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Taraf İsteminin Mahkemece Ciddi Bulunması Üzerine İtiraz Yoluİtiraz Yolu ile Yapılan Başvuru Dilekçesi
T.C.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İZMİR Asliye Hukuk Mahkemesi
Sayý: .....
Esas No: …/…

KARAR
ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE BAŞVURU

HÂKÝM	:	...

KATÝP	:	…

DAVACI	:	...

VEKÝLÝ	:	Av. Adý ve Soyadý

DAVALI	:	...

VEKÝLÝ	:	Av. Adý ve Soyadý

DAVA	:	...

DAVA TARÝHÝDava Tarihi	:	.../.../...

ARA KARAR TARÝHÝ	:	.../.../...

AÇIKLAMALAR		: 
Davacý vekili tarafýndan, davalý aleyhine açýlan iþbu davanýn mahkememizde yapýlan açýk duruþmasý sonunda verilen .../.../... tarihli ara kararýAra Kararý gereðince;
Gereði Düþünüldü
1- Ýtirazýn Konusu
7397 Sayýlý SigortaSigorta Murakabe Kanunun 25/son ve 26/4 maddelerinin 1982 Anayasasýnýn 35, 13, 73/3 ve 11. maddelerine aykýrýlýðý iddiasý ile iptali istemidir.
2- Davacýnýn Ýddiasý ve Talebi
Davacý Mahkememize verdiði 08.07.2004 tarihli dava dilekçesinde, davalý ile akdedilene sigortaSigorta poliçesi uyarýnca, iþtiraÝþtira hakkýnýn kullanýmý ile $ 6.000. alacaðýn ferileri ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiþtir.
3- Davalýnýn Cevap ve Savunmasý
Davalý cevabýnda, davacý sigortalýnýn tabi olduðu “Döviz Asallý Yatýrým Sigortasýnda", T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan onaylanan (4) numaralý tarifeTarifeye iþlem yapýldýðýný, Poliçenin iþtiraÝþtira deðeri, davanýn ödediði prim ve tarifedeki diðer esaslar hesaplanarak oluþturulan matematik karþýlýðýn deðeri 28.06.2004 tarihinde $ 4.195 olarak tespit edildiðini, bu hesaplarýn yapýlmasýnda þirketlerinin herhangi bir tasarruf yetkisi olmayýp, Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan onaylanan tarifelere göre iþlem yapýldýðýný savunuþ ve davanýn reddini talep etmiþtir.
4- Davanýn Hukuki Niteliði
Dava, Borçlar Hukuku Genel Hükümlerine göre açýlmýþ bir davadýr. Özel anlamda ise, ihtilafýn çözümünde esas alýnacak 7397 sayýlý, SigortaSigorta Murakabe Kanunun þu düzenlemeleri getirmiþtir.
SigortaSigorta Murakabe Kanunun, 26 madde 4. fýkrada,
SigortaSigorta Murakabe Kanunun 25/Son madde,
“Karþýlýklar ile bunlarýn kullanýmýna iliþkin usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.”
5- Davanýn Mahkememizdeki Durumu
Taraflar arasýnda görülen iþbu dava, mahkememizde derdest ve mahkememiz yetkili ve görevlidir.
08.07.2005 günlü ara kararýAra Kararý ile davacý vekilinin SigortaSigorta Murakabe Kanunun 26/4 ve 25/Son maddelerinin Anayasaya aykýrýlýðý iddiasý, Mahkememizce ciddi bulunduðundan, anýlan yasa maddelerinin iptali için Anayasamýzýn 152. maddesi uyarýnca Anayasa Mahkemesine baþvuruda bulunulmasýna karar verilmiþtir.
6- Ýptal Ýsteminin Gerekçesi
Anayasamýzýn 35. maddesi uyarýnca inceleme,
Anayasa madde 35: “Herkes mülkiyet ve miras hakkýna sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacýyla kanunla sýnýrlanabilir. Mülkiyet hakkýnýn kullanýlmasý toplum yararýna aykýrý olamaz.”
Herkesin mülkiyet hakkýna sahip olacaðý ve bu hakkýn ancak kanla kýsýtlanabileceði Anayasa buyruðu karþýsýnda, sigortaSigorta þirketlerinin kendi hazýrladýklarý tarifeleri Hazine Müsteþarlýðýna onaylatarak, iþtiraÝþtira bedellerinde kesinti yapabilmesi, Anayasanýn 35. maddesine açýkça aykýrýdýr.
Bu durumda, itiraz olarak, sözleþme serbestisi müessesi ileri sürülebilir. Ama, gerek incelenen poliçede ve gerekse uygulamada akdedilen poliçelerde, iþtiraÝþtira bedeli hükümlerinde herhangi bir oran, miktar veya meblað kesinti yapýlacaðý yazýlmadýðý, yazýlma teamülü de olmadýðý görülmüþtür.
Ayrýca, sigortaSigorta iliþkisinin müzakeresi esnasýnda, sigortacýnýn bu hususta sigortalý adayýný bilgilendirmesi konusunda bir yasal açýklýða rastlanmadýðý gibi, bu bilgilerin sigortalý ayýna aktarýlmasý, bire bir görüþmelerde sigortacýnýn inisiyatifine veya ahlaki deðerlerine býrakýlmýþ durumdadýr.
Bu koþullarda, poliçede yer almayan, müzakereler esnasýnda bilgi verilmesi yasal koþulu olmayan, sigortalýnýn açýk imza ve kabulü olmayan, muhtemelen bilgisi ve haberi dahi olmayan bir kesinti için, sözleþme serbestisi müessesinin var olduðu düþünülemez.
Ýadesi gereken miktarýn, Hazine Müsteþarlýðýnýn onayýna baðlý 4 no.lu tarifeTarife gerekçeGerekçe gösterilerek kesintiye uðramasý, Anayasanýn 35. maddesinde yer alan “Mülkiyet hakký., kanunla sýnýrlanabilir.” Emredici maddesine aykýrý bulunmuþtur.
Anayasa 13. madde “Temel hak ve hürriyetler, özüne dokunulmaksýzýn yalnýzca Anayasa da belirtilen sebeplerle ve ancak kanunla kýsýtlanabilir”
Anayasa 73/3 madde: “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, deðiþtirilir ve kaldýrýlýr.”
Anayasa 11. madde “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme, yargý organlarýný idare makamlarýný ve diðer kuruluþ ve kiþileri baðlayan temel hukuk kurallarýdýr. Kanunlar Anayasaya aykýrý olamaz.”
Bütün bu temel ilkeler ýþýðýnda, mülkiyet hakký ancak kamu yararýKamu Yararý amacýyla ve kanunla sýnýrlandýrýlabilirken, iptali istenen yasa maddelerindeki sigortaSigorta þirketleri yararýna olan düzenleme, mülkiyet hakkýnýn özüne dokunmuþ olmaktadýr.

SONUÇ VE ÝSTEM	:	Yukarýda açýklanan nedenlerle 7397 sayýlý SigortaSigorta Murakabe Kanununun 26/4 ve 25/son maddelerinin T.C. Anayasasý 35, 13, 73/3 ve 11. maddelerine aykýrý olduðunun tespiti ile iptaline karar verilmesi arz olunur. .../.../...
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