksinmenin sözle?meden sonra do?mas? ya da alacakl?n?n
ölümüne kadar çok k?sa bir süre sürmü? bulunmas? da sözle?menin geçerlili?ine etkili olamaz.

Ayr?ca, evlad?n elverdi?ince ebeveynine bak?p yard?m etmesi ahlaki bir görev ise de görev
s?n?r?n?n a??ld???, ana baban?n normal bak?m ötesinde ihtimama muhtaç oldu?u durumlarda
evlad?n hizmetin kar??l???nda bir ?ey istemesi hukuka uygun dü?ece?inden, böyle bir durumda
temlikin ivazl? oldu?u kabul edilmelidir.

Ne var ki, muris muvazaas?n? öteki nispi muvazaalardan ay?ran unsur mirasç?lar? aldatmak
amac?yla yap?lmas?d?r. Daha aç?k anlat?mla, 1.4.1974 tarih ve 1/2 say?l? ?çtihad? Birle?tirme
Karar?nda da belirtildi?i üzere bu muvazaa türünde miras b?rakan, mirasç?s?n? miras hakk?ndan
yoksun etmek amac?yla, gerçekte ba???lamak istedi?i tapuda kay?tl? ta??nmaz mal? hakk?nda
tapu memuru önünde iradesini sat?? veya ölünceye kadar bakma akdi ?eklinde aç?klamaktad?r.
Bu nedenle bu tür uyu?mazl?klar?n çözümünde bak?m borçlusuna yap?lan temlikin gerçek
yönünün, e? söyleyi?le miras b?rakan?n gerçek irade ve amac?n?n duraksamaya yer
b?rakmayacak biçimde ortaya ç?kar?lmas? önemlidir. Bunun için de, miras b?rakan?n sözle?meyi
yapmakta hakl? ve makul nedeninin bulunup bulunmad???, bak?m borçlusu ve di?er mirasç?larla
ili?kileri, murisin ya??, sa?l?k durumu, temlik edilen mal?n tüm mamelekine oran? gibi olgulardan
yararlan?lmas?nda zorunluluk vard?r.

Tüm bu aç?klamalar ?????nda somut olaya bak?ld???nda; eldeki davan?n muris muvazaas?
hukuksal nedenine dayal? olarak aç?ld??? ve çeki?me konusu ta??nmazlar?n yukar?da de?inildi?i
gibi TBK'n?n 611 ve devam? maddelerinde düzenlenen ölünceye kadar bakma sözle?mesi ile
daval?ya temlik edildi?i aç?kt?r. Miras b?rakan?n oldukça ileri ya?ta olmas? nedeniyle temlik tarihi
itibariyle bak?m ihtiyac? içerisinde bulunmakta ise de kendisine tüm çocuklar? taraf?ndan s?ras?yla
bak?ld??? hususu da dosya kapsam?ndan anla??lmaktad?r. Böyle olunca, miras b?rakan?n elinde
bulunan mal varl???n?n miktar?, temlik edilen mal?n tüm mamelekine oran? ve bunun makul
kar??lanabilecek bir s?n?rda kal?p kalmad??? gibi bilgi ve olgular?n göz önünde tutulmas?
gerekmektedir. Yerel mahkemece murisin dokuz parça ta??nmaz?ndan sadece üçünü temlik etti?i
ve bunun makul say?labilecek s?n?rda kald??? belirtilmi? ise de dosyada mevcut tapu kay?tlar?
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incelendi?inde murisin be? parça ta??nmazda tam malik iken bunlardan özellikle kargir ev vasf?nda
bulunan ve di?er ta??nmazlar?na göre oldukça de?erli olan 1532 parselle birlikte üç parça
ta??nmaz?n? ölünceye kadar bakma sözle?mesi ile temlik etti?i, 334 ve 245 parsel say?l?
ta??nmazlarda sadece 17/80 pay?n?n bulundu?u, 318 ve 383 parsel say?l? ta??nmazlar?n ise
kendisinden önce ölen e?i ad?na kay?tl? oldu?u görülmektedir. Murisin özellikle bir parça
ta??nmaz?n? devretmek suretiyle bak?m?n? sa?layabilece?i yerde, tüm mal varl???n?n yar?s?na
yak?n olan de?erli üç parça ta??nmaz?n? daval?ya temlik etti?i gözetildi?inde devirdeki as?l
amac?n bak?m sa?lamak de?il mirasç?lardan mal kaç?rmak oldu?u, böyle olunca da yap?lan
temlikin muvazaa ile illetli oldu?undan iptali gerekti?i sonucuna var?lm??t?r.

Hâl böyle olunca; Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma karar?na uyulmak
gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk?r?d?r.

Yukar?da aç?klanan nedenlerle direnme karar? bozulmal?d?r.

SONUÇ: Davac?lar vekilinin temyiz itirazlar?n?n kabulü ile direnme karar?n?n Özel Daire bozma
karar?nda gösterilen nedenlerden dolay? 6100 say?l? Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici 3.
maddesine göre uygulanmakta olan 1086 say?l? Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 429.
maddesi gere?ince BOZULMASINA, istek hâlinde temyiz pe?in harc?n?n yat?rana geri verilmesine,
ayn? Kanunun 440. maddesi uyar?nca karar?n tebli? tarihinden itibaren on be? gün içerisinde karar
düzeltme yolu aç?k olmak üzere 28.03.2019 tarihinde oy birli?i ile karar verildi.
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