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OLAY
i Davacı,Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı davada; tele
fonunun davalı PTT İdaresince 11 gün süre ile haksız yere kesilmesi nedeniyle,uğradı
ğı 55OO liralık zararın tazmini için evvelce açtığı davanın,idaren«n gerçeğe aykırı
olan 6-10-1930 tarihli bir zabıt ibrazı üzerine reddedildiği ve bu zabıtda yazılı şe
kilde tesisatına ilâve bir posta koymadığı ve idarece kendisinden üstelik 30.000 li
ra istenmesinin haksız olduğunu ileri sürerek telefonunun konuşmaya açılması yolunda
tedbir kararı verilmesini^ ve 6-IO-I98O günlü zaptın iptalini istemiştir.
Beyoğlu 1 . Asliye Hukuk Mahkemesi: 25-12-1981 gününde,I98I/IO 23-1000 sayı
ile; telefon Baş Müdürlüğü Kontrolörleri tarafından düzenlenen tutanağın iptali is t ene
diğine göre,İdari Yargının görevli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş
tir.
Yargıtay 13.Hukuk Dairesi, 18-5-1982 gününde, 1982/3496-3644 sayı ile;
(yanlar arasında, özel hukuk alanında olan bir sözleşme ilişkisi bulunduğundan,bu söz
leşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların Adli Yargı yerinde görülmesi ger ekeceğin i, ne varJ*ki dava,hukuksal nitelikçe,saptamaya ilişkin bulunmasına,oysa dava koşulu olan hukuk
sal yararın olmadığının anlaşılmasına, o nedenle davanın reddi gerekmesine göre,yerel
mahkeme kararlarının açıklanan bu gerekçe çerçevesinde onanmasına) karar vermiştir.
Davacı tarafından aynı biçimde Danıştay’ a açılan dava üzerine,
Danıştay lO.Dairesis 7-10-1982 gününde,1982/4597-1976 sayı ile;(Dava ta
raflar arasında düzenlenmiş ve özel hukuk kurallarına bağlı bir sözleşmenin uygulan
masına ilişkin bulunmaktadır»öte yandan PTT 440 sayılı yasa*ya tabi olup bu yasa'nın
3 .maddesi kuruluşun özel hukuk hükümlerine tabi olduğunu belirtmektedir.
İdarenin örgütü dışında kalan kişilerle olan ilişkilerinde ticari esas
lara ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulmuştur.
Bu nedenieri e,davanın görüm ve çözümü Adli Yargı'nın görev alanı içeri
sine girer) gerekçesi ile davanın görev yönünden reddine karar vermiştir.
Davacının, 1-12—1982 günlü, dilekçesi üzerine Yargıtay 13.Hukuk Dairesi
dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile Uyuşmazlık Mahkemesi'ne göndermiştir.
İNCİL 'IC ü
GEREKÇE : Türk Ulusu adına Yargı yetkisini kullanan Uyuşmaz
lık Mahkemesi Hukuk Bölümü; Servet Tüzün'ün Başkanlığı*nda,Zekâi Özdil,Şerafettin Seyhun,Erçetin Yorgancıoğlu,Şafak Nuri Sancar,Mustafa Şahin ve Mehmet Karaarslanfm katı]
maları ilö yaktığı,31-1—1983 günlü toplantıda, geçici raportör Hakim İsmet Köker'in
raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya,Cumhuriyet Başsavcısı yerine ka
tılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Danıştay Başsavcısı olarak katılan Alirıza Alpaslaı
m başvurunun reddi gerektiği yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği
görüşülüp düşünüldü.
Olay yerinde açıklandığı gibi her ne kadar Beyoğlu 1 .Asliye Hukuk Mahkemı
si davanın görev reddine karar vermiş ise de; bu karar Yargıtay 13 . Hukuk Dairesince gı
rekçesi değiştirilerek esas yönden red biçiminde onanmıştır.Bu durumda iki ayrı Yargı
merciince verilmiş görevsizlik kararı bulunmadığından 2247 sayılı yasa’nşn l.ve 14 *maı
delerindeki koşullar gerçekleşmemiş ve bu nedenle davacının başvurusunun reddine karaverilmesi gerekmiştir.
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: Beyoğlu 1 .Asliye Hukuk Mahkemesince davanın görev yönünden red
dine ilişkin kar ar, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 15-5-1982 giinlü, 1982/3996-3644 sayılı
ilâmı ile davanın esastan reddine karar verilmesi gerektiği şeklinde gerekçesi değiş
tirilerek onandığına göre, 2247 sayılı yasa’nın 14 «maddesinde olumsuz görev uyuşmazlığı
nın varlığı için öngörülen, en az iki ayrı Yargı merciince görevsizlik kararı verilmişolması koşulu gerçekleşmediğinden,"başvurunun reddine, 31-1-1983 gününde kesin olarak
oybirliğiyle karar verildi.
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