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 Davacı kooperatif vekili; müvekkilinin 21.04.2019 tarihli genel kurulunda alınan karar 

uyarınca önceden yapılan kesin maliyet hesaplarının iptaline karar verildiğini ve yeniden 

yapılan maliyet hesabına göre davalıdan talep edilen bedeli davalının ödemediğini bu nedenle 

öncelikle tapu kaydının iptalini mümkün olmazsa ıslah talebiyle 179.077,00 TL’nin davalıdan 

tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili; kooperatif üyesi olmadığını, önceden yapılan kesin maliyet hesabına göre 

talep edilen ödemeyi yaparak bağımsız bölüm tapusunu alıp kooperatiften istifa ettiğini, 

davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece; kooperatif genel kurulunca oluşturulan komisyon tarafından belirlenen 

kesin maliyet hesabını davalının ödemek zorunda olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar 

verilmiş, davalı vekilinin istinaf talebi Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 

tarafından esastan reddedilmiştir. 

Kararın, davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya Dairemizce incelendi; 

Dava kooperatif genel kurulu kararı uyarınca oluşturulan komisyon tarafından yapılan 

kesin maliyet hesabı doğrultusunda davalıdan talep edilen alacağa ilişkindir. 

15.06.2022 tarih ve 31867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7410 

sayılı Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi ile 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na eklenen geçici 11. maddede; “Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarih itibarıyla, Kayseri ilinde aşağıdaki şartları taşıyan yapı kooperatifleriyle sınırlı 

olmak üzere bu madde hükmü uygulanır. 

a) İnşaatların etaplar halinde yapılarak teslim edilmesi, 

b) Terkin edilmemiş olması, 

c) Yapımı tamamlanan etapta bağımsız bölüm malikine kooperatifçe tahakkuk ettirilen 

bedelin ödenmiş olması, 

ç) Kooperatif tarafından üyeye konutunun tapu devrinin yapılmış olması, 

Şartlarının birlikte sağlanması halinde; konutun tapu devrinin yapılmasından sonraki 

dönemler için yapı kooperatifi tarafından yönetim giderleri hariç olmak üzere her ne ad altında 

olursa olsun yapılmış borçlandırmalar veya bu kapsamda üçüncü şahıslara kooperatif tarafından 

yapılan alacağın devrine ilişkin işlemler hükümsüzdür. 

Birinci fıkra kapsamındaki şartları birlikte sağlayan kişilere karşı yapı kooperatifinin 

veya bu alacağı devralan üçüncü kişilerin yapı kooperatifi nedeniyle açmış oldukları her türlü 

alacak veya tazminat davaları ile bu kapsamda yapılan ilamsız icra takipleriyle ilgili olarak; 

ilgilinin talebi halinde bu davalarda verilen ve henüz kesinleşmemiş mahkeme kararları ile 

kesinleşen dava ve takiplere dayanılarak başlatılan icra işlemleri, haciz, satış ve tahliye 

uygulamaları durdurulur. Bu alacaklar kapsamında kesinleşen ilamlara dayanılarak devam eden 

takipler ile kesinleşen icra takiplerine son verilmesi için birinci fıkra uyarınca bu maddenin 
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yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde borcun bulunmadığına dair davanın açıldığına 

ilişkin belgenin ibraz edilmesi zorunludur; borcun bulunmadığına ilişkin kesinleşen ilamın icra 

dairesine ibraz edilmesi halinde takip sonlandırılır.” 

Düzenlemesine yer verilmiştir. Düzenleme aşağıda anlatılan gerekçelerle Anayasa’ ya 

aykırıdır. 

Anayasa’nın 10.maddesine göre ; Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.  

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 

eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu 

maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin 

dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. 

Anayasa’ nın 152. maddesine göre; “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak 

bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya 

taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa 

Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz merciince esas 

hükümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını 

verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun 

hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar 

kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır. 

Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede 

yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı 

iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz’’. 

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 

Kanunun 40. maddesine göre; '' 

(1) Bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygulanacak bir kanun veya kanun 

hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri 

sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa; 

 a) İptali istenen kuralların Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduklarını açıklayan 

gerekçeli başvuru kararının aslını, 

 b) Başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini, 
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 c) Dava dilekçesi, iddianame veya davayı açan belgeler ile dosyanın ilgili bölümlerinin 

onaylı örneklerini, 

 dizi listesine bağlayarak Anayasa Mahkemesine gönderir. 

 Anayasa'nın 152. maddesinin Dairemize verdiği yetkiye istinaden Dairemizde 

görülmekte olan temyiz davası nedeniyle uygulanacak 7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi ile 1163 Sayılı Kooperatifler 

Kanunu'na eklenen geçici 11. maddesindeki "... Kayseri İlinde..." ibaresi ile Türkiye'deki 81 

ilden sadece bir ilde bulunan kooperatiflerle ilgili özel yasa mahiyeti taşıdığı, "kanunların 

genelliği" kuralını ihlal ettiği ve Anayasanın 10. maddesine aykırı olduğu kanaatine varılmıştır. 

Kanunun anılan kısmının uygulanması durumunda giderilmesi güç ve olanaksız zararlar 

doğabileceği de gözetilerek esas hakkında karar verilinceye kadar YÜRÜRLÜĞÜN 

DURDURULMASI ve "Kayseri ilinde" ibaresinin İPTALİNE karar verilmesi için dosyada 

bulunan belgelerin onaylı bir örneğinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesine, 

29.06.2022 oy çokluğuyla karar verildi.” 


