
Hukuk Genel Kurulu         2017/634 E.  ,  2021/59 K.

●

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda,
Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar
davacı ve davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 13.
Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma
kararına karşı direnilmiştir.

2. Direnme kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

I. YARGILAMA SÜRECİ

Davacı İstemi:

4. Davacı dava dilekçesinde; davalıların avukatı olarak Kütahya 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinde tapu iptali ve tescili davasını takip ettiği sırada haklı bir neden
olmaksızın karardan önceki son oturumda vekâletten azledildiğini, taraflar arasında
yazılı avukatlık sözleşmesi olmadığını, davanın davalıların lehine sonuçlanmasına
rağmen hakettiği vekâlet ücretinin ödenmediğini, tahsili için başlattığı icra takibine
haksız itiraz edildiğini ileri sürerek takibe vaki itirazın 10.050,00TL miktar üzerinden
kısmen iptali ile bu miktar üzerinden icra inkâr tazminatına karar verilmesini istemiş,
15.05.2013 havale tarihli ıslah dilekçesiyle de; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre
hem akdi hem karşı taraf vekâlet ücretinin avukata ait olduğunu, davalıların avukatı
sıfatıyla takip ettiği davanın kararının kesinleşmesi nedeniyle davalılardan olan
alacağının 10.050,00TL akdi ve 10.050,00TL karşı taraf vekâlet ücreti olmak üzere
toplam 20.100,00TL olduğunu belirterek icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin
20.100,00TL üzerinden devamına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabı:

5. Davalılar vekili cevap dilekçesinde; davaya konu tapu iptali ve tescil davasında
avukat olan davacının azlinden sonra hüküm kurularak vekâlet ücretine karar
verildiğini, ilamda geçen vekâlet ücretinin alacaklısının Avukatlık Kanunu’nun 164/5
ve 166/3. maddelerinde yazılı bulunduğunu ve henüz belediyeden tahsil edilmediğini,
gerek sözleşmeye gerekse hükme göre davacının bir alacağının olmadığını savunarak
davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme Kararı:
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6. Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.02.2014 tarihli ve 2012/418 E., 2014/46
K. sayılı kararı ile; azlin haksız olduğu, taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi
bulunmaması nedeniyle akdi vekâlet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre
belirleneceği, bu bakımdan Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin 4. ve son fıkraları
gereğince 10.050,00TL akdi ve 10.050,00TL yasal vekâlet ücreti alacağının olduğu
ancak hükümle öngörülen 10.050,00TL vekâlet ücretinin henüz takip tarihinde ve işbu
itirazın iptaline ilişkin dava tarihinde belediyeden tahsil edilip davalılara verilmemiş
olması nedeniyle muaccel hâle gelmediği gerekçesiyle ıslah edilen davanın kısmen
kabulüyle icra takibine yapılan itirazın 10.050,00TL’ye yönelik kısmının iptaline,
fazlaya ilişkin istemin reddine, hüküm altına alınan asıl alacak tutarı yönünden
davalıların %20 oranında icra inkâr tazminatına mahkûm edilmelerine karar
verilmiştir.

Özel Daire Bozma Kararı:

7. Yerel Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı ve
davalılar vekili tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur.

8. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 17.06.2015 tarihli ve 2014/15733 E., 2015/20683 K.
sayılı kararı ile;

“…1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici
nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre
davalıların tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dosyanın incelenmesinde; Davacının, 10.8.2010 tarihinde aldığı vekaletname ile
davalılar adına tapu iptal davası açmak ve haklarında başka bir davada temsil etmekle
görevlendirildiği, taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı, davalılar
adına Kütahya 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/338 esasında tapu iptal davası
açtığı, davalılar vekili olarak temsil ettiği görevini gereği gibi yürütürken davalıların
gerekçe göstermeksizin 23.01.2012 tarihinde kendisini azlettikleri, eldeki davanın
müvekkil ve karşı yan vekalet ücretinin tahsili için açıldığı dosya kapsamından
anlaşılmaktadır. Avukatlık Kanununun, 174. maddesinde, “Avukatın azli halinde
ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise
ücretin ödenmesi gerekmez. ”Avukatın haksız olarak azli halinde, davacı avukat
Avukatlık Kanunu 164/4.maddede düzenlenen müvekkil vekalet ücreti ve 164/son
fıkrasında düzenlenen karşı yan vekalet ücretini talep hakkına sahiptir. Davacı avukat
azledilmekle, artık dosyadan elini çekmiş olup, karşı yan vekalet ücretini dahi davalı
yararına tahsile koyamayacağından tahsil edilmiş olma şartı aranmaz. Mahkemece,
davacı avukatın azlinin haksız olduğuda kabul edilmiştir.Hal böyle olunca davacı
avukat yararına karşı yan vekalet ücretinin tahsiline karar verilmesi gerekirken ,yanlış
değerlendirme ile bu talebinin reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup
bozmayı gerektirir...” gerekçesiyle karar bozulmuştur.

Direnme Kararı:

9. Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.05.2016 tarihli ve 2016/8 E., 2016/269
K. sayılı kararı ile; önceki karar gerekçelerinin yanında, davacının vekâlet ücretini
tahsil etmesi için mutlaka vekâlet ilişkisinin gerekmediği, nitekim dosyada da davacı
vekilinin takip yaptığı, yargılama vekâlet ücretinin davalılara dava tarihinden sonra
12.11.2013’de ödendiği, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin benzer içtihatları gereğince de
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dava tarihinde yargılama vekâlet ücretinin tahsil edilmiş sayılamayacağı, bu nedenle
ret kararı verilmesinde yanlışlık olmadığı gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme Kararının Temyizi:

10. Direnme kararı süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiştir.

II. UYUŞMAZLIK

11. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; haksız azledilen
avukatın henüz tahsil edilmeyen karşı taraf vekâlet ücretini dava konusu edip
edemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

III. GEREKÇE

12. Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle vekâlet sözleşmesinin açıklanmasında ve
vekâlet ücretine değinmekte yarar bulunmaktadır.

13. Vekâlet sözleşmesi, somut olayda uygulanması gereken mülga 818 sayılı Borçlar
Kanunu’nun (BK) 386. maddesinin 1. fıkrasında “Vekalet, bir akittir ki onunla vekil,
mukavele dairesinde kendisine tahmil olunan işin idaresini veya takabbül eylediği
hizmetin ifasını iltizam eyler.” şeklinde tanımlanmıştır.

14. Vekâlet sözleşmesi ile vekil, müvekkiline karşı iş görme borcu altına girer. Bu bir
hizmet edimi, geniş anlamda iş edimi, bir başkası lehine faaliyet de olabilir. Hukuki
fiillere ilişkin vekâlette vekil, müvekkilinin menfaatine olarak hukuki işlemler
gerçekleştirmek, özellikler subjektif haklar iktisap etmek, kullanmak ve devretmeyi
yükümlenir (Yalçınduran T.: Vekalet Sözleşmesinde Ücret, Ankara 2007, s. 35).

15. Avukatlık sözleşmesi ise, her iki tarafa borç yükleyen, ücret karşılığında ivazlı
nitelikte olan, belli bir hukuki yardımın yapılmasını öngören ve sözleşmenin bir
tarafının mutlaka avukatın oluşturduğu sözleşme türüdür.

16. Avukat ile müvekkil arasında imzalanan sözleşme de vekâlet sözleşmesi
niteliğindedir. Ancak genel bir vekâlet sözleşmesinden farklı olarak 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu gereğince “ücret”, sözleşmenin zorunlu unsurudur. Avukat bu
sözleşme ile hukuki yardımda bulunmayı, müvekkil ise yapılan hukuki yardım
karşılığında bir ücret ödemeyi üstlenmektedir. Ücretin sözleşme ile belirlenmesi
zorunlu olmayıp işin görülmesinden önce veya sonra kararlaştırılması mümkündür.
Yanlar arasında ücret konusunda yazılı veya sözlü bir sözleşmenin yapılmaması
hâlinde ücret, Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Asgâri Ücret Tarifesine göre belirlenir
(Kurtoğlu T.: Akdi Vekalet Ücreti ve Avukatın Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2016, s. 24,
25).

17. Vekâlet ücreti, savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık
görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal sonucudur.
Avukatların mesleklerini serbestçe ve herhangi bir kaygı olmadan yapabilmeleri için
yaptıkları hizmetin karşılığı olan makul bir ücret almaları gerekir (Anayasa
Mahkemesinin 03.03.2004 tarihli ve 2004/8 E., 2004/28 K. sayılı kararı).

18. Avukatlık Kanunu’nun "Avukatlık ücreti" kenar başlıklı 164. maddesi;
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"Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade
eder.

Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın
belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.

İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve
haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.

Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava
alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir. (Değişik üçüncü ve dördüncü
cümle:13/1/2004 - 5043/5 md.) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya
taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin
belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin
hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari
ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci
tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği
tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar
avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise
avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti
avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez,
haczedilemez." hükmünü içermekte olup, buna göre avukatın iki çeşit ücret alacağı
bulunmaktadır.

19. Bunlar, avukat ile iş sahibi/müvekkili arasındaki sözleşme ilişkisinden doğan
avukatlık ücreti ile yargılama sonunda haklı çıkan taraf yararına hükmedilen ve
yargılama gideri niteliğinde olan avukatlık ücretidir. Her iki ücretin kaynağı farklı olup
uygulama ve yargısal kararlarda bunlardan ilkine sözleşmeden doğduğu için "akdi
vekâlet ücreti", ikincisine ise kaynağını kanundan aldığı ve yargılama sonunda dava ya
da takibin karşı tarafından tahsiline karar verildiği için "yasal vekâlet ücreti" ya da
"karşı taraf vekâlet ücreti" denilmektedir.

20. Avukatlık sözleşmesi, sözleşme ile üstlenilen edimin yerine getirilmesi veya
sürenin dolması ile sona erebileceği gibi avukatın istifası ya da müvekkilin azli ile de
sona erebilir.

21. BK’nın 396/1. maddesi “Vekaletten azil ve ondan istifa her zaman caizdir. Şu
kadarki münasip olmayan bir zamanda vekaletten azil veya ondan istifa eden kimse
diğerinin zararını zamin olur.” hükmünü içermekte olup, vekâlet sözleşmesi vekil ile
müvekkil arasında güven unsuruna dayanan bir sözleşme olması nedeniyle yanlar
dilediği zaman sözleşme ilişkisine son vermek hakkına sahiptir. Bu durumda sözleşme
ilişkisi devam ederken vekil her zaman istifa edebileceği gibi müvekkil de onu her
zaman azletme hakkına sahiptir. İstifa ve azil hakkı tek taraflı ve karşı yana varması
gereken irade beyanı ile kullanılır ve sözleşmeyi ileriye etkili olarak sona erdirdiği gibi
azil ve istifa beyanı herhangi bir şekle bağlı değildir (Yalçınduran, s. 97, 98).

22. Avukatlık sözleşmesinin azil ile sona ermesi hâlinde avukatlık ücretinin, müvekkil
tarafından yapılan azil işleminin haklı olup olmadığına göre belirlenmesi
gerekmektedir.
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23. Avukatlık Kanunu’nun 174/2. maddesinde “Avukatın azli halinde ücretin tamamı
verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin
ödenmesi gerekmez” hükmü mevcuttur. Buna göre avukatın kusur ve ihmaline dayalı
olmaksızın yapılan haksız azil sonucunda, avukatın vekâlet ücretinin tamamı, dava
lehe sonuçlanıp kesinleşmiş gibi, muaccel hâle gelir. Bu vekâlet ücreti “akdi” ve “yasal
(karşı taraf)” vekâlet ücretinin toplamından oluşmaktadır.

24. Anılan düzenlemeye göre; avukat haklı bir nedenle azledildiği takdirde ücrete hak
kazanamaz. Azil haklı kabul edildiği hâlde, hakkaniyet gereğince ücrete hak
kazanıldığından da söz edilemez. Haksız azil hâlinde ise, avukat hangi aşamada olursa
olsun, üstlendiği işe dair avukatlık ücretinin tamamının ödenmesi gerekir. Bu hâlde de,
hak edilecek ücretten hakkaniyet indirimi yapılması doğru olmayacaktır.

25. Avukat, takip edip sonuçlandırmış olduğu işler yönünden, azlin haklı olup
olmadığına bakılmaksızın ücrete hak kazanır. Azil, ancak azil tarihi itibariyle henüz
sonuçlanmamış olan işler bakımından hukuki sonuç doğurur (Kurtoğlu, s. 178).

26. Nitekim, aynı hususlara Hukuk Genel Kurulunun 14.01.2020 tarihli ve
2017/13-1821 E, 2020/12 K.; 13.10.2020 tarihli ve 2019/13-15 E., 2020/749 K. sayılı
kararlarında da değinilmiştir.

27. Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; eldeki davada azlin
haksız olduğu ve davacının akdi ve yasal tüm vekâlet ücretini eski müvekkilleri olan
davalılardan isteyebileceği hususu çekişmesiz olup, çekişme karşı taraf vekâlet
ücretinin ne zaman muaccel olacağına ilişkindir. Davacı avukat azledilmekle, artık
dosyadan elini çektiğinden karşı taraf vekâlet ücretini dahi davalılar yararına tahsile
koyamaz. Bu durumda alacağını ancak eski müvekkilinden talep edebilirse de, bu kez
karşı taraf vekâlet ücretinin borçlusundan tahsil edilmesinin beklenmesi doğru
olmayacaktır. Aksi hâlde, haksız olarak azledilmiş olan avukatın hak ettiği karşı taraf
vekâlet ücreti alacağına kavuşması, kendisini haksız olarak azleden, dolayısıyla
aralarında niza başlamış olan eski müvekkilinin insafına bırakılmış olacaktır ki, böyle
bir durumun hukuk düzeni tarafından korunması beklenemez. Buradan hareketle karşı
taraf vekâlet ücretinin haksız azil ile birlikte muaccel olduğunun kabulü gerekir.

28. Hâl böyle olunca; Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma
kararına uymak gerekirken direnme kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

29. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

IV. SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında
gösterilen nedenlerden dolayı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3.
maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,

İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,

HUMK’nın 440/III-1. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere
09.02.2021 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.
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