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REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEM KAVRAMI 

Concept of Concerted Practices in Competition Law 

 

Burcu ERTUĞRUL

 

 

ÖZET 

Rekabet Hukuku‟nun Türk Hukuku için henüz yeni bir alan olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, Rekabet Hukuku‟na özgü kavramların gerek 

Rekabet Kurulu‟nun kararları gerekse doktrin tarafından açıklanması önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda, Türk Hukuku‟na ilk defa 4054 sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanun ile giren “Uyumlu Eylem” kavramının da, her ne 

kadar sınırlarının belirlenmesi zor olsa da, unsurları itibariyle ortaya konması 

gerekmektedir. Zira; teşebbüsler rekabeti engellemek, bozmak, sınırlandırmak 

amacıyla anlaşma yapmak yerine, Rekabet Hukuku‟nun denetiminden kaçmak 

amacıyla gizli yöntemlerle işbirliği yaratıp rekabeti sınırlama sonucuna 

ulaşabilmektedir. Bu bakımdan, teşebbüslerin rekabeti engellemek, bozmak, 

sınırlandırmak amacıyla yapmış oldukları gizli ve dolaylı işbirliklerinin önüne 

geçmek için RKHK‟de uyumlu eylemler yasaklanmıştır.  

Anahtar Kelimeler 

RKHK md.4, uyumlu eylem, teşebbüs, teşebbüsler arası bilinçli 

paralelliğin ekonomik ve rasyonel gerekçelerle açıklanamaması, uyumlu eylem 

karinesi. 

ABSTRACT 

Taken into consideration that Competition Law is a new branch for Tur-

kish Law, it is essential that concepts of Competition Law should be explained 

either by Competition Board‟s decisions or doctrine. In this regard, even it is 

difficult to determine the scope of concerted practices; their elements should be 

set forth. Because, in order to abstain from the control of Competition Law, 

undertakings create hidden and indirect co-operations to prevent, distort, or 

restrict competition. Consequently, in order to prevent these hidden and indi-

                                                
 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Prof. Dr. Asuman Turanboy.  
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rect  co-operations, Law on the Protection of Competition (Law No: 4054) pro-

hibits concerted practices. 

Keywords 

Article 4 of the Law on the Protection of Competition (Law No:4054), 

concerted practices, undertaking, inexplicability of conscious parallelism with 

economic and rational grounds, presumption of concerted practice. 
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§ 1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ve AVRUPA BİRLİĞİ 

REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEM KAVRAMININ 

TARİHÎ GELİŞİMİ 

I) AMERİKAN REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEMLER 

Amerika Birleşik Devletleri‟nde uyumlu eylem kavramı ilk kez Sherman 

Kanunu adı verilen ve 1890 yılında kabul edilen düzenleme ile Amerikan 

hukukî mevzuatı içine girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri‟nde; teşebbüsler 

arasındaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı davranışların rekabet 

hukukuna aykırı olduğu görülerek uyumlu eylemler konusunda bir düzenleme 

yapmanın gereği ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, uyumlu eylem kavramı 

mahkeme içtihatları ile de açıklanmaya çalışılmıştır.  

Sherman Kanunu‟nun 1. maddesinde
1
 uyumlu eylemler “contract”, 

“combination”, “conspiracy” olmak üzere üç başlıkta ele alınmıştır
2
. Sherman 

Kanununda yer alan “contract”ın
3
 karşılığı olarak Kıta Avrupası Hukuku‟nda 

“sözleşme” kavramı kullanılmaktadır
4
. “Combination” ve “conspiracy” 

kavramları ise, Amerikan Rekabet Hukuku‟nda hukuken bağlayıcı olmamakla 

beraber, rekabeti sınırlama amaçlı uzlaşı ve bağdaşmaları içermektedir. Bu 

sebeple, “combination” ve “conspiracy” kavramlarının, Avrupa Birliği ve Türk 

Rekabet Hukuku ile karşılaştırılmak suretiyle ele alındığında, gerek 

centilmenlik anlaşmaları ve birlik kararlarını, gerekse uyumlu eylemleri 

kapsadığı görülmektedir
5
.  

Sherman Kanunu‟nda teşebbüslerin birlikte davranışları ile tek taraflı 

davranışları arasında ayrım yapılmıştır. Bu ayrım uyarınca, Sherman 

Kanunu‟nun 1. maddesi tek bir teşebbüsün bağımsız davranışlarına 

uygulanmamaktadır. Bu madde, teşebbüslerin birlikte davranmış olmasını 

                                                
1 Sherman Act Sec.1: “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or 

conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several states, or foreign nations, is 
declared to be illegal”. 

2 Bu kavramların tarihi gelişimi için bkz. ĠKĠZLER: Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemler, Ankara 

2005, s.30-37. 
3 Contract: Mukavele, akit; kontrat; ehil iki şahıs arasında bir bedel mukabilinde bir şeyin 

yapılması veya yapılmaması konusunda anlaşma (OVACIK: Ġngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü, 3. 

baskı, Ankara 2000, s.89). 
4 ĠKĠZLER, s.30. 
5 ĠKĠZLER, s.35. 
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aramaktadır
6
. Yani, teşebbüsler arasındaki anlaşmaların rekabeti sınırlandırması 

veya bozması dikkate alınmıştır. Bu bakımdan, teşebbüsler arasında yapılan 

rekabeti bozucu bir anlaşmanın varlığının kanıtlanması istenmiştir. 

Amerikan Yüksek Mahkemesi, 1914 yılında verdiği Eastern States Retail 

Lumber Dealers Assn. v. US
7
 kararında, Sherman Kanunu anlamında iş 

birliğinden söz edebilmek için bir anlaşmanın varlığının kanıtlanması 

gerektiğini belirterek, iş birliğinin doğrudan delillerle ispat edilebilmesinin 

oldukça güç olduğundan da hareketle fiilen yapılan ve gerçekleştirilen şeylerden 

iş birliğinin varlığı sonucuna ulaşılabileceğini belirtmiştir
8
. Belirtilen kararla 

birlikte, bir anlaşmanın varlığının doğrudan ispat araçlarıyla ispatlanmasına 

gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır ve teşebbüsler arası gizli iş birliğinin 

bulunabileceği belirlenmiştir
9
.  

Daha sonraki tarihlerde Yüksek Mahkeme ve diğer mahkemelerin 

kararlarında, uyumlu eylem kavramı anlaşmalarla birlikte kullanılmaya 

başlanmıştır. Anlaşma kavramından vazgeçilmiş olmasa da uyumlu eylemler, 

anlaşmalarla işlevsel olarak eş değer bir hal almıştır
10

.  

Sherman Kanunu‟nun kapsamının, yukarıda belirtildiği gibi, yargı 

kararlarıyla ortaya konması karşısında, teşebbüslerin davranışlarında 

değişiklikler meydana gelmiştir. Teşebbüsler arası iletişim ve teşebbüslerin belli 

bir şekilde davranacaklarına ilişkin birbirlerine güvence vermeleri dolaylı 

biçimde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bunun sonucu olarak antitröst 

otoriteleri; teşebbüslerin belli bir şekilde davranmaları hususunda birbirlerine 

doğrudan doğruya güvence verdiklerine ilişkin açık deliller tespit edilememekle 

birlikte, nereye kadar bir anlaşma ve gizli bir işbirliği içinde olduklarının öne 

sürülebileceği sorusu ile karşı karşıya kalmıştır
11

. Yüksek Mahkeme Interstate 

Circuit Inc. v. United States
12

 davasında, anlaşmanın varlığı ve gizli işbirliğinin 

tespitinde iki nokta üzerinde durmuştur: “Bunlardan birincisi, anlaşma sonucuna 

ulaşmak için mutlaka anlaşmanın varlığını gösteren doğrudan delillerin (...) 

bulunmasının gerekmediğidir. İkincisi ise, gizli bir anlaşmanın varlığına 

                                                
6 YÜKSEL: Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylem, Ankara 2004, s.3. 
7 234 US 600 (1914). 
8 ĠKĠZLER, s.39. 
9 ĠKĠZLER, s.41. 
10 ĠKĠZLER, s.42. 
11 YÜKSEL, s.4. 
12 306 U.S 208 (1939).  
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hükmetmek için, firmaların uyumlu davranışa davet edilmiş olmalarının ve 

böyle bir davranışı planlayarak bu plana bağlı kalmalarının yeterli olduğudur”
13

. 

Yüksek Mahkeme American Tobacco v. United States
14

 davasında ise, “gizli bir 

anlaşmanın varlığı sonucuna ulaşmak için resmi bir anlaşmanın bulunmasının 

gerekmediğini ve tarafların „amaç birliği‟ (...) içinde olmalarının yeterli 

olacağını vurgulamıştır”
15

. Böylelikle, “gizli anlaşma” ve “uyumlu eylem” 

kavramları,  anlaşmanın varlığı sonucuna ikinci derecede delillerle ulaşılan 

durumları belirtmek suretiyle aynı anlamda kullanılmaktadır
16

. 

II) AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEMLER 

Avrupa Birliği Hukuku‟nda uyumlu eylem kavramına ilk defa, 1951 

tarihli Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması‟nın 65. maddesinde yer 

verilmiştir. Bu maddeye göre: “Amacı veya etkisi Ortak Pazar‟da rekabetin 

bozulması,sınırlanması veya kısıtlanması olan ve üye ülkeler arasındaki ticareti 

etkileyebilecek teşebbüsler arasındaki her türlü anlaşma, uyumlu eylem ve 

teşebbüs birliği kararları Ortak Pazar ile bağdaşmaz ve yasaktır.”
17

.  1957 

yılında Roma Anlaşması‟nın imzalanmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu 

(AET) kurulmuştur. Roma Anlaşmasının 85. maddesinde teşebbüsler arası 

danışıklı ilişkiler düzenlenmiştir. 1992 tarihinde Maastricht Anlaşması ile 

Avrupa Birliği kurulmuş ve AET‟nin yerini Avrupa Topluluğu  almıştır. 1997 

tarihinde imzalanıp 1999 tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ile 

85.madde içeriği korunmak suretiyle 81. madde olarak değiştirilmiştir
18

.  

Avrupa Topluluğu Antlaşması‟nda (ATA) uyumlu eylem kavramının 

tanımına yer verilmemiştir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği Rekabet 

Hukuku‟nda uyumlu eylem kavramının tanımlanmasına ilişkin olarak iki 

önemli dava yer almaktadır. Bunlardan ilki Dyestuffs
19

 davasıdır. Avrupa 

                                                
13 YÜKSEL, s.5. 
14 328 U.S 781 (1946).  
15 YÜKSEL, s.5. 
16 YÜKSEL, s.6. 
17 SANLI: Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’da Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve Bu 

Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği, Ankara 2000, s.143, 
dipnot 13.  

18 ĠKĠZLER, s.43. 
19 Cases 48/69 etc., ICI v. Commission (Dyestuffs) [1972] ECR 619; Davanın içeriği hakkında bkz. 

BADUR: Türk Rekabet Hukukunda Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar (Uyumlu Eylemler ve 
Kararlar), Ankara 2001, s.65-66; YÜKSEL, s.30; CENGĠZ: Türk Rekabet Hukukunda Uyumlu 

Eylem ve Bu Eylemin Hukuki Sonuçları, Ġstanbul 2006, s.30. 
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Topluluğu Komisyonu; “(...) fiyat duyurularını, fiyat artışlarının aynı ürünleri 

kapsamasını ve benzer oranlarda uygulanmasını, üreticilerin yavru şirket ve 

temsilcilerine gönderdikleri talimatların aynı ifadeleri içermesini ve teşebbüsler 

arasında bir toplantı yapılmış olmasını delil göstererek, dyestuffs üreticileri 

arasında uyumlu eylem olduğu sonucuna ulaşmıştır”.
20

 Avrupa Toplulukları 

Adalet Divanı (ATAD) ise, Komisyonun teşebbüsler arasında uyumlu  eylemin 

bulunduğuna dair kararını onaylamış ve bu davada uyumlu eylemi “Bir 

anlaşmanın varlığı aşamasına gelmemekle birlikte, teşebbüslerin rekabetin 

risklerine karşı bilerek (kasıtlı) ikame ettikleri, aralarında pratik işbirliği 

sağlayan bir koordinasyon şeklidir.”  biçiminde tanımlamıştır
21

.  

“Suiker Unie”
22

 davası ise, uyumlu eylemin tanımlanması bakımından 

ikinci önemli davadır. ATAD bu davada uyumlu eylemi; “bir anlaşmanın varlığı 

aşamasına gelmemekle birlikte, ürünün yapısı, teşebbüslerin önem ve sayıları, 

pazarın büyüklüğü ve yapısı dikkate alındığında normal şartlar altında pazarda 

bulunması gereken koşullara uymayan rekabet koşullarının ortaya çıkmasına 

yol açan, teşebbüslerin rekabetin risklerine karşı bilerek (kasıtlı) ikame ettikleri, 

aralarında pratik işbirliği sağlayan bir koordinasyon şeklidir” biçiminde 

tanımlamıştır
23

. Bu tanım uyarınca, “teşebbüsler arasında bir tür koordinasyon 

ya da işbirliği bulunmalıdır; koordinasyon, taraflar arasındaki doğrudan veya 

dolaylı bir bağlantıdan kaynaklanmalıdır; bu bağlantının amacı, rakiplerin 

gelecekteki davranışlarına ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmak olmalıdır”
 24

. 

§ 2- TÜRK REKABET HUKUKUNDA UYUMLU EYLEMLER 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun‟un (RKHK) kabul 

edilmesiyle, uyumlu eylem kavramı hukukumuza girmiştir. Uyumlu eylem, 

RKHK‟nin 4. maddesinde “Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve 

kararlar” başlığı altında düzenlenmiştir. RKHK‟nin 4.maddesinin 1. fıkrasına 

göre: “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak 

rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını  taşıyan veya bu etkiyi 

                                                
20 YÜKSEL, s.30. 
21 YÜKSEL, s.30-31. 
22 Cases 40/73 etc., Suiker Unie v. Commission (Sugar) [1975] ECR 1663; Davanın içeriği 

hakkında bkz. YÜKSEL, s.31-32; CENGĠZ, s.31. 
23 [1975] ECR 1663, paragraf 26 (Aktaran: YÜKSEL, s.32). 
24 YÜKSEL, s.33. 
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doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, 

uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka 

aykırı ve yasaktır.” . RKHK‟nin 4. maddesinin 2.fıkrasında ise “Bu haller, 

özellikle şunlardır...” denilmek suretiyle, 4. maddenin 1.fıkrasında belirtilen 

“teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler, teşebbüs birliği kararları” ile 

ilgili ihlal örnekleri sınırlı olmamak suretiyle sıralanmıştır. Ancak görüldüğü 

üzere RKHK kapsamında, uyumlu eylem kavramının ne olduğu hukuken 

tanımlanmamış, bu kavramın tanımlanması doktrine ve yargı kararlarına 

bırakılmıştır
25

.  

RKHK‟da “uyumlu eylemler” ifadesi kullanılmakla birlikte; doktrinde, 

bu terimin kullanılmasının isabetli olup olmadığı tartışılmıştır. İkizler‟e göre: 

“(...)Türkçe‟de „uyumlu‟, uyum sözcüğünün sıfatlaşmış durumu olup „uyumu 

olan, ahenkli, mevzun‟ anlamına gelir. Uyum ise genel anlamıyla, „bir bütünün 

parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk‟tir. Uyum ve uyumlu, bir olumlu, 

arzu edilir ya da takdire değer durumu ifade etmek için kullanılır. Uyumluluk 

da böyledir. Oysa „uyumlu eylemler‟ bir ihlâli anlatır, arzu edilmez bir 

durumdur; bundan dolayı da yasaklanmış ve yaptırıma bağlanmıştır. Gerçi 

„uyumlu eylemler‟de, teşebbüsler arasında, birbirinin davranışına uyum ya da 

uyma vardır, ancak bu küçük de olsa bir olumluluk ve takdire değerlik 

taşımaz.”
26

 Ancak; çalışmamızda, yalnızca bu terimsel tartışmada “uyumlu 

eylem” terimini eleştiren görüşü belirtip RKHK‟nin ifadesiyle “uyumlu eylem” 

terimini kullanmayı tercih edeceğiz. 

I) UYUMLU EYLEM KAVRAMI 

Uyumlu eylem kavramı, ATA m.81 ve RKHK m.4‟te yer almıştır; ancak, 

söz konusu maddelerde uyumlu eylemin tanımı yapılmamıştır. Cengiz‟e göre, 

“uyumlu eylem kavramı, başlangıcında kesin sınırlar içeren genel ve soyut bir 

tanımla sınırlandırılmaya  uygun değildir”
27

. Çünkü; teşebbüsler, Rekabet 

Kanunlarının denetiminden kaçmak amacıyla gizlilik yöntemlerini kullanmak 

suretiyle işbirliği yaparken aynı zamanda kanıt güçlüğü yaratmak için de pek 

çok yönteme başvurmaktadır. Bu nedenle, hem rekabet otoriteleri hem de 

mahkemeler baştan belirlenmiş tanımlara bağlı kalmak yerine, somut olayların 

                                                
25 Uyumlu eylem kavramının tanımına ilişkin doktrindeki görüşlere ve yargı kararlarına ilerleyen 

bölümlerde değinileceğinden, burada yer vermeyi uygun bulmuyoruz.  
26 ĠKĠZLER, s.50. 
27 CENGĠZ, s.27 
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özelliklerini dikkate almak suretiyle, uyumlu eylemin kanuna konulma 

nedenleri ışığın-
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da ilkeler koyma yoluna gitmişlerdir
28

. Uyumlu eylem kavramının 

tanımlanmasında yaşanan bu güçlük, Monti tarafından şu şekilde ifade 

edilmiştir
29

: 

“Dyestuffs davasında yapılmış bulunan tanımın, on iki yıllık sürenin 

sonunda daha fazla bilginin birikmiş olması nedeniyle şu anda rafa kaldırılması 

gerekmektedir ve mahkemelerin uyumlu eylemlerin tanımından neyi anladıkları 

hususunda daha tam ve doğru ilkeleri elde etmek olanaklıdır. Kuram 

oluşturmak yolundaki bu girişimin, ticari faaliyetlerin pragmatik niteliğinden 

dolayı, hiçbir şekilde tam bir uyumlu eylem tanımına ulaşması olanaklı değildir, 

ancak şimdiye kadar verilmiş bulunan içtihatlar karşısında kanunun neleri 

yasakladığını görmek için ortaya bir yol haritası sermek olanaklıdır.” 

1) UYUMLU EYLEMİN TANIMI 

Uyumlu eylem kavramının, gelişmeye müsait yapısı nedeniyle 

sınırlarının baştan ve kesin olarak belirlenememesi doktrinde de çeşitli 

tanımlamaların yapılmasına yol açmıştır. 

Aslan‟a göre uyumlu eylemler, “Ġki veya daha fazla işletmenin, ekonomik 

ve rasyonel gerekçelerle açıklanamayan ve bir anlaşmaya dayanmayan fakat 

bilinçli olarak birbirine paralel hale getirilmiş rekabeti sınırlayıcı  pazar 

davranışlarıdır.”
 30

 

Sanlı‟ya göre, “Uyumlu eylem, bir anlaşmanın varlığının 

ispatlanamadığı durumlarda, piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep 

dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, ekonomik ve rasyonel 

gerekçelere dayandırılamayacak biçimde rekabetin kısıtlandığı piyasalardakine 

benzerlik göstermesi ve özellikle, piyasaların fiilen paylaşılması, fiyatın 

piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerce birbirine yakın aralıklarla artırılması, 

uzun sayılacak bir süre piyasadaki fiyatların kararlılık göstermesi gibi hallerde 

ortaya çıkan teşebbüsler arası bir işbirliği durumudur.”
31

    

Tekinalp ise, Avrupa Birliği uygulamasından hareketle şu tanımı 

yapmıştır: “Ġşletmelerin aralarında bir anlaşma veya mutabakat olmaksızın 

                                                
28 CENGĠZ, s.27-28. 
29 MONTĠ Giorgio: “Oligopoly Conspiracy? Joint Monopoly? Or Enforceable Competition?”, World 

Competition, Vol.19., No.3, 1996, s.78 (Aktaran: CENGĠZ, s.29). 
30 ASLAN: Rekabet Hukuku Dersleri, Bursa 2006, s.46. 
31 SANLI, s.79. 
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aynı yönde alınmış, aynı sonucu doğuran, amacı aynı olan kararları veya 

uygulamaları ifade eder.”
32

  

Topçuoğlu, RKHK‟nin 4.maddesinde yasaklanmış olan “anlaşma” 

kavramının, “hukuken geçerli ve bağlayıcı kuvveti bulunan rekabeti sınırlayıcı 

muameleleri”  kapsadığı görüşünden
33

 hareketle, uyumlu eylemin kapsam 

itibariyle rekabeti sınırlayıcı anlaşmalardan daha geniş bir uygulama alanına 

sahip olduğunu vurgulayarak “Uyumlu eylem, teşebbüslerin, aralarındaki 

rekabet riskini bertaraf etmeye yönelik, hukuken bağlayıcı iradeden yoksun, 

işbirliği esasına dayanan paralel davranışlardır” şeklinde tanımlamıştır
34

.    

İkizler, uyumlu eylemleri farklı yönleri ile ele alarak tanımlama yapma 

yoluna gitmiştir. Buna göre: bir danışıklık şekli olarak uyumlu eylemler, 

“teşebbüslerin anlaşma ya da karara dayanmadan; bu bakımdan pratik bir 

işbirliği içinde rekabeti sınırlamalarıdır”; paralel davranış yönüyle uyumlu 

eylemler, “paralellik bilincinin teşebbüslerin arasındaki bağlantıdan doğduğu, 

rekabeti sınırlayıcı paralel pazar davranışlarıdır”; rekabet hukukundaki 

misyonu açısından uyumlu eylemler, “anlaşma ya da karar olarak 

nitelendirilemeyen ve fakat teşebbüslerin birbirlerinden bağımsız pazar 

politikaları üretmesini engelleyen ve bunun sorumlusu olarak da teşebbüslerin 

görülebildiği tüm iş birliği durumlarıdır”; unsurları açısından uyumlu eylemler, 

“(...) iki ya da daha çok teşebbüsün birbirleriyle bağlantıya geçmesi sonucu 

pazar politikalarının paralelleşmesiyle rekabetin sınırlanmasıdır.”.
35

   

2) UYUMLU EYLEMİN UNSURLARI 

Uyumlu eylem kavramı yukarıda da belirtildiği üzere, doktrinde farklı 

şekillerde ifade edilmiştir. Uyumlu eylem kavramının tanımlanmasındaki 

farklılık, uyumlu eylemin unsurlarının açıkça belirlenmesine de engel teşkil 

etmektedir. Rekabet Hukuku konusunda kanun ile belirlenen esas ve usuller 

doğrultusunda, yargılama benzeri bir süreç sonunda içtihat oluşturan Rekabet 

                                                
32 TEKĠNALP Gülören: Uyumlu Eylemler Kavramı, Prof.Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, Ġstanbul 

1995, s.203 (Aktaran: SANLI, s.149, dipnot 51). 
33 TOPÇUOĞLU: Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler Arası Ġşbirliği Davranışlar ve Hukuki Sonuçları, 

Ankara 2001, s.192. 
34 TOPÇUOĞLU, s.199-200. 
35 ĠKĠZLER, s.60. 
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Kurulu‟nun vermiş olduğu kararlarda da uyumlu eylemin unsurlarının ortaya 

konduğu görülmektedir. Bu yolla Kurul herhangi bir olaya özgü koşulları 

değerlendirerek açıklayıcı, yorumlayıcı ve yol gösterici kararlar vermektedir.  

Rekabet Kurulu; Süt Kararında
36

, Aslan‟ın yapmış olduğu tanıma atıfta 

bulunmuş ve uyumlu eylemin dört unsurundan bahsetmiştir. Süt Kararına göre, 

uyumlu eylemin varlığı için; iki veya daha fazla teşebbüs bulunmalıdır, bu 

teşebbüslerin davranışları arasında bilinçli paralellik olmalıdır, bu paralel 

davranışlar ekonomik ve rasyonel gerekçelerle açıklanamamalıdır ve buna bağlı 

olarak rekabet sınırlanmalıdır
37

.  

Gazete Kararında
38

 ise, Rekabet Kurulu, uyumlu eylemin unsurlarını şu 

şekilde belirlemiştir: “(...)Taraflar arasında genellikle sözlü ya da yazılı şekilde 

ifade edilen toplantılar, tartışmalar, bilgi değişimi veya araştırmaları içeren 

olumlu temaslar olmalıdır; Bu temas, pazar davranışını etkileme ve özellikle bir 

teşebbüsün gelecekteki rekabetçi davranışının belirsizliğini önceden ortadan 

kaldırma amacı taşımalı[dır]; Ġlgili teşebbüslerin ticari davranışlarını, tam 

olarak rekabetçi etkiler tarafından belirlenemeyecek bir şekilde oluşturma ya 

da değiştirme etkisi olmalıdır.”
39

.  

Rekabet Kurulunun Süt ve Gazete kararları doğrultusunda uyumlu 

eylemin unsurları; iki ya da daha çok teşebbüsün bulunması, teşebbüslerin 

davranışları arasında bilinçli paralelliğin varlığı, teşebbüsler arası bilinçli 

paralelliğin ekonomik ve rasyonel gerekçelerle açıklanamaması  ve böylece 

rekabetin sınırlanması şeklinde belirtilebilir. 

A) İKİ ya da DAHA ÇOK TEŞEBBÜSÜN BULUNMASI 

Uyumlu eylemden bahsedebilmek için, en az iki ya da daha çok 

teşebbüsün varlığı gerekmektedir. Bu bakımdan, Rekabet Hukuku bağlamında 

teşebbüs ve teşebbüs birliği kavramlarının açıklanması önem arz etmektedir. 

Teşebbüs kavramı, RKHK‟nin 3. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre 

teşebbüs; “Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel 

kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden 

                                                
36 Süt, K.S.: 00-11/109-54 K.T.:23.03.2000.  
37 KEKEVĠ: “Kolaylaştırıcı Eylemler Bağlamında Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Birlikte Hakim Durumun 

Kötüye Kullanılması”, Rekabet Dergisi, Sayı:8, Ekim-Kasım-Aralık 2001, s.95-96. 
38 Gazete, K.S.:00-26/291-161 K.T.:17.07.2000. 
39 Aktaran: ĠKĠZLER, s.63. 
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birimleri” ifade etmektedir. Kanunda yapılan bu tanım ile teşebbüs kavramı 

hakkında genel bir çerçeve çizilmektedir.  

“Ekonomik hayatın içinde küçük bir şahıs işletmesi, büyük bir holding, 

kamu veya özel sermayeli şirketler, kooperatifler, gerçek kişiler, tüzel kişiler, 

devlet ve onun sahip olduğu teşebbüsler, yerel yönetimler yer alabilmektedir”
40

. 

Topçuoğlu‟na göre; “Teşebbüs, iktisadi hayatı kontrol eden bütün iktisadi 

sujeleri kapsayabilecek genişliğe sahip bir kavramdır. Ġktisadi faaliyetlerle 

meşgul olan sujeleri, bunların gerçek veya tüzel kişi oluşuna, statüsüne yahut 

idare şekline bakmaksızın teşebbüs olarak nitelendirmek gerekecektir. 

(...)Ayrıca, bir iktisadi sujenin teşebbüs olarak nitelendirilmesinde iktisadi veya 

ticari faaliyetler sonucunda kar sağlanıp sağlanamaması belirleyici bir kriter 

değildir”
41

.  

Kanun‟un çizdiği çerçeve bağlamında, piyasalar bakımından da herhangi 

bir sınırlama öngörülmemiştir. Ancak RKHK‟un 3. maddesinin gerekçesinde 

“Bir bedel veya menfaat karşılığı yapılan fikri, bedeni, veya her ikisi beraber 

yapılan faaliyetler hizmet olarak tanımlanırken, tanım en geniş anlamıyla 

bankacılık, sigortacılık, para kredi, sermaye ve sair unsurları da içermektedir. 

Kuşkusuz toplu pazarlık esasının kabul edildiği emek piyasası bu tanımın 

dışındadır” şeklinde bir belirlemede bulunularak, yalnızca “emek” piyasasının 

rekabet kuralları dışında tutulduğu belirtilmiştir
42

. 

Teşebbüs kavramı; şirket, ticaret veya esnaf işletmesi, ekonomik faaliyet 

gibi kavramlarla bağlantılı olduğundan ötürü, başta Ticaret Hukuku anlamında 

ticari işletme olmak üzere ekonomik faaliyetlerde bulunan diğer kamu ve özel 

hukuk kişilerinin işletmeleri, “teşebbüs” kavramı kapsamında ele alınabilmek-

tedir
43

. 

Teşebbüsün temel unsurları iki temel başlık altında belirtilebilir. Bunlar; 

“ekonomik faaliyet” ve “bağımsızlık” unsurlarıdır. Teşebbüs kavramının 

kapsamına girmek için ekonomik faaliyette bulunmak ve bağımsız olmak 

Rekabet Hukuku bakımından yeterli sayılmıştır. 

                                                
40 ASLAN, s.18. 
41 TOPÇUOĞLU, s.103-104. 
42 SANLI, s.59, dipnot 160. 
43 TOPÇUOĞLU, s.103. 
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Teşebbüs kavramının belirlenmesinde önem taşıyan unsurlardan ilki 

ekonomik faaliyettir. Topçuoğlu‟na göre ekonomik faaliyetler; “Gelir temin 

etmek amacıyla yapılan bütün işlerdir (...) Bu işler bir organizasyon 

çerçevesinde yapılabileceği gibi ferdi olarak da icra edilebilir.”
44

. Ekonomik 

faaliyetleri diğer faaliyetlerden ayıran temel unsur, gelir elde etme amacıdır. 

Gelir elde etme amacı değişmedikçe; zarar edilmesi, maliyetine satış yapılması, 

faaliyetin ekonomik niteliğinin kaybı sonucunu doğurmaz
45

. 

Teşebbüs kavramının diğer unsuru ise, bağımsızlıktır. RKHK‟nin 3. 

maddesinde teşebbüs, “Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan 

gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir 

bütün teşkil eden birimler” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle, 

gerçek ve tüzel kişiler bakımından herhangi bir sorun çıkmamakla beraber, 

bunlar dışında kalan ekonomik faaliyetlerin de teşebbüs olarak nitelendirilmesi, 

dolayısıyla tüzel kişilikten yoksun ekonomik birliklerin konumunun belirlen-

mesi önem taşımaktadır
46

. Bu bakımdan, rekabet düzenini ihlal eden tüzel 

kişilikten yoksun bir birliğin hukuken müeyyideye tabi tutulabilmesi ve fiilen 

yükümlü kılınabilmesi hususları tartışmalıdır
47

.  

“Bir işletmenin ekonomik bakımdan bağımsız sayılabilmesi için, o 

işletmenin yönetim ve muhasebe özerkliğine sahip olması, üretim finansman ve 

sürüm politikasının kendi ekonomik amaç ve çıkarları doğrultusunda kendi 

bünyesi içerisinde belirlenmesi, bu yoldaki ekonomik planlama ve karar 

yetkilerinin kendi bünyesi içerisinde kalması, kısacası başka bir işletmenin 

ekonomik egemenliği altında bulunmaması gerekmektedir”
48

. Sanlı‟ya göre; 

“Ekonomik bağımsızlık (...) söz konusu birimin ekonomik faaliyetlerinin 

geleceği açısından kendi başına karar vermesi ve iktisadi politikalarını kendi 

tercihine göre oluşturması[dır]. Bu yerine göre bir gerçek kişi olabileceği gibi, 

tüzel kişilik veya adi ortaklık benzeri bir yapı da olabilir. Örneğin, bir ticari 

işletmeyi bağımsız olarak işleten tacir veya bir ticaret ortaklığını kontrol 

altında tutan pay sahibi, (...) herhangi bir ekonomik gruba dahil olmayan ve 

bağımsız olarak ekonomik faaliyet yürüten ticaret ortaklıkları da Rekabet 

                                                
44 TOPÇUOĞLU, s.109.  
45 TOPÇUOĞLU, s.109-110. 
46 TOPÇUOĞLU, s.111. 
47 Tartışma için bkz: TOPÇUOĞLU, s.112. 
48 TÜRK Hikmet Sami, Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi, Ankara 1986, s.13 (Aktaran: SANLI, s.59, 

dipnot 164). 
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Hukuku anlamında birer teşebbüstür. Buna karşılık, başka bir kişi veya 

kuruluşun iktisadi kontrolü altında bulunan veya başkası adına hareket eden ve 

kendi iktisadi politikasının oluşumunda söz sahibi olmayan kişi veya 

gruplaşmaların ekonomik anlamda bağımsız olduğu söylenemez.(...) Fakat  

önemle ifade etmek gerekir ki, kişinin iktisadi anlamda bağımsız olup olmadığı 

veya iktisadi kontrolün aidiyeti, fiili bir duruma ilişkin olması nedeniyle, 

tamamen somut olaya göre değerlendirilmesi gereken bir husustur. Bu itibarla 

teşebbüs sıfatına ilişkin nitelendirmede, somut olayın özelliklerini dikkatle tetkik 

etmek gerekir”
49

.   

Rekabet kuralları sadece teşebbüslere değil teşebbüs birliklerine de 

uygulanmaktadır. RKHK‟nin 4.maddesi bağlamında rekabeti sınırlayıcı yasak 

faaliyetler kapsamına teşebbüs birliği kararları da girmektedir. Kanunun 3. 

maddesinde teşebbüs birliği kavramı “teşebbüslerin belirli amaçlara ulaşmak 

için oluşturduğu tüzelkişiliği haiz ya da tüzelkişiliği olmayan her türlü 

birlikler” olarak tanımlanmıştır. Burada önem arz eden husus, teşebbüs 

birliğinin teşebbüslerden meydana gelmiş olmasıdır. Bu bağlamda, teşebbüs 

birliği kavramı da hukukî kişilik kavramından daha geniş olmakla beraber 

teşebbüslerin oluşturduğu tüzel kişiliği haiz olmayan fiili gruplaşmalar da, 

teşebbüs birliği kapsamında kabul edilmektedir. Önemli olan belli amaçlar için 

sürekli olarak yahut süreklilik niyetiyle bir araya gelmektir
50

. Bu birliğin 

Rekabet Hukuku açısından hukuka uygun şekilde kurulmuş olmasının ya da 

tüzel kişiliğe sahip olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır
51

.   

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olarak RKHK‟de 

herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir.  Bu tip meslek kuruluşları da teşebbüs 

birliği kapsamında değerlendirilebilmektedir
52

. 

B) TEŞEBBÜSLERİN DAVRANIŞLARI ARASINDA BİLİNÇLİ 

PARALELLİĞİN VARLIĞI 

Rekabet Kurulu 2000 yılında vermiş olduğu Süt
53

 kararında, 

teşebbüslerin davranışları arasında bilinçli paralelliğin varlığını uyumlu eylemin 

bir unsuru olarak ifade etmek suretiyle RKHK‟nin  4. maddesi açısından önem 

                                                
49 SANLI, s. 30-31. 
50 SANLI, s.37-38. 
51 ĠNAN-PĠKER: Rekabet Hukuku El Kitabı, Ankara 2007, s.12. 
52 SANLI, s.38. 
53 Süt, K.S.: 00-11/109-54 K.T.:23.03.2000.   
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arz eden hususun teşebbüsler arasındaki paralelliğin bilinçli olarak yaratılması 

olduğunu ve Rekabet Hukuku‟nda, teşebbüsler arasındaki bilinçli paralelliğin 

yasaklandığını ortaya koymuştur
54

. Doktrinde de “bilinçlilik”, “paralelliğin 

bilinçli olarak gerçekleşmesi”ni belirtmektedir
55

.   

Bilinçli paralellik, teşebbüslerin pazar davranışlarını bilinçli olarak 

paralel hale getirmeleri suretiyle rekabetin sınırlanmasını ifade eder. Burada 

bilinçlilik, teşebbüsler arası bir bağlantıdır. Bu bağlantı sayesinde teşebbüsler 

birbirlerinin gelecekteki pazar davranışlarını öngörebilmektedir. Rakip teşeb-

büslerin ne şekilde davranacaklarına ilişkin belirsizlik herhangi bir bağlantı ile 

ortadan kaldırıldığı takdirde, rakip teşebbüslerin gelecekteki pazar davranışları 

şeffaf hale gelecektir ve böylece teşebbüsler rakiplerinin ne yapacaklarını 

önceden bildiklerinden ötürü, rekabet etmekten kaçınabileceklerdir
56

. Ancak bu 

noktada oligopol piyasa yapısına
57

 değinmek gerekir. Zira, oligopol piyasa 

yapısında az sayıda teşebbüs yer almaktadır. “Oligopol piyasası, piyasa 

politikalarını belirlerken birbirlerinin karar ve davranışlarından etkilenebilecek 

kadar az sayıda satıcının sonsuz sayıda alıcı ile karşı karşıya geldiği 

piyasadır”
58

. Oligopol piyasa yapısında; satıcıların sayısı, birden fazla olmakla 

beraber piyasa politikalarını belirlerken birbirlerinden etkilenmeleri sonucunu 

doğuracak şekilde azdır ve satışa konu olan ürünlerin üretim maliyetleri oldukça 

yüksek olduğundan satıcıların piyasaya girişleri zorlaştırılmıştır
59

.  

“Oligopolde firma sayısının az olması, (...)  her oligopolcünün „benim 

fiyat-üretim-reklam-ürün geliştirme konularında aldığım kararlar rakiplerimin 

satışlarını ve dolayısıyla da aynı konularda alacakları kararları; rakiplerimin 

fiyat-üretim-reklam-ürün geliştirme konularında aldıkları kararlar da benim 

satışlarımı ve dolayısıyla da aynı konularda alacağım kararları etkiler‟ 

biçiminde düşünmesine yol açar.”
60

. Buna “oligopolistik karşılıklı bağımlılık” 

adı verilir.  

İkizler‟e göre, uyumlu eylemlerin, bilinçli olarak gerçekleştirilen paralel 

davranışlar biçiminde nitelendirilmesinden hareketle; bilinç unsuru bakımından, 

                                                
54 ĠKĠZLER, s.135-136. 
55 ĠKĠZLER, s.136; ASLAN, s.46; BADUR, s.68; KEKEVĠ, s.95, ĠNAN-PĠKER, s.31. 
56 BADUR, s.68. 
57 Oligopol piyasa yapısı hakkında bkz.: ÜNSAL: Mikro Ġktisada Giriş, Ankara 2003, s.334-351. 
58 CENGĠZ, s.165. 
59 CENGĠZ, s.166. 
60 ÜNSAL, s.343-344. 
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oligopolistik bağımlılıktan kaynaklanan paralel davranışlarla uyumlu eylemler 

arasında fark bulunmamaktadır. İkizler; paralel davranışları, “paralellik bilinci 

taşımayan davranışlar” ve “bilinçli paralel davranışlar” olmak üzere ikiye 

ayırmak suretiyle incelemiştir. Buna göre; bilinçli paralel davranışlar “hukuka 

aykırı olmayan bilinçli paralellikler” ve “hukuka aykırı bilinçli paralellikleri” 

kapsamaktadır. Hukuka aykırı bilinçli paralellikler, uyumlu eylemleri ifade 

etmektedir. Hukuka aykırı olmayan bilinçli paralellikler ise, oligopole özgü 

paralelliklerdir
61

. Rekabet Kurulu da, Maya kararında
62

,“Oligopolistik 

pazarlarda faaliyet gösteren teşebbüsler arasında gözlenen paralel davranışlar, 

tarafların uyumlu eylem halinde olduklarına dair önemli deliller olmakla 

birlikte, bunlar başka delillerle desteklenmeksizin tek başlarına uyumlu eylemi 

göstermezler.” demek suretiyle oligopole özgü paralellikleri uyumlu eylem 

olarak nitelendirmemiştir.
63

  

C) TEŞEBBÜSLER ARASI BİLİNÇLİ PARALELLİĞİN EKONOMİK 

ve RASYONEL GEREKÇELERLE AÇIKLANAMAMASI 

Teşebbüslerin paralel davranışlarının altında ekonomik ve rasyonel haklı 

sebeplerin bulunması halinde, bu paralel davranışlar uyumlu eylem olarak kabul 

edilmemekte ve yasaklanmamaktadır
64

. Paralel davranışlarda bulunmak suretiy-

le rekabetin sınırlandığının ispat edilebilmesi için ayrıntılı analizlere ihtiyaç 

duyulmaktadır ve bu durum güçlük yaratmaktadır
65

. Bu nedenle, RKHK‟nin 4. 

maddesinin 3. fıkrasında “uyumlu eylem karinesi” düzenlenmiştir. 

a) UYUMLU EYLEM KARİNESİ 

RKHK‟nin 4. maddesinin 3. fıkrasında “Bir anlaşmanın varlığının 

ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep 

dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, 

bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin 

uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.” denilmek suretiyle uyumlu 

eylem karinesi öngörülmüştür.  

                                                
61 ĠKĠZLER, s.136-137-138. 
62 Maya, K.S.: 00-24/255-138 K.T.:27.06.2000.  
63 ĠKĠZLER, s.145. 
64 BADUR, s.69. 
65 KEKEVĠ, s.95. 
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Aslan‟a göre; özellikle oligopolistik pazarlarda uyumlu eylemin 

ispatlanmasının güç olmasından dolayı, aksi ekonomik ve rasyonel gerekçeler 

ile kanıtlanabilen uyumlu eylem karinesinin getirilmesi isabetli olmuştur
66

.    

Topçuoğlu‟na göre; teşebbüsler arasında uyumlu eylemin var olduğunu 

iddia edenler, bir diğer değişle Rekabet Kurulu ve menfaatleri ihlal edilenler, 

paralel davranışların varlığını gösteren olguları uyuşmazlığı çözmeye yetkili 

organa sunmak suretiyle ispat yükümlülüğünden kurtulacaktır. Bu durumda 

uyumlu eylem iddiasıyla karşı karşıya kalan teşebbüslerin de paralel davranışlar 

içinde bulunmadıklarını ya da benzer veya eş zamanlı hareket etmelerinin 

makul sebeplerinin olduğunu ispat etmesi gerekecektir
67

.    

Sanlı‟ya göre; “Uyumlu eylem karinesi mutlak değil, aksinin ispatı 

mümkün olan bir adi karinedir. Dolayısıyla, Kanun‟da öngörülen durumlardan 

birinin ortaya çıkması (RKHK md.59) veya (daha muğlak bir kriter olan) ilgili 

piyasa koşullarının rekabetin bozulduğu piyasalarla benzerlikler göstermesi 

halinde, uyumlu eylemde bulunduğu iddia edilen teşebbüslerin, bu karineyi 

tersine çevirmesi imkanı vardır.”
68

.  

D) REKABETİN SINIRLANMASI 

RKHK‟nin 4. maddesine göre rekabeti sınırlama amacı taşıyan veya bu 

etkiyi doğuran ya da doğurabilecek nitelikte olan uyumlu eylemler hukuka 

aykırılık teşkil etmektedir.  

Rekabeti sınırlayıcı olmayan ya da rekabeti sınırlayıcı olsa dahi 

ekonomik ve rasyonel sebeplerden kaynaklanan paralel davranışlara, uyumlu 

eylem yasaklaması uygulanamayacaktır
69

. 

 

 

 

                                                
66 ASLAN, s.48  
67 TOPÇUOĞLU, s.204-205. 
68 SANLI, s.80. 
69 BADUR,s.69. 
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SONUÇ 

RKHK‟nin 4. maddesinde uyumlu eylem kavramı yer almaktadır. 4. 

madde uyarınca; rekabeti engelleyen, bozan ya da rekabeti kısıtlama amacı 

taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler 

arası uyumlu eylemler yasaklanmıştır. RKHK‟de, uyumlu eylemlere ilişkin 

düzenlemenin yer alması isabetli olmuştur. Çünkü; teşebbüsler, rekabet 

soruşturması sonucunda yaptırıma tabi olmaktan kaçınmak için, açıkça rekabeti 

sınırlayıcı anlaşmalar yapmak yerine, gizli yöntemlere başvurmak suretiyle 

işbirliği yaratarak rekabeti sınırlayabilmektedir. Söz konusu düzenleme, 

teşebbüslerin bu tip işbirlikleri yaratarak rekabeti sınırlama hedefine 

ulaşmalarını engelleme amacına hizmet ettiğinden isabetli bir düzenlemedir.  

RKHK‟de uyumlu eylem tanımlanmamaktadır. Bu nedenle, gerek 

Rekabet Kurulu‟nun verdiği kararlarda yaptığı tanımlar gerekse doktrindeki 

yazarlar tarafından yapılan tanımlar yol gösterici olacaktır. Uyumlu eylemin 

tanımına RKHK‟de yer verilmemesi yerinde olmuştur. Çünkü teşebbüsler, 

rekabeti sınırlama amacına ulaşmak için çok farklı gizli ve dolaylı işbirliği 

yöntemlerine başvurmaktadır. Kanunda tanım yapma yoluna gidildiği takdirde, 

yapılan tanımın zamanla uyumlu eylem kavramını karşılamakta yetersiz 

kalacağı sakıncasından hareketle Rekabet Kurulu‟nun her olaya özgü koşullar 

çerçevesinde uyumlu eylem kavramını tanımlaması isabetli olacaktır. Bu 

bakımdan, uyumlu eylemin tanımının Rekabet Kurulu kararlarına ve doktrine 

bırakılması yerinde olmuştur.  

Teşebbüsler arasında uyumlu eylemin varlığının ispatlanmasının oldukça 

güç bir durum olduğundan hareketle, Rekabet Kurulu‟nun ve menfaatleri 

uyumlu eylem nedeniyle ihlal edilenlerin sadece rekabetin bozulduğunu tespit 

etmesini yeterli bulan uyumlu eylem karinesine kanunda yer verilmesi 

isabetlidir. Böylece ispat yükü, uyumlu eylemde bulundukları iddia edilen 

teşebbüslere ait olacaktır ve bu teşebbüsler “ekonomik ve rasyonel” gerekçelere 

dayanmak suretiyle, uyumlu eylemde bulunmadıklarını kanıtlayamadıkları 

takdirde sorumluluktan kurtulamayacaktır.     
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ÖZET 

Çocukların uluslararası boyutta kaçırılması veya haksız olarak 

alıkonulması olayları gün geçtikçe artmaktadır. Konuyla ilgili iç hukukların 

getirdiği çözüm önerileri yetersiz kalmakta ve uluslararası düzenlemelerin 

varlığı bir gereklilik halini almaktadır. Bu konuyla doğrudan ilgili en önemli 

uluslararası düzenleme 1980 tarihli “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî 

Yönlerine Dair La Haye Sözleşmesi”dir. Sözleşme, amaçları doğrultusunda, üye 

devletlerin uygulamalarında yeknesaklığın ve işbirliğinin sağlanabilmesi için 

merkezi makam olarak tanımladığı kurumların oluşturulmasını öngörmüştür. 

Çalışmamızda merkezi makam adı verilen kurumların yapısı, işlevleri ve 

çocuğun mutad meskenine iade sürecindeki rolü, özellikle Türkiye uygulaması 

göz önüne alınarak incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler 

Uluslararası çocuk kaçırma, 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi, Merkezi 

makam, Velâyet hakkı, Çocuğun iadesi. 
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ABSTRACT 

The number of abducted children in an international manner is raising 

constantly. Internal law regulations on this matter seems unsufficient and the 

international regulations become  a necessity. Convention of 25 October 1980 

on the Civil Aspects of International Child Abduction is one of the most 

important one that it directly regulates this problem. For achievement of 

uniformity and cooperation between member states, Convention defines some 

establishments called as “central authorities”. The main purpose of this article 

is to examine and explain the structure and functions of central  authority and 

their role in the prompt return of children to their habitual residence, especially 

in the light of the Turkish Law practice. 

Keywords 

International Child Abduction, The Hague Convention of 1980, Central 

Authority, Custody, Prompt Return of the Child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yönlerine Dair La Haye Sözleşmesi 025 

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE UYGULAMA ALANININ TESPİTİ   

1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yönlerine Dair La 

Haye Sözleşmesi, uluslararası alanda çocuk kaçırma fiillerinin yarattığı prob-

lemlere çözüm getirmesi ve çocuğun iadesinin en hızlı şekilde gerçekleş-

tirilmesi açısından, kendisinden önce yürürlüğe girmiş aynı amaçlı Sözleş-

melerin
1
 aksine başarıya ulaşmış bir uluslararası anlaşmadır. Sözleşmenin 

başarıya ulaşmasında en büyük etken, ulusal hukukların tanım ve kavramları 

içinde kaybolmayıp; kendisine has kavram ve kurumlar yaratarak bunları 

koruma altına almasıdır.  

Sözleşmenin temel prensibi, çocuğun en iyi bakılacağı yerle ilgilen-

memesi ve çocuğun kaçırma olayından önce yaşamakta olduğu mutad mesken 

ülkesine iadesini öngörmesidir. Bir başka deyişle; çocuk üzerinde kimin hak 

sahibi olduğundan ziyade, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri 

verilmesi esas alınmıştır. Sözleşme, “velâyete ilişkin kararın, çocuğun mutad 

meskeninin bulunduğu ülkede verilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, velâyet 

hakkının ne şekilde düzenleneceğine ilişkin bir hüküm Sözleşmede yer 

almamıştır.”
2
 Sözleşme, velâyet hakkı

3
 ve kişisel ilişki kurma hakkı

4
 olmak 

                                                
1 Uluslararası çocuk kaçırmayla ilgili olarak, makalemizin konusunu oluşturan 1980 tarihli La Haye 

Sözleşmesi yürürlüğe girene dek, bu alanda çıkan uyuşmazlıklar 1961 tarihli “Küçüklerin 
Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi”, 
1980 tarihli “Çocukların Velâyetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların 
Velâyetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi” hükümleri çerçevesinde çözüme 
kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bunlardan ilki olan 1961 tarihli La Haye Sözleşmesi daha ziyade 

velâyet konusunda alınan mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgilidir. 1980 tarihli 
Avrupa Sözleşmesi ise, çocuk kaçırmalarından çok velâyete ilişkin bir Sözleşmedir. Bu anlamda 
çocuğun kaçırılması veya haksız bir şekilde alıkonulmasını uluslararası boyutta doğrudan çözüme 
kavuşturmayı amaçlayan ilk Sözleşme “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yönlerine Dair 

1980 Tarihli La Haye Sözleşmesi”dir. Daha fazla bilgi için Bkz. A.E. ANTON: “The Hague 
Convention on International Child Abduction”, International and Comparative Law Quarterly, 
Vol. 30, Part 3, 1981, s. 538 . 

2 İnci Ataman FİGANMEŞE: “Çocukların Uluslararası Kaçırılmasının Hukukî Yönlerine Dair 1980 
tarihli  La Haye Sözleşmesi”, Nihal ULUOCAK’a Armağan, İstanbul 1999, s. 60 (naklen). 

3 Sözleşmenin orijinal metninde “rights of custody” kavramı kullanılmıştır. Bu kavramın Türkçe 
karşılığı “velâyet hakkı” olmakla birlikte, Türk hukukundaki velâyet hakkı tanım ve kapsamından 
oldukça dar ve farklı bir anlama gelmektedir. 1980 tarihli Sözleşmenin 5/a maddesinde velâyet 
hakkı kavramının “çocuğun şahsının bakımı hakkını ve özellikle ikamet yerinin tespiti hakkını” 
ifade ettiği belirtilmektedir. Makalenin bundan sonraki bölümlerinde de “velâyet hakkı” kavramı, 

Sözleşmenin yaptığı tanım çerçevesinde kullanılacaktır. 
4 Sözleşmenin orijinal metninde “rights of access” kavramı kullanılmıştır. Bu kavramın Türkçe 

karşılığı “kişisel ilişki kurma hakkı” olmakla birlikte, Türk hukukundaki kişisel ilişki kurma 

hakkının tanım ve kapsamından farklı bir anlama gelmektedir. 1980 tarihli Sözleşmenin 5/b 
maddesinde kişisel ilişki kurma hakkı kavramının, “çocuğun, sınırlı bir süre için, mutat 
ikametgâhından başka bir yere götürülmesi hakkını” ifade ettiği belirtilmektedir. Makalenin 
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üzere tanımını da kendi yaptığı iki haktan bahsetmiş ve çocuğun kaçırılmadan 

önce yaşadığı ülkeye iadesini bu hakların ihlâli söz konusu olduğu takdirde 

zorunlu görmüştür. Bu anlamda Sözleşmenin amacı, her iki hakkın taraf 

devletlerce korunmasını ve hakların ihlâli durumunda da çocuğun derhal 

iadesini sağlamaktır (md 1). Bu durumda devletlerin işbirliği, sağlıklı bir 

uygulama açısından Sözleşmenin “sine qua non”udur. Nitekim, anlaşma da bir 

adlî yardım anlaşmasıdır.
5
  

La Haye Sözleşmesinin bir adlî yardım anlaşması olması, üstlendiği 

misyonun gerçekleşmesi açısından geniş bir katılımı da zorunlu kılmaktadır. 

Nitekim günümüz itibariyle anlaşmaya seksen ülke taraftır
6
. Türkiye de 

Sözleşmeyi 1998’de imzalamış ve 2000’de yürürlüğe sokmuştur. Sözleşmenin 

uygulanması bir süre “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yönlerine Dair 

La Haye Sözleşmesinin Uygulanması Hakkında Genelge” ile sağlanmış, daha 

sonra gecikmeli olarak 4.12.2007’ de 5717 sayılı “Uluslararası Çocuk 

Kaçırmanın Hukukî Yön ve Kapsamına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Bu konuda yetkili olan Adalet Bakanlığı, kanun yürürlüğe girdikten 

sonra 1.3.2008’de yeni bir genelge yayımlayarak uygulamayı bu genelgeyle 

sağlamaya başlamıştır
7
. 

Sözleşmenin uygulanması, karşılıklılık ilkesine dayanır. Başka bir 

deyişle, hem çocuğun kaçırılmadan önce yaşadığı mutad mesken ülkesi hem de 

hukuka aykırı şekilde alıkonulduğu ülke, Sözleşmenin tarafı ülkeler olmalıdır. 

Ayrıca çocuğun yer değiştirmesi veya geri dönmemesi, çocuğun mutad mesken 

hukukuna göre hukuka aykırı addedilmelidir. Bu hukuka aykırılık ise iki 

durumun kümülâtif olarak gerçekleşmesiyle ortaya çıkar. Bunlardan ilki, 

velâyet hakkının ihlâli, ikincisi bu hakkın kaçırma olayı gerçekleşmeseydi 

kullanılacak olmasıdır. 

Sözleşmenin uygulama alanını belirlemede önem arz eden bir diğer kıstas 

da iadesi istenen çocuğun henüz on altı yaşını doldurmamış olması gerektiğidir. 

                                                                                                                   
bundan sonraki bölümlerinde de “kişisel ilişki kurma” kavramı, Sözleşme’nin yaptığı tanım 
çerçevesinde kullanılacaktır. 

5 Burak HUYSAL: Devletler Özel Hukukunda Velâyet, İstanbul 2005, s.202. 
6 Sözleşmeye taraf devletler için Bkz. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24, 

(8.5.2008 tarihi itibariyle). 
7 1.03.2008 tarihli ve B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/3-1 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın 

Hukukî Veçhelerine Dair La Haye Sözleşmesinin Uygulanması’na dair Genelge, 
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/genelge/icindekiler1.htm, (8.5.2008 tarihi itibariyle). 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/genelge/icindekiler1.htm
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Gerçekten, kaçırıldığında on altı yaşını bitirmiş olan çocuklar bakımından bu 

Sözleşme uygulama alanı bulamayacaktır. Nitekim bu yaştan sonra artık 

çocuğun nerede kalacağına kendisinin karar verebileceği açıktır. 1980 tarihli 

Sözleşmenin Türkiye uygulamasına bakıldığında, 5717 sayılı Kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce, Sözleşmenin 4. maddesinin, eski genelge 

hükümleri doğrultusunda farklı yorumlandığı görülmekteydi. Gerçekten söz 

konusu genelgenin 4. maddesine göre, çocuk deyiminden, on altı yaşından gün 

almamış kişilerin anlaşılacağı belirtilmişti. Sözleşmede bu konuda çok açık bir 

ifade yer almamakla birlikte, Sözleşmenin açıklama raporunda “on altıncı yaş 

günü”
8
 deyimine yer verilmiştir. Buna göre hukuka aykırı şekilde alıkonan 

çocuğun iadesi konusunda 1980 tarihli La Haye Sözleşmesinin uygulanabilmesi 

için çocuğun on altı yaşından gün almamış olması değil, on altı yaşını 

doldurmamış bulunması gerektiği sonucuna varılmalıdır. Eski genelgeyle 

uygulamaya yansıtılan bu yanlışlık, 5717 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle 

ortadan kaldırılmıştır. Nitekim Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin c 

bendinde, çocuk, “on altı yaşını tamamlamamış kişiler” olarak tanımlanmıştır. 

Sözleşmenin uygulanması konusunda getirilen diğer bir düzenleme de, 

iade kararı verecek makamın bu kararını iade başvurusunun yapılma süresine 

göre değerlendirecek olmasıdır. Sözleşme’nin 12. maddesi, iade başvurusunun, 

çocuğun hukuka aykırı şekilde götürülmesinden itibaren bir yıl
9
 içinde yapıldığı 

takdirde, müracaatta bulunulan makamın hemen iadeye karar vereceğini 

düzenlemektedir. Bu süre hak düşürücü bir nitelik taşımamaktadır. Nitekim, 

çocuğun hukuka aykırı şekilde götürülmesi olayının üzerinden bir yıldan fazla 

süre geçtiği bazı hallerde de ilgili makamın iadeye karar vermesi mümkündür. 

Ancak bu durumda, iade kararı verilebilmesi için çocuğun yeni çevresine uyum 

sağlamamış olması şartı aranacaktır. Getirilen bu düzenlemenin, çocuğun 

alıştığı yer ve düzenden kopmaması açısından kabul edilebilir olsa da, çocuğu 

kaçırdıktan sonra saklamayı başaran ebeveyn açısından bir ödüllendirme 

niteliğinde olduğu da yadsınamaz bir gerçektir
10

.  

                                                
8 Elisa PEREZ-VERA: Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, 1982, s. 

25: http://hcch.e-vision.nl/upload/expl28.pdf, (8.5.2008 tarihi itibariyle). 
9 Söz konusu süre çocuğun yurtdışına çıkarılmasından itibaren değil, hukuka aykırı alıkoymanın 

gerçekleşmesinden itibaren başlamaktadır. Ayrıca sürenin hesaplanmasında göz önünde 
bulundurulan başvuru tarihi de çocuğun hukuka aykırı şekilde tutulduğu devlet yetkili makamına 
başvuru tarihidir.  

10 HUYSAL, age., s.219. 

http://hcch.e-vision.nl/upload/expl28.pdf
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La Haye Sözleşmesi’nin en önemli özelliklerinden birisi de çalışmamızın 

asıl konusu olan merkezi makam kurumunu, daha önce tanınmamış yetki ve 

görevlerle donatmasıdır. Sözleşmeye taraf olan her ülkede kurulması zorunlu 

kılınan merkezi makamlar, Sözleşmenin uygulanmasının her aşamasında 

başarıya ulaşılmasının anahtarı durumundadır. Bu anlamda merkezi makamlar, 

çocuğun iadesine ilişkin talepte bulunan kişiye yardım eden, onun için birtakım 

görevleri üstlenen bir konumdadır
11

. Bu kurumların bulunmaması halinde 

çocuğun nerede olduğunu araştıracak, çocuğun iadesi konusunda, iade talebi 

yapan kişiye hukukî ve idarî konularda yardım edebilecek bir makam 

bulunmayacaktır
12

.  Bunun sonucunda da iade talebinde bulunan kişi büyük 

zorluklar yaşayacak ve hatta belki de Sözleşme’nin uygulanması imkânsız hale 

gelecektir. Sözleşmenin uygulanamamasından doğan bu hak kayıplarının 

engellenmesi için, merkezi makam, en etkin şekilde varlığını göstermeli, 

Sözleşmenin ayakta kalabilmesi için en doğru şekilde görevlerini yerine 

getirmelidir. Merkezi makamın bu görev ve sorumluluklarını icra edebilmesi 

için ona hâkim olan ilkeler ve taşıması gereken nitelikler bulunmaktadır.  

Aşağıda öncelikle merkezi makam kavramından bahsedilerek bu ilkeler 

incelenecek; daha sonra merkezi makamın çift yönlü yapısı göz önünde 

bulundurularak, Sözleşme hükümlerinin uygulanma prosedürü anlatılacaktır.  

2. MERKEZİ MAKAMIN YAPISI 

1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yönlerine Dair La 

Haye Sözleşmesi, hukuka aykırı biçimde kaçırılan çocuğun derhal mutad 

meskenine iadesini amaçlar (md 1). Sözleşme, iadenin en süratli şekilde 

yapılabilmesi için her devletin kendi bünyesi içinde bir merkezi makam tayin 

etmesi zorunluluğunu getirmiştir
13

 (md 6). Sözleşmenin amacının bu merkezi 

makamlar arasında sıkı bir işbirliği gerektirmesi de göz önüne alındığında,“iki 

                                                
11 FİGANMEŞE, age., s. 547. 
12 ANTON, age., s. 547. 
13 Sözleşme maddesi, federal devletler, birden fazla hukuk sistemini içinde barındıran devletler ve 

özerk toprak birimlerine sahip devletler açısından ana bir merkezi makam tayin edilmesi şartıyla, 
çoklu bir merkezi makam sistemi kurulabileceğini öngörmüştür. Nitekim Kanada ve Birleşik 
Krallık’ ta söz konusu 6. madde doğrultusunda çoklu merkezi makam sisteminin örnekleri 
görülmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. Janet CHIANCONE/ Linda GIRDNER/ Patricia HOFF: 

“Issues in Resolving Cases of International Child Abduction by Parents”, Juvenile Justice 
Bulletin, 2001, s. 8 vd. 
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yönlü” bir yapıya sahip oldukları rahatlıkla gözlemlenebilir
14

.  Merkezi 

makamlar, çocuğun iadesi başvurusunda tek yönlü bir gönderici makam olarak 

değil, aynı zamanda bu başvuru karşısında işlemlerde bulunan aracı bir makam 

fonksiyonu da görür. Sözü edilen makamın yapılacak işlemler açısından, hem 

başvuru yapan kişi hem de karşı merkezi makam ile doğrudan bir işbirliği ve 

iletişim içerisinde bulunması, çocuğun iadesi sürecinin daha hızlı ve etkili 

gerçekleştirilebilmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece Sözleşmenin amacına 

daha uygun sonuçlar elde edilebilmektedir.  

Türkiye, 6. Maddenin verdiği yetki dâhilinde Adalet Bakanlığı 

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü (UHDİGM) merkezi 

makam olarak belirlemiştir. Merkezi makam bu görevini mahallî Cumhuriyet 

Başsavcılıkları aracılığıyla yerine getirmektedir
15

. 

3. MERKEZİ MAKAMA HÂKİM OLAN İLKELER
16

 

Sözleşmenin amacı ve işleyiş şekli göz önüne alındığında merkezi 

makamların bu işleyiş içerisinde hayati bir önem taşıdığı rahatlıkla 

gözlemlenebilmektedir. Çocuğun mutad meskenine iadesi sürecinin hızlı 

işleyebilmesi ve çocuğun güvenliği de sağlanarak iadenin gerçekleşebilmesi, 

merkezi makamların verimliliğine doğrudan bağlıdır. Merkezi makamların 

Sözleşme ile belirlenen görevleri yerine getirebilmeleri ancak devletlerin ve 

ilgili makamların aşağıdaki ilkelere riayet etmeleri ile mümkün olacaktır: 

3.1.  Merkezi Makamın Gerekli Yetkilerle Donatılması 

Sözleşmenin merkezi makamların yetki sınırlarını belirleyici, ayrıntılı 

hükümler içermemesi, yetki sınırlarının ve yapılanmaların, her bir üye devlet 

                                                
14 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi, merkezi makam kavramına yeni ve farklı bir nitelik getirmekle 

beraber, bu Sözleşmeden önce de benzer yapıların bulunduğu gözlemlenmektedir. Sözleşmenin 
öngördüğü merkezi makam yapısını farklı kılan, çift yönlü görev ve yetkilerle donatılmasıdır. Bu 
çift yönlü yapı, merkezi makamın, kaçırılan çocuğun iadesinde, hem iade talebinde bulunan, 
hem de iadeyi gerçekleştiren makam olması sonucunu doğurur: Carol S. BRUCH: “The Central 

Authoritiy’s Role Under the Hague Convention: A Friend in Deed”, Family Law Quarterly, Vol. 
35, 1994-95, s. 38. 

15 Günseli ÖZTEKİN GELGEL: “Devletler Özel Hukukunda Velâyet, Çocuk Kaçırmaları, Evlât 

Edinmeye İlişkin Problemler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 4, S. 8, 
2005/2, s. 138. 

16 “Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice” 

çerçevesinde incelenmiştir. Bkz. http://hcch.e-vision.nl/upload/abdguide_e.pdf, (8.5.2008 tarihi 
itibariyle). 

http://hcch.e-vision.nl/upload/abdguide_e.pdf
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tarafından bizzat oluşturulması sonucunu doğurmuştur. Bu da merkezi makam-

lar arasında görev ve yetkiler bakımından farklılıklar meydana gelmesine sebep 

olmaktadır
17

. 

Merkezi makamın Sözleşme çerçevesinde oluşturulması, ayrıca, yeni bir 

idarî makamın kurulmasını gerektirmez
18

. Nitekim Türkiye’de yeni bir idarî 

makam kurulmamış; daha öncesinden varlığını sürdürmekte olan Adalet 

Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bu görev 

verilmiştir. Yine mahallî kollar bakımından da özel görevli birimler 

oluşturulmamış; bu görevin yerine getirilmesi Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın 

yetki ve görev alanına sokulmuştur
19

.  

Bir makamın, kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi, ancak o 

konuda yeterli sayıda ve yeterli bilgiyle donatılmış çalışana ve maddî kaynağa 

sahip olması ile sağlanabilir
20

. Sözleşme çerçevesinde sürekli çalışan, geçici 

olarak görevde bulunmayan, tecrübeli kişilerin merkezi makamlarda görev 

alması, gerek ulusal gerekse diğer merkezi makamlarla yapılan işbirliği 

çerçevesinde uluslararası gelişim sürecinde önemli yer tutacaktır. 

3.2.  Merkezi Makamlar Arasında İşbirliği 

Uluslararası niteliğe sahip bir Sözleşmenin belirli amaçlara ulaşabilmesi, 

ancak taraf devletlerin idarî ve adlî mercilerini de içeren uluslararası bir sistem 

oluşturması ile mümkün olabilir
21

.   

Bu uluslararası sistemin oluşturulabilmesi ise merkezi makamlar arası 

işbirliği ile gerçekleşebilir. Bu anlamda, zaman kavramı şüphesiz büyük öneme 

sahiptir. Çocuğun iadesi sürecinde meydana gelecek bir aksamanın çocukta 

psikolojik sorunları tetikleyeceğini söylemek de yanlış olmaz
22

. Bu durum 

çocuğun mutad meskenine iadesi sürecinde merkezi makamlar arası işbirliğini 

önemi yadsınamaz bir etken haline getirmektedir. 

                                                
17  ANTON, age., s.547. 
18  PEREZ-VERA, age., s. 43. 
19 Bununla beraber, “sui generis” yapısı göz önünde bulundurularak, Sözleşmenin uygulanması ve 

başarıya ulaşması amacıyla yeni ve sadece bu Sözleşmeyle ilgilenen birimlerin tesis edildiği 

ülkeler de bulunmaktadır. Nitekim Birleşik Krallıkta  “Child Abduction Unit” adında, 1980 tarihli 
La Haye Sözleşmesi’nin uygulanması amacıyla oluşturulmuş bir birim bulunmaktadır. Bkz. 
http://www.officialsolicitor.gov.uk/os/icacu.htm, (8.5.2008 tarihi itibariyle). 

20  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice, s. 13. 
21  PEREZ- VERA, age., s. 10- 11. 
22 PEREZ-VERA, age., s. 10. 

http://www.officialsolicitor.gov.uk/os/icacu.htm
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İşbirliğinin eksikliği, yanlış işlemlere ve güvensizliğe sebep olacaktır ve 

bunun sonucunda Sözleşmenin amacından uzaklaşılacaktır. Bu ilkenin önemi, 

Sözleşmenin 7. maddesinde merkezi makamlar arası işbirliği yapılmasının bir 

zorunluluk ve görev olarak belirtilmiş olmasından da anlaşılabilir.  

Sözleşmenin 7. maddesinin 2. fıkrası,  merkezi makamın kendi ülkesin-

deki diğer merci ve kurumlarla işbirliğini de öngörmüştür.  Bir merkezi 

makamın bulunduğu ülkedeki yetki sınırlarına göre, görevlerinin bir kısmını, 

başka ilgili makamlar yardımıyla görmesi, bu madde çerçevesinde mümkündür.  

Türk hukukunda da 5717 sayılı Kanun, çocuğun iadesinin gerçekleştiril-

mesinde, 22. madde uyarınca, icra müdürünü görevlendirmiştir. Bu görevlen-

dirme doğrultusunda, icra müdürü de gerekli tüm bilgileri, merkezi makamın 

mahallî kolu olan Cumhuriyet Başsavcılığından edinerek kararın icrasını 

gerçekleştirecektir. Ayrıca kaçırılan çocuğun ülke içindeki yerinin tespitinde 

kolluk kuvvetlerinin yardımının alınması da bu konuda önemli bir örnek teşkil 

etmektedir
23

. 

3.3.  Merkezi Makama Ulaşım Kolaylığı 

Merkezi makamlar Sözleşmeye ilişkin toplumsal bir bilincin oluşmasının 

güvencesi konumundadırlar. Bulundukları ülkelerde, mahkemelere, başvuru 

taraflarına ve onların avukatlarına doğrudan yardım sağlarlar
24

. Bu anlamda, 

erişilebilirlik konusunda herhangi bir sıkıntının bulunmaması gerekmektedir. 

Merkezi makamın ulaşılabilir bir yerde ya da ulaşma kaynaklarının çok ve 

çeşitli olması, daha fazla kişinin Sözleşme doğrultusunda hareket etmesine 

neden olacaktır. Bireysel ulaşımın kolaylığı bu şekilde sağlanılmaya çalışılır-

ken, uluslararası iletişim de göz ardı edilmemelidir. Uluslararası çocuk kaçırma, 

bünyesinde yabancı unsur barındıran ve bu sebeple karşı merkezi makam ile 

işbirliğinin sağlanması ihtiyacını ortaya çıkaran bir durum yaratmaktadır. Böyle 

bir konumda, karşı merkezi makam ile mümkün olduğunca etkili bir iletişimin 

sağlanması, Sözleşmenin amaçları doğrultusunda faydalı olacaktır
25

.  

Türk hukukunda merkezi makamın, yetkilerini, mahallî Cumhuriyet 

başsavcılıkları aracılığıyla kullanması, velâyet veya kişisel ilişki kurma hakları 

                                                
23  FİGANMEŞE, age., s. 80. 
24  BRUCH, age., s.37. 
25  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice, s. 39. 
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ihlâl edilen kişilerin merkezi makama ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Hangi 

makama başvurmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmayan mağdur kişiler, 

savcılıkların kendilerini Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler 

Genel Müdürlüğüne yönlendirmesiyle, hukukî süreci başlatabilmekte ve 

merkezi makamdan gereken tüm yardımı alabilmektedirler
26

. 

3.4.  Merkezi Makama Başvuru Prosedürlerinin Standart Olması 

Sözleşme, çocuğun mutad meskenine mümkün olduğunca çabuk iadesini 

gerektirdiğinden merkezi makama yapılacak başvuru sırasında, herhangi bir 

bilginin yanlış veya eksik verilmesi bu sürecin daha da uzamasına sebep 

olmaktadır. Standart bir başvuru formunun oluşturulması ve başvuru konusunda 

bir yeknesaklık yaratılması, gerekli bilgilerin göz ardı edilmesini engelleyecek, 

başvurunun kontrolünü kolaylaştıracak ve daha hızlı işleme konulmasını 

sağlayacaktır. Aynı zamanda yeknesak bir başvuru yöntemi uluslararası işbirliği 

açısından da önemli bir gelişmedir.  Bu doğrultuda La Haye Uluslararası Özel 

Hukuk Daimî Bürosu’nun hazırlamış olduğu tavsiye niteliğinde bir başvuru 

formu
27

 bulunmaktadır. Taraf ülkeler, hazırlanan bu forma uymak zorunluluğu 

içerisinde olmasa da bu konuda genellikle daimî büro ile işbirliği halinde 

oldukları gözlemlenmektedir
28

. Standart bir başvuru formu elde edilirken, 

merkezi makamın bulunduğu ülkenin koşullarına göre başvuru formunda 

bulunması gereken nitelikler de göz ardı edilmemelidir. 

Sözleşmenin resmî dili olarak Fransızca ve İngilizcenin kabul edilmiş 

olması, başvuruların bu iki dilde de yapılabilmesi olanağını sağlamaktadır. 

Nitekim Sözleşmenin 24. maddesinde de tüm talep ve yazışmaların, başvuruda 

bulunulan devletin resmî dilinde yapılacağı; bu dilde bir tercümenin yapılması 

güçse Fransızca veya İngilizce tercümelerinin de geçerli olacağı belirtilmiştir. 

Ancak Sözleşmenin 42. maddesi, 24. maddeyi çekince konabilecek maddeler 

arasında saymak suretiyle bu konuda devletlere bir serbesti de tanımıştır. 

Böylece, devletler kendilerine yapılacak olan başvuruların yalnızca kendi resmî 

                                                
26  Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde yapılan görüşmelerde 

elde edilen bilgiler ışığında saptanmıştır. 
27  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice, s. 131 

vd. 
28  Türk merkezi makamı olan Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

de, Daimî Büro tarafından hazırlanan bu örnek formları dikkate almakta ve başvuruları bu 

formlar aracılığıyla kabul etmektedir. Örnek başvuru formu için bkz. 
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/genelge/icindekiler1.htm, (8.5.2008 tarihi itibariyle). 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/genelge/icindekiler1.htm
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dillerinde olmasını kararlaştırabilecekleri gibi kendi resmî dillerinin yanında 

sadece İngilizce ya da sadece Fransızca tercümeli başvuruları da kabul edebi-

lecektir. Nitekim ABA
29

’nın yapmış olduğu araştırmaya göre, taraf devletlerin 

%80’i İngilizce, %40’ ı, Fransızca başvuruları kabul etmektedir. Dört ülke ise 

yalnızca kendi resmî dilindeki başvuruları kabul ederek bu konuda daha 

muhafazakâr bir yapı sergilemektedir.  

Türkiye, Sözleşmenin 24. maddesine çekince koymamıştır. Bu doğrul-

tuda hem Fransızca hem de İngilizce başvurular kabul edilmektedir. Adalet 

Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü de bu maddeye 

uygun olarak teşkilât yapısını oluşturmuştur. Nitekim burada görev yapan 

hâkimler, Fransızca başvuruları inceleyenler ve İngilizce başvuruları 

inceleyenler olmak üzere ikili bir görev dağılımına göre başvuruları kabul 

etmektedirler
30

.    

3.5.  Usûl Ekonomisine Uygunluk 

Sözleşme çocuğun en hızlı şekilde mutad meskenine iadesini hedefledi-

ğinden, usûl ekonomisine uygunluk ilkesi Sözleşmenin amacının gerçekleş-

mesine yardımcı olan en önemli kavramlardan bir tanesidir. Sözleşmenin 11. 

maddesi “Tüm Taraf Devletlerin adlî ve idarî makamlarının, çocuğun geri 

dönmesini teminen en kısa zamanda gereğine tevessül etmeleri yükümlülük-

leridir. Müracaatta bulunulan adlî veya idarî makam, müracaattan itibaren 6 

hafta içinde karar vermezse, talep eden veya talep edilen Devletin merkezî 

makamı kendi girişimi ile gecikmenin nedenlerine dair bir belge isteyebilir…” 

hükmünü içermektedir. Sözleşme bu maddeyle devletlerin, yapılan başvurulara 

hızla cevap vermeleri için düzenleyici bir süre öngörmüştür. Madde metninden 

de anlaşıldığı gibi, bu süreye riayet edilmemesinin hukukî bir yaptırımı yoktur. 

Kanımızca, Sözleşme’nin bu konuda emredici bir hüküm içermemesi, yine 

Sözleşmenin kendi belirlediği amaçlarla çelişkili bir durum yaratmaktadır. 

Nitekim Sözleşmenin en önemli amacının çocuğun hızla iadesi olması 

karşısında, iade talebinde bulunulan devletin, konunun gereklerini hangi süre 

içinde gerçekleştireceği de emredici ve kesin bir şekilde belirlenmiş olsaydı; 

Sözleşme’nin ruhuna çok daha uygun bir düzenleme getirilmiş olurdu. 

                                                
29 American Bar Association Center on Children and the Law: http://www.abanet.org/child/home. 

html, (8.5.2008 tarihi itibariyle). 
30  Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde yapılan görüşmelerde 

elde edilen bilgiler ışığında saptanmıştır. 

http://www.abanet.org/child/home.html
http://www.abanet.org/child/home.html
http://www.abanet.org/child/home.html
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Usûl ekonomisi ilkesi 5717 sayılı Kanunu hükümlerine yansıtılmıştır.  

Nitekim Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrası “Bu Kanunun uygulanmasından 

doğan tüm dâva ve işler basit yargılama usûlüne göre öncelikle ve acele 

görülür.” hükmüne yer vermiştir. Bu hükümle, usûl ekonomisine uygunluğun 

sağlanması ve Sözleşmenin amacına ulaşması bakımından en hızlı yolların 

izlenmesi öngörülmektedir. Gerçekten Sözleşmenin Türkiye uygulamasında, 

çocuğun iadesi bakımından başarılı ve hızlı bir prosedür işletildiği 

gözlemlenmektedir
31

.  

3.6.  Şeffaflık 

Şeffaflık, iade sürecinde ilgili tarafların, başvurunun şeklini, olayın 

içeriğini veya kararın yapısını değiştirecek nitelikteki bilgilerden mahrum 

edilmemesini ifade etmektedir
32

. La Haye Sözleşmesinin bir ilke olarak 

belirlediği şeffaflık, adlî işlemlerde olduğu kadar idarî işlemlerde de etkili 

şekilde uygulandığında, iade süreci başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır. 

Sözleşmenin bir ilkesi olarak bu anlamda tanımlanan şeffaflık kavramı, idarî ve 

adlî olarak iki ayrı ama birbirini tamamlayan yapıdan meydana gelen bir üst 

yapıdır. 

İdari süreçteki şeffaflık, ilgili kişilerin bu süreç sırasında gerekli her türlü 

bilgi ve dosyaya ulaşabilmesini ifade etmektedir. Merkezi makamlar, idarî 

süreçler sırasında başvuru yapan kişilerin ve karşı taraf merkezi makamının 

bilgilendirilmesi ile yükümlüdürler. Bu anlamda web sitelerinin ve broşürlerin 

kullanılması veya merkezi makamın doğrudan bilgilendirme yapması, iade 

sürecinin daha hızlı ve hatasız bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. 

Şeffaflık ilkesinin uygulanması hiçbir şekilde, üçüncü kişilere karşı gizlilik, 

öznellik ya da güven ilkelerini ihlâl edecek boyutlara ulaşmamalıdır
33

.  

Sözleşmelerin işlerliğinin gözlemlenebilmesinin bir yolu da o Sözleşme 

doğrultusunda tutulacak olan istatistiklerdir. İstatistikler, Sözleşmenin amacına 

ne şekilde ve ne verimlilikte ulaşıldığı, hangi süreçlerde sorun yaşandığı veya 

sorun yaşanabileceğinin tespit edilmesi konusunda etkili verilerdir. Ve bu 

verilerdeki açıklık, tarafların olduğu kadar, araştırmacıların ve ilgili kişilerin de 

                                                
31  Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 2006 yılına ait Genel 

Faaliyet Bilgi Notu, http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/, (8.5.2008 tarihi itibariyle). 
32  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice, s. 20-21, 

bkz. http://www.incadat.com/index.cfm, (8.5.2008 tarihi itibariyle). 
33  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice, s.21. 

http://www.incadat.com/index.cfm
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konuyla ilgili bilgilenmelerini sağlar. Nitekim, bu paralelde, La Haye 

Uluslararası Özel Hukuk Daimî Bürosu, merkezi otoriteleri, Sözleşme 

çerçevesinde ilgilendikleri başvurularla ilgili eksiksiz ve doğru istatistiksel 

bilgiler tutmak ve bunları daimî büroya ulaştırmak konusunda teşvik 

etmektedir
34

. Bu anlamda taraf devletler merkezi makamlarınca yanıtlanacak 

anketler
35

, belirli aralıklarla Daimî Büro’ya gönderilmektedir. Bu anketler 

aracılığıyla INCADAT
36

 adı altında, onu tamamlayıcı nitelikte olan 

INCASTAT
37

 ünitesi kurulması plânlanmaktadır. 

Merkezi makamların tutacağı istatistiklerin belirli kıstaslara sahip olması, 

bu istatistiklerin analizinin yapılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu kapsamda 

daimî büro, tutulacak istatistiklerin basit, ulaşılabilir, kişisellikten uzak ve 

kişisel gizliliği ihlâl etmeyen içerikte olmasını sağlamaya çalışmaktadır
38

. 

Ancak bu kriterlere sahip veriler ile Sözleşmenin verimli bir şekilde 

incelenmesi ve eleştirilmesi mümkün olacaktır. Türkiye merkezi makamı olan 

UHDİGM de, kendisine gelen ve Türkiye’nin yaptığı başvurularla, sonuçları 

hakkında istatistik tutmakta ve bunları “faaliyet raporu” adı altında, web 

sitesinde incelemeye açık halde bulundurmaktadır
39

. 

3.7.  Giderek Gelişen Uygulama 

Taraf devletlerin Sözleşmeyi uyguladıkları süre içerisinde yürürlük 

konusunda yaptıkları işlemleri değerlendirip; bu işlemlerin daha verimli şekilde 

nasıl yapılabileceğini tespit etmeleri ve bu yönde bir çaba içerisinde olmaları 

oldukça önemlidir. 

Sözleşme, yapısı itibariyle yerel makamlara geniş yetkiler tanımakta ve 

bir ülkede Sözleşmenin verimli hale gelebilmesi, o ülkede yürürlüğün nasıl 

sağlanacağı ile belirlenmektedir. Sözleşmenin bir taraf ülkede uygulamasının 

daha verimli hale getirilebilmesi, ancak düzenlemelerin bu doğrultuda tecrübe 

ile değiştirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi adına adımlar atılması ile 

                                                
34  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice, s. 89. 
35  Türkiye tarafından cevaplandırılmış ve Daimî Büro’ya gönderilmiş anket örneği için bkz.  

http://www.hcch.net/upload/abd_return_tr.pdf, (8.5.2008 tarihi itibariyle). 
36  International Child Abduction Database (Uluslararası Çocuk Kaçırma Veritabanı) . 
37  International Child Abduction Statistical Database (Uluslararası Çocuk Kaçırma İstatistiksel 

Veritabanı).  
38  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice, s. 89. 
39  Faaliyet Raporu için bkz. http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/, (8.5.2008 tarihi itibariyle).  

http://www.hcch.net/upload/abd_return_tr.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/
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mümkün olmaktadır. Nitekim söz konusu Sözleşmeyi 18 yıl gecikmeli olarak 

imzalayan Türkiye 7 yıl boyunca Sözleşmenin uygulanmasını Adalet 

Bakanlığı’nın yayımladığı Genelge ile sağlamıştır. Sonrasında 4.12.2007 

tarihinde 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön ve 

Kapsamına Dair Kanun yürürlüğe girmiş ve Bakanlıkça 1.3.2008 tarihli yeni bir 

genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ve Genelge eski tarihli Genelgenin 

açıklarını kapatmış, etkili bir uygulama açısından Cumhuriyet Başsavcılıklarına 

yol gösterici bir fonksiyon yüklenmiştir. Ayrıca mahkeme kararları da 

uygulamanın gelişmesi açısından yol gösterici olmaktadır. Türkiye için yeni 

sayılabilecek bu Sözleşmenin doğru uygulanmasının, yıllar geçtikçe, 

Yargıtay’ın içtihatlarıyla daha da destekleneceği düşünülmektedir. 

1980 tarihli olmasına rağmen, üye devletler ulusal mevzuatlarında 

yaptıkları değişiklerle Sözleşmenin uygulanırlığını, günün koşullarına uygun 

hale getirmektedirler. Bu yaklaşım, Sözleşmenin uygulanırlığı açısından 

dinamik bir yapı ortaya koymaktadır
40

. 

4. MERKEZİ MAKAMIN FONKSİYON VE GÖREVLERİ 

1980 tarihli La Haye Anlaşması, çocuk kaçırmalarının engellenmesi ve 

kaçırma fiili gerçekleştikten sonra iadenin sağlanması aşamasında, hem 

çocuğun kaçırılmadan önce yaşadığı mutad mesken ülkesi merkezi makamına 

(gönderici makam) hem de hukuka aykırı olarak alıkonulduğu iddia edilen ülke 

merkezi makamına (aracı kurum) ve hatta olayla ilgisi bulunmayan herhangi bir 

âkit devlet merkezi makamına çeşitli görev ve fonksiyonlar yüklemiştir: 

4.1.  Gönderici Makam Olarak Merkezi Makam 

Gönderici makamın etkinliği, ancak kendisine başvurulması suretiyle 

sağlanabilir. Gerçekten de Sözleşme, velâyet hakkı ihlâl edilen kişi, kurum veya 

kuruluşa, gönderici makam aracılığıyla hakkını arama imkânı sağladığı gibi 

doğrudan aracı kuruma başvuru hakkını da vermiştir (md 8). Bu kişiler olayla 

hiç bir ilgisi olmayan, yalnızca âkit devlet sıfatını taşıyan herhangi bir ülkenin 

                                                
40  Türkiye de, hukukunu ve uygulamasını bu konuda gelişen koşullara uygun hale getirmektedir . 

Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak ve geliştirmek amacıyla yayımlanan 2000 tarihli 
Genelge’nin ardından 2007 yılında 5717 sayılı Kanun’un yürürlüğe sokulması ve ardından 2008 

tarihli yeni Genelge’ nin yayımlanması, bu konuda günün koşullarına uygun hareket etme 
çabasını göstermektedir.  
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merkezi makamına da başvuruda bulunabilirler(md 8). Ancak kişilerin, 

konunun uzmanı olan gönderici makam aracılığıyla işlemleri takip etmesi, 

çocuğun süratle iadesi açısından kendi yararlarına olacaktır. Gönderici makama 

başvurulması halinde bundan sonraki işlemleri bu makam yürütecek ve aracı 

kurumla irtibata geçerek, çocuğun iadesi yönünde çalışmalarını sürdürecektir.  

Ayrıca gönderici makam aracılığıyla başvuru yapılmasının diğer bir avantajı da 

bu makamca, karşı merkezi makama yani, aracı kuruma gönderilen bilgi ve 

belgelerin hiç bir ek işleme gerek kalmaksızın, bu ülke mahkemelerince ve idarî 

makamlarınca icra edilebilir olmasıdır (md 30). Tüm bu nedenlerle uygulamada 

da, velâyet hakkı ihlâl edilen kişiler, çok büyük bir oranla, haklarını gönderici 

makam aracılığıyla aramaktadırlar. Gönderici makamı harekete geçirmek için 

genelde matbu halde bulunan formlar doldurularak bu kuruma başvuruda 

bulunulmaktadır
41

.  

4.1.1.  Başvurunun Değerlendirilmesi 

Başvuru kendisine ulaşan gönderici makam, bu başvuruyu aracı kuruma 

iletmeden önce, kendisi de bir takım incelemelerde bulunacaktır. Nitekim 

başvurunun kabul edilebilir olmadığını düşünen gönderici makam, söz konusu 

başvuruyu, reddederek, aracı kuruma iletmeme yetkisine de sahiptir (md 27). 

Bundan sonra, başvuruda bulunan kişi, isterse çocuğun bulunduğu ülke merkezi 

makamına kişisel olarak başvurabilir. Fakat kendi ülke merkezi makamından 

olumlu cevap alamayan başvuru sahibinin, başka bir ülke merkezi makamından 

olumlu cevap alması çok da yüksek bir ihtimal dâhilinde değerlendirilemez. 

4.1.1.1.  Başvuruda Bulunması Gereken Bilgiler 

Talebin Sözleşmeye uygunluğu belirlenmekle beraber, gerekli delil ve 

belgelerde eksiklik olması halinde, gönderici makam bu eksikliklerin 

giderilmesini başvuru sahibinden isteyebilir. Başvurunun eksiksiz hale 

gelebilmesi için gerekli bilgiler, genel bir çerçeve halinde Sözleşmenin 8. 

maddesinde sayılmıştır:  

- Talepte bulunan kişinin, çocuğun ve çocuğu götürdüğü veya alıkoyduğu iddia 

edilen kişinin kimliğine ilişkin bilgiler (md. 8/a), 

- çocuğun doğum tarihi (md. 8/b), 

                                                
41  Bkz. dn. 24. 
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- talep edenin, çocuğun geri dönmesini isteme talebini dayandırdığı esaslar (md. 

8/c) ve 

- çocuğun bulunduğu yer ve çocuğun birlikte olduğu varsayılan kişinin kimliği 

ile ilgili mevcut tüm bilgiler (md. 8/d)  

başvuruda bulunan kişi, kurum veya kuruluş tarafından eksiksiz olarak 

bildirilmelidir. 

4.1.1.2.  Merkezi Makamın Başvuruyu İncelemesi 

Gönderici makam, başvuru üzerine yapacağı incelemede, öncelikle söz 

konusu kaçırma fiilinin, 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi çerçevesinde değer-

lendirilip değerlendirilemeyeceğini belirler. Bu safhada öncelikle incelenecek 

olan, çocuğun kaçırıldığı düşünülen yerin âkit bir devlet olup olmadığıdır. Daha 

sonra çocuğun 16 yaşından küçük olması, başvuruda bulunan kişinin mutad 

mesken ülkesi hukukunca velâyet hakkının bulunup bulunmadığının 

araştırılması gibi Sözleşmenin uygulanma kriterlerine dair bir araştırma 

yapılacaktır. Gönderici makam, kendisine ulaştırılan bilgi ve belgeler doğrul-

tusunda bir değerlendirme yapar ve Sözleşmenin uygulanması açısından gerekli 

şartların oluşmadığına kanaat getirirse yapılan başvuruyu reddedecektir (md. 

27). Eline ulaşan belgeler, merkezi makamın konu hakkında karar verebilmesi 

için yeterli olmazsa, merkezi makam ek bilgi teminini başvuruda bulunan kişi, 

kurum ya da kuruluştan talep eder ve yeni gelen bilgiler ışığında karar verir 

(md. 8). 

Tüm belge ve bilgilerin toplanması sonucunda, gönderici makam, çocu-

ğun, âkit bir devlette hukuka aykırı şekilde tutulduğuna karar verirse, yapılan 

başvuruyu kabul eder ve ivedilikle, söz konusu başvuruyu, aracı kuruma yani, 

çocuğun hukuka aykırı şekilde tutulduğuna inandığı ülkenin merkezi makamına 

iletir (md. 9). 

4.1.2. İadenin Kabulü ve İade Talebi 

İlgili kişinin başvurusu kabul edildikten sonra, artık tüm yazışma ve 

işlemleri, bu kişi adına gönderici makam gerçekleştirecektir. Bu evrede tüm 

yetki ve sorumluluğu üzerine alan gönderici makam, karşı merkezi makam olan 

aracı kurumun asıl muhatabı haline gelmektedir.   
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4.1.2.1. İade Talep Formunun Yollanması 

Tüm belge ve delilleri bünyesinde toplayan gönderici makam, çocuğun 

iadesi hakkındaki isteği, derhal aracı kuruma gönderir. Bu başvuru, yukarıda 

belirtildiği gibi Sözleşmenin 8. maddesinin çizdiği çerçeve dâhilinde gerekli 

olan tüm bilgi ve belgelerle beraber, aracı kurumun işine yarayabilecek diğer 

bilgi ve belgeleri de içerisinde barındırır
42

.  

4.1.2.2.  Ek Bilgilerin Hızlı Bir Şekilde Aracı Kuruma Ulaştırılması 

Gönderici makamın yolladığı bilgi ve belgeler doğrultusunda araştırma-

larını yapan aracı kurumun, bu incelemeyi seri ve sağlıklı bir şekilde gerçekleş-

tirilebilmesi ve adlî veya idarî makamlara başvurulduğunda, bu makamların en 

doğru kararı verebilmesi için, gönderici makamın başvuru belgeleriyle birlikte 

bazı ek bilgi ve belgeleri göndermesi faydalı olabilecektir. Bu nitelikli belge ve 

bilgileri Sözleşme, “konuyla ilgili kararların ve anlaşmaların örnekleri, 

başvuruda bulunan devletin konu ile ilgili kanunlarına dair belgeler ve faydalı 

tüm diğer belgeler” ifadesine yer vererek sınırlı olmayacak biçimde 

örneklemiştir. Dolayısıyla, çocuk kaçırma fiili ile ilgili gerekli olan tüm belge 

ve metinler, iki ülke merkezi makamınca teati edilerek olayın sağlıklı bir 

çözüme ulaştırılması için çalışmalar yapılabilecektir (md 7). 

4.1.3. İade Talep Edilen Ülke Hakkında Bilgi Edinilmesi 

Gönderici makam, çocuğun bulunduğuna inandığı ülke merkezi maka-

mına yani, aracı kuruma iade talebinde bulunduktan sonra bu ülkenin konuyla 

ilgili mevzuatı hakkında bilgi edinecek ve bu bilgileri iade talebinde bulunan 

kişi, kurum veya kuruluşa aktaracaktır. Tüm bunların yanında, gönderici 

makam, çocuğun iadesi konusunda karşılaşılabilecek engeller hakkında da bilgi 

edinmeli ve bu engellerin nasıl aşılabileceğine dair araştırmalar yaparak, varılan 

sonuçları başvuru sahibiyle paylaşmalıdır. Çocuk kaçırma olaylarında 

ebeveynlerin çoğunlukla soğukkanlılıklarını kaybetmeleri nedeniyle, özellikle 

iade talebinde bulunan kişi çocuğun ebeveyniyse, gönderici makam daha da 

hassas davranmalı, bu kişilerle sık sık irtibata geçerek, işlemlerin ve olayların 

gidişatını kontrol altında tutmalıdır
43

. 

                                                
42  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice, s.33. 
43  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice: s. 55. 
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4.1.4. Başvurunun İlerleyişinin Takip Edilmesi 

Gönderici makamın görevi, iade talebinin aracı kuruma iletilmesiyle sona 

ermemektedir. Aracı kurum ile sürekli irtibat halinde bulunması gereken 

gönderici makam hem kendi edindiği yeni bilgileri karşı tarafa bildirecek hem 

de aracı kurum tarafından yürütülen tüm işlemleri takip edecektir. Sözleşmede 

sıklıkla bahsedilen merkezi makamlar arası işbirliği özellikle bu aşamada daha 

da önem kazanmaktadır. Çocuğun önce bulunması sonra mutad meskene iadesi 

açısından zamana karşı yürütülen bir yarış söz konusu olup; bu sorunun 

uluslararası bir nitelik taşıması da çözümü bir hayli güçleştirmektedir. Tüm bu 

güçlüklerin aşılması ise merkezi makamların olayın her safhasında duruma 

hâkim olmalarıyla mümkün kılınmaktadır. Bu nedenle, gönderici makamın, 

aracı kurum ve tüm diğer kuruluşların işlemlerini büyük bir dikkatle takip 

etmesi ve hatta bu kurumlara yardımcı olması gerekmektedir
44

. 

4.1.5.  Çocuğun İadesinden Sonra Üzerinde Anlaşılan Hususların 

 Sağlanacağının Garanti Edilmesi 

Sözleşmenin önemli özelliklerinden biri de sorunu mümkün olduğunca 

sulh yoluyla çözümlemeyi amaçlamasıdır. Dostane çözüm girişimlerinde en 

etkili sonucun, iade talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşun çocuğu 

kaçıran kişiye dava açmayacağını ve kişisel ilişki kurma hakkının her zaman 

korunacağını garanti etmesi halinde alındığı görülmektedir. Çocuğu kaçıran 

ebeveyne buna benzer hususlarda bir takım sözler verilmesi, çocuğun iade-

sinden sonra bu sözlerin tutulmasını gerektirir.  Gönderici makam, başvuran kişi 

adına bu tür vaatlerde bulunduğu takdirde, Sözleşmenin ve özellikle merkezi 

makamın güvenilirliğinin korunması açısından, iade gerçekleştikten sonra bu 

vaatlerin yerine getirilebilmesi için, çocuğu iade eden ebeveyne yardım 

etmelidir
45

. Nitekim taahhütler rejimi olarak adlandırılan bu sistem, kaçırılan 

veya haksız olarak alıkonulan çocuğun iadesi sürecinde aşama kaydedilmek için 

İngiltere ve Avustralya’da kullanılan bir yöntemdir. Vaatlerin, çocuğun dönüş 

masrafları, cezaî ve hukukî işlemlere başvurulmayacağı gibi maddî sonuçlara 

yönelmesi bu ülkeler açısından önem taşımaktadır
46

. Ancak bu uygulama, 

Sözleşmede açık bir hüküm ile zorunlu kılınmamıştır. Kanaatimizce, taraf ülke 

                                                
44  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice: s. 55-56. 
45  Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority Practice, s.40-41. 
46   İlknur ALTUNTAŞ, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yönlerine Dair La Haye Sözleşmesi, 

Ankara 2006, s. 205-206. 
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merkezi makamlarını böyle bir uygulamayla bağlı kılmak, Sözleşmenin 

amaçlarıyla daha uyumlu bir düzenleme olurdu.  

4.1.6.  Çocuğun Güvenli Bir Şekilde Mutad Meskene İadesi İçin 

 Gönderici Makam ve Ebeveynle İşbirliği Yapılması 

Dostane çözüm yoluyla veya adlî makamlarca çocuğun iadesine karar 

verilmesi üzerine merkezi makam çocuğun tehlikesizce dönüşünü sağlamak 

zorundadır (md. 7). Kuşkusuz bu görev hem gönderici makam hem de aracı 

kurum açısından geçerlidir. Çocuk, velâyet hakkı sahibi kişi, kurum veya 

kuruluşa teslim edilene kadar merkezi makamların gözetiminde bulunacak; 

çocuğun sağlık ve güvenliğinden bu kurumlar sorumlu olacaktır. 5717 sayılı 

Kanun uyarınca çocuk teslim edilene kadar zarar görmemesi için “bir aile 

yanına veya paralı özel bir kurum ya da benzeri teşekküllere” yerleştirilebilir 

(md. 10). Mutad meskene iadesi gerçekleşen çocuğun iade talebinde bulunan 

kişiye teslimiyle beraber gönderici makamın görevi de söz konusu olay 

açısından sona erecektir.  

4.2.  Aracı Kurum Olarak Merkezi Makam 

Merkezi makamlar asıl etkinliklerini aracı kurum olarak gösterirler. Aracı 

kurum,  çocuğun hukuka aykırı olarak tutulduğu ve iade talebinde bulunulan 

devletin merkezi makamını ifade eder. Çocuğun yerinin tespit edilmesinden, 

yasal sürecin başlatılmasına kadar birçok kilit görevi üstlenmiş bulunan aracı 

kurum, Sözleşmenin uygulanırlığının sağlanması açısından, merkezi makamlar 

arasında bir derecelendirme yapmak gerekirse, gönderici makamdan çok daha 

önemli bir işlevi yerine getirmektedir diyebiliriz.  

4.2.2. Başvuruları Kabul Etmek 

Daha önce de zikredildiği üzere, velâyet hakkı ihlâl edilen kişi, kurum 

veya kuruluş, doğrudan çocuğun kaçırıldığı ülke merkezi makamına başvura-

bileceği gibi, bu başvuruyu, kendi ülkesinin merkezi makamı aracılığıyla da 

yapabilir. Merkezi makam, yapılan başvuruları ivedilikle inceledikten sonra 

olumlu veya olumsuz bir cevap vermekle yükümlüdür. Bu doğrultuda, başvuru 

kendisine ulaşan merkezi makam, gerekli araştırmaları yapmak üzere başvuruyu 

kabul ederek incelemelere başlar (md. 11).  
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4.2.3. Başvurunun Değerlendirilmesi 

Başvuruyu inceleyecek olan merkezi makamın öncelikle dikkate alacağı 

husus, tıpkı gönderici makamın yaptığı gibi, talebe konu olan çocuk kaçırma 

olayının Sözleşme kapsamında bulunup bulunmadığıdır. Aracı kurum, tüm 

uygulama şartlarının gerçekleştiğine dair belgeleri gönderici makamdan veya 

bireysel başvuruda bulunan kişi, kurum veya kuruluştan talep etme yetkisine 

sahiptir. Merkezi makam bu konuyu gerekli belgelerin tevdi edilmesi yoluyla 

kolaylıkla inceleyebilecektir. Talep sahibinin, kendi ülkesinin merkezi makamı 

(gönderici makam) aracılığıyla başvurması onun lehine olacaktır. Zira, daha 

önce de belirtildiği gibi, Sözleşmenin 30. maddesi uyarınca üye devlet merkezi 

makamları tarafından sunulan talep ve belgeler, başka bir prosedüre gerek 

kalmadan, diğer bir üye devletin gerek mahkemeleri gerek idarî makamlarınca 

icra kabiliyetini haiz sayılacaktır. Sözleşmede konuyla ilgili bir yükümlülük 

olmamasına karşın, uygulamada, merkezi makamlar aracı kurum olarak görev 

yaparken, kendilerine yapılan bireysel başvuruları, başvuruyu yapan kişilerin 

mutad mesken merkezi makamlarına bildirmektedirler. Gerçekten Sözleşmenin 

bir adlî yardımlaşma anlaşması olduğu düşünüldüğünde merkezi makamların bu 

tutumu işbirliğinin sağlanması yönünden yerindedir.  

4.2.3.1.  Haklı Olmadığı Sabit Görülen Talebin Reddi 

Aracı kurum, yaptığı inceleme sonucu, başvurunun Sözleşme şartlarına 

uygun olmadığını tespit eder veya talebin haksızlığına kanaat getirirse başvu-

ruyu reddedecektir (md 27). Başvurunun reddedilmesine karar veren aracı 

kurum, bu kararını gerekçesiyle birlikte gönderici makama veya bireysel 

başvuruda bulunmuş olan kişi, kurum veya kuruluşa bildirecektir. Aracı 

kuruma, iade talebini reddetme yetkisi, sadece talebin Sözleşme dışı veya 

haksız olduğunun “açıkça” görüldüğü hallerde verilmiştir. Türk uygulamasına 

bakıldığında, yapılan başvuruların, Türk merkezi makamı olan Adalet Bakanlığı 

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce bugüne kadar, böyle 

bir gerekçeyle, hiç reddedilmediği görülmektedir
47

.  

Bu konuda diğer bir olasılık da aracı kurumun, iadesi istenen çocuğun, 

Sözleşmeye taraf başka bir ülkede bulunduğuna kanaat getirmesidir. Bu durum-

da aracı kurum, başvuruyu, gönderici makama iade etmeyecek, çocuğun orada 

                                                
47  Faaliyet Raporu için bkz. http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/ (8.5.2008 tarihi itibariyle).   

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/
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bulunduğuna inandığı ülkenin merkezi makamına iletecektir (md. 8). Ancak, 

çocuğun bulunduğu düşünülen ülke, Sözleşmeye taraf değilse bu durumda aracı 

kurum gerekçesini açıklayarak talebi reddedecektir (md. 9).  

4.2.3.2. Talebin Haklılığı Konusunda Kesin Bir Yargıya Ulaşılamaması 

Durumunda Ek Bilgi ve Belge Talep Edilmesi 

Talebin haksızlığının açıkça görüldüğü durumlarda, talebi reddetme 

yetkisine sahip olan aracı kurum, başvurunun, sözleşme veya vakıaya aykırı 

yapıldığı konusunda şüpheye düşmekle beraber kesin verilere ulaşamazsa, talebi 

reddedemeyecek; gönderici makam veya talepte bulunan kişiden ihtiyacı olan 

ek bilgi ve belgelerin sağlanmasını isteyerek, bu yeni veriler doğrultusunda 

tekrar bir değerlendirme yapacaktır. Yapılan değerlendirme sonunda, haklılığına 

kanaat getirirse, talebi kabul edecek ve hızla, çocuğun iadesi için çalışmalara 

başlayacaktır.  

4.2.4. Çocuğun Ülke İçindeki Yerinin Tespiti  

Çocuğun iadesinin dostane çözüm veya dâva yoluyla sağlanabilmesi için 

öncelikle çocuğun yerinin tespiti gerekir. Bu konuda aracı kurum hiç kuşkusuz 

kolluk kuvvetleriyle ve diğer ilgili kurumlarla bağlantıya geçecektir. 

Sözleşmenin en önemli amacı, çocuğun en kısa zamanda mutad meskene iadesi 

olduğu için, burada aracı kuruma ve kolluk kuvvetlerine düşen görev çok 

büyüktür. Gerçekten çocuğu kaçıran ebeveyn, onu, 16 yaşına girene kadar 

saklamayı başarırsa, Sözleşmenin uygulama şartları tamamlanmadığından, 

çocuğun Sözleşme çerçevesinde iadesi imkânsız hale gelecektir. Nitekim 

uygulamada, böyle durumlarla sıkça karşılaşılabilmektedir. Bu durumun 

engellenmesi için aracı kurum ve ona yardım eden kolluk kuvvetlerinin büyük 

bir özen ve süratle çocuğun bulunmasını sağlamaları gerekir (md 7).  

Türkiye’ de merkezi makam, görev ve yetkilerini mahallî cumhuriyet 

başsavcılıkları eliyle kullandığı için bu konuda başarının yüksek olması 

beklenmektedir. Gerçekten adlî kolluğun amiri durumunda bulunan cumhuriyet 

başsavcıları bünyelerinde topladıkları tüm yetki ve gücü kullanarak çocuğun 

yerinin tespitinin hızla gerçekleştirilmesini sağlayacaklardır. 5717 sayılı 

Kanunun bu konuyla ilgili 5. maddesi “Merkezi makam, mahallî Cumhuriyet 

başsavcılığı aracılığı ile; a) ...çocuğun bulunduğu yerin tespiti ile 

menfaatlerinin korunması için kolluk ve diğer yetkili makamları görevlendirmek 

de dahil olmak üzere gerekli bütün tedbirleri alır...” hükmüne yer vermiştir. 
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Kanunun bu muğlak ifadesi uygulamada Cumhuriyet Başsavcılıkları açısından 

problem doğurabilmektedir. Nitekim “gerekli bütün tedbirler” deyimi 

somutlaştırılmadığı için bu tedbirlerin neler olacağı konusunda yeknesak bir 

uygulama oluşturulamamıştır
48

. 

4.2.5. Gönüllü İadeye Teşvik  

Çocuğun ülke içindeki yerinin tespit edilmesinden sonraki aşama, hukuka 

aykırı olarak çocuğu alıkoyan ebeveynin çocuğun iadesi konusunda teşvik ve 

ikna edilmeye çalışılmasıdır.  Gönüllü iade konusunda pratikte iki farklı 

uygulama ortaya çıkmıştır. Almanya, Fransa, Hollanda ve İskoçya gibi ülkeler, 

kaçırana iade için bir yazı gönderilmesini zorunlu tutarak gönüllü iadeyi garanti 

altına almıştır. Bunun sonucunda kaçırma olaylarında mahkemeye intikal etme 

oranı %10–46 arasında kalmıştır. İngiltere, Galler, Avusturya, İsrail gibi ülkeler 

ise yargılama sürecine geçildikten sonra da gönüllü iade prosedürlerinin 

başlatılmasına imkân tanımıştır ve bu nedenle diğer ülkelerin aksine, olayların 

yargı aşamasına gelme oranı, %58–78 gibi çok yüksek bir yüzdeye ulaşmıştır. 

Ayrıca ilk saydığımız devletlerde, çocuğun gönüllü iadesinin gerçekleşme 

oranı, %16–80 gibi yüksek bir oranken diğer devletlerde bu oran ancak %15 

civarında kalmıştır
49

. Sözleşmenin Türkiye uygulamasına bakıldığında, 5717 

sayılı Kanunun 5. maddesinin (b) fıkrası gereği, yukarıda ilk saydığımız 

ülkelerde olduğu gibi gönüllü iade girişiminin zorunlu tutulduğu görülmektedir. 

Çocuğun ülke içindeki yerini tespit eden Cumhuriyet başsavcılığı, öncelikle 

çocuğu hukuka aykırı şekilde alıkoyan ebeveynin, kendi rızasıyla iadeyi 

sağlaması veya taraflar arasında sulh yoluyla çözüme ulaşılabilmesi için gerekli 

girişimlerde bulunmakla yükümlüdür. Kanunun getirdiği bu yerinde 

yükümlülük, Türk uygulamasında da gönüllü iadenin yüksek bir oranda 

gerçekleşmesini sağlamaktadır
50

. Bu doğrultuda 5717 sayılı Kanun, yetkili aile 

mahkemesini de, dâvayı esastan görmeye başlamadan önce tarafları sulhe teşvik 

etmekle yükümlü kılmıştır (md. 8). Mahkemelerin bu tür yükümlülüklerine dair 

açık bir düzenleme, Sözleşmede yer almayıp, Türk hukukundaki aile 

mahkemeleri yapılanmasından ileri gelmektedir. Her ne kadar gönüllü iadeye 

                                                
48 Söz konusu veri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde 

yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. 
49  Sarah ARMSTRONG: “Is the Jurisdiction of England and Wales Correctly Applying the 1980 

Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction?”, International and 
Comparative Law Quarterly, 2002/2, Vol. 51, s. 427 vd. 

50  Faaliyet Raporu için bkz. http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/ (8.5.2008 tarihi itibariyle).   

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/
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yanaşmayan tarafın, dâva süreci başladıktan sonra sulh yolunu kabul etmesi 

düşük bir ihtimalse de, bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, yani sulh 

sürecinde de aracı kurum, sorunun sağlıklı ve hızlı bir çözüme kavuşturula-

bilmesi için çalışmalarda bulunacaktır. 

Türkiye’nin, Sözleşmeyi imzalamış olduğu tarih olan 1998’den beri 

Türkiye’ye yapılan çocuğun (velâyet ihlâli dolayısıyla) iadesi başvuruları 

toplamı, 116’sı derdest olmakla beraber 342 olup, bunların 162’si gönüllü 

iadeyle sonuçlanmıştır. Bu sayısal veriler yüzdeye vurulduğunda ise, 

Türkiye’ye 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi gereği yapılan başvuruların 

%72’sinin gönüllü iade yoluyla çözüldüğü görülmektedir
51

. Bu veriler ışığında 

Türk merkezi makamının Sözleşmenin başarılı bir uygulayıcısı olduğu 

sonucuna rahatlıkla ulaşılabilir. 

Gönüllü iadenin, Sözleşmenin amacına ulaşması bakımından çok önemli 

bir kurum olduğu yukarıda verdiğimiz istatistikî bilgilerden de anlaşılmaktadır. 

Bu girişimlerin, başarıyla çözüme ulaştırılabilmesi için uzlaşma sürecinde 

tarafların yanı sıra özel deneyimli kişiler ve sağlık uzmanlarının da hazır 

bulunması etkili olacaktır
52

. 

4.2.4.1. Ebeveynin İadeyi Kabulü 

Dostane çözüm çalışmaları sonucunda, çocuğu kaçıran ebeveyn, çocuğun 

iade edilmesi konusunda ikna edilirse, çocuk kendisinden aracı kurum 

tarafından talep eden ülkeye iade edilmek üzere alınır. Kişinin bir daha bu tür 

girişimlerde bulunmaması açısından kişisel ilişki kurma hakkının 

kısıtlanmaması önemlidir. Hatta bu konu hakkında gönderici makam veya 

iadeyi talep eden kişi tarafından güvence verilmesi de yine gönüllü iadeyi 

kolaylaştıran bir etken olabilir. Fakat böyle bir uygulama, Sözleşmeye üye Kıta 

Avrupası devletlerince gerçekleştirilmemektedir
53

. Türk merkezi makamı da bu 

tür bir güvenceyi üstlenmemekte, çocuğun iadesinden sonraki sürece el 

atmamaktadır
54

.  

                                                
51  Detaylı bilgi için bkz. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Başvuru Kayıtları. 
52  Mehlika AYTAÇ: “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair La Haye Sözleşmesinin 

Uygulanması ve Karşılaşılan Sorunlar”, Adalet Dergisi, S. 20, 2004, s. 36. 
53  Söz konusu veri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde 

yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. 
54  Söz konusu veri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde 

yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. 
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2008 tarihli Genelge uyarınca, yapılan çalışmalar sonucu, çocuğu hukuka 

aykırı şekilde alıkoyan ebeveyn gönüllü iadeyi kabul ederse, bu durum 

Cumhuriyet Başsavcılığınca vakit kaybetmeden Uluslararası Hukuk ve Dış 

İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Genel Müdürlük de bu gelişmeyi 

derhal gönderici makam olan karşı merkezi makama iletecektir. 

4.1.4.2.  Ebeveynin İadeyi Reddi 

Çocuğu kaçıran ebeveynin dostane çözüme yanaşmaması da mümkündür. 

Bu durumda Cumhuriyet başsavcılığı, Sözleşmenin 28. maddesinin verdiği 

yetki dâhilinde, çocuğun iadesinin sağlanması amacıyla yasal işlemleri 

başlatacak ve yargı yoluna gidecektir (5717 sayılı Kanun md. 8). 

4.2.5. Yasal İşlemleri Başlatma ve Sürdürme 

Yasal işlemlerin başlatılması konusunda aracı kurumun neredeyse bir 

vekil niteliği taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Sözleşme’nin 7. maddesinin (g) 

fıkrası uyarınca, talepte bulunan kişiye adlî ve hukukî yardımda bulunulması, 

merkezi makamın görevlerinden biridir. Ayrıca Sözleşmenin 28. maddesine 

bakıldığında, merkezi makamın iade talebiyle beraber, kendisine, talepte 

bulunan kişi, kurum ya da kuruluşlardan, yine onlar adına hareket etme veya bu 

kişiler adına Türkiye’de dâva takibinde bulunabilecek bir temsilci atama yetkisi 

verilmesini isteyebildiği görülmektedir. Bu yetkilendirme belgeleri matbu 

olarak düzenlenmiştir
55

.  

Türk hukukunda, iade talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluş adına 

tüm yasal işlemler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. 5717 

sayılı Kanunla verilen bu görevi ifayla yükümlü olan savcılar, görevlerini kamu 

menfaatini gözeterek yerine getirme kıstasını bir yana bırakarak, tamamen iade 

talebinde bulunan tarafın menfaatleri doğrultusunda hareket etmekle yükümlü 

kılınmaktadır. Bu durumda söz konusu savcının kendi kanaatini kullanarak, 

mahkemeden, çocuğun iadesinin reddini istemesi mümkün olamamaktır. Zîra, 

Cumhuriyet başsavcısının, çocuğun iadesinin reddini talep etmesi durumunda, 

mahkeme bu yönde yani, çocuğun iadesinin reddi yönünde karar verirse, 

Cumhuriyet başsavcısı, dâvada, çocuğun iadesi talebinde bulunan tarafın vekili 

konumunda bulunduğu için mahkemenin verdiği kararı temyiz etmek 

                                                
55  İngilizce, Fransızca ve Türkçe örnek yetki belgeleri için bkz. http://www.uhdigm.adalet. 

gov.tr/genelge/icindekiler1.htm (8.5.2008 tarihi itibariyle). 
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durumunda kalacaktır. Böyle bir durumda savcının, hem çocuğun iadesinin 

reddini talep etmesi, hem de iadenin reddi yönünde çıkan kararı temyiz etmek 

durumunda kalması gibi çelişkili bir durum ortaya çıkacaktır. Tüm bu 

nedenlerle, Cumhuriyet başsavcılıklarına iade talebinde bulunan kişi, kurum ya 

da kuruluşun vekili olmak yerine, iade talebinde bulunanlar adına hareket 

etmekle yetkilendirilen bir temsilci tayin etme görevi verilmiş olsaydı, daha 

isabetli bir düzenleme yapılmış olurdu.   

4.2.5.1. Ebeveyne Yasal Temsilci Temin Edilmesi 

Yukarıda anlatılan prosedür sonunda, iade talebinde bulunan tarafı adına 

atanan temsilci, yargılama süresince talep edenin vekili olacak ve hukukî 

başvuru yollarının tüketilmesinde rol oynayacaktır
56

. Böylelikle, iade talebinde 

bulunan kişi, tamamen yabancısı olduğu bir ülkenin hukuk kuralları ve 

prosedürleri arasında boğulmayacak, konunun uzmanı olan aracı kurumun tayin 

ettiği bir vekil onun adına işlemleri yürütebilecektir. Böylelikle tarafların en iyi 

şekilde haklarını arayabilmeleri sağlanmış ve çocuğun alıkonulmakta 

bulunduğu ülke hukukunu bilmemekten doğan kayıplar önlenmiş olacaktır.  

4.2.5.2.  Yetkili Hukuk Mahkemesinde Dâva Açılması 

Çocuğu hukuka aykırı olarak alıkoyan ebeveyn, gönüllü iade ya da sulh 

yoluyla çözümü kabul etmiyorsa veya bu kişinin hal ve tavırlarından iadeyi 

geciktirmek amacıyla bu müzakereleri gerçekleştirdiği açıkça anlaşılıyorsa, 

aracı kurum vakit kaybetmeden iade talebinde bulunan kişi, kurum ya da 

kuruluş adına yetkili hukuk mahkemesinde çocuğun iadesi dâvasını açacaktır. 

Sözleşme, dâvanın yetkili hukuk mahkemesinde görüleceğini öngörmektedir. 

Sözleşmenin verdiği yetki dâhilinde Türk hukukunda, 1980 tarihli La Haye 

Sözleşmesine dayanılarak açılan çocuğun iadesi dâvaları, 5717 sayılı Kanunun 

6. maddesi gereği, özel görevli aile mahkemelerinde, aile mahkemesi 

bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri önünde görülecektir. Dâvayla 

ilgili yer yönünden yetkili mahkeme ise yine aynı madde gereğince, iade 

                                                
56  Elbette ki iade talebinde bulunan kişi, kurum ya da kuruluşun, merkezi makamın belirlediği 

temsilci aracılığıyla yasal süreci takip etme zorunluluğu yoktur. Merkezi makama böyle bir 
yardım istemediğini belirten taraf, kendi tayin ettiği temsilciler marifetiyle yasal süreci takip 

edebilecektir: Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part I - Central Authority 
Practice. 
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hakkında başvuru yapıldığı sırada, çocuğun halen bulunduğu yer mahkemeleri 

olacaktır.  

Merkezi makam, çocuğun iadesi dâvasını açarken dâva dilekçesine, 

kendisine ulaşan tüm belgeleri eklemekle yükümlüdür (md. 7). Merkezi 

makamın sunduğu bu belgeler herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın 

mahkeme tarafından kesin delil kabul edilecektir. Ayrıca mahkeme, dâvayı 

görürken ek bilgi ve belgelere ihtiyaç duyarsa bunların ibrazını da isteyecektir. 

Sözleşmenin 26. maddesi, kural olarak yargılama ve yasal temsilci 

atanması gibi uygulamadan doğan masrafların taraflara yükletilemeyeceğini 

düzenlemiştir. Nitekim, Türkiye, 42. maddede yer alan imkândan yararlanarak, 

26. maddeye çekince koymuştur. Bu doğrultuda yargılama masrafları devlet 

tarafından karşılanmakta ancak, 5717 sayılı Kanunun 27. maddesi gereği, 

dâvayı kaybeden tarafa yükletilmektedir.        

Sözleşmenin 16. maddesi, “Bir çocuğun 3. madde çerçevesinde, kanuna 

aykırı olarak yer değiştirdiği veya geri dönmediğinden haberdar edilmesini 

müteakip, çocuğun götürüldüğü veya alıkonulduğu Taraf Devletin adlî veya 

idarî makamları, çocuğun geri dönmesi konusunda işbu Sözleşmedeki şartların 

bir araya gelmediği tespit edilinceye kadar veya Sözleşme uyarınca bir talepte 

bulunulmadan makûl bir süre geçinceye kadar, koruma hakkının
57

 esasına 

ilişkin karar veremezler.” hükmüne yer vermiştir. Bu hüküm uyarınca, çocuğu 

Türkiye’ye kaçıran tarafın, yine Türkiye’de velâyet dâvası açması durumunda, 

dâvanın açıldığı aile mahkemesi, çocuğun iadesi meselesini bekletici sorun 

sayacak ve dâvanın esasına ilişkin bir karar vermeyecektir. Dâva sonuçlan-

dıktan sonra, bu dâvaya ilişkin kesinleşmiş kararı da göz önünde bulunduran 

aile mahkemesi, velâyet hakkı konusunda karar verebilecektir (5717 sayılı 

Kanun md. 14). 

Çocuğun iadesi süreci devam ederken, mutad mesken ülkesi 

mahkemeleri, velâyet hakkında karar verdiği takdirde, kararın, merkezi 

makamca, çocuğun hukuka aykırı şekilde tutulduğu ülke merkezi makamına 

iletilmesi gerekir. 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin 30. maddesi uyarınca,  

çocuğun iadesi dâvasında, çocuğun mutad mesken ülkesinde verilen bu 

mahkeme kararı hakkında herhangi bir tanıma prosedürüne gerek olmaksızın, 

söz konusu mahkeme ilâmı kesin delil olarak değerlendirilecektir.  

                                                
57  Sözleşmenin Türkçeye resmî çevirisinde “velâyet hakkı” kavramı, “koruma hakkı” olarak tercüme 

edilmiştir. 
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4.2.5.3.  Yasal Süreçte Gönderici Makam ve İade Talebinde 

 Bulunanların Belirli Aralıklarla Bilgilendirilmesi 

Aracı kurum, yasal süreç devam ederken, dâvanın gidişatı ve kat edilen 

aşamalar hakkında belirli süre aralıklarıyla gönderici makamı veya doğrudan 

başvuruda bulunmuş kişi, kurum veya kuruluşu bilgilendirmelidir (md. 7). 

Özellikle yasal süreç devam ederken gönderici makamın ülke hukuku hakkında 

bilgilendirilmesi, bu sürecin daha sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesini 

sağlar. 

4.2.6.  Hüküm Sonrası İşlemler 

1980 tarihli La Haye Sözleşmesi, merkezi makamı, Sözleşmenin 

uygulanmasının her aşamasında birinci derecede sorumlu tutmuş ve ona 

görevler vermiştir. Nitekim, aracı kurum olan merkezi makama, yetkili hukuk 

mahkemesi, çocuğun iadesi konusunda kararını verdikten sonra da bir takım 

görevler yüklenmiştir. 

4.2.6.1.  Çocuğun İadesi Talebinin Mahkemece Reddi Halinde 

Çocuğun iadesi talebinin mahkemece reddi kararı, tüm kanun yolları 

tüketilerek kesinleştiği takdirde, artık aracı kurum, bunu gönderici makama ve 

başvuruda bulunan kişi, kurum veya kuruluşa bildirerek dosyayı kapatacaktır. 

Bu safhadan sonra aracı kurumun söz konusu başvuruyla ilgili görevi sona 

ermektedir.    

4.2.6.2.  Çocuğun İadesi Talebinin Kabulü Halinde 

İade talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda aracı kurum, çocu-

ğun iadesinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdür 

(Md 7/g). Bunun için öncelikle çocuğun, hukuka aykırı şekilde yanında 

bulunduğu ebeveynin hâkimiyet alanı dışına çıkarılması gerekmektedir. Daha 

sonra aracı kurum, güvenli bir şekilde velâyet hakkı sahibi kişi, kurum veya 

kuruluşa teslim edilene kadar çocuğun barınma ve güvenliğini sağlamak duru-

mundadır. Bu iki önemli görev aşağıda iki ayrı başlık altında incelenecektir: 

4.2.6.2.1. İade Emrinin İcrası (Çocuğun Teslimi) 

İade emrinin icrası, her üye devletin kendi iç hukuk düzenlemesine tâbi 

kılınmıştır. Bu aşamada aracı kurum icra işlemlerini başlatarak, çocuğun, 
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hukuka aykırı olarak yanında bulunduğu ebeveynin yanından alınmasını 

sağlayacaktır.   

Adalet Bakanlığınca yayımlanan 2008 tarihli Genelgeye göre
58

, 

mahkemenin çocuğun iadesi kararının kesinleşmesi halinde, ilâmın icrasının 

başlatılabilmesi için Bakanlıktan onay alınması gerekmektedir. 5717 sayılı 

Kanunun 18. maddesi gereğince çocuğun iadesine dair kararın icrası, 2004 

sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 25. maddesindeki genel düzenleme olan 

“çocuğun teslimi” usûlünden farklı olarak gerçekleştirilecektir. Buna göre, 

çocuğu hukuka aykırı olarak yanında tutan ebeveyne, herhangi bir icra emri 

tebliğ edilmesine gerek olmaksızın, ilâm yerine getirilecektir. Çocuğun 

iadesinin sağlanması açısından yerinde olan bu düzenleme sayesinde, mahkeme 

kararının ne zaman icra edileceği, çocuğu kaçıran kişiye bildirilmeyerek; bu 

kişinin çocuğu yeniden kaçırması engellenmeye çalışılmıştır. Yine aynı 

Kanunun 23. maddesi gereği çocuğun teslimi ancak başvuruda bulunanın veya 

tayin edeceği bir kişi ya da kurum yetkilisinin huzurunda gerçekleştirilecektir. 

Bu durumda aracı kurum, 1980 tarihli La Haye Sözleşmesinin 28. maddesine 

dayanarak, iade talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluştan onların adına 

hareket edebilmek için bir izin belgesi aldıysa, aracı kurum yetkilisinin 

huzurunda, çocuğun teslimi gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde çocuğun 

tesliminin icrası, ancak velâyet hakkı sahibinin huzurunda mümkün olacaktır. 

5717 sayılı Kanun içerisinde 22. maddeye de yer verilmiştir. Söz konusu 

bu maddeye göre, “İlâmın yerine getirilmesinin, çocuğun duygusal ve fiziksel 

yönden gelişimini ağır bir tehlike altında bırakacağının uzman tarafından tespit 

edilmesi durumunda, icra müdürü tarafından, talep üzerine veya re’sen söz 

konusu tehlike ortadan kalkıncaya kadar icra ertelenir”. Kanımızca bu madde, 

gerçekte Sözleşmenin 13. maddesiyle tanınan yetkinin somutlaştırıldığı bir 

durum yaratmakla beraber
59

 icra müdürüne, kesinleşmiş bir mahkeme kararının 

aksine bir eylemde bulunma, yani kesin hükmü uygulamama yetkisi 

tanımaktadır. Bu yaratılan durum ve tanınan yetki ise Türk hukukunda kesin 

hükme bağlanan sonuçlara tamamen aykırı bir durumun ortaya çıkmasına neden 

                                                
58  B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/3-1 sayılı ve 1.3.2008 tarihli Genelge. 
59  Sözleşmenin 13. maddesi, çocuğun iadesi talebinde bulunulan devletin adlî veya idarî 

makamlarının, “geri dönmesinin çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı veya 
başka bir şekilde, müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceği yolunda ciddi bir risk 
olduğunu” tespit etmeleri durumunda, çocuğun geri dönmesini emretmek zorunda olmadıklarını 

belirtmiştir. Sözleşmenin tüm şartları tam olsa bile, böyle bir durumun varlığı söz konusu 
olduğunda, çocuğun iadesi gerçekleştirilmez.  
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olacaktır. Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda, 5717 sayılı 

Kanun’un söz konusu 22. maddesi, çocuğun duygusal ve fiziksel yönden 

gelişimini ağır bir tehlike altında bırakan durumun, çocuğun iadesine dair 

kararın kesinleşmesinden sonra ortaya çıkması halinde, icranın “geçici” olarak 

ertelenmesine neden olabileceği şeklinde yorumlanmalıdır. 

Çocuğun iadesinin gönüllü olarak gerçekleştirilmesi halinde de ortada 

herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığından çocuğun ağır tehlike altında 

bulunması nedeniyle, bu durumun uzman kişi tarafından tespit edilmesi 

durumunda, 22. madde devreye girecek ve icra müdürü, çocuğun iadesini 

gerçekleştirmeyebilecektir.   

4.2.6.2.2.  Çocuğun Gönderici Makama Teslimine Kadar Barınma ve 

 Güvenliğinin Sağlanması ve Çocuğun İadesi 

Çocuğun, aracı kurum yetkilisi huzurunda, teslimi gerçekleştikten sonra, 

mutad mesken ülkesine iadesine kadar güvenliğini sağlamak amacıyla aracı 

kurum tarafından belirlenen bir yerde barınması sağlanır. Bu arada çocuğun 

psikolojik açıdan zarar görmemesi için, uzmanlar tarafından kendisine refakat 

edilmesi ve kendisini güvende hissetmesinin sağlanması da yararlı olacaktır. 

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra yine bir uzman refakatinde çocuk mutad 

mesken ülkesine iade edilecektir. 5717 sayılı Kanunun 26. maddesi gereği, 

çocuğun barınması ve güvenliğiyle ilgili bu tür masraflar aracı kurum tarafından 

karşılanacaktır.  

5. SONUÇ 

Milletlerarası Sözleşmeler, amaçlarına ancak taraf devletlerin uygula-

malar konusundaki istek ve adımlarıyla ulaşır. 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi, 

uluslararası kaçırılan çocukların iadesi konusunda, daha önce hiçbir uluslararası 

düzenlemede yer verilmeyen kurallar içermektedir ve taraf devletlerin 

uygulamaları sayesinde, büyük ölçüde işlerlik kazanmıştır.
60

 

Sözleşmenin getirdiği radikal değişikliklerin uygulanabilmesi noktasında, 

en temel birimin, Sözleşmenin hükümleri doğrultusunda kurulan merkezi 

makamlar olduğu açıktır. Taraf ülkelerin merkezi makamlarının kabul ettiği 

                                                
60  Yapılan araştırmalar sonucunda, merkezi makamlara gelen dosya sayılarında düzenli bir artış 

olduğu görülmektedir. Daha detaylı bilgi için bkz. CHLANCONE, GIRDNER,HOFF, age., s. 9  
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dosya sayısının, çalışan personelinin ve bütçelerinin genellikle artış göstermesi 

de Sözleşme ve onun yarattığı bir birim olan merkezi makamın arasındaki 

işlevsel bağı göstermektedir
61

. Merkezi makamların, donatıldıkları bu yetki ve 

görevler dâhilinde Sözleşmenin işlerliğini sağlayan çarklar olduğunu söylemek 

yanlış olmaz.  

Gerek Sözleşme hükümlerinin geniş bir takdir hakkı tanıması gerekse 

Sözleşmenin konusunu oluşturan hakların taraf ülke hukuklarında farklı 

şekillerde tanımlanması, merkezi makamlara birçok konuda inisiyatif 

sağlamaktadır. Merkezi makamların, kendi ülkelerindeki ihtiyaçları da göz 

önünde bulundurmaları gerekmekte bu da uluslararası yeknesaklığa zarar 

vermektedir. Bu şekilde ortaya çıkan farklı uygulamaların en aza indirilmesi, 

merkezi makamların, uluslararası işbirliği ilkesi içerisinde hareket etmeleriyle 

sağlanabilecektir.  

Yurt dışındaki vatandaş sayısının fazlalığı ve bulunduğu konum itibariyle 

Türkiye için 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi oldukça önemli bir uluslararası 

düzenlemedir
62

. Türkiye’ de, adlî ve idarî mercilerde, henüz Sözleşmenin 

amaçları doğrultusunda güçlü bir anlayışın gelişmemiş olması önemli bir engel 

olarak gözükmektedir. Bu durum, uygulamada Sözleşme’nin bazı maddelerinin 

olması gerekenin dışında bir şekilde yorumlanmasına neden olmaktadır.
63

 

Sözleşme’nin, temel taşlarından biri olarak kabul ettiği “giderek gelişen 

uygulama ilkesi”
64

 de göz önüne alındığında, Türk merkezi makamının bu 

anlayışın sağlanması konusunda yapacağı çalışmaların ve bu konuda adlî ve 

idarî merciler tarafından göreceği desteğin, Türkiye’de Sözleşmenin daha 

verimli ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacağı görülebilecektir. 

 

                                                
61  Faaliyet Raporu için bkz. http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/ (8.5.2008 tarihi itibariyle).   
62  ALTUNTAŞ, age., s. 235. 
63  Sözleşmede açıkça velâyet hakkında bir karar verilmemesi gerektiği belirtilmiş olsa da 

Sözleşmenin Türkiye uygulamasında velâyet dâvası ile çocuğun iadesi kararının birleştirildiği 

görülebilmektedir. Ayrıca bir diğer doğru uygulanmayan madde de Sözleşme’nin 2. maddesidir. 
Bu maddeye göre Sözleşmenin amaçlarının sağlanması sırasında en süratli usullere başvurulması 
gerekmektedir. Türkiye uygulamasında bu madde genellikle sürat olarak sekteye uğramaktadır: 
Tespit için bkz. ALTUNTAŞ, age., s. 235.  

64  Bu ilkenin açıklaması için bkz. yuk. s. 12. 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/


 

 

 

 

 

 

Murat KAYA 

TÜRK HUKUKUNDA CİNSİYET 
DEĞİŞİKLİĞİ VE HUKUKİ 

SONUÇLARI 

Danışman - Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR 

 

 

 

 

 

 

 





TÜRK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ 

ve 

HUKUKÎ SONUÇLARI 
Change of Sexuality and Its Legal Consequences under Turkish Law 

 

Murat KAYA
1
 

 

ÖZET 

Ülkemizde önceleri yasal bir boĢluk var iken, 3444 sayılı Kanun ile 

Medenî Kanun‟un 29 uncu maddesine eklenen bir fıkra ile cinsiyet 

değiĢikliğinin yasal olarak önü açılmıĢ, transseksüellerin durumu olumlu 

biçimde çözülmüĢtür. Ancak iki cümleden meydana gelen bu düzenleme 

oldukça yetersizdi. Gerçekten de cinsiyet değiĢikliğinin maddî ve Ģeklî Ģartları 

kanunda düzenlenmemiĢti. Bunların kanunda düzenlenmemesi, kiĢilere keyfî 

olarak cinsiyetini değiĢtirme imkânı vermiĢtir. Bu durum ise, kiĢinin kendi 

vücudu üzerinde tasarrufta bulunması anlamına gelip, Medenî Kanun‟un 23 

üncü maddesine aykırılık teĢkil etmiĢtir. 

Medenî Kanun‟ un tümüyle değiĢtirilmesi sürecinde cinsiyet 

değiĢikliğine iliĢkin yeni bir düzenlemeye de yer verilmiĢtir. 01.01.2002 

gününden itibaren yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu‟nun 40 ıcı 

maddesindeki düzenlemede, eski Medenî Kanun‟daki düzenlemenin eksikleri 

görülmüĢ ve bunlar giderilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Mevcut kanunî düzenlemede cinsiyet değiĢikliğinin maddî ve Ģeklî 

Ģartlarına yer verilmiĢtir. Cinsiyet değiĢtirmek için mahkemeden alınacak izin 

Ģart koĢulmuĢ ve böylece keyfî olarak cinsiyet değiĢikliğinin önüne geçilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Ayrıca cinsiyet değiĢikliğine izin için asgarî onsekiz yaĢı 

doldurmuĢ olma, evli olmama gibi Ģeklî Ģartların yanında; transseksüel yapıda 

olma, müdahalenin ruh sağlığı açısından zorunluluk arz etmesi, üreme 

yeteneğinden sürekli yoksunluk ve bu maddî Ģartların gerçekleĢip 

gerçekleĢmediğini doğrulayacak olan resmî sağlık kurulu raporu aranmıĢtır. 

Mahkemeden alınan izne dayanılarak, amaç ve tıbbî yöntemlere uygun olarak 

gerçekleĢtirilen cinsiyet değiĢtirme ameliyatı, resmî sağlık kurulu raporuyla 

                                                
1  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. DanıĢmanı: Doç. Dr. Veysel BaĢpınar.  
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doğrulanıp, mahkemeden alınacak karar ile nüfus sicilinde gerekli düzeltme 

yapılması hükme bağlanmıĢtır. 

Bu çalıĢmada Türk hukukundaki cinsiyet değiĢikliğinin düzenlenme 

süreci, cinsiyet değiĢikliği için kanunda aranan Ģartlar tek tek ele alınmıĢ, 

cinsiyet değiĢikliğinin hukukumuzda doğurduğu sonuçlar inceleme konusu 

yapılmıĢtır. Bu çerçevede değerlendirme yapılmıĢ, eksiklikler gösterilmiĢ ve 

gerekli görülen yerlerde önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler 

Transseksüeller, cinsiyet değiĢikliği, Türk Medenî Kanunu Madde 40. 

ABSTRACT  

While there was previously a legal loophole in our country about the 

situation of  transsexuals, change of sexuality was enabled with a paragraph 

added to Turkish Civil Code article 29 with the Law numbered 3444. But this 

regulation consisting of two sentences was rather incompetent. The material 
and formal circumstances of sexuality change were not regulated in the Code 

and this enabled people to change their sexuality arbitrarily. That means to 

make a disposition of body which consists contradiction to the Civil Code 
article 23 as a rule.  

In the new Civil Code, a new improvement related to the change of 

sexuality is regulated. Thus, the article 40 of the new Civil Code numbered 
4721 tries to renew the previous one.  

In the existing article, the material and formal circumstances of sexuality 

change are regulated. In order to change sexuality, a court order is required. 

Thus, changing of sexuality in an arbitrary way is intented to be prevented. For 
the permission to the sexuality change, some circumstances are required. 

Beside formal circumstances such as lawful age and unmarried state; material 

circumstances such as transsexual state, the necessity of operation for mental 
health, deprivation of proliferation capability and medical board report are 

also required. After the surgical operation based on a court order and medical 

board report, the necessary amendment on birth record may be implemented 

with a court order.  

In this study, the process of sexuality change in Turkish Law, the 

circumstances in law for sexuality change and the legal consequences are 

examined. In this context, the existing regulations are tried to be analyzed, 
missing points are indicated and suggestions in case of necessity are made.  
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I- GİRİŞ 

A. CİNSİYET 

Bu incelemenin konusu cinsiyet değiĢikliği ve hukukî sonuçlarıdır. Bu 

sebeple, cinsiyet değiĢikliğinin incelenebilmesi için öncelikle cinsiyet 

kavramının ne olduğunun ve kapsamının ortaya konulması gerekir. 

Cinsel yolla üreyen (eĢeyli) canlılar, üreme sistemlerine göre diĢi ve 

erkek olarak iki biyolojik sınıfa ayrılırlar. Biyolojik olarak diĢi XX; erkek XY 

kromozom yapısına sahip olmalarıyla tanımlanır. Kromozomlar dıĢında, içsel 

ve dıĢsal üreme organları ve hormonlar, bu yolla üreyen canlıların cinsiyetinin 

biyolojik olarak belirlemede kullanılan diğer faktörlerdir
2
. 

Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 7/1‟de aile kütüklerinde bulunması gereken 

bilgiler düzenlenmektedir. Kanun‟ un aynı maddesinin (c) bendinde cinsiyetin 

de nüfus kütüğünde bulunması gereken bilgiler arasında olduğu gösterilmiĢtir. 

Nüfus olaylarını bildirim yükümlülüğü ise, yine aynı Kanun‟ un 15. maddesinde 

hüküm altına alınmıĢtır. Gerçekten de, 15/2‟de bildirim yükümlülüğü: “ …veli, 

vasi, kayyım… tarafından, doğumu gösteren resmi belgeye dayanarak 

yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir” Ģeklinde ifade 

edilmiĢtir. Kanun hükmünden de anlaĢılacağı üzere, nüfus kütüğüne cinsiyetin 

erkek veya kadın olarak yazılmasında doğum anında dıĢarıdan gözlemlenen, 

özellikle iç ve dıĢ cinsiyet organları esas alınmaktadır. Kanunun bildirimde 

bulunurken resmî belgeyi Ģart koĢmaması, yani sözlü beyanı yeterli görmesi 

sebebiyle, nüfus kütüğüne yazımda sadece dıĢ cinsiyet organının esas 

alınabileceği anlaĢılmaktadır. 

Kanaatimizce, cinsiyetin tayininde yalnız biyolojik özellikleri göz önüne 

almak doğru değildir. Çünkü modern tıp bilimi açısından, cinsiyet tayini, 

cinsiyet organlarının morfolojik yapısına göre dıĢtan kolayca ve otomatik 

biçimde yapılan bir iĢlem olmaktan çıkmıĢtır. Gerçekten de, cinsiyet doğum ile 

kesinleĢmeyen ve doğum sonrası gerçekleĢebilecek yeni geliĢmelere açık olan 

                                                
2  BERGHAN, Selin: “Lubunya: Ataerkilliğin Yeniden Üretilmesi ve DönüĢtürülmesinde Transseksüel 

Kimlik ve Beden”, (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2004, s. 17. 
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bir süreç halini almıĢtır. Bu sebeple, doğum sonrası ortaya çıkabilecek 

geliĢmelerde kiĢinin psiĢik (ruhsal) durumunun çok önemli bir rol oynadığı 

anlaĢılmaktadır
3
. 

Cinsiyet son derece karmaĢık, anlaĢılması güç, biyolojik, fizyolojik, 

hormonal, psikolojik ve sosyal yönleri olan içgüdüdür
4
. Dolayısıyla cinsiyeti 

sadece fizikî yapı değil, aynı zamanda ruhî yapı da belli etmektedir. Ruhun 

cinsiyet tayinindeki rolünü 1945 yılında Neuchâtel Kanton Mahkemesi verdiği 

kararda Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

“Kişinin cinsiyetini belli eden sadece bedeni değil aynı zamanda 

ruhudur. Beden ve ruh arasında çatışma çıktığında, bunlardan hangisinin üstün 

durumda bulunduğunu ve kişiyi erkek veya kadın olarak belirlediğini 

araştırmak gerekir”
5
. 

B. CİNSEL KİMLİK 

Cinsel kimlik, bireyin kendi bedenini ve benliğini toplumsal cinsiyet 

kategorilerinden birine ait hissetmesi, daha doğru bir deyiĢle, kendisini belli 

eĢeylik içinde algılamasıdır. DiĢiyi kadın, erili erkek yapan simgesel, 

davranıĢsal vb. farklılıklar bunlardan bazılarıdır
 6
. Buna karĢılık, seksüel (cinsel) 

yönelim ise, kiĢinin cinsel dürtülerinin yöneldiği objeden yola çıkarak 

tanımlanmaktadır. Buna göre bireyin duygusal ve/veya cinsel beraberlikler için 

seçtikleri partnerlerin cinsiyetlerine göre belirlenmektedir. Bu sebeple, eğer 

kiĢinin yönelimi karĢı cinsiyete ise heteroseksüel,  kendi cinsiyetinden birine ise 

homoseksüel, her iki cinsiyete birden yönelmiĢse biseksüel olarak 

adlandırılırlar
7
. 

C. CİNSEL BOZUKLUKLAR 

Cinsel bozukluklar, cinsel kimlik bozuklukları ve cinsel seçim 

bozuklukları olmak üzere iki alt grupta değerlendirilir. Bu ayrım Dünya Sağlık 

Örgütü‟nün ICD-10 adı verilen sınıflandırmasına göre yapılmıĢtır. Cinsel seçim 

                                                
3  KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Necip: “Türk Hukukunda Transseksüeller Nüfus Kütüğündeki Cinsiyet 

Kaydının Düzeltilmesi Ġçin Dava Açabilir mi? (Fransız, Alman, Ġsviçre ve Ġsveç Hukukları ile 
Mukayeseli)”, Ġstanbul 1986, s. 13. 

4  GÜLMÜġ, Ömer: “Cinsiyet DeğiĢikliği Ameliyatlarındaki Hukuki Sorunlar”, Ġstanbul Üniversitesi, 
Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 2002, s. 10. 

5  KOCAYUSUFPAġAOĞLU, s. 50’ den naklen. 
6  BERGHAN, s. 17. 
7  BERGHAN, s. 17; GÜLMÜġ, s. 21. 
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bozukluğu doktrinde sapıklık olarak da adlandırılmaktadır. Libido biyolojik ve 

psikolojik hedefinden anormal bir gayeye yönelmiĢtir. Çünkü böyle bir halde 

cinsel seçim bozuklukları: infontoseksüalite (pederasti) fetiĢzm, cinsel 

gözetleyicilik, sadizm ve mazohizm (daha çok sado-mazohizm), gösterimcilik, 

incest, gerantoseksüalite, nekrofili, bestioseksüalite, pornografi, narsizm 

Ģeklinde sıralanabilir.
8
 

Cinsel kimlik bozuklukları, cinsel bozuklukların ikinci türünü 

oluĢturmaktadır. Cinsel bozuklukların çeĢitleri ve özellikleri daha ziyade tıbbın 

konusudur. Bu sebeple aĢağıda ayrıntılı olarak incelenecek olan cinsiyet 

değiĢikliği ameliyatı yapılması hukuken ve tıbben caiz olan transseksüalizmdir. 

Zira transseksüalizm cinsel bozukluklarda önemi sebebiyle ilk sırayı teĢkil 

etmektedir. 

II. TRANSSEKSÜALİZM 

A. GENEL OLARAK 

Transseksüalizm konusunda günümüzdeki anlama en yakın tanım 1953 

yılında Harry Benjamin tarafından, “kadın ve erkekte karşı cinste olma isteği ve 

bu isteğin cerrahi tedavi ile sonuçlanmasına kadar gidilmesi” Ģeklinde 

yapılmıĢtır
9
. KocayusufpaĢaoğlu‟na göre, transseksüalizm, erkek veya kadın 

bazı kiĢilerde genellikle kabul edilen görüĢe doğum öncesi mevcut bir eğim ve 

istidata bağlı olarak ve özellikle buluğ anından itibaren kendini belli etmek 

üzere (bir görüĢe göre erkeklerde 13-56 yaĢları arasında) dıĢ görünümlerinin 

veya bedenlerinin belirlediği cinsiyet ile, ruhsal hayatlarının belli ettiği cinsiyet 

arasında, her türlü uzlaĢmaya kapalı müthiĢ bir çatıĢma vardır
10

. Aynı yönde bir 

tanımı Kudret GÜVEN de yapmaktadır. Yazara göre transseksüellik, erginliğe 

ulaĢmıĢ bir kimsenin belirlenen cinsiyeti ile ilgili olarak ısrarlı rahatsızlık 

duyması ve uygunsuzluğu konusundaki duygudur
11

. 

Kanaatimizce transseksüalizm, hem erkek hem de kadın için geçerli olan; 

biyolojik cinsiyeti bir yük olarak görme ve bu cinsiyetin gerektirdiği gibi 

yaĢamayı değil; iç dünyasında kendisini karĢı cinsten biri olarak gördüğü gibi 

                                                
8  SONGAR, Ayhan: “Psikiyatri Modern Psikobiyoloji ve Ruh Hastalıkları”, Ġstanbul, 1971: s. 496 vd. 
9  GÜLMÜġ, s. 27. 
10  KOCAYUSUFPAġAOĞLU, s. 16. 
11  GÜVEN, Kudret:  “Cinsiyet DeğiĢikliği ve Hukuki Sonuçları”, GÜHFD. C. 1 (1997), S. 1, s. 46. 
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yani üyesi olmak istediği cinsiyet kategorisinin kimliğine ve görünümüne sahip 

olarak yaĢama isteğini ifade etme Ģeklinde tanımlanabilir. 

B. TRANSSEKSÜELLERİN İSTEKLERİ ve YAŞADIKLARI SORUNLAR 

Transseksüellerin en önemli isteği, yaĢadıkları cinsel kimlik 

bozukluğunun tıbbî gerek ve gerçeklere uygun olarak tespit ve teĢhis edilmesi; 

imkân bulunduğu takdirde, ameliyat olmak sureti ile gerçek cinsel kimliklerine 

kavuĢmasıdır. Çünkü transseksüeller, iç hayatı ve bütün ruhu ile bir kadın 

olmalarına rağmen, cinsiyet organlarının ve bedeninin erkek cinsiyet organları 

ve erkek bedeni olması tabiatın iĢlediği korkunç bir yanılgının sonucudur (Error 

Nature Olgusu)
12

. Bu durumda yapılması gereken kiĢinin gerçek cinsiyetine 

gerekli tıbbi müdahalelerle kavuĢturulmasıdır. Transseksüellerin birçoğu bir an 

önce ameliyat olabilmek için, her türlü tedavi Ģekline rıza gösterebilmektedirler. 

Hatta transseksüeller doktor tavsiyesi olmaksızın hormon ilaçları kullanarak 

hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Bu istek o kadar yoğundur ki, gerekli 

Ģekilde tedavi edilmemeleri durumunda, transseksüellerde suç iĢleme 

eğiliminde artma, alkolizm gibi sorunlar gözlemlenmektedir. Yine tıbben bu 

yolu gerçekleĢtiremeyenlerde intihar giriĢimleri, kendilerini iğdiĢ etme, penis 

kesme gibi üzücü olaylara rastlanmaktadır
13

. Diğer taraftan birçok transseksüel 

gerek baĢka çalıĢma ortamı bulamadığından ve gerekse çok yüksek ameliyat 

masraflarını karĢılamak amacıyla fuhuĢ ve eğlence sektöründe çalıĢmaktadır. 

Yukarıda belirtilen sonuçların doğmasında toplumun transseksüellere 

bakıĢ açısının inkâr edilemez bir yeri vardır. Gerçekten de, transseksüellik 

toplum tarafından sapıklık olarak görülmekte, ahlakî veya dinî kaygılarla 

transseksüeller sosyal yaĢamdan soyutlanmaktadırlar. Transseksüellere yönelik 

bu tutumun en temelinde ise eğitimsizlik yatmaktadır. Çünkü transseksüelliğin 

bir hastalık olduğu ve cinsiyet değiĢtirmenin de bu hastalığın tedavi 

Ģekillerinden biri olduğu inancının toplumda yerleĢtirilmesi, yukarıda sayılan 

sorunların bir nebze de olsa önüne geçebilir. En azından transseksüeller 

kendilerini toplumdan dıĢlanmıĢ olarak görmezler ve gerekli tedavi 

yöntemlerini en doğru Ģekliyle, toplumdan mimlenmemiĢ olduklarının bilinci 

içinde arama imkânına kavuĢurlar. 

                                                
12  KOCAYUSUFPAġAOĞLU, s. 17. 
13  GÜVEN, s. 48-49. 
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C. TRANSSEKSÜALİZM İLE KARIŞTIRILAN BENZER KAVRAMLAR 

Transseksüalizm benzerleri ile ortak noktalarının fazla olması sebebiyle 

sıkça karıĢtırılmaktadır. Ancak Türk hukukunda sadece transseksüellerin 

cinsiyet değiĢikliği ameliyatlarına cevaz verilmektedir. Bu yüzden öncelikle 

transseksüalizm ile benzer kavramları birbirinden ayırmak gerekir. 

 

 

1) HOMOSEKSÜELLİK (EŞCİNSELLİK) 

Günümüzde eĢcinsellik terimi genellikle homoseksüellik kavramı yerine 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte eĢcinsel deyimi; daha özel olarak 

homoseksüel erkek yerine kullanılmaktadır. Çünkü kadın homoseksüeller de 

“sevici (lezbiyen)” tabiri ile dilimizde ifadesini bulmaktadır
14

. 

Homoseksüellerin cinsel kimlikleri ile ilgili herhangi bir sorunları 

bulunmamaktadır. Çünkü sorun, cinsel yönelim noktasında çıkmaktadır. Yani 

kiĢinin biyolojik cinsiyeti ile psikolojik cinsiyeti arasında bir uyumsuzluk 

bulunmamaktadır. Bir homoseksüel cinsel kimliğinden Ģikâyetçi değildir; ancak 

duygusal ve/veya cinsel iliĢkiye girerken hemcinslerine yönelmektedir. 

Transseksüel erkek (kadın) esasen kendisini erkek (kadın) olarak değil 

tam anlamıyla bir kadın (erkek) olarak hissetmektedir. Bu sebeple onun 

açısından bir erkekle (kadınla) cinsel iliĢkiye girmek heteroseksüel bir iliĢkidir. 

Gerçekten de homoseksüeller kendi cinsiyet ve bedenî özelliklerine karĢı 

olumsuz bir tutum içinde bulunmaz; cinsel organlarından nefret etmez, hatta 

karĢı cinsten olmayı istemezler. Homoseksüeller kendi organlarından zevk alıp 

doyum sağladıkları halde, transseksüel kiĢiler mevcut organları ile iliĢkiden 

zevk almazlar
15

. Bu sebeple transseksüalite ile homoseksüalite birbirinden farklı 

kavramlardır. 

2) TRANSVESTİZM 

Biyolojik cinsiyetini değiĢtirmeyi istemeyen; ancak karĢı cinsin 

kıyafetlerini ve/veya eĢyalarını kullanmak için cinsel dürtü ve fantezilere sahip 

                                                
14  GÜLMÜġ, s. 32-33. 
15  KOCAYUSUFPAġAOĞLU, s. 18. 
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olan kiĢiye “transvesti” adı verilmektedir. Benzer bir tanıma göre, “transvestizm 

karşı cinsten kimsenin elbiselerini giyme eğilimidir
16

”. 

Amerikan Psikiyatri Birliği Transvestizmi, transvestik fetiĢizm adı altında 

“en az altı aylık bir süre boyunca, heteroseksüel bir erkekte (kadında), aykırı 

giyim ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerin, cinsel dürtülerin ya da 

davranışların yineleyici bir biçimde ortaya çıkması ve bu fanteziler, cinsel 

dürtüler ya da davranışların klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da 

toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında 

bozulmaya neden olması” Ģeklinde tanımlanmaktadır
17

. 

Transseksüeller kendilerini karĢı cinsten kabul ettikleri için günlük 

hayatlarında karĢı cinsin elbiselerini giymektedirler. Transvestiler ise, 

kendilerini karĢı cinsten görmemekte sadece cinsel haz olmak maksadıyla karĢı 

cinse ait elbiseleri giymektedirler. Transvestizm durumlarının neredeyse 

tamamında heteroseksüellik söz konusu olmaktadır. Zira homoseksüellik 

transvestizmde istisnaî bir Ģekilde görülmektedir
18

. Görüldüğü gibi transvestizm 

de transseksüaliteden tamamen farklı bir kavramdır. 

3) ÖZEL BİR DURUM: HERMAFRODİZM 

Hermafrodizm, kiĢide biyolojik olarak diĢi ve erkek cinsiyet 

özelliklerinin birlikte bulunmasıdır. Yani, aynı Ģahısta erkeklik ve kadınlık 

gonad ve cinsiyet uzuvlarının bir arada bulunması durumudur. Gerçekten de, 

hermafroditlerde doğuĢtan her iki cinsiyete ait özellikler bir arada 

bulunmaktadır ve çoğunlukla her ikisi de geliĢmemiĢtir. Bu sebeple bu tip 

hastalara “çift cinsiyetli” denilmektedir
19

. 

Hermafrodizm bir cinsel farklılaĢma anomalisi olmakla birlikte, bilinen 

geliĢmiĢ Ģekilleri dört grupta toplanabilir. Bunlar; kromozomik arızalar ile 

meydana gelen gonadik bozukluklar, gerçek hermafrodizm, diĢi psödo-

hermafrodizm ve erkek psödo-hermafrodizmdir
20

. Burada da, açıkça görüldüğü 

üzere hermafrodizm ile transseksüalizm birbirlerinden farklıdır. Bu farkı 

                                                
16  SONGAR, s. 500. 
17  BERGHAN, s. 33’ ten naklen. 
18  GÜLMÜġ, s. 35. 
19  GÜLMÜġ, s. 36. 
20  ÖZTÜREL, Adnan: “Transseksüalizm ile Hermafrodizmde Yasasal, Tıpsal ve Adli Tıp 

Problemleri(KadınlaĢan Erkekler, ErkekleĢen Kadınlar, Ġki Cinsliler)”, AHFD. C.  38 (1981), S. 1-4, 
s. 257-262. 



Türk Hukukunda Cinsiyet DeğiĢikliği ve Hukukî Sonuçları 063 

hermafrodizmdeki “biyolojik arıza” oluĢturmaktadır. Bu sebeple hermafroditler 

için uygulanacak tanı ve tedavi transseksüellerden farklı olur. Bu kimselere 

yönelik cerrahî müdahale gerçek veya baskın biyolojik cinsiyet karakterinin öne 

çıkarılması Ģeklindedir. Zaten biyolojik bir anomali mevzu bahis olduğundan, 

bunun giderilmesi kaçınılmazdır, yani tıbbi müdahale hukuka uygundur. Ancak 

ortaya çıkan hukukî problemler transseksüalizmden farklıdır. AĢağıda 

transseksüeller için iĢleyecek süreç anlatılırken hermafroditler bu kapsamda 

değerlendirilmeyecektir. Bunu en basit Ģekilde TMK.‟nın 40 ncı maddesinde 

cinsiyet değiĢikliği istemine izin verilmesi için aranan Ģartlardan biri olan 

onsekiz yaĢını doldurmuĢ olma açısından inceleyerek ortaya koyabiliriz. 

Transseksüeller için aranacak olan bu Ģartın hermafroditler açısından aranması 

birtakım sakıncalar doğurur. Gerçekten de, hermafrodizm tanısı henüz ergenliğe 

ulaĢmadan konulabilir. Hermafroditlerin durumunun transseksüellerle eĢ tutup, 

TMK. m. 40 kapsamında değerlendirilmesi halinde bu kiĢilerin onsekiz yaĢına 

kadar beklemeleri ve onsekiz yaĢını doldurduktan sonra mahkemeden izin 

almaları sonrasında cerrahi müdahalenin gerçekleĢtirilmesi sonucunu doğurur 

ki, bu durumun hermafroditler açısından insan hakları ihlâli olacağı kaçınılmaz 

bir sonuçtur. 

III. BİR TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK: CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ 

A. GENEL OLARAK 

Tıbbî müdahale, kiĢilerin bedenî, fizikî veya ruhî bir hastalığını, 

noksanlığını teĢhis ve tedavi etmek veya bu mümkün olmadığı takdirde, 

hastalığı hafifletmek veya acılarını dindirmek ya da onları böyle bir 

rahatsızlıktan korumaktır. Bir baĢka ifadeyle, tıbbî müdahale, nüfus planlaması 

amacı için, tıp mesleğini icraya kanunen yetkili kimseler tarafından, tıp 

bilimince genel kabul görmüĢ kural ve esaslara uygun olarak gerçekleĢtirilen, en 

basit teĢhis ve tedavi yöntemlerinden baĢlayarak en ağır cerrahi müdahalelere 

kadar uzanan her çeĢit faaliyettir
21

. 

                                                
21  ÇAKMUT, Özlem (Yenerer): “Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından Ġncelenmesi”, 

Ġstanbul 2003, s. 24. 
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Cinsiyet değiĢtirme isteğinde bulunma durumu ruhî bir hastalıktır. Bu 

sebeple, birçok kiĢi cinsiyet değiĢikliği Ģeklindeki cerrahî müdahalenin bu 

kiĢilere uygulanmasına karĢı çıkmaktadır. 

Tıbbî müdahale, en basit teĢhis ve tedavi yöntemlerinden baĢlayarak en 

ağır cerrahî müdahalelere kadar uzanan bir faaliyet olarak değerlendirildiğinde, 

cinsiyet değiĢikliği talebi ile hekime baĢvuran kimselere, öncelikle psikiyatrik 

ve hormonal tedavi uygulanmalı, tedavi bu yöntemlerle baĢarıya ulaĢmadığı 

takdirde, son çare olarak, kanunda belirtilen yollar takip edilmek sureti ile kiĢi 

cinsiyet değiĢikliği ameliyatına tâbi tutulmalıdır. 

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi Hakkında Kanun‟un 

2nci maddesinde, “Sağlık, yalnız hastalık ve malûliyetin yokluğu olmayıp 

bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir” bu anlamda sağlık 

hali, yalnızca fizikî tamlığa iliĢkin olmayıp, ruh sağlığını ve sosyal anlamda da 

hastaya tam bir iyilik halini temin etmek amacındadır. Bu anlamda cinsiyete 

yönelik müdahalelerin yerinde olduğu düĢünülebilir. 

Yukarıdaki açıklamaların ardından cinsiyet değiĢikliği ameliyatını 

tanımlamak kaçınılmazdır. Buna göre cinsiyet değiĢikliği ameliyatı, hasta erkek 

ya da kadına uygulanan, dıĢ ve iç üreme organlarının alınmasına ve erkek hasta 

için suni bir vajina yapımına; kadın hasta için ise suni bir penis yapımına 

dayanan özel bir tıbbi müdahale olarak, bir tür plastik cerrahidir. 

B. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ AMELİYATININ UYGULANABİLECEĞİ 

KİMSELER 

Doktrindeki hâkim görüĢe göre, cinsiyet değiĢikliği ameliyatı 

transseksüeller için söz konusudur. Çünkü transseksüellerin anatomik yapıları 

ile ruhî yapıları arasında bir uyumsuzluk bulunmaktadır ve bu kimseler bedenî 

ve fizikî cinsiyetlerinden nefret etmektedirler. Gerçekten de, kiĢinin biyolojik ve 

psiĢik cinsiyeti arasındaki fark, onun ruhî dengesini bozmakta, onu ağır 

depresyonlara sürüklemektedir. Böyle bir kiĢiye yapılacak müdahale ile onu 

tüm bu rahatsızlıklardan kurtarmak, fizikî cinsiyeti ile psiĢik cinsiyeti arasında 

paralelliği sağlamak amaçlanmaktadır. Dolayısıyla gerçekleĢtirilecek müdahale 

tedavi amacı taĢımalı, hukuka ve ahlâka uygun olmalıdır. 

C. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU 
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Cinsiyet değiĢikliği konusunda kanun koyucu, yasal düzenleme 

yapmadan önce bunun hukuka aykırı olup olmadığını tartıĢmıĢtır. 

Cinsiyet değiĢikliği ameliyatının esasen TMK. m. 23‟e aykırılık 

oluĢturacağı Yargıtay tarafından konuya iliĢkin yasal düzenleme öncesinde, 

kamuoyu tarafından yakından bilinen dava kapsamında savunulmuĢtur
22

. 

Söz konusu davada Yüksek Mahkeme tarafından gösterilen ilk gerekçe; 

“…yürürlükte bulunan hukuk kuralları iradi şekilde cinsiyet değişikliğine cevaz 

vermemektedir. Her şeyden önce böyle bir eylem kişilik hakkı üzerinde tasarruf 

niteliği taşımaktadır ki, TMK. m. 23 buna engeldir. Zira bir kimsenin kanunda 

açıkça yer verilmeyen hallerde beden tümlüğü (ki buna cinsî tamamiyet ve onun 

idamesi de dâhildir) üzerinde tasarruf etmek hakkı yoktur…” Ģeklinde olmuĢtur. 

Yine Yargıtay aynı kararında ikinci gerekçe olarak; cinsiyet değiĢikliğinin 

kanuna karĢı hilelere kapı aralayabileceğini ileri sürmüĢtür. Evlilik birliğini 

bozmak isteyen eĢ bu yolla evlilik birliğini sona erdirebilecek, erkekler, askerlik 

görevinden böylece kurtulabilecekler, kadınlar için öngörülen erken emeklilik 

hakkından yararlanabileceklerdir Ģeklinde örneklerle gerekçesini açıklamaya 

çalıĢmıĢtır. 

Cinsiyet değiĢikliğinin hukuka uygunluğu kapsamında yukarıda 

bahsedilen Yargıtay‟ın cinsiyet değiĢikliğinin hukuka uygun olmadığı görüĢünü 

dayandırdığı iki gerekçeyi ele almakta fayda vardır: 

I. Cinsiyet değiĢikliğinin TMK. m. 23‟e aykırılık teĢkil edeceği görüĢü: 

Kanun koyucu cinsiyet değiĢikliği hakkında bir yasal düzenleme 

yapmadan önce, Yargıtay, kamuoyunun yakından bildiği davada, hukuk 

kurallarının cinsiyet değiĢikliğine cevaz vermediğini, böyle bir eylemin kiĢilik 

hakkı üzerinde tasarruf niteliği taĢıyacağı ve TMK. m. 23‟e aykırılık teĢkil 

edeceğini ifade etmiĢtir. Bu görüĢü savunan yazarlara göre, hak süjesinin kendi 

kiĢiliğini aĢırı derecede sınırlamasının geçerli olmadığına iliĢkin ilke, hukuk 

dilinde “kiĢiliğin içe karĢı korunması” olarak adlandırılır
23

. Burada bir kimsenin 

kiĢinin kendi fiillerine karĢı korunduğu savunulmakta; kiĢinin kendi hukuki 

iĢlemleriyle kendisine yönelebilecek saldırılara karĢı korunduğu 

savunulmaktadır. KiĢiliğin içe karĢı korunması konusu, TMK. m. 23
24

 

                                                
22  Y. 2. HD., T. 27.03.1986, E. 86/651, K. 86/5256, (YKD., 1986; s. 1112). 
23  AKĠPEK, Jale G./ AKINTÜRK, Turgut: “ Türk Medeni Hukuku (BaĢlangıç Hükümleri KiĢiler 

Hukuku)”, C. 1, 5. Bası, Ġstanbul 2004, s. 375. 
24  B - KĠġĠLĠĞĠN KORUNMASI 
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hükmüyle düzenlenmiĢtir. TMK. m. 23 hükmüyle konulan ilke, kiĢiliği 

oluĢturan unsurların, ehliyetlerin ve özellikle maddî, manevî ve iktisadî 

varlıkların hiçbir surette hukukî iĢlemlere konu olamamasını düzenler. Kural 

böyle olmakla birlikte, bunun istisnaları da yok değildir. Bu istisnaî durumlarda 

kiĢinin, kendi beden bütünlüğü üzerinde bazı müdahalelerde bulunmasına 

iliĢkin olarak yaptığı sözleĢmeler geçerli olur. Ġstisnanın sağlanabilmesi için 

gerekli Ģartlar; beden bütünlüğüne müdahalede bulunulacak olanın rızası ve 

müdahalenin üstün amaç taĢımasıdır
25

. 

 

1982 T.C. Anayasası‟nın;  

2 nci maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti …’insan haklarına saygılı’, … 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir”.  

5 inci maddesinde, “Devletin temel amaç ve görevleri … kişilerin ve 

toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak…, insanın maddi ve manevî 

varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktadır”. 

12 inci maddesinde, “Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir”. 

17 nci maddesinde, “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma 

ve geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve 

kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaz, rızası 

olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tâbi tutulamaz” denilmektedir. 

Yukarıda metinleri aynen verilen Anayasa hükümleri birlikte 

değerlendirildiğinde, herkes kiĢiliğine bağlı, dokunulmaz, vazgeçilmez ve 

devredilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu hak ve özgürlükler arasında, 

herkesin sağlıklı yaĢama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliĢtirme, 

vücut dokunulmazlığının korunması gibi hak ve özgürlükler bulunmaktadır. 

Bunlar söz konusu olduğunda kiĢiler, tıbbi bir zorunluluk ya da kanunda yazılı 

hâl olmadan bu hak ve özgürlüklerden rızaları dâhilinde dahi vazgeçemezler. 

                                                                                                                   
I. VAZGEÇME VE AġIRI SINIRLAMAYA KARġI 
Madde 23 - Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. 
Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz.  
Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aĢılanması ve nakli mümkündür. 
Ancak, biyolojik madde verme borcu altına girmiĢ olandan edimini yerine getirmesi istenemez; 

maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulamaz. 
25  AKĠPEK/ AKINTÜRK, s. 375 vd. 
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1982 Anayasası‟nın „Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı‟ baĢlığını 

taĢıyan 11 inci maddesine göre, “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel 

hukuk kurallarıdır”. Bu hüküm anaysa ilke ve kurallarının kiĢiler arasında, 

yatay düzeyde de uygulama alanı bulacağını açıkça ortaya koymaktadır. Bu 

sebeple tüm hukuk sistemi Anayasaya uygun yoruma tâbi tutulmalıdır. 

Dolayısıyla hukukî sorun çözülürken adeta “Anayasa rengi ile boyanmıĢ bir 

gözlükle” sorunun üstüne gidilmelidir
26

. 

Yukarıdaki açıklamalar ıĢığında cinsiyet değiĢikliği de dâhil tüm tıbbî 

müdahaleler esasen vücut tamlığına yönelik birer saldırı niteliğindedir. Ancak 

bu müdahaleler ahlâk ve adaba aykırı bulunmayan, müdahaleye maruz kalacak 

olanın rızasıyla gerçekleĢtirilen ve kiĢinin sağlığını kazandırma, hastalık veya 

sakatlığını giderme amacı taĢımaktadırlar. Bu sebeple, tıbbî müdahale hukuk 

düzeni tarafından koruma altına alınmıĢtır
27

. 

Sağlık hukukuna iliĢkin mevzuata bakıldığında, 224 sayılı Sağlık 

Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi Hakkında Kanun‟un 2nci maddesinde, “Sağlık, 

yalnız hastalık ve malûliyetin yokluğu olmayıp bedenen, ruhen ve sosyal 

bakımdan tam bir iyilik halidir”. 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟nin 

2nci maddesinde, (Sağlık Bakanlığı‟nın görevlerinden birincisi olarak) 

“Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde 

sürdürmesini sağlamak için ferd ve toplum sağlığını korumak … her türlü 

tedbiri almak … “ Ģeklinde düzenlemeler bulunmaktadır
28

. 

Dolayısıyla tıbbî bir müdahale olduğu ve müdahalede bulunulacak olanın 

sağlığına kavuĢturulmasına yönelik olan cinsiyet değiĢikliği ameliyatı da bu 

kapsamda hukuka uygun bir faaliyet olarak değerlendirilmeli ve üstün amaç 

Ģartının gerçekleĢtiği kabul edilmelidir. 

II. Cinsiyet değiĢikliğine izin verilmesi halinde kanuna karĢı hile 

yollarının kullanılmasına fırsat verilmiĢ olacağı görüĢü: 

Yargıtay, birtakım örnekler (evlilik birliğini bozmak isteyen eĢ bu yolla 

evlilik birliğini sona erdirebilecek, erkekler, askerlik görevinden bu Ģekilde 

                                                
26  SÜZEK, Sarper: “ĠĢ Hukuku”, 3. Bası, Ġstanbul, 2006, s. 25. 
27  ÇAKMUT, s. 23-24. 
28  HACIÖMEROĞLU, Salih: “Doğacak Çocuğun Cinsiyetine Müdahale (Hukuki Mütâlaâ)”, S. 

9230/6629, 1994, s. 3. 
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kurtulabilecek, bayanlara tanınan erken emeklilik hakkından yararlanabilecek 

gibi) vermek suretiyle cinsiyet değiĢikliğine izin verilmesi durumunda kanuna 

karĢı hile yollarına baĢvuruların olacağını dile getirmiĢtir. 

Yargıtay‟ın bu endiĢesini yerinde bulmak mümkün değildir. Bir kimsenin 

birtakım yükümlülüklerden kurtulmak için geri dönüĢü olmayan ve yaĢamını 

ciddî bir Ģekilde değiĢtirebilecek olan böyle bir yola girebileceğini hayatın 

olağan akıĢı içinde düĢünmek, ileri sürülen görüĢün bir gerekçe değil; bahane 

olduğu fikrini akıllara getirmektedir. 

 

 

IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DURUM 

A. ALMANYA 

1980 yılında “Öz Adların DeğiĢtirilmesine ve Özel Durumlarda Ait 

Olunan Cinsiyetin Tespitine ĠliĢkin Kanun” kabul edilmiĢtir
29

. Bu kanun iki 

çözüm sunmaktadır: 

a) Ameliyat olmadan isim değiĢikliği: Üç yıldır kendini karĢı cinsten 

saymak ve transseksüel yapıda olmak ve en az yirmibeĢ yaĢında
30

 olmak 

kaydıyla isim değiĢikliği talep edilebilir. 

b) Ameliyat sonrası cinsiyet değiĢikliği: Üç yıldır transseksüel yapıda 

olmak, cinsiyet değiĢikliği ameliyatı olmak, üreme yeteneğinden sürekli olarak 

mahrum olmak ve evli olmamak Ģartı ile mahkeme kararı ile kiĢinin karĢı 

cinsten olduğu belirlenebilir
31

. 

B. İTALYA 

Ġtalya konuyu 1982 yılında, 164 sayılı özel bir Kanunla düzenlemiĢtir. 

Cinsiyet değiĢikliği ameliyatına mahkemenin izin vermesi için kiĢinin öncelikle 

onsekiz yaĢını doldurmuĢ olması gerekir. Ancak özel durumlarda mahkemenin 

                                                
29  GÜLMÜġ, s. 57. 
30  Alman Anayasa Mahkemesi yirmibeĢ yaĢ Ģartını anayasaya aykırı bularak iptal etmiĢtir. 
31  ATAMER, YeĢim: “EĢcinsellere Yönelik Ayrımcılık ve ġiddet Sempozyumu V. Oturum / Travesti ve 

Transseksüellerin Sorunları-Sözlü Bildiri-”, Bilgi Üniversitesi, 2003. 
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vereceği kararla yaĢ sınırını doldurmamıĢ kiĢiler de ameliyata tâbi tutulabilirler. 

Ġkinci Ģart ise cinsel karakteristiklerinde değiĢiklik meydana gelmesidir. 

Ġtalya‟daki düzenlemede cinsiyet değiĢikliği yönündeki cerrahi operasyon 

oldukça ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir
32

. 

C. İSVİÇRE 

Ġsviçre‟de bu konuya iliĢkin yasal bir düzenleme yoktur. Ancak doktrin 

ve uygulama belli Ģartların gerçekleĢmesi halinde cinsiyet değiĢikliği 

ameliyatlarını tanımıĢ ve nüfus kütüğünde gerekli değiĢikliklerin yapılmasına 

izin vermiĢtir
33

. 

V. TÜRK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ 

A. 3444 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ DURUM 

04.05.1988 tarihli ve 3444 sayılı Kanun‟un yürürlüğe girmesinden önce, 

kiĢinin cerrahî müdahale ile cinsiyetini değiĢtirmesinin hukuken tanınıp 

tanınmayacağı konusunda açık bir kanunî düzenleme bulunmamaktaydı. Bu tür 

davaların hukuk çevrelerince tartıĢılmaya baĢlaması, ilk kez bir Ģarkıcı olan 

kimse ile ilgili olmuĢtur. Bahsedilen kiĢinin medyatik bir kiĢilik olması 

sebebiyle, söz konusu dava hem kamuoyu hem de hukuk çevrelerince 

tartıĢmalara yol açmıĢtır. Ancak cinsiyet değiĢikliğinin nüfus kütüğünde tespiti 

için bu popüler davadan önce de davalar açılmıĢtır. Bunlardan beĢ tanesi ilk 

derece mahkemelerince tartıĢma olmaksızın olumlu Ģekilde karara bağlanmıĢ, 

nüfus kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılmıĢtır. Nüfus Müdürlüğünce ve 

savcı tarafından hükümler temyiz edilmediğinden söz konusu kararlar 

kesinleĢmiĢtir
34

. 

Cinsiyet değiĢikliğinin hukuken tanınmasının en önemli sonucu, kiĢisel 

durum sicilinin yeni duruma göre düzeltilmesidir. Bu düzeltmeye iliĢkin 

hükümler 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi‟nin 38 nci maddesinde ve 1587 

sayılı Nüfus Kanunu‟nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiĢti. 

TKM. m. 38‟e göre, “Hakim hükmü olmadıkça ahvali şahsiye sicilinin hiçbir 

                                                
32  GÜLMÜġ, s. 59. 
33  ATAMER, ”Sözlü Bildiri”. 
34  WILL M.R./ ÖZTAN, Bilge: “Hukukun Sebebiyet Verdiği Bir Acı  -Transseksüellerin Hukuki 

Durumu-“, AÜHFD., C. 43 (1993), S. 1-4, s. 235-236. 
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kaydı tashih edilemez”. NK. m. 46/1‟e göre, “Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt 

düzeltme davaları ilgilinin oturduğu yer asliye hukuk mahkemesinde… karara 

bağlanır” hükmü yer almaktaydı. Bu dönemde NK. m. 46/1‟deki “ve diğer” 

ibaresinin içine, cinsiyet değiĢikliği sonrasında cinsiyet tescilinin 

düzeltilmesinin girip girmeyeceği tartıĢılan konu olmuĢtur. Yargıtay 

uygulamasında bu hüküm dar yorumlanmıĢtır ve sadece çift cinsiyetlilerin bu 

kapsamda değerlendirilmesi yoluna gidilmiĢtir. Oysa kanunda “ve diğer”, “ve 

benzeri” gibi ifadeler kullanılmıĢsa, bu durumda maddenin geniĢ 

yorumlanmasına izin verildiğinin anlaĢılması gerektiği doktrin tarafından 

savunulmuĢtur
35

. 

Cinsiyet değiĢikliği ile ilgili yukarıda sözü edilen davada ilk derece 

mahkemesi davayı kabul etmiĢtir. Savcının temyizi üzerine önüne gelen olayda 

Yargıtay, meselenin tıbbî bir durum olduğuna, dolayısıyla bunun mahkemenin 

özel bilgisine dayanılarak çözülemeyeceğini ve hazırlanacak olan bilirkiĢi 

raporuna göre karar verileceğini iĢaret ederek ilk derece mahkemesinin kararını 

bozmuĢtur
36

. Bozma sebebi ile dosya yeniden ilk derece mahkemesi önüne 

gelmiĢtir ve mahkeme, hekim bilirkiĢilerin davacının “transseksüel değil; 

homoseksüel olduğuna” iliĢkin raporuna istinaden davayı reddetmiĢtir. Karar 

tekrar Yargıtay önüne taĢınmıĢtır, Yüksek Mahkeme bu hükmü onamıĢ ve karar 

böylece kesinleĢmiĢtir
37

. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı kiĢi yeniden dava 

açmıĢtır
38

. Davada dosya bilirkiĢiye gönderilmiĢ, bilirkiĢiler önceki davadaki 

raporun aksine davacının transseksüel yapıda olduğu yönünde karar 

                                                
35  WILL/ ÖZTAN, s. 233-234. 
36  Y. 2. HD., 21.01.1982, E: 1981/8911, K: 1982/259, YKD. 1982, s. 323. 
37  Y. 2. HD., 30.12.1982, E: 1982/9468, K: 1982/10021 (Karar YayımlanmamıĢtır). 
38   ÇekiĢmeli yargı ile çekiĢmesiz yargı arasındaki farkı belirten en önemli ölçüt “ihtilâf (çekiĢme)” 

yokluğu kıstasıdır. ÇekiĢmesiz yargıya tâbi iĢlerde ilgililer arasında kural olarak bir ihtilâf yoktur. 
Buna göre, mahkemelerin baktığı ve ilgilileri arasında, ihtilâflı olmayan bütün iĢler çekiĢmesiz 
yargı iĢidir (KURU, B./ ARSLAN, R./ YILMAZ, E., “Medenî Usul Hukuku”, Ankara, 2005; s. 70). 

ÇekiĢmesiz yargıda verilen kararları, kural olarak Ģeklî bakımdan kesinleĢmeye elveriĢli olduğu 
halde, bu kararlar maddi anlamda kesin hüküm gücüne sahip değildir. Çünkü çekiĢmesiz yargı 
kararları, kararı veren mahkemece kararın sonradan haksız görülmesi veya kararın 

verilmesinden sonra meydana gelen değiĢiklikler nedeniyle her zaman değiĢtirilebilir (KURU/ 
ARSLAN/ YILMAZ, s. 822). 

Nüfus kaydının düzeltilmesi istemi de çekiĢmesiz yargıya dahildir. Çünkü burada i lgililer arasında 

ihtilâf yokluğu bulunmaktadır. Savcı ve nüfus memurunun duruĢmada hazır bulunması sadece 
kamu menfaatlerini koruma amacına hizmet etmektedir. Dolayısıyla Bülent Ersoy Davasında 
cinsiyet değiĢikliği sonucu nüfus kaydının düzeltilmesi istemi hakkında verilen hüküm maddi 
anlamda kesin hüküm teĢkil etmeyecektir ve karardan sonra yeni vakıaların ortaya çıktığı veya 

eski kararın haksız görülmesi sebebiyle yeniden mahkemeden nüfus kaydının düzeltilmesi 
isteminde bulunulması mümkündür. 
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vermiĢlerdir. Ġlk derece mahkemesi de bu doğrultuda davayı kabul etmiĢtir. Bu 

kararın temyizi üzerine Yargıtay ilk davadan farklı olarak bilirkiĢi raporuna 

değinmeksizin TMK. m. 23 ve diğer gerekçelerle
39

 davanın reddine karar 

vermiĢtir. 

Yargıtay‟ın 1986 tarihli bu kararından sonra kanun koyucu 3444 sayılı 

Kanunla düzenleme yapıncaya kadar ilk derece mahkemeleri, Yargıtay„ın 

görüĢü doğrultusunda giderek bu yönde açılmıĢ davaları reddetmiĢtir. 

B. 3444 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER 

Kanunkoyucu 04.05.1988 tarihli ve 3444 sayılı “743 Sayılı Türk Kanunu 

Medenîsinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu 

Maddesinin DeğiĢtirilmesine Dair Kanun” u kabul ederek, transseksüellerin 

durumlarına çözüm getirme yoluna gitmiĢtir. 12.05.1988‟de yürürlüğe giren bu 

Kanun ile TKM. m. 29
40

‟ a bir fıkra eklenmek suretiyle sorun olumlu yönde 

çözülmüĢtür. Tasarıda madde değiĢikliğinin gerekçesi, “Yargıtay hâkimlerinin 

kiĢinin serbest iradesi ile yaptırdığı cinsiyet değiĢikliğine, o zamanki Medenî 

Kanun‟ un 38 ve Nüfus Kanunu‟nun 11 ve 46 ncı maddelerini uygulamaya 

hazır olmamaları sebebiyle, kanunkoyucu bir hukuk boĢluğunu expressis verbis 

doldurmak zorunda kaldığı” Ģeklinde gösterilmiĢtir
41

. Medenî Kanun‟da yapılan 

bu değiĢiklikle transseksüellerin hukukî durumu çözüme kavuĢturulmak 

istenmiĢtir, ancak getirilen hüküm, oldukça yetersiz olmasından dolayı 

eleĢtirilmiĢtir. Yeni kanunî düzenleme üzerinde yeterince düĢünülmediği, 

Kanunun 2 ġubat 1988‟de tasarıyken 12 Mayıs 1988‟de yürürlüğe girmesinden 

dolayı kanunun oldu bittiye getirildiği ifade edilmiĢtir
42

. 

Yapılan düzenlemeye yönelik eleĢtirilerden biri de neden düzenlemenin 

özel bir kanunla yapılmayıp, iki cümleden oluĢan bir fıkrayla çözüldüğü 

yönünde olmuĢtur. Bir kısım yazar tarafından ise, konunun Türkiye açısından 

                                                
39  Bkz. Yargıtay gerekçelerinin hukuka uygunluk tartıĢması için bu eserde “CĠNSĠYET 

DEĞĠġĠKLĠĞĠNĠN HUKUKA UYGUNLUĞU” kısmı s. 9-12. 
40  TKM. m. 29/2: 

Doğumdan sonra meydana gelen cinsiyet değiĢikliğinin asgari sağlık kurulu raporu ile 
belgelendirilmesi halinde nüfus sicilinde gerekli düzeltme yapılır. Bu konuda açılacak davalarda 
cinsiyeti değiĢtirilen kiĢi evli ise, eĢe de husumet yöneltilir ve aynı mahkeme, varsa ortak 
çocukların velayetinin kime verileceğini de tayin eder, cinsiyet değiĢikliği kararının kesinleĢtiği 
tarihte, evlilik kendiliğinden son bulur. 

41  WILL/ ÖZTAN, s. 237-238. 
42  WILL/ ÖZTAN, s. 237. 
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bu kadar ayrıntılı bir düzenlemeyi gerektirmediği savunulmuĢtur. Ancak 

kanımızca özel bir kanunla cinsiyet değiĢikliğinin hüküm ve sonuçlarının 

düzenlenmesi, sorunların çözümünde yerinde ve istikrarlı kararların alınmasını 

sağlayacak, geliĢigüzel cinsiyet değiĢikliklerinin yapılmasını engelleyecek ve 

kanunkoyu–cunun bu soruna duyduğu hassasiyeti göstermesi açısından yerinde 

olacaktı. 

TKM. m. 29‟a eklenen fıkranın yeri de tartıĢma konusu olmuĢtur. 

Gerçekten de, 29 uncu madde, “Ahvali ġahsiye Beyyineleri” üst baĢlığı altında 

doğum ve ölüm olayında ispatı düzenlemektedir. Dolayısıyla maddeye eklenen 

fıkranın söz konusu hükümle bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu sebeple hükmün 

NK.‟ nun “Kayıt Düzeltme” bölümünde m. 46‟ya eklenmesi gerektiği 

savunulmuĢtur. Böylece hem ilgili yöntem gösterilmiĢ olacaktır hem de “ve 

diğerleri” ibaresi bu sayede açıklanmıĢ olacaktır
43

. Bir diğer görüĢ ise cinsiyet 

değiĢikliği ve buna bağlı olarak yapılacak nüfus sicili düzeltmelerinin “hâkimin 

hükmü olmadıkça ahvali şahsiye sicilinin hiçbir kaydı tashih edilemez” 

hükmünü içeren TKM. m. 38‟e eklenmesi gerektiği, ortak çocukların 

velayetinin kime verileceği kısmının çocukların velayetinin tevdiini düzenleyen 

TKM. m. 148/1‟e eklenmesi gerektiği ve cinsiyet değiĢikliği kararının 

kesinleĢtiği tarihte evliliğin kendiliğinden son bulacağı kısmının ise tadile 

uğrayan kayıtlara iliĢkin olan TKM. m. 40 içinde yer alması gerektiği 

savunulmuĢtur
44

. 

C. TKM. m. 29/2’nin İÇERİK BAKIMINDAN EKSİKLERİ ve 

 DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ AMELİYATININ MADDÎ ŞARTLARI 

ve MAHKEMEDEN İZİN ALINMASI 

3444 sayılı Kanun‟un düzenlemesinde cinsiyet değiĢikliği ameliyatı için 

herhangi bir maddî Ģart aranmamıĢtır. Ayrıca bu ameliyatın gerçekleĢtirilmesi 

için mahkemeden izin alınması Ģartı da öngörülmemiĢtir. 

Cinsiyet değiĢikliği ameliyatının gerçekleĢtirilebilmesi için kanunda 

gerekli Ģartların ve kuralların belirtilmesi ve bu Ģartlar sağlandıktan sonra da 

mahkemeden izin alınması gerekir. Bunların kanunda belirtilmemiĢ olması 

kiĢilere keyfî olarak cinsiyetini değiĢtirme imkânı verebilir. Bu durum kiĢinin 

                                                
43  WILL/ ÖZTAN, s. 240. 
44  GÜVEN, s. 58-59. 
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kendi vücudu üzerinde tasarrufta bulunması anlamına gelip, TKM. m. 23‟e 

aykırılık teĢkil eder. Ayrıca mahkemeden izin alınmaksızın cinsiyet 

değiĢikliğinin gerçekleĢtirilmesi durumunda hâkim olaya sadece son aĢamada 

dâhil olmakta, kendinden önce gerçekleĢen fiilî durumu denetleyememekte ve 

bir emrivâki ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Hâkim -deyim yerinde ise- adeta 

tasdik makamı haline getirilmektedir. Gerçekten de, böyle bir halde hâkim 

sadece mevcut durum itibariyle cinsiyet değiĢtirme talebinin haklı olup 

olmadığını değerlendirebilecektir ki; hâkimin bu noktada karĢılaĢtığı fiili 

duruma duygusal bir Ģekilde yaklaĢıp geçerlilik kazandırabilmesi gibi bir sorun 

da ortaya çıkabilir. 

2) ASGARÎ YAŞ ŞARTI 

TKM. m. 29‟a eklenen ve cinsiyet değiĢikliğini düzenleyen ek fıkrada 

cinsiyet değiĢtirmek için asgarî yaĢ Ģartı aranmamıĢtır. Medenî hakları 

kullanabilmek için 743 sayılı TKM.‟ye göre, mümeyyiz ve reĢit olmak (m. 10) 

ve reĢit olmak için de on sekiz yaĢını doldurmuĢ olmak (m. 11) gerekmektedir. 

Dava ehliyeti için de bu Ģart aranacaktır. Ergin olmayan kiĢi adına velâyeten 

dava açılması ihtimali gündeme gelebilecek Ġse de, Ģahsa sıkı sıkıya bağlı hak 

olması gereken bedenî ve cinsel bütünlüğün bozulmasına iliĢkin veli tarafından 

verilecek bu karar hukuka aykırı olur. Dolayısıyla yaĢ Ģartının olmamasının 

pratikte bir önemi olmadığı savunulmuĢtur
45

. Transseksüalizm teĢhisinin 

konulabilmesi için aranan Ģartlardan birisi de kiĢinin ergenlik (büluğ) dönemine 

girmiĢ bulunması olduğuna göre, bu bağlamda ergenlik dönemine girilmiĢ 

olması Ģartıyla bir yaĢ sınırı koymaya gerek yoktur. Bu durum ayrıca, erkenden 

cinsiyeti değiĢen kimsenin yeni cinsel kimliği ile evlenmesini sağlayabilir ve 

evli kimselerin cinsiyetinin değiĢtirilmesinde eĢ ve çocuklar bakımından 

karĢılaĢılan zorlukların yaĢanmasına engel olabilir
46

. 

Kanaatimizce geri dönülmez sonuçlar doğuran bir cerrahî müdahale olan 

cinsiyet değiĢikliği konusunda sağlıklı bir karar verebilmek için ergin olmak 

gereklidir. Ancak tedavinin geciktirilmesi durumunda telâfisi imkânsız bir zarar 

doğacaksa uzman görüĢü doğrultusunda ve buna dayanan mahkeme kararı ile 

cinsiyet değiĢikliği daha önce de istisnaî olarak yapılabilmelidir. 

                                                
45  GÜLMÜġ, s. 76. 
46  GÜVEN, s. 62. 
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3) EVLİ OLMAMA 

3444 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme evli kiĢilerin de cinsiyet 

değiĢtirebileceklerini öngörmüĢtür. Gerçekten de maddede aynen: “…cinsiyeti 

değiştirilen kişi evli ise…” ibaresi kullanılmak sureti ile bu durum ortaya 

konulmuĢtur. Birçok Batı ülkesinde cinsiyet değiĢtirmek için “evli olmamak” 

Ģartı aranırken, Türk kanunkoyucusu cinsiyet değiĢtirme için bu durumun engel 

teĢkil etmeyeceğini kabul etmiĢtir. Yapılan düzenleme ile cinsiyet değiĢikliği 

kararının kesinleĢtiği tarihte, evliliğin kendiliğinden son bulacağı kabul 

edilmiĢtir, bu durum evliliği sona erdiren sebeplere bir yenisinin daha eklendiği 

Ģeklinde yorumlanmıĢtır
47

. Böyle bir sonuç ise Türk hukukunda evliliğin ölüm 

dıĢında ancak hâkim kararıyla sona ermesi ilkesine aykırılık teĢkil etmekteydi. 

Bu yönde bir düzenlemenin, cinsel kimlik bozukluklarının hangi yaĢta 

ortaya çıkacağının belli olmaması sebebiyle yerinde görülmesi gerekir. 

4) ASGARÎ SAĞLIK KURULU RAPORU 

3444 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme cinsiyet değiĢikliğinin asgarî 

sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde nüfus sicilinde düzeltme 

yapılabileceğini hükme bağlamıĢtır. Doktrinde asgarî kelimesinin ne anlama 

geldiği tartıĢılmıĢtır, rapor sayısına mı, yoksa en azından sağlık kurulundan 

alınacak rapora mı iĢaret edildiği tartıĢma konusu olmuĢtur. Kanunkoyucunun 

amacının; raporun en azından bir sağlık kurulundan alınması gerektiği Ģeklinde 

anlaĢılması gerektiği ağırlıklı olarak kabul görmüĢtür
48

. 

Asgarî sağlık kurulu raporunun Ģart kılınmasıyla, cinsiyet değiĢikliğini 

gösterecek belgenin, özel doktorlardan, aile hekimlerinden, bir klinik 

baĢtabibinden veya baĢkaca tabipler heyetinden alınması durumunda bunun 

hüküm vermeye yeterli olmadığı kabul edilmiĢtir. Kanunkoyucu kurulun resmî 

bir kuruluĢ olduğu, geniĢ ihtisas alanlarına sahip kiĢilerin bu kurulda yer 

aldığını, kurulun objektif karar verme özelliğine sahip olduğu ve tüm bu 

sebeplerden dolayı güvenilir bir mercii olduğu kabul edilmiĢtir. Ancak raporun 

alınmasında kiĢinin ikametgâhı, oturduğu yer veya ameliyat olduğu yerin 

önemli olmaması raporun alınmasını kolaylaĢtırmaktadır
49

. 

                                                
47  WILL/ ÖZTAN, s. 253. 
48  GÜLMÜġ, s. 78; WILL/ ÖZTAN, s. 242. 
49  WILL/ ÖZTAN, s. 242. 
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Sağlık kurulu raporunun yeterli görülmesi birtakım soruları da 

beraberinde getirmiĢtir. Devlet hastaneleri bünyesinde de sağlık kurulları 

kurulmaktadır ve bu kurullarda değiĢik branĢlardan uzman hekimler 

bulunmaktadır. Meselâ kurulda bir kulak-burun-boğaz doktoru da 

bulunmaktadır. Verilen raporlar standart ve matbudur
50

. Bu tür bir raporun 

mahkemece esas alınıp nüfus sicilinde değiĢiklik yapılması yerinde değildir. 

Çünkü bu kadar kolay ve özensiz rapor verilmesi durumunda, uygulamada, 

kiĢinin serbestçe kendi bedeni üzerinde tasarruf edebilmesine zemin hazırlanmıĢ 

olmaktadır ki böyle bir sonuç TMK. m. 23‟e aykırıdır. 

5) DENEME SÜRESİ 

3444 sayılı Kanun ile 29 uncu maddeye eklenen fıkrada cinsiyet 

değiĢikliği için bir deneme süresi öngörülmemiĢtir. Doktrinde böyle bir sürecin 

olmaması eleĢtiri konusu olmuĢtur.  

Deneme süresi iki aĢamadan oluĢmaktadır. Birinci aĢamada “hastanın 

belli bir süreden beri kendisini karĢı cinsten hissetmesi “ gerekir. Ġkinci aĢama 

ise, “real life test” denilen gerçek hayat testidir ve bu aĢama, ortaya konacak 

tepkilere göre hastanın yeni cinsiyetine uyum sağlayıp sağlayamayacağını 

ortaya koyar
51

. Bir kimsenin karĢı cinsin özelliklerini taĢımak için birtakım 

riskli muamelelere katlandıktan sonra, bir de bu iĢlemlerin hukuken 

yapılabilmesi için senelerce beklemesi isabetli olmayabilir. Bu konuda hâkime 

takdir yetkisi verilmelidir
52

. 

D. 4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 

Medenî Kanun‟ un tümüyle değiĢtirilmesi sürecinde cinsiyet 

değiĢikliğine iliĢkin yeni bir düzenlemeye de yer verilmiĢtir. Cinsiyet 

değiĢikliği konusu TMK. tasarısında 40. maddede düzenlenmiĢtir. Tasarıya 

göre: 

“Cinsiyetini değiştirmek isteyen kişi şahsen başvuruda bulunarak 

mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak iznin 

verilebilmesi için istem sahibinin onsekiz yaşını tamamlamış bulunması ve evli 

olmaması, ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı 

                                                
50  GÜLMÜġ, s. 78-79. 
51  GÜLMÜġ, s. 81. 
52  WILL/ ÖZTAN, s. 248. 
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açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun 

bulunduğunu bu alanın uzmanlarından oluşan bir sağlık kurulu raporuyla 

belgelemesi şarttır. 

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet 

değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin bilirkişi raporuyla doğrulanması 

durumunda mahkemece nüfus kütüğünde gerekli düzeltmelerin yapılmasına 

karar verilir.” 

Öncelikle 3444 sayılı Kanun ile 29 uncu maddeye eklenen fıkra dikkate 

alındığında düzenlemenin yeri bakımından tasarıdaki tercih daha yerindedir. 

Hüküm, ikinci bölümde “KiĢisel Durum Sicili” baĢlığı altında dördüncü 

kısımda “Düzeltme” baĢlığı altında 40. maddede düzenlenmiĢtir. Ancak, 

cinsiyet değiĢikliğinin özellik arz eden bir konu olmasından dolayı, bu hususun 

özel bir kanunda düzenlenmesi kanun koyucunun bu konu üzerindeki 

hassasiyetini göstermesi açısından yerinde olurdu. 

Tasarı kanunlaĢmıĢ ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu 01.01.2002 

gününden itibaren yürürlüğe girmiĢtir. Cinsiyet değiĢikliği hususu tasarıda 

olduğu gibi 40. maddede düzenlenmiĢtir. Mevcut Medenî Kanun madde 40 

aynen Ģu hükmü ihtiva etmektedir: 

“Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak 

mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin 

verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli 

olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı 

açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun 

bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık 

kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. 

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet 

değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla 

doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin 

yapılmasına karar verilir.” 

Tasarıdaki hali ile kabul edilen ve yürürlüğe giren madde arasında iki 

noktada fark oluĢmuĢtur. Tasarıda “bu alanın uzmanlarından oluĢan bir resmî 

sağlık kurulu raporu” ibaresi yer almaktaydı. Ayrıca cinsiyet değiĢikliğine izin 

verildikten sonra kayıt düzeltmesi için bilirkiĢi raporuyla cinsiyet değiĢikliğinin 

doğrulanması Ģartı aranmıĢtır. Ancak kabul edilen maddede “bir eğitim ve 
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araĢtırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belirleme” Ģartı 

ve izinden sonra gerçekleĢtirilen ameliyatın resmî sağlık kurulu raporuyla 

doğrulanması Ģartı aranmıĢtır. Kanaatimizce tasarıda “alanın uzmanlarından 

oluĢan bir resmî sağlık kurulu raporu” denilmesi ile her ne kadar bu kurulda 

kimlerin yer alacağı belli olmasa da özensiz ve kolay bir biçimde rapor 

verilmesinin önüne geçilecektir. Mevcut düzenlemede bir eğitim araĢtırma 

hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporu denilmek suretiyle rapor 

alınacak yerler de kısıtlanmıĢtır. Meselâ ileride transseksüellerle ilgili ciddî bir 

hastane kurulursa bu hastanenin ve yine birçok anlamda en yetkin bilirkiĢi 

sayılan Adli Tıp Kurumu‟nun bilirkiĢiliği söz konusu olmayacaktır
53

. 

E. YÜRÜRLÜKTEKİ DÜZENLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

TMK. m. 40 ile birlikte birçok yenilik getirilmiĢtir. Öncelikle cinsiyet 

değiĢikliği ameliyatı yapılabilmesi için izin Ģartı getirilmiĢtir. Böylece kiĢilerin 

keyfî olarak cinsiyet değiĢtirerek, kendi vücudu üzerinde tasarrufta bulunması 

engellenmiĢ ve TMK. m. 23‟e aykırılık tehlikesi ortadan kaldırılmıĢ olur. 

Cinsiyet değiĢikliği için mahkeme izni dıĢında onsekiz yaĢını doldurmuĢ 

olma ve evli olmama Ģeklinde Ģeklî Ģartların yanı sıra; transseksüel yapıda olma, 

müdahalenin ruh sağlığı açısından zorunluluk arz etmesi, üreme yeteneğinden 

sürekli yoksunluk Ģeklinde maddî Ģartlar da aranmıĢtır. Mahkeme izin 

verebilmek için bu maddî Ģartların gerçekleĢip gerçekleĢmediği konusunda bir 

eğitim araĢtırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuna ihtiyaç 

duyar. 

Mahkeme ameliyata izin verdikten sonra, transseksüel yapıda olan 

kiĢinin, ameliyatı dilediği hastanede gerçekleĢtirmesi mümkündür. Nüfus 

kaydının düzeltilmesi için cinsiyet değiĢtiren kiĢinin mahkemeden yeni bir karar 

alması gerekir. Mahkemenin bu kararı verebilmesi için, amaç ve tıbbî 

yöntemlere uygun bir cinsiyet değiĢtirme ameliyatının yapıldığının bir resmî 

sağlık kurulu raporu ile doğrulanması gerekir. Bu raporu düzenlemek için özel 

bir resmî sağlık kurulu aranmamıĢtır, her resmî sağlık kurulu bu raporu 

düzenleyebilir
54

. 

                                                
53  GÜLMÜġ, s. 86. 
54  ATAMER, “Sözlü Bildiri”. 
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TMK. m. 40‟daki düzenleme incelendiğinde açılacak davanın iki aĢamalı 

mı olacağı yani izin için ayrı, nüfus sicilinin tashihi için ayrı dava mı açılacağı, 

yoksa davanın tek aĢamalı mı olacağı değerlendirilmelidir. Davanın tek aĢamalı 

olması izin veren mahkemenin sonraki aĢamayı denetlemesini sağlar; ancak 

kanımızca açılacak olan dava sürecinin iki aĢamalı olması gerekir. Aksi halde 

cinsiyet değiĢikliği ameliyatına izin verilmesine iliĢkin karar temyiz incelemesi 

dıĢında kalır ve bu durum da geri dönülmez sonuçlara yol açabilir
55

. 

TMK. m. 40‟ın aradığı Ģartlardan birisi de evli olmamadır. TKM. m. 

29/2‟de cinsiyet değiĢikliği kararının kesinleĢtiği tarihte, evlilik kendiliğinden 

son bulmaktaydı. Eski Medenî Kanun döneminde bu durum bazı çevrelerce 

evliliği sona erdiren sebeplere bir yenisinin daha eklendiği Ģeklinde 

yorumlanmıĢtır
56

. Türk Medenî Kanunu‟na göre, cinsiyet değiĢikliği talebinde 

bulunan transseksüelin evli olmaması gerekir, eğer evli ise, boĢanma davası 

açmalıdır. Eğer evlilik birliğini sona erdirecek davalı eĢe atfı kabil bir boĢanma 

sebebi yoksa, TMK. m. 166 uyarınca ortak hayatı sürdürebilmeleri 

kendilerinden beklenemeyecek derecede evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı 

gerekçesi ile yani genel boĢanma sebebi ile boĢanma davası açılır. Yani 

kanunkoyucu cinsiyet değiĢikliğini özel bir boĢanma sebebi olarak 

düĢünmemiĢtir. 

Cinsiyet değiĢikliğine izin verilebilmesi için aranan bir diğer Ģart ise, 

onsekiz yaĢın doldurulmuĢ olmasıdır. Yukarıda eski Medenî Kanun döneminde 

“asgarî yaĢ Ģartı” baĢlığı altında yaptığımız değerlendirme burada da aynen 

geçerlidir. Konunun ciddiyeti açısından sağlıklı karar verebilmek için onsekiz 

yaĢın dolmuĢ olması Ģartının aranması doğaldır. Ancak tedavinin gecikmesi 

sonucunda geri dönülmez sonuçlar doğacaksa, uzman görüĢü alınmak suretiyle 

ve mahkeme kararı ile istisnaî olarak cinsiyet değiĢikliğine daha önce de izin 

verilebilmelidir. 

Mevcut yasal düzenlemenin kanımızca en sorunlu kısmı “üreme 

yeteneğinden sürekli yoksunluk” Ģartının cinsiyet değiĢikliğine izin verilmesi 

aĢamasında aranmasıdır. Normal bir cinsel organa ve hormon fonksiyonlarına 

sahip transseksüel, doğal olarak üreme yeteneğine de sahiptir
57

. Katı bir lâfzî 

yorum ile bu Ģart doğuĢtan itibaren üreme yeteneğinden yoksun olması Ģeklinde 

                                                
55  GÜLMÜġ, s. 87-88. 
56  WILL/ ÖZTAN, s. 253. 
57  ATAMER, ”Sözlü Bildiri”. 
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de aranabilir. Bu durum çocuğu olan bir transseksüelin artık cinsiyet 

değiĢtiremeyeceği anlamına gelir. Mahkemelerin bu Ģartı doğuĢtan itibaren 

değil ve fakat cinsiyet değiĢikliği için izni almadan önce aramaları durumunda 

transseksüel için bir tıbbî müdahale gerekecektir. Ancak cinsiyet değiĢikliği 

ameliyatı ile zaten üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk sağlanacağı için, bu 

Ģartın izin almak için aranması gereksizdir. Ayrıca cinsiyet değiĢtirmek isteyen 

kiĢinin geçirdiği operasyonla üreme yeteneğinden sürekli yoksun kalması Ģartını 

sağlaması; ancak kanunda aranan diğer Ģartları sağlayamaması ve bu sebeple 

talepte bulunana cinsiyet değiĢikliği için izin verilmemesi durumunda, talepte 

bulunan haksız yere üreme yeteneğini kaybetmiĢ olur. Kanımızca, bu Ģart 

cinsiyet değiĢikliği süreci içerisinde izin aĢamasında değil; verilen izne bağlı 

olarak amaç ve tıbbî yöntemle uygun bir cinsiyet değiĢtirme ameliyatı 

gerçekleĢtirildiğinin doğrulanması için alınacak resmî sağlık kurulu raporu 

içinde aranmalıdır. 

Mahkemeden ameliyat öncesinde alınacak iznin geçerlilik süresinin ne 

olacağı sorunu TMK. m. 40‟ta düzenlenmemiĢtir. Mahkeme kararından ne 

kadar süre sonra cinsiyet değiĢtirme ameliyatının yapılacağı sorunu, cinsiyet 

değiĢikliğinin transseksüel kiĢinin ruh sağlığı açısından zorunlu olması Ģartının 

ortadan kalkması halinde doğacak sakıncalar bakımından önemlidir. 

Mevcut kanunî düzenleme çerçevesinde yaĢanacak bir diğer sorun da 

kiĢinin mahkemeden izin almadan cinsiyet değiĢikliği ameliyatını geçirmiĢ 

olması durumudur
58

. Mahkeme, TMK. m. 40/2 hükmüne göre, nüfus sicilinde 

gerekli düzeltmenin yapılmasına karar vermek için, önceden mahkemece 

cinsiyet değiĢikliği ameliyatına verilmiĢ izni arayacak ve bu izin alınmadığı için 

de açılmıĢ olan tashih davasını reddedecektir. Avrupa Ġnsan Hakları 

Mahkemesi, izin alınmaksızın gerçekleĢtirilen cinsiyet değiĢikliği ameliyatına 

dayanarak açılan nüfus sicilinin tashihi davalarını reddeden ülkelerin 

uygulamalarını, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi m. 8‟e aykırı bulmaktadır. 

Gerçekten de, Yüksek Mahkeme tarafından 2002 yılında verilen Christine 

Goodwin v. The United Kingdom kararında, özel hayatın korunması açısından 

devletlerin pozitif yükümlülükleriyle ilgili geliĢmelere değindikten ve genel 

kamu yararı ile bireylerin menfaatleri arasında gözetilmesi gereken menfaatler 

dengesini hatırlattıktan sonra, “bugünün koĢullarında” baĢvurucunun cinsiyet 

                                                
58  OĞUZMAN, M.K/ SELĠÇĠ, Ö./ ÖZDEMĠR-OKTAY, S., “KiĢiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel KiĢiler)”, 

Ġstanbul, 8. Bası, 2005, s. 132. 
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değiĢikliğinin hukuken tanınmasıyla rekabete giren hiçbir önemli kamu 

yararının olmaması sebebiyle, özel hayatın ve ailenin korunması hakkının ihlâl 

edildiğini tespit etmiĢtir
59

. 

VI. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNİN HÜKÜM ve SONUÇLARI 

A. KİŞİLER HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI 

1) BEKLENEN VE KAZANILMIŞ HAKLAR AÇISINDAN SONUÇLARI 

Cinsiyet değiĢtirmenin etkisi ileriye dönük, yani ex nunctur
60

. Dolayısıyla 

beklenen haklar bakımından cinsiyet değiĢtiren kimse, yeni cinsiyeti için 

öngörülen statüye tâbi olacaktır. Özellikle sosyal güvenlik alanında kadın ve 

erkek cinsiyetine sahip oluĢa göre farklı hükümler öngörülmüĢtür. DanıĢtay 

1993 yılında “yetim aylığı” hususunda vermiĢ olduğu bir kararında
61

 cinsiyet 

değiĢtirmiĢ olan bir kadının Türkiye‟ deki diğer her kadın ile aynı haklara sahip 

olduğunu vurgulamıĢtır
62

. KazanılmıĢ haklar bakımından ise beklenen haklar 

bakımından söylenenler söz konusu olmaz
63

. 

 

2) İSİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Ġsim, kiĢileri birbirinden ayırarak tanıtmaya, onları bireyselleĢtirmeye 

yarayan bir araçtır
64

. KiĢiler, nüfus kütüğüne kaydedilmiĢ bulunan isimlerini 

(önad ve soyadı) özel ve resmî iĢlemlerinde kullanmak mecburiyetindedirler. 

Bu sonuca, 2525 sayılı Soyadı Kanunu‟nun: “Her Türk öz adından başka 

soyadını da taşımaya mecburdur” hükmünü taĢıyan birinci maddesinden 

hareketle varılmaktadır. Gerçekten de, kiĢiler, nüfus memuruna yapılan beyanla 

kazanılan isimlerini ölünceye kadar değiĢtirmeden kullanmak zorundadırlar. 

KiĢilerin adlarını istedikleri anda ve sık sık değiĢtirmeleri, sosyal 

iliĢkilerdeki devamlılığı ve güveni sarsar
65

. Bu sebeple hukukumuzda ismin 

                                                
59  ATAMER, ”Sözlü Bildiri”. 
60  GÜVEN, s. 67. 
61  DanıĢtay 10. Dairesi, 27.12.1993, Esas: 1992/4706, Karar: 1993/5536, DD., S. 89. 
62  ATAMER, ”Sözlü Bildiri”. 
63  GÜVEN, s. 67. 
64  AKĠPEK/ AKINTÜRK, s. 449. 
65  AKĠPEK/ AKINTÜRK, s. 449. 
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değiĢtirilmemesi ilkesi benimsenmiĢtir. Ancak, kiĢilerin gülünç, çirkin ve 

kiĢilikleri hakkında üçüncü kiĢileri yanıltabilecek nitelikteki isimleri taĢımaları 

hem bu isimleri taĢıyan kiĢilerin hem de bu kiĢilerle iliĢki içine giren üçüncü 

kiĢilerin menfaatlerine uygun düĢmemektedir. ĠĢte bu sebeple, TMK. m. 

27/1‟de: “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden 

istenebilir” hükmü ile “haklı sebep”lerin varlığı halinde bir kimsenin adını 

değiĢtirmesine imkân tanınmıĢtır. Haklı sebep kavramının isim değiĢtirilmesi 

için oluĢup oluĢmadığını hâkim takdir edecektir
66

. Hâkim, haklı sebebin 

varlığını özellikle ismin değiĢtirilmesini isteyen kimsenin kiĢisel, ekonomik ve 

ailevî menfaatlerini göz önünde tutarak takdir eder
67

. 

Türk hukukunda cinsiyet değiĢikliği sonucunda isim değiĢikliği 

düzenlenmemiĢtir. Ancak uygulamada talep söz konusu olduğunda TMK. m. 27 

(TKM. m. 26)‟ye dayanılarak davacının dıĢ görünüĢü “haklı bir sebep” kabul 

edilerek isim değiĢikliği talepleri kabul edilmektedir
68

. Eğer davacı hem erkek 

hem de kadın için kullanılan isimleri (Deniz, Derya, Eren, Evren, Fikret, Ġsmet, 

Umut, Yağmur, Yüksel gibi) taĢıyorsa ve diğer Ģartlar da oluĢursa mahkeme 

isim değiĢikliğini yersiz bulabilir. 

Bazı yazarlar üçüncü kiĢilerin yanılmalarını önlemek amacıyla kiĢinin 

isim değiĢikliği isteminin zorunlu olarak kabulü gerektiği görüĢündedirler
69

. 

Ancak isim, kiĢi Ģahsiyetinin bir parçasıdır. Ġsim, kiĢinin kendi iradesi dıĢında 

değiĢtirilememelidir. Aksi halde çocukların nüfus kaydında bu kaydı 

gerçekleĢtirenlere de üçüncü kiĢileri yanıltmama yükümlülüğü yüklenir ki, 

NHK. m. 15 (Mülga NK. m. 16) böyle bir hüküm içermemektedir. 

B. AİLE HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI 

Cinsiyet değiĢtirmek isteyen transseksüel kimse, evli olabilir. Cinsiyet 

değiĢtirmek için TMK. m. 40‟ta aranan Ģartlardan birisi “evli olmama”dır. Bu 

sebeple evli bir transseksüel cinsiyet değiĢtirebilmek için öncelikle evliliğini 

sona erdirmelidir. Evlilik boĢanma ile sona erer ve boĢanma, taraflar için Ģahsî 

ve malî sonuçlar doğurur. Cinsiyet değiĢtirmek isteyen kimsenin, evli olmasının 

yanı sıra bu evliliğinden bir de çocuk sahibi olması karĢılaĢılabilecek bir 

                                                
66  ÖZTAN, Bilge: “Medenî Hukuk’ un Temel Kavramları”, 15. Bası, Ankara 2004, s. 281-282. 
67  AKĠPEK/ AKINTÜRK, s. 450. 
68  GÜLMÜġ, s. 82. 
69  WILL/ ÖZTAN, s. 251. 
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durumdur. BoĢanma kararının çocuk yönünden de birtakım sonuçları söz 

konusudur. 

1) EŞLER YÖNÜNDEN 

a) KİŞİSEL SONUÇLAR 

Bu baĢlık altında özellik arz ettiği düĢünülen cinsiyet değiĢtiren kiĢinin 

soyadı konusu ele alınacaktır. 

BoĢanma kararının verilmesiyle, eĢler boĢanmıĢ kimseler statüsüne 

girerler. Bu durum, özellikle kadının soyadı üzerinde etkisini gösterir (TMK. m. 

173). Bu etki kadının soyadının değiĢmesi yönünde olmaktadır
70

. 

Erkekten kadına cinsiyet değiĢikliği durumunda kiĢi boĢanmadan sonra 

da aynı soyadını kullanmaya devam edeceği için bu kimseler açısından herhangi 

bir sorun bulunmamaktadır. Ancak, kadından erkeğe cinsiyet değiĢikliği 

durumunda, evlilik birliği sona ermeden önce kadın olan ve fakat daha sonra 

cinsiyet değiĢtirerek kadın olan kimseye, Türk Medenî Kanunu‟nun kadının 

soyadına iliĢkin hükümleri uygulanmalıdır. TMK. m. 173/1: “Boşanma halinde 

kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki 

soyadını yeniden alır…”. TMK. m. 173/1‟e göre boĢanma kararının 

kesinleĢmesiyle birlikte kadının, kocasının soyadını taĢımak hakkı ve 

yükümlülüğü sona erer. BoĢanan kadın, kanundan dolayı evlenmeden önceki 

soyadını alır. Dolayısıyla cinsiyet değiĢtireceği gerekçesi ile evlilik birliğini 

sona erdiren cinsiyet değiĢtirecek olan kadın, kanundan dolayı evlenmeden 

önceki soyadını alır. Ancak TMK. m. 173/2, kadına boĢandığı kocasının 

soyadını taĢımasına izin verilmesini talep etmek hakkını tanımıĢtır. Hâkimin 

buna izin vermesi için Ģu hususların varlığı aranır
71

: 

 Kadının, kocasının soyadını taĢımaya devam etmesinde, iĢ veya meslek hayatı 

yönünden menfaati olmalıdır. 

 Kadının, kocasının soyadını taĢımaya devam etmesi, kocaya zarar 

vermemelidir. 

 Kadın, kocasının soyadını taĢımak istediğine iliĢkin olarak bir talepte 

bulunmalıdır. 

                                                
70  ÖZTAN, Bilge: “Aile Hukuku”, 5. Bası, Ankara 2004, s. 459. 
71  ÖZTAN, “Aile Hukuku”, s. 459-460. 
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Yukarıda sayılan Ģartları sağlayan cinsiyet değiĢtirecek olan kadına, 

boĢandığı kocasının soyadını taĢıması hususunda hâkimin izin vermesi 

mümkündür. 

b) MAMELEKÎ SONUÇLAR 

BoĢanmada talep üzerine hâkim, Ģartları varsa tazminata (TMK. m. 174) 

ve yoksulluk nafakasına (TMK. m. 175) hükmeder. 

aa) MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNAT TALEBİ 

TMK. m. 174‟te maddî ve manevî tazminat talebi düzenlenmiĢtir. TMK. 

m. 174/1‟de malvarlığında ortaya çıkan zarar, 174/2‟de ise kiĢilik haklarının 

ihlâli durumu düzenlenmiĢtir.  

Maddî tazminat talebi için, tazminat talep edecek tarafın bir boĢanma 

sebebiyle mevcut ve beklenen bir menfaatinin ihlâl edilmiĢ olması ve diğer eĢe 

göre kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekecektir. 

TMK. m. 174/1‟de tazminata hak kazanan tarafın “kusursuz veya daha az 

kusurlu taraf” olduğu ve bu kiĢinin kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat 

talep edebileceği hükme bağlanmıĢtır. Ancak maddî tazminatın talep 

edilmesinde sadece eĢlerin kusurları arasındaki bir kıyaslamadan hareket etmek 

isabetli olmaz. Maddî tazminat talep edecek olan eĢin kusurunun da hafif olup 

olmadığı dikkate alınmalıdır. EĢ tamamen kusursuz veya kusuru hafif ise, hafif 

kusur, kusursuz olma gibi kabul edilmeli ve bu eĢ maddî tazminat talebinde 

bulunabilmelidir. Tazminat talep eden eĢin kusuru, diğer eĢin kusuruna kıyasla 

daha az da olsa, eğer eĢin kusuru ağır kusur ise, boĢanmada illî olmayan ağır 

kusur maddî tazminatın indirilmesine sebep olur. Buna karĢılık, boĢanmada illî 

olan ağır kusur, maddî tazminat talebini tamamen ortadan kaldırır. Maddî 

tazminat davası, ancak tazminat talep edilecek eĢ kusurlu ise açılabilir. 

BoĢanmada eĢin kusurlu olmaması halinde açılan bir boĢanma davasında maddî 

tazminat istenemez
72

. 

Manevî tazminat talebi için, tazminat talep edecek tarafın boĢanma 

sebebiyle ortaya çıkan durumlar sonunda kiĢilik haklarının saldırıya uğramıĢ 
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olması Ģarttır. TMK. m. 174/2‟de “kusur” unsurundan bahsedilmemiĢse de 2. 

fıkrada aranan Ģartlar 1. fıkrada olduğu gibidir
73

. 

Cinsiyet değiĢikliğinin tıbbî bir zorunluluk olmasından dolayı ve cinsiyet 

değiĢtireceği için evlilik birliğinin sona erdirilmesinden, transseksüel eĢ, 

kusurlu kabul edilemez. Dolayısıyla diğer eĢ, cinsiyet değiĢtiren eĢten bu 

gerekçeyle maddî ve manevî tazminat isteyemez. 

bb) YOKSULLUK NAFAKASI 

“Yoksulluk” kavramı, kanunkoyucu tarafından tanımlanmamıĢtır. Bunla 

beraber, yoksulluk, kiĢinin kendi malvarlığı, geliri veya çalıĢması ile kendi 

ihtiyaçlarını karĢılayamaması halidir
74

 Ģeklinde tanımlanabilir. 

TMK. m. 175‟te düzenlenen “yoksulluk nafakası” ile boĢanma sebebiyle 

yoksulluğa düĢen eĢe, malî durumu iyi olan eĢ tarafından yardım edilmesi 

hususu hükme bağlanmıĢtır. Yoksulluk nafakası talep edebilmek için, yoksulluk 

nafakası isteyen eĢ boĢanma sonucu yoksulluğa düĢecek olmalı, bu eĢin kusuru 

nafaka talep edilecek eĢin kusurundan daha ağır olmamalı, istenen nafaka 

miktarı, diğer eĢin malî gücü oranında olmalıdır. TMK. m. 175/2 hükmüne göre 

nafaka ödeyecek olanın kusurlu olmasına gerek yoktur. Aynı hükme göre, 

nafaka ödeyecek olan, boĢanmada kusursuz olsa da, Ģartlar gerçekleĢmiĢse, 

nafaka ödemekle yükümlüdür
75

. 

Cinsiyet değiĢtireceği için evlilik birliğini sona erdiren eĢ, TMK. m. 

175/1‟de aranan Ģartlar gerçekleĢmiĢse ve TMK. m. 175/2‟ye göre “kusur” Ģartı 

aranmayacağı için kusursuz olmasına rağmen yoksulluk nafakası ödemekle 

yükümlü olur. 

TMK. m. 176 hangi hallerde nafakanın tamamen kesileceğini 

düzenlemiĢtir. Nafaka alacaklısının ölümü ve yoksulluk nafakası alan boĢanmıĢ 

eĢin yeniden evlenmesi durumlarında nafaka kendiliğinden sona erer; yoksulluk 

nafakası alan boĢanmıĢ eĢin haysiyetsiz hayat sürmesi, nafaka alan boĢanmıĢ 

eĢin bir evlenme akdi olmadan bir baĢkasıyla fiilen karı koca gibi yaĢaması ile 

yoksulluğun kalkması hallerinde yoksulluk nafakası mahkeme kararıyla sona 

erer. 
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TMK. m. 176‟daki Ģartlar Ģahsında gerçekleĢen yoksulluk nafakası alan 

cinsiyet değiĢtirmiĢ olan kimse artık nafaka alacaklısı olamaz. Nafaka ödeyen 

cinsiyet değiĢtirmiĢ kimsenin boĢandığı eĢinin Ģahsında nafakayı sona erdiren 

durumlardan birinin gerçekleĢmesi hallerinde, artık cinsiyet değiĢtiren kimse 

nafaka borçlusu olmaz. 

2) ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN 

a) VELÂYET HAKKI 

TMK. m. 182/1, hakimin boĢanma kararı verirken çocuğun velâyet 

hakkını da karara bağlamasını öngörmüĢtür. TMK. m. 182/2‟nin açık ifadesine 

göre, hâkim velâyet hakkını ana babadan birine bırakacaktır. Hâkim, 

boĢanmada, velâyetin ana babadan hangisine bırakılacağına veya her ikisinden 

alınıp, vasi atanması gerektiğine, tüm delilleri değerlendirerek hak ve nesafet 

kurallarına ve fakat öncelikle “çocuğun yararı”nı göz önüne alarak karar verir
76

. 

Hâkim, durum gerektiriyorsa, velâyet hakkını her iki eĢten alıp, çocuğa vasi de 

atayabilir. 

Velâyet hakkının verilmesinde ananın veya babanın öncelik hakkı 

olmadığı gibi cinsiyet değiĢtiren eĢ ile diğer eĢ arasında da öncelik-sonralık 

iliĢkisi kurulamaz. Cinsiyet değiĢtiren ile diğer insanlar eĢittir. Eğer cinsiyet 

değiĢtiren transseksüel istikrarlı bir hayat sürüyor, çocuğa itina gösteriyor, 

bakımını ve eğitimini doğrudan yükleniyor, çocukla çok iyi anlaĢıyor, oturduğu 

yer ve çevre çocuğun geliĢimine uygun ve çocuğun da cinsiyet değiĢtirenin 

yanında kalma yönünde arzusu varsa, çocuğun velâyet hakkı bu kiĢiye 

bırakılmalıdır. Bu sayede “çocuğun yararı” Ģartı da sağlanmıĢ olur. 

Velâyetin tevdiinde, eĢlerin boĢanmada, kusurlu olup olmamaları göz 

önünde tutulmaz
77

. Cinsiyet değiĢtirileceği için evlilik birliğinin sona 

erdirilmesi halinde yukarıda da belirtildiği üzere, cinsiyet değiĢtirecek eĢe 

atfedilebilecek bir kusur oluĢmamaktadır; zaten cinsiyet değiĢtirecek eĢe, bu 

durum dıĢında atfı kabil bir kusur varsa bile bu velayet hakkının tayininde 

dikkate alınmamalıdır; çünkü kusurlu, kötü bir eĢ, çok iyi bir ana veya baba 

olabilir
78

. 
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b) ZİYARET HAKKI 

TMK. m. 182/2‟ye göre velâyet hakkı kendisine verilmeyen eĢin çocuk 

ile kiĢisel iliĢkisinin düzenlenmesinde, özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk 

bakımından “çocuğun yararı” göz önüne alınacak en önemli kriterdir. ĠliĢkinin 

kurulması, çocuk açısından sakıncalı ise, böyle bir iliĢkinin kurulması 

reddedilmelidir
79

. 

Çocuk ile velâyet hakkı kendisine verilmeyen, cinsiyet değiĢtiren eĢ 

arasındaki kiĢisel iliĢki düzenlenirken cinsiyet değiĢtiren kimseyi sırf cinsiyet 

değiĢtirdiği için çocuğunu görmekten mahrum etmek hak ve nesafetle 

bağdaĢmaz
80

. 

TMK. m. 183‟te, velâyet hakkının ana babadan birine verilmesinden 

sonra, değiĢen durumların söz konusu olması halinde velâyet hakkı ve çocukla 

kiĢisel iliĢki kurma konularında yeniden düzenlemeye gidilebileceği hükme 

bağlanmıĢtır. TMK. m. 183‟te değiĢen durumlara misaller verilmiĢtir. Bu sayma 

tâdâdîdir. Ana veya babanın baĢkasıyla evlenmesi, baĢka bir yere gitmesi veya 

ölmesi gibi, yeni olguların ortaya çıkması durumun değiĢmesine misal olarak 

verilmiĢtir. Velâyet hakkı kendisine bırakılan eĢin sonradan bir baĢkasıyla 

evlenmesi hususu, tek baĢına velâyeti kaldırma sebebi olamaz. Ancak, meselâ, 

çocuğa kötü muamele, üvey ana veya babanın ahlâka aykırı bir sanatla 

uğraĢması, çocuğun velâyetinin kaldırılması için haklı bir sebep teĢkil edebilir. 

Bunun aksi de düĢünülebilir, velâyete sahip eĢin bir baĢkasıyla evlenmesi 

halinde, çocuğun yeni kurulan aileye tam uyum sağlayacağı, üvey ana veya 

babası ile iyi iliĢkiler kuracağı düĢünülüyorsa, velâyet hakkı kendisine 

bırakılmayan ana veya baba ile çocuk arasındaki kiĢisel iliĢki yeniden 

düzenlenebilir, hatta gerekiyorsa kısıtlanabilir
81

. Bu varyasyonların tamamının 

velâyet hakkı kendisine bırakılan veya velâyet hakkı kendisine bırakılmayıp 

çocukla kiĢisel iliĢkisi düzenlenen cinsiyet değiĢtiren ana veya baba için de 

geçerli olacağı kuĢkusuzdur. Bu iliĢkilerin yeniden düzenlenmesinde en önemli 

ölçüt yine çocuğun yararı olmalıdır. 

SONUÇ 
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Cinsiyet değiĢtirme isteğinde bulunma, ruhî bir hastalıktır. Birçok kiĢi bu 

sebepten dolayı cinsiyet değiĢikliği Ģeklindeki cerrahî müdahaleye karĢı 

çıkmaktadır. Ancak tıbbî müdahale, kiĢilerin yalnız bedenî ve fizikî hastalıkları 

ile ilgilenmemektedir. Ruhî hastalıkların teĢhis ve tedavisi de tıbbî müdahale 

kapsamındadır. Tıbbî müdahale en basit teĢhis ve tedavi yönteminden 

baĢlayarak en ağır cerrahî müdahaleye kadar uzanabilecek bir süreçtir. Cinsiyet 

değiĢtirmek isteyen kiĢiye öncelikle psikiyatrik ve hormonal tedavi uygulanır; 

ancak bu tedavi yöntemleri ile baĢarıya ulaĢılamazsa, kanunda belirtilen yollar 

izlenmek sureti ile cinsiyet değiĢikliği ameliyatı kaçınılmaz bir tedavi yöntemi 

olur. 

Türk hukukunda cinsiyet değiĢikliği iki defa kanunkoyucu tarafından 

düzenlenmiĢtir. Bunlardan ilk düzenleme 3444 sayılı Kanun ile 29 uncu 

maddeye eklenen fıkra ile gerçekleĢmiĢtir. Kanunkoyucu, Yargıtay içtihadı 

doğrultusunda ilk derece mahkemelerinin, cinsiyet değiĢtirmek isteyenlerin 

taleplerini reddetmesi sebebiyle, talepte bulunan transseksüellerin düĢtüğü 

mağduriyeti gidermek istemiĢtir. Ancak yaptığı iki cümlelik düzenleme ile 

hukuka aykırılıklara adeta imkân hazırlamıĢtır. Uygulamadaki sorunları gören 

kanunkoyucu Medenî Kanun‟un tümüyle değiĢtirilmesi sürecinde cinsiyet 

değiĢikliği konusunu tekrar gündemine almıĢ ve 4721 sayılı Türk Medenî 

Kanunu‟nun 40 ıncı maddesinde cinsiyet değiĢikliğini yeniden düzenlemiĢtir. 

Kanunkoyucu önceki düzenleme hakkındaki eleĢtirileri de dikkate almıĢ, 

eksiklerini görmüĢ ve bunları gidermeye çalıĢmıĢtır; fakat ne kadar baĢarılı 

olduğu hâlâ Ģüphe götürmektedir. Cinsiyet değiĢikliği gibi spesifik bir alanı, 

genel kanun içerisinde bir madde ile düzenlemek yerine diğer birçok ülkede 

olduğu gibi özel bir kanun ile, konunun hüküm ve sonuçlarını ayrıntılı bir 

Ģekilde düzenlemek, sorunların çözümünde yerinde ve istikrarlı kararların 

alınmasını sağlayacak ve ayrıca kanunkoyucunun bu soruna duyduğu 

hassasiyeti göstermesi açısından da yerinde olacaktı. 

KAYNAKÇA 

AKĠPEK, Jale G./ AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku (BaĢlangıç 

Hükümleri KiĢiler Hukuku), C. 1, Ġstanbul, 5. Bası, 2004. 



Murat KAYA 880 

ATAMER, YeĢim: EĢcinsellere Yönelik Ayrımcılık ve ġiddet Sempozyumu V. 

Oturum / Travesti ve Transseksüellerin Sorunları-Sözlü Bildiri-, Bilgi 

Üniversitesi, 2003. 

BERGHAN, Selin: Lubunya: Ataerkilliğin Yeniden Üretilmesi ve 

DönüĢtürülmesinde Transseksüel Kimlik ve Beden, (Hacettepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi), Ankara, 2004. 

ÇAKMUT, Özlem (Yenerer): Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku 

Açısından Ġncelenmesi, Ġstanbul, 2003. 

GÜLMÜġ, Ömer: Cinsiyet DeğiĢikliği Ameliyatlarındaki Hukuki Sorunlar, 

Ġstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2002. 

GÜVEN, Kudret: Cinsiyet DeğiĢikliği ve Hukuki Sonuçları, GÜHFD. C. 1 

(1997), S.1. 

HACIÖMEROĞLU, Salih: Doğacak Çocuğun Cinsiyetine Müdahale (Hukuki 

Mütâlaâ), S. 9230/6629, 1994. 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Necip: Türk Hukukunda Transseksüeller Nüfus 

Kütüğündeki Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Ġçin Dava Açabilir mi? (Fransız, 

Alman, Ġsviçre ve Ġsveç Hukukları ile Mukayeseli, Ġstanbul, 1986. 

OĞUZMAN, M.K/ SELĠÇĠ, Ö./ ÖZDEMĠR-OKTAY, S.: KiĢiler Hukuku 

(Gerçek ve Tüzel KiĢiler), Ġstanbul, 8. Bası, 2005. 

ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Ankara, 5. Baskı, 2004. 

ÖZTAN, Bilge: Medenî Hukuk‟ un Temel Kavramları, Ankara, 15. Baskı, 

2004. 

ÖZTÜREL, Adnan: Transseksüalizm ile Hermafrodizmde Yasasal, Tıpsal ve 

Adli Tıp Problemleri (KadınlaĢan Erkekler, ErkekleĢen Kadınlar, Ġki Cinsliler), 

AHFD. C.  38 (1981), S. 1-4. 

SONGAR, Ayhan: Psikiyatri Modern Psikobiyoloji ve Ruh Hastalıkları, 

Ġstanbul, 1971. 

SÜZEK, Sarper: ĠĢ Hukuku, Ġstanbul, 3. Baskı, 2006. 



Türk Hukukunda Cinsiyet DeğiĢikliği ve Hukukî Sonuçları 089 

WILL, M.R./ ÖZTAN Bilge: Hukukun Sebebiyet Verdiği Bir Acı-Transseksüellerin 

Hukuki Durumu-, AHFD., C. 43 (1993), S. 1-4. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başak ÜNAL 

AVRUPA PARLAMENTOSU 

Danışman - Doç. Dr. Sanem BAYKAL 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

AVRUPA PARLAMENTOSU 

The European Parliament 

 

Başak ÜNAL* 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Parlamentosunun yetkilerini ve yapısını 

tahlil etmek suretiyle bu kurumun Avrupa Birliğinin demokrasi açığının 

giderilmesindeki rolünü ortaya koymaktır. Bu bağlamda, öncelikle Avrupa 

Parlamentosunun yapısı ve işleyişi ele alınmaktadır. Ardından, Avrupa 

Parlamentosunun yasama, danışma, bütçe ve diğer Avrupa Birliği kurumları 

üzerindeki siyasi denetim yetkileri incelenmektedir. Üçüncü olarak, 

Parlamentonun diğer Avrupa Birliği kurumları ile ilişkileri ortaya konmaktadır. 

Son olarak ise Avrupa bütünleşmesinin demokrasi açığı sorunu açıklanarak, 

Parlamentonun yetkilerinin artışının bu açığın kapatılmasındaki rolü 

vurgulanmaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliği Anayasal Antlaşması ve 13 

Aralık 2007 tarihli Reform Antlaşması incelenerek, Avrupa Parlamentosunun 

yetkilerinin artışı bakımından getirdikleri değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler 

Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Parlamentosu, 

Demokrasi Açığı 

ABSTRACT 

This study aims at providing an analysis of the powers and structure of the 

European Parliament with a view to explain its role in the remedying of the 
democratic deficit of the European Union. In that context, first, the structure 

and functioning of the European Parliament are analysed. Secondly, the 

legislative, consultative, and budgetary powers of the Parliament are examined 
together with its democratic control functions vis-a-vis the other EU 

institutions. Thirdly, the relationship of the European Parliament with other EU 

institutions are dealt with. Lastly, the democratic deficit problem of the 

                                                
* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Doç. Dr. Sanem BAYKAL. 
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European integration is explained and examined in order to underline the 
significance of the increase in the Parliament’s powers to remedy the 

democratic deficit. The Constitutional Treaty of the European Union and the 

Reform Treaty of 13 December 2007 are anaylsed in that context to evaluate 
their contribution as regards the powers of the European Parliament. 

Keywords 

European Union, European Union Law, European Parliament, 

Democratic Deficit. 
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I- AVRUPA PARLAMENTOSU 

Avrupa Parlamentosu Avrupa bütünleşmesi içinde Avrupa halklarının 

demokratik çıkarlarının temsilcisi olan asli yapısal nitelikte bir kurumdur. 

Avrupa bütünleşmesi içinde üye devlet halklarının demokratik ya da siyasi 

menfaatlerinin vücut bulduğu organ olan Parlamento’nun Avrupa 

bütünleşmesinin ve üye devletlerin çıkarlarının korunması genel hedefi 

karşısında bir denge unsuru olması Avrupa bütünleşmesinin geleceği, halkın 

destek, ilgi ve katılımını sağlamak yönünden önem arz eder. Avrupa 

Parlamentosu’nun incelenmesinde dikkate değer noktalar; her ne kadar, kurucu 

antlaşmalarda getirilen temel düzenlemeler, tadil antlaşmaları ve ATAD 

kararları ile zamanla değişse dahi teşkilat, yapılanma ve yetkiler bağlamında 

Avrupa Parlamentosunun tam olarak ulus devletlerin parlamenter demokrasileri 

bünyesindeki parlamentolara benzememesi ve bu kendine özgü yapının üye 

devlet halklarıyla Topluluk arasında kurulması öngörülen aidiyet bağının 

güçlenmesine tam olarak hizmet edememesidir. Bu durum, Avrupa halklarının 

kendilerini Avrupa bütünleşmesine ve Topluluk hukukuna uzak hissetmelerini 

beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, Avrupa Parlamentosunu 

öncelikle genel yapısı, teşkilatı, sahip olduğu yetkiler bakımından ve son 

gelişmelere paralel olarak demokrasi açığı ve çözüm arayışlarından bahsederek 

ele almaya çalışacağız. 

A- AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN YAPISI ve ĠġLEYĠġĠ 

Avrupa bütünleşmesi içinde Parlamento; 18 Nisan 1951 tarihli 

Paris Antlaşmasıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulurken 

denetim yetkilerine sahip bir “Ortak Meclis”, ve son olarak 1962’de 

“Avrupa Parlamentosu” olarak adlandırılmaya başlandı. Resmi anlamda 

bu isme sahip olması ise 1986 tarihli Avrupa Tek Senedine 

dayanmaktadır. Parlamento’nun; Ortak Meclis, Avrupa Parlamentosu 

gibi farklı isimler alması yetkilerinde zaman içinde olan genişleme ve 

değişmenin de bir göstergesi olup Topluluğun yasama sürecinde etkili 

diğer iki organı olan Komisyon ve Konsey önündeki pozisyonunu 

belirlemesi ve Avrupa halklarının kendilerini Topluluk ile 

özdeşleştirmelerinde de etkili olan bir değişimdir.  
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1979 Öncesi ve Sonrasında Avrupa Parlamentosu 

1979 öncesinde AP üyeleri her üye devletin parlamentosunun belirlediği 

usule göre ulusal parlamentoların üyeleri arasından belirlenmekteydi. Ulusal 

parlamentoda görevli parlamenterler Avrupa Parlamentosu’nda da görevli iken 

her üye devlet kendi ulusal seçim sistemini uyguladığı içindir ki bir uzlaşma söz 

konusu olamıyordu. Tekinalp’in de belirttiği gibi burada bir seçimden ziyade 

tayin söz konusu olmaktaydı.
1
 Halkların demokratik çıkarlarının temsilcisi 

olması ve meşruiyet tabanını genişletmek bağlamında Konsey’in 20 Eylül 1976 

yılında imzaladığı senet sonucu 1979’da Avrupa Parlamentosu için ilk tek 

dereceli doğrudan genel seçimler yapılmıştır. Başlangıçta sadece danışma ve 

kontrol yetkisine sahip olan ve üye devletlerce temsilci gönderilmek suretiyle 

oluşturulan bir Parlamento yerine doğrudan seçilen bir Parlamento kuşkusuz ki 

daha güçlü nitelikte olacaktır. 

Kurumsal yapı içinde doğrudan o görev için yapılan seçimle görev başına 

gelen yegâne organ olan Parlamento; 1979 yılından beri 5 yılda bir yapılan 

doğrudan, tek dereceli ve genel seçimlerle göreve gelerek tüm siyasi eğilimleri, 

doğrudan seçilen üyeler tarafından ve ulusal parlamentolardan bağımsız olarak 

temsil eder. Parlamento’nun üye devlet başına düşen milletvekili sayısı dikkate 

alındığında; üye devletlerin nüfuslarıyla sandalye sayıları arasındaki oranın 

hesaplanmasında, az nüfuslu ve çok nüfuslu üye devletlere düşen sandalye 

sayısı arasında bir dengenin korunması ve Parlamento’daki milletvekili 

sayısının belirli bir sayıyla sınırlı tutulması hususları dikkate alınmıştır.
2
 AKÇT 

döneminde 142 üye ile kurulan Parlamento’da; üye sayısındaki olağanüstü artış 

nedeniyle işlevsiz ve hantal bir yapının oluşmasını engellemek amacıyla 

Amsterdam Antlaşması’yla 700 olarak sınırlanan üye sayısı, Nice Antlaşması 

ile 732 sayısına ulaşmıştır. Reform Antlaşması olan Lizbon Antlaşması ile 

Başkan da dâhil 751 olacak olan üye sayısı çerçevesinde AB’nin genişlemesine 

paralel olarak üye devletlerin sandalye sayısında azalma gerçekleşmiştir. Her bir 

sandalyeye düşen seçmen sayısı ülkeden ülkeye değişmekte, özellikle çok 

nüfuslu devletler nüfuslarına oranla daha az temsil edilmektedir. Ancak 

                                                
1 G. Tekinalp/ Ü.Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 1997, s. 150-151. 
2  E.Tezcan, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Ankara, 

2005, s. 13. 
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kurumun işleyişini işlevsel kılmak için de bir sınır koyma gerekliliği doğmuştur. 

Az nüfuslu üye devletlerin temsilci sayısını azaltmak ise halkların siyasi 

görüşlerinin temsilcisi niteliğindeki Parlamento’nun bu yapısını zedeleyebilir. 

Önemli olan dengeli temsili oluşturabilmektir.
3
     

Seçimler bağlamında ideal olan tek tip seçim sistemi iken bu yeknesaklığı 

sağlamanın zorluğu nedeniyle her üye devletin ulusal seçim sistemini 

Parlamento üye seçiminde uygulaması söz konusu olmuştur (AT Antlaşması 

138/3).  Parlamento seçimlerinde tüm üye devletlerde uygulanacak tek tip seçim 

sistemi hakkında öneri hazırlama yetkisi Parlamento’ya verilirken, Amsterdam 

Antlaşması sonucu mutlaka tek tip seçim sistemi yaratma fikrinden vazgeçilerek 

ortak ilkelere uygun bir seçimin yapılmasına olanak sağlayan sistemin hayata 

geçirilmesi hedefi kabul edilmiştir.  

Parlamentodaki siyasi gruplar: Parlamento, Ocak 2008 tarihi itibariyle 

bünyesinde 7 siyasi grup ve bağımsız Parlamento üyelerini bulundurmaktadır. 

Toplam üye sayısı 785’e yükselen Parlamento’da bir siyasi grup oluşturmak 

için 6 ayrı üye ülkeden en az 20 parlamenterin bir araya gelmesi gerekir.  

Maastricht Antlaşması’yla ATA’na eklenen 191. maddede siyasi partilerin 

Birlik içinde bütünleşme faktörü olarak önemli oldukları vurgulanmış ve 

Avrupa bilinci oluşumuna ve Birlik yurttaşlarının siyasi tercihlerini ifade 

etmelerine katkıda bulundukları ifade edilmiştir.
4
 Parlamento içinde oturuş 

düzeni üye devletlere değil, siyasi görüşlere yani gruplara göredir. Ciddi bir 

parti disiplini olmadığı gibi parti grup kararlarından sapan milletvekillerine 

ihraç gibi ciddi yaptırım ve uygulamalar da söz konusu değildir. 

Ulusal siyasi partilerin, bu siyasi grupları belirlemede etkin olması, seçim 

kampanyalarını yönlendirmeleri Parlamento’nun meşruiyetini sarstığı gibi bir 

demokrasi açığı oluşumunu beslemekte ve Parlamento seçimlerine katılım 

oranlarını da beraberinde olumsuz etkileyen faktörlerden biri olmaktadır. 

Parlamentodaki yönetim: Parlamento kendi Başkan ve Başkanlık 

Divanını seçer. Başkanlar Konferansı Parlamento gündemini, çalışma 

programını, Komitelerin sayı ve yetkilerini belirler. 2007 yılındaki başkanlık 

                                                
3  H.Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi, Ankara, 2007, s. 153- 154. 
4  Tezcan, s. 15. 
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seçimi ile Alman Hıristiyan Demokrat Hans- Gert Poettering 2009 yılındaki 

Parlamento seçimlerine kadar başkan seçilmiştir.
5
 

Parlamento’da değerlendirilecek konular öncelikle Daimi Komitelerce 

dikkate alınır; 785 milletvekili 23 Komite’ye taksim edilir. Bir konuyu 

araştırmak için Geçici Komiteler kurulabileceği gibi, Topluluk hukukuna 

aykırılıklar veya kötü yönetim iddiaları için Soruşturma Komiteleri de 

oluşturulabilir. Karma Parlamenterler Komiteleri ise üçüncü ülkelerle AB 

arasındaki ilişkileri ele alır.
6
 

Parlamento kurum olarak yeknesak biçimde tek merkezden yönetilmeyip 

ayın belirli haftalarına dağılmak üzere Komiteler ve Siyasi Gruplar, Genel 

Kurul ve Sekreterya olarak sırasıyla Brüksel, Strasburg ve Lüksemburg’da 

faaliyet göstermektedir. 

ÇalıĢma sistemi: Parlamento’ya gelen bir konu unsurlarına göre tasnif 

edilmiş Komiteler’den ilgili Komite’ye ve o Komite tarafından rapor 

hazırlaması için raportöre gönderilir. Rapor Komite’de tartışıldıktan sonra 

Genel Kurul’da son biçimini alıp Avrupa Parlamentosu’nun görüşü olarak 

resmiyet kazanır. Parlamento Avrupa bütünleşmesi içinde toplantı ve 

çalışmaları halka açık olan tek kurum olup, tartışma, görüş ve kararları, AB 

Resmi gazetesinde yayınlanmaktadır.  

Avrupa Parlamentosu aynı zamanda demokratik tartışma platformu 

olarak siyasi sorunların halka açık olarak tartışılıp siyasi görüşlerin belirlendiği 

bir organdır. Tartışmalar sonunda çoğu durumda bağlayıcı karar verilmese dahi 

Komisyon ve Konsey üzerinde Parlamento bu yolla ciddi bir siyasi ve ahlaki 

baskı kurabilecektir. Bunun yanında Arsava’nın belirttiği gibi Topluluk içinde 

kamu vicdanını temsil ettiği düşünülen Parlamento her konuyu yakınen takip 

edebilme imkanına sahip olduğu gibi güncel konular siyasi gruplar yoluyla 

Genel Kurul önüne de gelebilmektedir.
7
 

 

                                                
5  D. Senemoğlu, “Avrupa Birliğinin Kurumları”, Çağrı Erhan, Ayşe Burça Kızılırmak, Ceran Arslan 

Olcay (ed.), Avrupa Birliği- Temel Konular, İmaj Yayınları, Ankara, 2007, s. 57. 
6  Tezcan, s.17- 18. 
7  F.Arsava, “Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Süreci”, AB El Kitabı, TCMB 

Yayınları, Ankara, 1995, s. 62. 
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B- AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN YETKĠLERĠ 

1-YASAMAYA DAĠR YETKĠLER 

Avrupa Parlamentosu’nun yasamaya dair yetkileri kurucu antlaşmalarla 

teminat altına alınmış olup bu yetkiler temel olarak ATA m. 192’de yer 

almaktadır. Esasen Parlamentonun yasama sürecini başlatma, sona erdirme, 

nihai karar yetkisi söz konusu değildir. Ulusal parlamentolar benzeri yasa 

yapma işlevine sahip olmayan Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri öncelikle 

sadece istişari yetkiler iken; Tek Senetle işbirliği usulü ve uygun görüş usulü, 

Maastricht Antlaşmasıyla ortak-karar usulü getirilmiştir. Avrupa 

bütünleşmesinin tarihsel gelişimi içinde “kurumsal denge”nin oluşturulması ve 

de sadece üye devletlerce atanan Komisyon’un yasama sürecini münhasıran 

başlatmasının ve ardından Konsey’in kapalı bir biçimde verdiği kararın 

“demokrasi açığı”na yol açar nitelikte görülmesi nedeniyle Parlamento’nun 

yetkilerinde zaman içinde genişleme ve artışa gitme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

a- ĠstiĢari Yetkileri: Bu yetki Komisyon’un yaptığı teklif üzerine 

Konsey’in sonucu ile bağlı olmaksızın Parlamento’nun görüşünü alması 

anlamına gelmektedir.
8
 Bu yetkinin kullanım alanlarına; Avrupa Tek Senediyle 

birlikte ulaştırma politikası, yapısal fonların işlevi alanlarında düzenlemeler 

eklenmiş; Amsterdam Antlaşmasıyla ise ayrımcılık, istihdam, hizmetler ve fikri 

ve sınai mülkiyetin korunması ile ilgili anlaşmalar bu kapsama alınmıştır. 

Mümkün olduğunca Konsey’in kabul edebileceği bir görüş oluşturma çabası 

içinde Parlamento bu süreçte; Komisyon, menfaat grupları ve üye devletlerle 

uzlaşı sağlamaya yönelik olarak temas içindedir. Konusuna göre görevlendirilen 

AP komitesi tarafından ikincillik, orantılılık ve hukukun üstünlüğü ilkelerince 

incelenen öneri bir Parlamento karar (görüş) tasarısı olarak şekillenip, AP Genel 

Kurulunca onaylanmak suretiyle biçimsel anlamda “görüş” halini alır. 

                                                
8  U. Samancı, Avrupa Parlamentosu, 9 Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, s. 132. 
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Parlamento, Komisyonun önerisini kabul eder, reddeder veya değişiklik 

önerisinde bulunur.   

Konsey, Parlamento “görüş”ünü almadan karar alamayacağı gibi aksi 

halde Konsey aleyhine yargısal yollara başvurulabilir ve ilgili tasarrufun esaslı 

şekil sakatlığı nedeniyle ATAD tarafından iptali temin edilebilir. Bu yetki 

Parlamento’nun yasama sürecini geciktirmesini sağlayan bir yetki 

niteliğindedir.   

ISOGLUCOSE kararında ATAD, “kurumsal denge”nin önemini 

vurgulayarak Parlamento’nun Topluluk’ta karar alma mekanizmasına katılımını 

sağlamak açısından bu usulü temel bir demokratik ilkenin yansıması olarak 

görmüştür.
9
 Dolayısıyla halkların demokratik çıkarlarını temsil eden Parlamento 

yoluyla halklar da Topluluk içi egemenlik kullanımına katılmış olmaktadır.
10

 

b- ĠĢbirliği Usulünce Yetkiler: Avrupa Tek Senediyle getirilen bu usul 

ile Parlamento’ya yasama sürecinde daha etkin olma işlevi tanınmıştır. 

Parlamento’nun yetkileri artırılarak var olan demokrasi açığını kapatma çabası 

söz konusu olup Parlamento’nun önüne gelen öneri hakkında iki kez görüşünü 

bildirme imkanı tanınması açısından Parlamento’nun görüşünün biraz daha 

bağlayıcı olma şansı ortaya çıkmaktadır. Bu tarihe dek, yasamaya dair sadece 

danışma yetkisine sahip olan Parlamento için yeni yetkiler öngören bu prosedür, 

Amsterdam Antlaşması’yla 4 alan dışında terk edilmiş; bu prosedürün 

uygulandığı alanlarda da karar usulü ortak karar prosedürüne dönüştürülmüştür. 

İşbirliği usulünün halen uygulandığı alanlar; ekonomi politikasına ilişkin 

Avrupa Merkez Bankası ve ulusal merkez bankalarının ve benzeri kamu 

işletmeleri için borçlanma araçlarının satın alınması ve bozuk paralarla ilgili 

alınacak önlemler olarak sınırlandırılmıştır.
11

 

Bu usulde izlenecek yöntem şu şekildedir: İlk aşamada danışma 

prosedürüne göre Parlamento’nun görüşü alınarak Konsey’in nitelikli 

çoğunlukla belirlediği ortak tutum (common position)  Parlamento’nun önüne 

ikinci defa gelir. Bu ortak tutumun üçüncü kişiler yönünden bir bağlayıcılığı 

                                                
9  ATAD’ın C-65/93 sayılı, 30.03.1995 tarihli Kararı için erişim <http://eurlex europa.eu/smartapi/ 

cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc= 

6199,3J0065> (22.04.2006). 
10  B.E.Oder, Avrupa Birliğinde Anayasa ve Anayasacılık, Anahtar Kitaplar, İstanbul, 2004, s. 300-

301. 
11  Samancı, s. 139. 
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olmamakla birlikte sürecin geri kalan kısmında çıkış noktası olması bakımından 

Parlamento’nun Konsey’i etkileyebilmesi için Komisyon tasarısını dikkatle 

inceleyip açık ve net biçimde görüşünü belirlemesi gerekir. Konsey ve 

Komisyon, Konsey’i bu ortak tutumu almaya iten sebepler konusunda 

Parlamento’yu bilgilendirmek zorundadır.
12

 Parlamentonun bu ortak tutuma 

karşı göstereceği tavırlar 3 farklı şekilde karşımıza çıkabilir: 

*Parlamento 3 ay içinde ortak tutumu onaylar veya karar almazsa, 

Konsey ortak tutuma uygun işlemi kabul edecektir ve Avrupa Birliği Resmi 

Gazetesi’nde yayınlanacaktır (ATA m. 252/b). Konsey’in ilgili ortak tutumu 

yürürlüğe koyması gerektiği için bunu gerçekleştirmemesi halinde hukuki 

sorunlara ilişkin yetkili komiteye danışarak Avrupa Parlamentosu Adalet 

Divanı’na başvurabilir.  

*Parlamento 3 ay içinde üye sayısının salt çoğunluğu ile ortak tutumu 

reddederse, Konsey işlemi sadece oybirliği ile kabul edebilir. Oybirliğini 

sağlamanın güçlüğü Parlamento’ya etkin bir rol vermekle birlikte salt 

çoğunlukla karar alma zorunluluğu ve 3 aylık süre koşulu da Parlamento’nun bu 

yetkisini zorlaştırır niteliktedir.  Parlamento Komisyon’dan yasama önerisini 

geri çekmesi talebinde de bulunabilir ki bu Konsey yanında Komisyon üzerinde 

de bir baskı gücü oluşturabileceği anlamı taşımaktadır.  

*Parlamento 3 ay içinde, konuyu ilk müzakereden itibaren izleyen 

sorumlu Parlamento komitesi, bir siyasi grup veya en az 37 üye tarafından 

gelecek şekilde değişiklik önerisinde bulunabilir. Komisyon 1 ay içinde 

önerisini yeniden inceler ve gözden geçirdiği öneriyi, gözden geçirme sürecinde 

kabul etmediği Parlamento’nun değişiklik önerileriyle birlikte Konsey’e iletir. 

Konsey Komisyon tarafından kabul edilmiş değişiklik önerilerini nitelikli 

oy çokluğuyla kabul edebilir. Ancak Komisyonun itiraz ettiği hususları 

Parlamento’nun değişiklik önerisinde yer aldığı şekliyle karara bağlaması için 

oybirliği ile hareket etmesi gerekecektir. Ayrıca, Konsey’in Parlamento’nun 

değişiklik önerilerini reddederek kendi ortak tutumunu karara bağlaması için de 

oybirliği ile hareket etmesi gerekecektir.  

Komisyon aslında bu noktada Konsey ve Parlamento arasında bir köprü 

işlevi taşımaktadır. Komisyon’un kendi tasarısı üzerinde değişiklik yapma 

                                                
12  Oder, s. 291. 
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yetkisi, Parlamento’da getirilen değişiklik önerileriyle sınırlı olup Komisyon bu 

durumda siyasi bir baskı altında tutulabilir.
13

 

*Konsey, Komisyon tarafından gözden geçirilen öneriyi nitelikli 

çoğunlukla kabul edebilir. Konsey’in Komisyon’ca gözden geçirilen öneride 

değişiklik yapabilmesi oybirliği koşuluna bağlanmıştır. Konsey, Komisyon’un 

yeniden inceleyerek kendine gönderdiği öneriyi 3 ay içinde, nitelikli çoğunlukla 

kabul edebilir veya oybirliğiyle değiştirebilir. Bu noktada Komisyon ile 

Parlamento-

                                                
13  H. Kabaalioğlu, “Avrupa Parlamentosu”, Avrupa Araştırmaları Dergisi, 1991, Sayı: 1, s. 261. 
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nun işbirliği Konsey üzerinde bir baskı oluşturmaktadır; yani ya Konsey 

değiştirilen metni kabul edecektir veya sürenin geçmesi nedeniyle o tasarı 

kadük hale gelecektir.
14

 3 ay içinde karar alınamaması Komisyon tasarısının 

kabul edilmemesi sonucunu doğurur. 

Danışma Usulü- İşbirliği Usulünce Yetki Karşılaştırması 

Parlamento’nun istişari yetkileri dikkate alındığında bu yetkilerin 

bağlayıcı olmaması, sadece alınması zorunlu bir görüş olması ve geciktirici 

işlevi söz konusu iken işbirliği usulünde Avrupa Topluluğu içinde 3 asli organ 

arasında bir denge ve koordinasyon ön plana çıkmaktadır. Örneğin Komisyon, 

Parlamento’nun itiraz ettiği yasama işlemi tasarısını geri çekmek gibi önemli bir 

ilke kararı alabilirken, üye devletler de Parlamento’nun reddettiği tasarıyı kabul 

etmenin demokratik bir yaklaşım olmaması fikriyle oybirliğini sağlama önünde 

engel oluşturabilirler. 

Tekinalp bu konuda işbirliği usulünü 3 asli organın sürece katılması 

nedeniyle “yasama”ya daha fazla benzetmekte, danışma usulünü ise bu noktada 

idari tasarrufların karara bağlanma yöntemine yakın tutmaktadır.
15

     

c- Ortak Karar Usulünce Yetkiler: Maastricht Antlaşmasıyla getirilen 

bu usul ile yetkilerinin somutlaşmasını isteyen ve bu usulün uygulanması 

yanlısı olan Parlamento böylece Konsey ile karar alma yetkisini paylaşmış 

olmaktadır. (ATA m. 251)  

Anayasal açıdan bakıldığında, ortak karar usulü çift meclisli 

parlamentolardaki yöntemle, Parlamento ile Konsey arasındaki ilişkiye 

bakıldığında ve anlaşmazlık halinde “Uzlaşma Komitesi” kurulmasında 

benzerlik taşımaktadır. Bu usulün dikkat çekici tarafı Parlamento ve Konsey’in 

eşit şartlarda yasama sürecinde yer alması, ilgili yasama tasarrufunu 

değiştirebilmesi ve reddedebilmesidir. Bir bakıma Parlamento klasik bir 

parlamentonun işlevine daha da yaklaşmış olmaktadır.  

İşbirliği usulüne göre daha uzun ve karmaşık yapıya sahip olan bu usul 

kademeli olarak incelendiğinde; 

                                                
14  Kabaalioğlu, s. 265. 
15  Tekinalp, s. 92. 
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*Komisyon, Parlamento’ya ve Konsey’e önerisini sunar. Parlamento’nun 

belirleyeceği tutum şu şekilde ortaya çıkabilir.  

1- Komisyon önerisi üzerinde Parlamento’nun değişiklik isteminde bulunması 

ile Konsey’in bu değişikliği onaylayarak öneriyi kabul etmesi 

2- Parlamento’nun değişiklik önerisinde de bulunmaması üzerine Konsey’i 

öneriyi kabul edebilmesi 

3- İlk iki olasılığının yokluğu halinde Konsey’in ortak tutum belirlemesi.
16

 

Ortak tutuma karşı Parlamento 3 ay içinde şu üç tutumu takınabilir; 

a- Ortak tutumu kabulü veya 3 ay içinde karar almama halinde (örtülü 

kabul kuralı)  ilgili tasarruf ortak tutum uyarınca kabul edilmiş sayılır. 

b- Ortak tutum Parlamento üyelerinin salt çoğunluğu ile reddedilirse, o 

tasarruf yasalaşmamış olur.  

c- Ortak tutum konusunda değişiklik önerme ve bunun Konsey ve 

Komisyon’a iletilmesi. Değişiklik önerisi halinde Konseyin 2 yönlü 

kararı olabilir: 

c1- Parlamento’nun değişiklik içeren metninin kendine iletilmesinden 

itibaren 3 ay içinde tüm değişiklikleri nitelikli çoğunluk ile kabul etmesi 

c2- Parlamento’nun önerdiği değişikliklerin tümünün Konsey’ce 

onaylanmaması halinde Konsey Başkanın, Parlamento Başkanı ile anlaşarak 6 

hafta içinde “ Uzlaşma Komitesi” oluşturması ve ortak bir metin üzerinde iki 

kurumun anlaşmaya çalışması. Her iki kurumdan da 27’şer üye temsilcinin 

varlığı ve toplantının eş başkanlığının sırasıyla dönüşümlü olarak yapılması; bu 

süreçte Parlamento-Konsey arası eşitliği sağlama yolunda önemli adımlardır.   

“Uzlaşma Komitesi”nin toplanması sonucu 2 türlü karar ortaya çıkabilir; 

c2- 1- Uzlaşma Komitesinde tarafların ortak metin üzerinde uzlaşmaları 

mümkün olabilir. Bu durumda, “Uzlaşma Komitesi” kararını izleyen 6 hafta içinde 

Parlamento’nun üyelerinin salt çoğunluğu ve Konsey’in nitelikli çoğunluğu ile ortak 

metni onaylamaları gerekecektir. Parlamento veya Konsey’den birinin ortak metni bu 

şekilde ayrı ayrı benimsememesi de red sonucunu doğurur. 

c2- 2- “Uzlaşma Komitesi”nde 6 hafta içinde ortak tutumda uzlaşılamaması da 

tasarrufun yasalaşamaması sonucunu doğurur. 

                                                
16  Oder, s. 294. 
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6 haftalık süreler 2 hafta uzatılabileceği gibi bu süre içinde metin 

onaylanmazsa tasarruf reddedilmiş sayılır.
17

 

Ortak karar usulünde önem arz eden nokta, Parlamento 3 ay içinde ortak 

tutumu reddederse işbirliği usulünde olduğu gibi Konsey’in oybirliğiyle dahi 

olsa karar alamamasıdır. Dolayısıyla Parlamento’nun reddi mutlak veto anlamı 

taşıyacaktır. Ortak karar usulünün işlerlik kazandığı bazı alanlar; işçilerin 

serbest dolaşımı, serbest meslek edinme, kamu sağlığı alanındaki önlemler, 

eğitim alanındaki teşvik önlemleri gibi.( ATA m. III-396) Anayasal 

Antlaşma’da ve Reform Antlaşması’nda ortak karar usulü asıl yasama usulü 

olarak düzenlenmiş, diğer yasama usullerinden birinin uygulanmasının istisna 

kapsamında olacağı ve bunun açıkça Antlaşmada belirtileceği öngörülmüştür.
18

  

d- Onay Usulünce Yetkiler: Parlamento’ya ilgili tasarrufa karşı 

değişiklik önerme yetkisi tanınmaksızın, oyların salt çoğunluğu ile “onay” veya 

“red” yetkisi veren usuldür.  

Bu usul, ortak karar usulü gibi çok kullanılmamakla birlikte çoğunlukla 

tüzük ve yönergelerin yapımında değil, siyasal nitelikte kararların alınmasında 

ve uluslararası antlaşmaların onayında başvurulan bir usuldür. Toplulukta 

uluslararası anlaşmaların onayına dair işlemler, Avrupa Merkez Bankası’nın 

işleyişi, yapısal fonların organizasyonu ve Uyum fonlarının oluşturulması gibi 

alanlarda başvurulmaktadır.
19

 

Kural olarak Parlamento üye sayısının salt çoğunluğuyla onay verilirken 

bunun istisnai halleri de söz konusudur. Örneğin üyelik kaynaklı hakların askıya 

alınması sonucunu doğuran ABA m. 7’deki temel ilkelerin ciddi ve sürekli 

ihlali hali için Parlamento’da kullanılan oyların üçte ikisiyle karar verileceği 

öngörülmüştür.
20

 AB kapsamında Topluluk üyeliğinden çıkarma müessesesi 

kurucu antlaşmalarda söz konusu olmadığı için en ağır yaptırım şu an için 

üyelik haklarının askıya alınması olması nedeniyle hassas olan bu hususta siyasi 

etkilerden bağımsız karar verilmesi için de bu nisap aranmaktadır. Bu noktada 

Parlamento’nun görüşü bağlayıcı olup tavrı olumlu değilse ilgili öneri karara 

bağlanamaz. 

                                                
17  Tezcan, s. 28. 
18  Samancı, s. 147. 
19  Oder, s. 298. 
20  Samancı, s. 145. 
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e- Parlamentonun Yapılacak Tasarruflar Konusunda 

Bilgilendirilmesi: Bu bilgilendirme; Ortak Dış İşleri ve Güvenlik Politikasının 

temel yönleri, Cezai Konularda Polis ve Adli İşbirliğine dair hükümler, 

Topluluğun taraf olduğu antlaşmaların geçici olarak uygulanmaması gibi 

konular çerçevesinde yapılmaktadır.  

Özellikle ticari antlaşmalar ve ortaklık antlaşmaları için Parlamento’nun 

daha yakın takibini sağlamak amaçlı Luns ve Westerterp Prosedürleri 

öngörülmüştür. Luns Prosedüründe bir ortaklık antlaşması, Westerterp 

Prosedüründe üçüncü ülkelerle yapılan ticari antlaşmalar konusunda Konsey 

Parlamento’yu bilgilendirir, işbirliği sağlanmaya çalışılır. AET 238. madde 

değişikliği ile ortaklık antlaşmalarının imzalanmasında Parlamento’nun olumlu 

görüşü (onayı) zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca Parlamento her yıl Ortak Dış 

ve Güvenlik Politikasının uygulanmasıyla ilgili olarak genel görüşme açar. Bir 

kurumun kurulmasına yönelik olarak da Birliğin tutumu konusunda Parlamento 

bilgilendirilecektir. 

2- BÜTÇEYE DAĠR YETKĠLER 

Parlamento’nun bütçeye dair yetkileri ATA m.72’ye dayanmaktadır. 

Avrupa Topluluğunun ortaya çıktığı ilk aşamada genel raporun Parlamento 

tarafından incelenmesi (AKÇT m.78) veya bütçe taslağı hakkında öneride 

bulunma şeklinde bağlayıcı olmayan yetkiler söz konusu iken yeni 

düzenlemeler dâhilinde bu yetkiler daha etkin kılınmıştır.
21

 

Bütçeye Dair Yapılan Özel Düzenlemeler 

a- Öz kaynak Yaratılma Kararı: 1970 tarihli Konsey kararı ile üye 

devletlerden alınan mali katkı yerine Toplulukların öz kaynaklarının 

yaratılmasına karar verilmiş olup artık bütçenin hazırlanması Topluluk içinde 

anlam kazanacak niteliğe bürünmüştür. Çünkü üye devlet temsilcilerinden 

oluşan Konsey tarafından bütçenin hazırlanması ve denetimi; üye devletlerin 

mali kaynaklarının bütçede yer edindiği dönem için doğaldı. Fakat Topluluk 

bütçesi ayrı, bağımsız bir varlık kazanınca Avrupa halklarının temsilcisi olan 

Parlamento’nun bütçenin oluşumunda ve denetiminde söz sahibi olması 

kuşkusuz ki daha makul karşılanacaktır.
22

  

                                                
21  Samancı, s. 157. 
22  Samancı, s. 158. 
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b- Lüksemburg AntlaĢması: (1970) Bu antlaşmayla yapılan 

değişiklikler, Topluluk bütçesinin hazırlanması ve Komisyon’un bütçe 

uygulamasında nasıl aklanacağı ekseninde gelişmiştir. Antlaşmanın 4.maddesi 

ile Parlamento zorunlu harcamalara ilişkin Konsey’e değişiklik önerme, 

ayarlamalar (modification) talep edebilme yetkisine sahipken bu alanda son 

söz Konsey’e aittir.
23

 Parlamento zorunlu olmayan harcamalar için sınırlı olarak 

Topluluk bütçesinde üye tam sayısının çoğunluğu ile karar alma ve tadilat 

(amendment) yapabilme yetkisine sahip olmuştur. Böylece bütçenin zorunlu 

olmayan harcama kalemleri bakımından Parlamento son sözü söyler konuma 

gelmiştir. Antlaşmanın 6. maddesi ile de Parlamento, Konsey’le birlikte 

bütçenin uygulanmasına dair Komisyon’u ibra yetkisine sahip olmuştur.  

c-Brüksel AntlaĢması: (1975) Bu antlaşma ile Lüksemburg 

Antlaşması’yla tanınan Komisyon’u Konsey’le birlikte ibra yetkisini Konsey’in 

teklifi üzerine Parlamento tek başına kullanabilir hale gelmiştir.
24

    

Avrupa Parlamentosu’nun zorunlu olmayan giderler konusunda 

değişiklik yapma yetkisi için Komisyon; Konsey ve Parlamento’nun görüşünü 

dikkate alarak oluşturduğu ön bütçe tasarısını en geç uygulanacağı yıldan bir 

önceki yılın 1 Eylül’ünde Konsey’e sunar. Konsey incelemesi sonucu nitelikli 

çoğunlukla kabul ettiği tasarıyı en geç uygulanacağı yıldan bir önceki yılın 5 

Ekim’inde Parlamento’ya gönderir. 45 gün içinde Parlamento tasarıyı onaylarsa 

veya cevap vermezse bütçe kesinleşir. Parlamento’nun değişiklik önermesi 

halinde;  

- Parlamento’nun önerisi herhangi bir kurumun toplam giderlerini artırıcı 

nitelikte değil ise Konsey bu öneriyi nitelikli çoğunluk ile reddedebilir. Red 

kararı alınmaması halinde o öneri kabul edilmiş sayılır. 

- Parlamento’nun önerisi herhangi bir kurumun toplam giderlerini artırıcı 

nitelikte ise Konsey nitelikli çoğunluk ile öneriyi kabul edebilir. Kabul 

edilmemesi halinde öneri reddedilmiş sayılır.  

Konsey bütçe tasarısının kendisine sunulmasından sonra 15 gün içinde 

Parlamento tarafından yapılan değişikliklerin hiç birini değiştirmezse bütçe 

kesinleşmiş olur, bu kararını Konsey, Parlamento’ya bildirmelidir.
25

 

                                                
23  Kabaalioğlu, s. 275. 
24  Samancı, s. 160. 
25  Tezcan, s. 37- 38. 
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*Değişiklik önerileri kendisine daha önce bildirilen Parlamento, bütçe 

tasarısının kendisine iletilmesinin ardından 15 gün içinde üye tam sayısının 

çoğunluğu ve kullanılan oyların beşte üçü ile değişiklikleri kabul edebilir, 

reddedebilir, değiştirebilir. Karar veremediği takdirde bütçe kesinleşmiş olur. 

Elindeki bu yetkiler dâhilinde Parlamento 1979, 1982 ve 1984 yılları bütçe 

tasarılarını reddetmiştir. 

Parlamento bütçenin kabulünde yetkili olduğu gibi bütçenin 

uygulanmasında da Komisyon’u ibra edebilir (AT.m. 276/1). Halkların 

temsilcisi olan Parlamento bu yolla, Birlik vatandaşlarının vergileriyle finanse 

edilen bütçeyi ve bütçe harcamalarını Komisyon’un ne oranda ekonomik, etkin, 

verimli kullandığını denetlemiş olmaktadır. Parlamento bu yetkisini 1982 ve 

1996 bütçesi için iki defa kullanmıştır. Ayrıca Komisyon, bütçenin 

uygulanmasına dair bir önceki yılın mali hesaplarını her yıl Konsey ve 

Parlamento’ya sunmakla görevlidir (AT. m 205). Tüm bütçe taslağı üzerinde 

son kararı Parlamento’nun söylemesi Parlamento’yu klasik bir parlamentonun 

yetkilerine yaklaştırması bakımından anlamlıdır.  

d-Konsertasyon (uzlaĢma) Prosedürü: Bu prosedürün amacı bütçe 

konusunda öz kaynak yaratılması sonucu Parlamento’nun bütçe konusunda 

daha etkin olmasıyla birlikte Komisyon, Konsey ve Parlamento’nun tutum ve 

yaklaşımlarını birbirine yaklaştırmaktır.  

Daha çok Konsey’in Parlamento’nun görüşünü dikkate almak istemediği 

hallerde uygulanan bu prosedürde amaç bu iki organı uzlaştırabilmektir. 

Uzlaşmaları halinde Parlamento yeni görüşü oylayıp kabul eder, Konsey nihai 

kararı verir.
26

 

e-Zorunlu- Zorunlu Olmayan Harcamalar: Ortak deklarasyonlara 

kadar tartışmalı olan bu konu için 1982 yılında çıkarılan deklarasyon ile zorunlu 

harcamalar “...Topluluğun iç ve dış yükümlülüklerini yerine getirmesini 

sağlamak üzere bütçeye konulması bütçe makamı tarafından zorunlu görülen 

harcamalardır” şeklinde tanımlanmıştır. Fakat 6 Mayıs 1999 tarihindeki kararla 

var olan düzenlemelerin tamamı yürürlükten kaldırılarak bütçe disiplininin 

global olup tüm harcamalar için kullanılacağı belirtilmiştir. Zorunlu harcamalar; 

tarım destekleme harcamaları, ortak balıkçılık politikaları gibi alanları içerirken, 

zorunlu olmayan harcamalar yapısal fonlar, araştırma, çevre, enerji, sanayi 

                                                
26  Tezcan, s. 40. 
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politikaları gibi alanları kapsamına alır. Konsey zorunlu olmayan harcamalar 

kalemini Parlamento’nun yetkilerinin artması bağlamında sınırlı tutmak 

isterken, Parlamento ise bu süreçte daha fazla etkin olabilmek için bu 

yetkilerinin artmasını talep etmektedir. Anayasal Antlaşma’da ve onun yerini 

alan Reform Antlaşmasında ise zorunlu olan-olmayan harcama ayrımı 

kaldırılmıştır.
27

 

3- KONTROL YETKĠLERĠ 

a- SoruĢturma Komisyonu ve Geçici Komisyon’un oluĢturulması: 

(ATA m.193) Parlamento üyelerinin dörtte birinin talebi ile, diğer kurum ve 

organların yetkilerini ihlal etmeksizin, Topluluk hukukunun uygulanmasından 

doğan ihlal ve kötü idare iddialarını incelemek için bir Soruşturma Heyeti 

(Komitesi/Komisyonu) oluşturabilir. Bu iddialar bir mahkeme önüne 

getirilmemiş veya halen bir dava konusu teşkil etmiyor olmalıdır. 

Parlamento’nun görev süresi ile paralel olarak beş yıllık parlamento döneminin 

bitimiyle bu komisyonların da görev süresi sona erer.  

Bu komisyonlarca alınan kararlar tavsiye niteliğinde olmakla birlikte 

özellikle siyasi sorumluluğu olan Komisyon üzerinde bir baskı aracı olabilir. 

Bunun en tipik örneği 1996 yılında oluşturulan soruşturma komisyonu 

faaliyetinde görülmüş olup; deli dana hastalığıyla ilgilenen soruşturma 

komisyonu ile Parlamento, Komisyon üzerinde baskı kurarak, soruşturma 

komisyonun tavsiyelerini Komisyon dikkate almadığı takdirde gensoru 

mekanizmasını işleteceği tehdidinde bulunmuştur. Birlik vatandaşlarının 

bilgilendirilmesi, en azından kapalı kapılar ardında alınan kararların şüpheli 

noktalarının bir nebze aydınlatılması ve yetkili makamları harekete geçirme 

bağlamında soruşturma komisyonları önem arz eder.
28

 Bunun yanında belli bir 

konuyu araştırmak üzere Geçici Komisyonlar da kurulabilir. 

b- VatandaĢların Ģikayetlerini değerlendirme ve dilekçeler 

aracılığıyla denetim: (ATA m. 194) Tüm Birlik vatandaşlarıyla bir üye 

devlette ikamet eden gerçek kişiler kendilerini doğrudan ilgilendirmesi şartıyla 

Topluluğun yetki alanına giren herhangi bir konu hakkında Parlamento’ya 

şikayette bulunma hakkına sahiptir. Oluşturulan Dilekçeler Komisyonu 

dilekçeyi incelemekte, kurum ve organların kötü yönetim iddialarının varlığı 

                                                
27  Samancı, s. 165. 
28  Samancı, s. 180- 181. 
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halinde konuyu arabulucuya (Avrupa Ombudsmanı) da gönderebilmektedir. 

Dilekçeler daha çok çevreye ilişkin konular, tüketicinin korunması, sosyal 

politika ve istihdam gibi alanlarda işlerlik kazanmaktadır.
29

 

c- Arabulucu (Avrupa Ombudsmanı) aracılığıyla denetim: 

Arabulucu, genel olarak halkın şikayetleri vasıtasıyla yalnız parlamento 

üyelerinin başvurmaları üzerine inceleme yapıp, gereği hakkında, yalnızca 

tavsiyede bulunabilen, fakat kendisi karar yetkisine sahip olmayan kamu 

denetçisi olarak tanımlanabilir.
30

 Parlamento; Birlik vatandaşları, bir üye 

devlette ikamet eden gerçek kişiler ve tüzüğüne göre karar merkezi bir üye 

devlette bulunan tüzel kişiler Topluluk kurumlarının ve organlarının kötü 

yönetim iddiaları karşısında 5 yıllık bir görev süresi için tayin etmiş bulunduğu 

Arabulucuyu harekete geçirebilir (ATA m.195).  Arabulucu, görevi dâhilinde 

kendisine doğrudan veya Parlamento aracılığıyla gelen şikâyetler sonucu ya da 

re’sen kötü idare iddialarına yönelik incelemede bulunur. Zaten yargısal olarak 

denetim işlevini icra eden yargısal organların yanı sıra yargısal olmayan bir 

kurumun denetimi mantıklı olmayacağından Arabulucu halen yargı önünde 

bulunan veya yargı önüne götürülmüş olan hususlara bakamaz. Arabulucu, kötü 

yönetim iddiasını saptadığı hallerde üç ay içinde görüşünü almak üzere ilgili 

kuruma başvurur. Her yıl arabulucu soruşturmaların sonuçları bağlamında 

Parlamento’ya bir rapor sunar. Halkların çıkarlarını temsil eden Parlamento’nun 

dolaylı mekanizmalar dâhilinde de olsa arabulucu Aracılığıyla bir demokratik 

denetimi söz konusudur.
31

  

d-Komisyon üzerinde kontrol      

aa- Komisyon üyeleri ve baĢkanın atanması: Avrupa bütünleşmesinin 

gelişiminde ilk aşamada Komisyon’un atanmasında; üye devletlerin ortak 

mutabakatı, Parlamento’nun görüşünü alma veya Komisyon’un programını 

Parlamento’ya sunması şeklinde sınırlı gelişen bu yetki Maastricht 

Antlaşmasıyla parlamenter sistemlerdeki güvenoyu mekanizmasına benzer bir 

nitelik almıştır. Bu çerçevede Komisyonun atanmasında üye devletlerin ortak 

mutabakatı ile saptanan Komisyon heyetinin Parlamentonun onayını 

(güvenoyunu) alması ile atanması yöntemi getirilmiştir. Ayrıca iki organ 

                                                
29  Samancı, s. 187. 
30  E.Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003, s. 516. 
31  Tezcan, s. 44. 
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arasındaki sıkı temasın varlığını kuvvetlendirmek için Komisyon’un görev 

süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarılarak Parlamento’nun görev süresi ile paralel 

kılınmıştır. Komisyon Başkanın atanmasında Parlamento’ya danışma olarak 

belirlenen yetki, Amsterdam Antlaşması ve Nice Antlaşmasıyla getirilen 

değişikliklerle bugün ATA m. 214’de Konsey’in nitelikli çoğunluk ile tayin 

etmek istediği Komisyon Başkanı’nı Parlamento’nun onayına sunması ve 

Komisyon başkanına da danışarak ve yine nitelikli oy çokluğu ile belirlenen 

üyelerle birlikte Komisyon’un toplu olarak Parlamento’nun güvenoyuna 

sunularak atanması halini alarak daha güçlendirilmiş ve bağlayıcı kılınmıştır.
32

   

bb- Gensoru: Parlamenter demokrasilerde parlamentonun hükümet 

üzerindeki en büyük yetkisi; gensoru önergesi verme ve güvensizlik oyu sonucu 

heyet olarak hükümeti veya teker teker bakanları düşürebilmektir. Avrupa 

Parlamentosu da bu noktada parlamenter rejimlerdeki parlamentonun bu 

yetkisine benzer olarak Komisyon’u heyet olarak görevden uzaklaştırabilme 

yetkisi bütünleşmenin başlangıcından beri bulunmaktadır. “Komisyon’un 

kurulsallığı” ilkesinden hareketle üyeler bireysel olarak gensoruya tabi 

tutulamamaktadırlar.
33

 

Parlamenter demokraside yeni kurulan hükümet parlamentodaki 

çoğunluk partilerinin desteğine ihtiyaç duyar, çünkü parlamento çoğunlukça 

desteklenmedikçe görevde kalamaz. Avrupa Topluluğu için Komisyon üyelerini 

üye Devlet hükümetleri belirlediği için Komisyon parlamenter rejimlerdeki gibi 

parlamentoya ihtiyaç duymamakta, Parlamento’daki siyasi eğilimlere uygun 

davranma konusunda yoğun bir çaba içine girmemektedir.
34

 Fakat zamanla her 

ne kadar parlamenter rejimlerdeki yapıdan farklı da olsa Komisyon Başkanı ve 

üyelerinin atanmasında Parlamento’nun onayı gerekli kılınınca bürokratik bir 

organ olan Komisyon’un meşruiyeti güçlendirilmek istenmiş, böylece 

Komisyon’un Parlamento’nun öneri ve görüşlerini dikkate alması, aksi halde 

denetim mekanizmalarının işlerlik kazanacağı öngörülmüştür. 

ATA m.201’de düzenlenen gensoru önergesinde üye tam sayısının salt 

çoğunluğu ve kullanılan oyların üçte ikisinin kabulü halinde Komisyon toplu 

olarak istifa edecektir. Çifte çoğunluk aranması sebebi halkların siyasi 

                                                
32  Ö. Bozkurt, Avrupa Parlamentosu: Yetkiler ve Usuller, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 

Enstitüsü Yayınları No. 225, Ankara, 1988, s. 88.  
33  Samancı, s. 172. 
34  Kabaalioğlu, s. 269. 
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görüşlerini temsil eden Parlamento’da dolayısıyla Topluluk vatandaşlarının 

çoğunluğunca bu kararın alınabilmesidir.
35

  

Göreve geliş biçimleri ve temsil ettikleri çıkarların farklılığı dolayısıyla 

Parlamento; Komisyon’a dair sahip olduğu bu yetkiyi Konsey üzerinde 

kullanamamaktadır. Demokratik menfaatlerin temsilcisi olan Parlamentonun, 

yetki alanı daha katı belirlenmiş ve yürütülen faaliyetlerin asıl sorumlusu olan 

ve üye devlet eğilimlerini temsil eden Konsey üzerinde bu iki organın farklı 

çıkarları temsil etmeleri açısından böyle bir baskı aracı olamayacağı gerektiği 

fikrinden yola çıkılmıştır. Öte yandan da Bakanlar Konseyinde bir araya gelen 

bakanlar kendi ülkelerinde ulusal parlamentolar tarafından 

yetkilendirildiğinden, görevden alınmalarına yönelik bir yetkinin, Avrupa 

Parlamentosunun demokratik denetimi sonucu Avrupa Birliği düzeyinde 

kullanılamıyor olması da tabiidir. 

Her ne kadar çok ciddi bir baskı aracı olarak bu yetki düzenlenmiş olsa da 

1979 yılından beri sadece yedi kez Komisyona gensoru önergesi verilmiştir. 

Bugüne kadar entegrasyon sürecine zarar verebileceği endişesiyle de hiç bir 

gensoru önergesi Parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilmemiştir.  

Parlamento’nun bu yetkisini sınırlandıran bir husus ise; Üye Devlet 

Hükümetlerince, Parlamento tarafından güvensizlik oyuyla görevden 

uzaklaştırılan Komisyon üyelerinin, iç politika nedenleriyle yeniden tayin 

edilebilmelerine hukuki bir engel bulunmamasıdır. Parlamento’nun hükümetlere 

karşı bu yetkisini sürekli kullanıp bir çatışma ya da gerginlik yaratması 

Parlamento yararına olamaz, çünkü bakıldığında üye Devlet Hükümetleri’nin 

Parlamento’ya nazaran çok daha güçlü bir siyasi otoritesi vardır.
36

 Bu da 

temelinde Topluluk içinde mevcut olan demokratik meşruiyet eksikliğinden ve 

uluslarüstü yapının halen tam olarak oturtulamamasından ya da bir başka bakış 

açısıyla Avrupa bütünleşmesinin kendine özgü niteliğinden ve 

gereksinimlerinden kaynaklanmaktadır.  

Klasik parlamenter sistemlerdeki yasama- yürütme arasındaki tabiiyet ve 

bağımlılık, buna paralel olarak var olan yürütmenin yasamadan kaynaklanması 

ve ona karşı sorumlu olması, ondan güvenoyu istemesi gibi nitelikler, Topluluk 

hukuk sistemiyle birebir örtüşmese de, Parlamento’nun Komisyon üyelerinin 

                                                
35  Samancı, s. 171. 
36  Kabaalioğlu, s. 271. 
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atanmasında güvenoyu vermesi ve gensoru mekanizması parlamenter sistemleri 

hatırlatmaktadır. Fakat Topluluk hukukunda ilerleyen bölümlerde de 

değinileceği gibi bir demokrasi açığının, meşruiyet krizinin varlığı bu 

mekanizmaları gereği gibi işlevsel kılınması yolunda engel teşkil etmektedir.   

cc- Sözlü-Yazılı Soru: (ATA m.197/3) Denetleme bakımından önem arz 

eden bu yetki hem Komisyon hem de Konsey üzerinde uygulanabilmektedir. Bu 

mekanizma oldukça sık kullanılmakta olup 1969 yılında Komisyon’a yöneltilen 

yazılı soru sayısı 504 iken 1987’de 2628’e yükselmiştir. Birlik vatandaşlarının 

çıkarlarını temsil eden Parlamento bu yolla üye devlet çıkarlarını temsil eden 

Konsey ve Birlik çıkarlarını temsil eden Komisyon üzerinde yasama ve idari 

yetkiler bağlamında önemli bir denetim fonksiyonu elde etmiş olmaktadır. Her 

ne kadar işlevselliği şüpheli olsa da Parlamento’nun Komisyon’u gensoru 

önergesiyle baskı altında tutma tehlikesine karşı Komisyon’un soruları önemle 

dikkate alması beklenir. Parlamento tutanaklarına dair raporlarda yayınlanan 

yanıtlar bu şekilde kamuoyunun bilgisine de sunulmuş olmaktadır. Yazılı 

sorular da benzer şekilde Avrupa Birliği Resmi gazetesinde yayınlanmaktadır.
37

 

e- Yıllık genel raporu tartıĢma: Komisyon Başkanı her yıl 

Parlamento’ya oturumunun açılmasından en az 1 ay önce o yılın faaliyet 

raporunu sunmaktadır (ATAm.212). Hem Komisyon’un Parlamento’ya karşı 

siyasi sorumluluğu hem de güvensizlik oyu tehlikesi nedeniyle Komisyon bu 

konuda titiz davranmaktadır. Komisyon dışında Avrupa Merkez Bankası para 

politikaları hakkında; Konsey de ODGP ve ekonomi politikalarının yönlendirici 

etkileri konusunda; bunlar yanında Sayıştay ve Arabulucu da kendi yetki 

alanları dâhilinde Parlamento’yu bilgilendirmektedir. Birçok organın kendi 

faaliyet alanına dair Parlamento’yu bilgilendirmesi Parlamento’ya adeta 

Topluluk içi işlemlerin demokratikliği konusunda emniyet sübabı niteliği 

kazandırmayı hedeflemektedir. 

f- Hareketsizlik ve iptal davası açma: (ATA m.232) Hareketsizlik 

davası hukuken harekete geçmesi gereken organın bu yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi sebebiyle açılır. Bu bağlamda Antlaşmanın ihlali halinde 

Konsey’in veya Komisyon’un hukuken zorunlu oldukları bir durumda karar 

almaması halinde, Parlamento bu ihlalin saptanması amacıyla Adalet 

Divanı’nda dava açabileceği gibi davada müdahil olarak da yer alabilir. 

                                                
37  Samancı, s. 166-167. 
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Nice Antlaşmasına kadar Parlamentonun dava açma ehliyeti tartışmalı 

olup sadece kendi haklarının ihlali halinde Konsey ve Komisyon’un 

tasarruflarının iptalini talep hakkına sahip olduğu fikri söz konusu iken; Nice 

Antlaşmasından sonra Avrupa Parlamentosu da iptal davası açmak bakımından 

Üye Devletler ve Konsey ve Komisyonla birlikte imtiyazlı davacı statüsüne 

yükselmiştir. 

II- KURUMLAR ARASI ĠLĠġKĠLER BAĞLAMINDA PARLAMENTO’NUN 

ROLÜ 

A- Konsey- Parlamento iliĢkileri: Üye devletlerinin çıkarlarını, Birliğin 

çıkarlarını ve amaçlarını da göz önünde tutarak koruyan ve üye devlet 

hükümetlerinin bakanlarından oluşan ve kurumsal yapının en güçlü organı olan 

Konsey, Birlikte en üst düzeyde nihai karar merciidir. Kurum organları içinde 

seçimle iş başına gelen tek organ Parlamento olduğu içindir ki üye devletlerin 

ulusal parlamentoları tarafından atanma suretiyle vücut bulan Konsey’in 

doğrudan bu görev için “seçilmişler”den oluşan Parlamento’ya karşı herhangi 

bir sorumluluğu yoktur. Konsey üyelerinin ayrı ayrı sorumlu olduğu makam 

ulusal parlamentolar olması sebebiyle Birlik çıkarlarını koruma, bu çıkarlara 

öncelik tanıma konusunda Konsey’in hassasiyeti oldukça zayıftır.  

Parlamento- Konsey ilişkisi bağlamında yasama sürecinde işbirliği veya 

ortak karar usulünde ortaya çıkan Uzlaşma Komitesi bu iki organın ilgili tasarı 

üzerinde uzlaşısını hedeflemektedir. Komite, yasama yetkilerinde de değinildiği 

gibi dönüşümlü olarak Parlamento ve Konsey temsilcileri başkanlığında 

yönetilmektedir. Komite önüne Komisyon teklifi, Konsey’in ortak tutumu ve 

Parlamento tarafından onaylanan değişiklikler gelmektedir. Mümkün olduğunca 

tutumlarını yaklaştırma çabasıyla dürüst işbirliğine yönelecek bu iki organı bu 

noktada Komisyon da desteklemelidir. Uygulamada olumlu sonuçlar ortaya 

çıkmakta olup Parlamento’nun 1.8.1996-31.7.1997 istatistiksel verileri ortak 

karar usulünün uygulandığı 96 tekliften 94’ünün olumlu sonuçlanmış olduğunu, 

94 tekliften 59’unda Uzlaşma Komitesi’nin toplanmasına dahi gerek 

kalmadığını göstermektedir.
38

 Bunun yanında Parlamento’nun artan 

yetkilerinden bir boyutu da sözlü ve yazılı soru sorma yetkisinin Konseye karşı 

da tanınmış olmasıdır. 

                                                
38  Tezcan, s. 144-145. 
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B-Komisyon-Parlamento iliĢkileri: Yasama sürecini ilk adımla harekete 

geçiren, Avrupa Topluluğu Antlaşmaları ve buna dair yasal düzenlemeleri 

uygulama ve denetim yetkisine sahip olması nedeniyle “antlaşmaların bekçisi” 

olarak bilinen, Avrupa bütünleşmesinin çıkarlarını koruma politikası güden 

teknokratlardan oluşan Komisyon, üye devlet vatandaşlarıyla doğrudan temas 

içinde değildir. Parlamentonun kontrol yetkileri çerçevesinde de değinildiği gibi 

Komisyon üyeleri ve Başkanın atanmasında Parlamento’nun güvenoyunu alma 

gerekliliği, gensoru mekanizması ile Komisyon’un toplu istifasına yol açması, 

sözlü ve yazılı soru mekanizmaları ile Parlamento, Komisyon’u baskı altında 

tutabilmektedir. Bu kontrol yetkileri yasama sürecinde harekete geçerken de 

Parlamento’nun red, değiştirme önerileri veya o öneriye karşı Komisyon’un 

genel tutumunu göz ardı edememesini, aksi halde Komisyon’un heyet olarak 

görevden alınması gibi ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalma tehlikesini 

beraberinde getirmektedir. Bu denetimin amacı Komisyon’un bağımsızlığını ve 

tarafsızlığını koruyabilmek, üye devlet çıkarlarına eşit mesafede konumunu 

koruyabilmesini sağlayabilmektir. 

Komisyon-Parlamento ilişkilerini düzenleyen 9 Mart 1995 tarihli 

Davranış Kodu’nda ayrıntılı düzenlemeler dikkat çekmektedir. Komisyon, 

Konsey’e sunacağı tüm teklifleri Parlamento’ya da iletmeyi kabul etmiştir. 

Yasama sürecinde “ortak karar usulünde” bir “Uzlaştırma Komitesi” ile Konsey 

ve Parlamento eşit hakları haiz kılınmaya çalışılırken Komisyon da her iki 

organı uzlaştırma konusunda destekleyici olmaktadır. AB Anayasası’nın 1- 27 

maddesinde, Konsey’in, Parlamento seçimlerini de dikkate alarak seçilmek 

üzere bir Komisyon Başkanı önermesi düzenlenmiş, benzer hüküm Reform 

Antlaşmasında da muhafaza edilmiştir; yani Komisyon başkanı olarak 

belirlenecek kişinin ATA m.214/2’ye göre sadece onay alması beklenirken 

Anayasa’da ve Reform Antlaşmasında Parlamento tarafından “seçileceği” 

belirtilmiştir. Kuşkusuz ki bu düzenleme;  katılımın zayıf olduğu eleştirisinin 

yöneltildiği Parlamento seçimlerini de daha anlamlı kılacak; demokrasi açığının 

kapatılmasında olumlu bir etki gösterebilecektir Görüldüğü gibi kurumlar arası 

şeffaflık yaratma çabası söz konusudur. Bu çerçevede ticari antlaşmalar, üye 

devletlerin Topluluk hukukunu uygulamalarının kontrolü konularında da 

bilgilendirilen Parlamento, 5 Temmuz 2000 yılındaki çerçeve mutabakat ile 

ikinci, üçüncü sütunlar çerçevesindeki gelişmelerden de haberdar kılınarak, 
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Parlamento- Komisyon arası temasın güçlendirilmeye çalışıldığı 

görülmektedir.
39

 

C- Önüne gelen yasa teklifine Parlamentonun yaklaĢımı: Klasik bir 

parlamento yapısından farklı olarak kural olarak doğrudan yasama sürecini 

başlatma yetkisini elinde bulundurmayan Parlamento istisnaen; üyelerin 

statüsünün belirlenmesi, Parlamento üyelerinin seçiminde tüm üye devletlerde 

tek tip seçim sisteminin uygulanması konularında Konsey’le birlikte hareket 

eder. Bunun dışında yasama sürecinde inşai yetkisi zayıf olan Parlamento 

kendine gelen yasama tekliflerini ilgili uzman komiteye ve bu komite içinden 

bir raportöre göndererek ilgili konu hakkında görüş bildirme, değişiklik 

önerisinde bulunma imkanını bulmaktadır. Bu komiteler gelen önerinin 

inceleme imkanı bulunduğu, teknik anlamda değerlendirildiği birimler olarak 

yetkilendirilmişlerdir. Özellikle Parlamento’nun halkların temsilcisi sıfatına 

meşruiyet kazandırma, demokrasi açığını giderme amaçlı ciddi yetki artışının 

varlığı bu uzmanlık komitelerin yerini daha da önemli kılar. Ayrıca Parlamento 

Topluluk tasarrufunun yapılmasını gerekli gördüğü hallerde Komisyon’a bir 

yasama önerisi hazırlamasını teklif edebilir.
40

 (ATA m.192/2). Ortak karar 

usulünün asıl yasama usulü olarak belirlenmesi halinde Parlamento yasa 

teklifinin karara bağlanmasında yasama yetkisini istisnalar hariç tüm alanlarda 

Konsey ile paylaşacaktır. 

III- ULUSAL PARLAMENTOLARLA AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN 

ĠLĠġKĠSĠ 

Parlamenter sistemlerde ulusal parlamentolar ulusal iradenin oluşması ve 

ulusal normların işlevsel kılınması açısından önem arz etmekte olup Topluluğun 

yetki alanlarının genişlemesi, entegrasyon yükümlülüğünün artması ulusal 

hükümetleri ön plana çıkarırken parlamentolar tipik yasama işlevini kaybetme 

endişesi yaşamaktadır. Bu noktada ulusal parlamentoların Topluluk hukuku 

düzenlemelerinin (doğrudan onayladıkları yasama önerilerini hariç tutularak) iç 

hukuka uyarlanması bakımında devreye girmesi Topluluk bünyesinde alınan 

                                                
39  Tezcan, s. 140- 141. 
40  Samancı, s. 155- 156. 
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kararlar hakkında ulusal parlamentoların mutlaka bilgilendirilmesi ihtiyacını 

doğurmaktadır.
41

  

Avrupa Birliği içindeki üye devletlerin ulus devletler bünyesindeki 

parlamentoları ile Avrupa Parlamentosu ele alındığında yapısal ve işlevsel 

anlamda büyük farklarının olduğu aşikardır. Demokrasi açığı bağlamında önem 

arz eden bu iki yapının işlevsel kılınamaması temelde yatan önemli bir 

sorundur. Ulusal parlamentolar, Birlik içindeki yetkileri bağlamında bir yandan 

ulusal hükümetlerin Konsey’deki temsilcilerini izlemekte ve denetlemekte; 

diğer yandan antlaşmaların onaylanması ve bütünleşmenin gereği olarak 

anayasa ve yasa değişikliklerinin benimsenmesi bağlamında ulusal hükümetleri 

kontrol altında tutabilmektedir. Başbakan ve bakanlar Konsey ve Komisyon 

karşısındaki eylem ve işlemlerinden ötürü ulusal parlamentolara karşı sorumlu 

iken gensoru veya meclis soruşturması vasıtasıyla denetim mekanizması da 

yaratılmış bulunmaktadır.
42

 Avrupa Parlamentosu’nun Konsey üzerindeki 

mevcut olmayan denetim yetkileri tersine bir yapı ulusal parlamentolarda söz 

konusu iken, yani Konsey ulusal parlamentolara karşı sorumlu iken, ulusal 

parlamentolar ve Avrupa Parlamentosu aralarındaki etkileşim ve işbirliği 

Parlamento’nun Konsey’le daha yakın temasta olabilmesi açısından önemlidir.  

1979 yılına kadar Avrupa Parlamentosu’nu ulusal parlamentoların 

milletvekillerinin oluşturması (çifte temsil) ile ulusal parlamentolar ve Avrupa 

Parlamentosu arasındaki doğrudan ve kişisel bu bağın varlığı yapılacak 

düzenlemelerde bir eşgüdümü getirmiştir. Doğrudan seçimler ile bu temsil 

imkânı ortadan kalkmıştır. Avrupa Tek Senedi’ne kadar birçok kararın oybirliği 

ile alınıyor olması Konsey üzerinde denetim yetkisine sahip olan ulusal 

parlamentoları da güçlü kılmaktaydı. Avrupa Tek Senedi ile oybirliğinden 

ziyade nitelikli çoğunlukla karar alma eğilimi artınca bu etki de zayıflamıştır. 

IV- AVRUPA PARLAMENTOSU BAĞLAMINDA DEMOKRASĠ AÇIĞI 

Demokrasi genel çerçevede halk için ve halk tarafından yetki 

kullanılmasıdır. Meşruiyet kavramı karar alma sürecine demokratik katılımın 

                                                
41  F. Arsava, Nice Antlaşmasından sonra AB’nin Geleceği, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizini No. 18, Ankara, 2003, s. 21 (Nice). 
42  L. Sanlı, Demokrasi Açığı, Alan Yayınları, İstanbul, 2005, s. 103. 
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sağlanması yanında, farklı irade ve çıkarların eşit biçimde bu süreçte yer alabilir 

olması, dolayısıyla alınan kararların kalitesini ifade etmektedir.  

Hukuki meşruiyet anlamında Topluluk içinde üye devletlerce usulüne 

uygun imzalanıp yürürlüğe konan kurucu antlaşmalar temel teşkil ederken; 

demokratik meşruiyet bakımından ciddi ve çözümü uluslarüstü arenada aranan 

bir açık dikkat çekmektedir. 

Demokrasi açığının nedenleri irdelendiğinde; 

*Avrupa Birliğine üye devletlerin halklarının Topluluğu bağlılık ve 

ilgilerini yansıtabilecekleri mekanizmalardan ilki; kendilerinin demokratik 

çıkarlarını temsil eden Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımlarıdır. Fakat 

bu noktada Avrupa halklarının katılım oranlarının oldukça düşük olduğu 

görülmekte olup, bunun altında birçok neden yatmaktadır. Topluluğun ilk 

oluşum aşamasında Parlamento’nun sadece bir danışma organı statüsünde 

olması Avrupa halklarında ilgisizliğe yol açmışken bugün için yetkilerinde olan 

artış, Konsey ile ortak karar alma gibi ciddi bir prosedürün işlevsel kılınma 

çabasına rağmen son Parlamento seçimlerine katılım ulusal parlamento 

seçimlerine veya yerel seçimlere katılım oranlarının çok altındadır.
43

 Bunun 

sebebi irdelendiğinde Parlamento’da halkları doğrudan etkileyecek kararların 

alınmıyor olması, II. ve III. sütun bağlamında halen Konsey’in münhasır yetkili 

olup, Parlamento’nun danışma organı niteliğini koruması ve Topluluk etkinlik 

alanındaki konuların teknik bilgi gerektirip, karmaşık ve ayrıntılı bir alt yapıda 

olması olarak belirlenebilir. Kurumsal işleyiş ve karar mekanizmaların karmaşık 

yapısı, bu yapıya Anayasa Taslağının ya da Reform Antlaşmasının da köklü bir 

çözüm bulamaması, AB-vatandaş arasındaki kopukluğun nedenlerinden 

biridir.
44

 Halka en yakın kararların alınmasını sağlama bakımından subsidiarite 

ilkesinin anlamı; vatandaşların hayatını etkileyebilecek kararlar hangi yönetim 

birimince alınınca daha olumlu sonuç veriyorsa o birim tarafından alınmasıdır. 

Ancak bu ilkenin uygulanmasında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

*Topluluk, karar alma sürecinde açıklık ve şeffaflıktan uzak; pazarlık ve 

uzlaşma anlayışına dayalı bir tavır sergilemektedir. Karşılıklı tavizlerle her üye 

devletin kendi çıkarını koruma çabasında kapalı kapılar ardında kararlar 

alınmaktadır. Bu aşamada Avrupa Parlamentosu’nun halka açık görüşmeleri, 

                                                
43  Sanlı, s. 101- 102. 
44  Sanlı, s. 106- 107. 
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komiteler, Genel Kurul’daki tartışmalar bu gizliliği bir ölçüde giderebilecek 

nitelikte olsa dahi teknik olarak alınan kararlar verilen tavizlerin karşılığını 

ulusal parlamentolara açıklama zorluğu nedeniyle oylamaların Konsey’de gizli 

olması öngörülmüştür. Ulusal eksenli gelişen tartışmalar siyasi inandırıcılık ve 

ilgiyi azaltmakta bunun yanında halk üzerinde kurumların güçlü sermaye 

lobilerinin çıkarlarına hizmet eden aşırı merkeziyetçi ve teknokratik bir 

yapılanma oluşturduğu izlenimi de yaratmaktadır. Yani yasama süreci halkların 

kendilerini, siyasi görüş ve menfaatlerini ifade etmelerine imkan tanıyan bir 

demokratik süreç olmaktan ziyade adeta üye devlet çıkarlarının uzlaştırılmaya 

çalışıldığı bir pazarlık arenası haline gelmekte, uluslarüstücülük ve 

hükümetlerarasıcılık dengesi hükümetlerden yana ağırlık kazanmaktadır. Ekim 

1993’te şeffaflığı sağlamak adına bir uzlaşıya varılarak Konsey toplantı 

tutanaklarının yayınlanması, Komisyon’un halkı bilgilendirmek adına daha 

fazla Beyaz ve Yeşil Kitap hazırlaması öngörülmüştür. Benzer şekilde kurucu 

antlaşmalarda da bu yönde bazı değişikliklere gidilmiştir.
45

 Tüm bu çabalara 

rağmen siyasi alternatifler, parlamenter demokrasilerdeki iktidar muhalefet 

ilişkisinin Topluluk hukukunda etkili olamaması gibi hususlar iktidarın hesap 

verilebilirliği ve el değiştirmesi olanaklarını da sınırlamaktadır.
46

  

*Ulusal egemenlik yetkilerinin bir kısmını uluslarüstü platforma aktaran 

üye devlet bakımından, bu yetkilerin demokratik, halkların siyasi çıkarlarını 

temsil eden bir organ tarafından değil, kapalı kapılar ardında karar veren 

Konsey tarafından kullanılıyor olması demokrasi açığına neden olmaktadır. Bu 

nedenle ulusal platformda parlamento aracılığıyla kendisini ifade edebilen üye 

devlet vatandaşları, uluslararası platformda ulusal parlamentolar yetkilerini 

doğrudan seçilen bir uluslarüstü parlamentoya değil de hükümet temsilcisi olan 

devlet başkanlarına devrettiği içindir ki bu noktada bir demokrasi açığı ortaya 

çıkmaktadır.
47

 

*Ulusal parlamentoların kullandığı bir kısım yetkilerin Topluluk içinde 

Komisyon tarafından kullanılması (özellikle yasama sürecini başlatabilen tek 

organ olması) ve yeterli bir denetim mekanizmasının sağlanamaması da bu 

açığın sebeplerinden birini teşkil eder.  

                                                
45  Bkz. AT Antlaşması m. 207/3 ve m. 255. 
46  S. Baykal, ”Avrupa Birliğinde Anayasallaşma”, Çağrı Erhan, Ayşe Burça Kızılırmak, Ceran Arslan 

Olcay (ed.), Avrupa Birliği- Temel Konular, İmaj Yayınları, Ankara, 2007, s. 111.  
47  Arsava, s. 62. 
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*Avrupa bütünleşmesinin uluslarüstü yapısı kapsamında ulus devletler 

egemenlik yetkilerini devrederken nitelikli oyçokluğu ile alınan kararları 

uygulamakla yükümlü hale gelmektedirler. Olumsuz oy veren üye devletler de 

Topluluk hukukunun önceliği ilkesince ulusal anayasa ve kanunlarından üstün 

olan Topluluk hukuku düzenlemesini kabule zorunlu hale gelmişlerdir. 

Özellikle İngiltere gibi tarihsel bakımdan egemenlik yetkisi konusunda 

hassasiyeti olan üye devletler veya yeni egemenliğini kazanmış Doğu Avrupa 

ülkeleri için bu yetki devri zor kabullenilebilir niteliktedir. Bunun yanında 

oyçokluğu yerine oybirliğine karar alınması ise karar alma mekanizmasını daha 

hantal bir yapıya büründürebilecektir; yani oybirliğinin de oyçokluğunun da 

kendine göre dezavantajları mevcuttur; bu nedenle oybirliği veya 

oyçokluğundan ziyade Konsey kararlarındaki denetim zayıflığının giderilmesi 

bu açığın kapatılmasında daha önemli bir rol oynayacaktır.  

*Avrupa kamuoyu ve kamusal alanının mevcut olmaması dolayısıyla ve 

Parlamento bünyesindeki partilerin Avrupa çapında partiler olmaktan çok üye 

devlet partilerinin toplamı olduğundan aynı partilere ikinci kez bir başka 

parlamento seçiminde oy vermek halklar içinde cazip olmamakta, 

Parlamento’nun işlevsizliği yönündeki görüşü tetiklemektedir. Seçim 

kampanyalarında Topluluğun siyasi tercih ve menfaatleri yerine ulusal siyasi 

sorunların tartışılıyor olması da halk katında ilgisizliği doğurmaktadır. 

Parlamento- Birlik vatandaşları arasında yeterli ölçüde doğrudan temas 

olmadığı gibi oy verecek adaylar da kendilerini vatandaşlara yeterince 

tanıtamamakta, alınan kararların vatandaştan kopuk olduğu izlenimi de 

vatandaşları bu sürece daha da uzaklaştırmaktadır. Avrupa çapında yayın yapan 

medyanın yetersizliği ve etkisizliği, Topluluk içinde farklı dillerin konuşuluyor 

olması da iletişim kopukluğuna neden olmaktadır.
48

 

*“Avrupa halkı”nın oluşturulamaması sorununa bakıldığında bu noktada 

doktrinde tartışmalar söz konusu olup “halk”ı oluşturan sübjektif ve objektif 

unsurların ele alınması noktasında ayrım ortaya çıkmaktadır. Bir görüşe göre 

Topluluk bünyesindeki halklar Topluluk yetkilerinin meşruiyet kaynağı olup 

Birlik vatandaşlığı kavramı ırk, dil, din, etnik köken gibi objektif kriterler 

dikkate alınarak değil, Birlik için üye devlet halklarının aidiyet duygusu 

kapsamında bir vatandaşlık yapısı kriter alınarak şekillenmektedir (ATA m.17 

ve devamı). Avrupalılık bilinci ve kader birliği fikri ile temellendirilen bu görüş 

                                                
48  Baykal, s. 115-116. 
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yapay bir Avrupa halkı kavramı oluşturmaktadır. Ulus devlet yapısını haiz 

olmayan Birlik içinde de karakteristik halk unsurlarını aramak mantıklı 

olmayacaktır. Habermas ulus kavramını sübjektif unsurlara bağlayanlar için 

soy, dil, tarih gibi yazgı cemaati kavramından ulus kavramının farklılık arz 

ettiğinin ulusun gönüllü katılımı sonucu sivil dayanışmanın oluşacağını ve 

klasik ulus devlet kavramının bu yol ile aşılacağını savunmaktadır. Ona göre bu 

noktada anayasanın varlığı da Topluluk işlevselliğinde katalizör olacaktır.
49

 

Bununla beraber bir ulusu oluşturacak aidiyet ve bütünlüğün Topluluk içinde 

demokrasi eksikliği, kurumsal çerçevedeki çarpıklıklar nedeniyle oluşamadığı 

Fransa ve Hollanda’da gerçekleştirilen son anayasa referandumu sonuçlarında 

da ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ulus devlet yapısında olmayan Topluluk 

yapısında ulus devletten yola çıkılarak “halk” kavramının nitelendirilmesi 

tutarlı olmayacaktır. 

Demokrasi açığı bağlamında ortaya çıkan bu problemlerin çözülmesine 

yardımcı olacağı fikriyle bir reforma gidilmesi gerekliliği doğmuş olup bu 

çerçevede aşağıda inceleyeceğimiz adımlar atılmıştır. 

V- AVRUPA KONVANSĠYONU 

Laeken Zirvesi kararları doğrultusunda 28 Şubat 2002’de çalışmalarına 

başlayan Avrupa Konvansiyonu; kurucu antlaşmaların basitleştirilmesi, Temel 

Haklar Şartı’nın hukuki statüsünün belirlenmesi, Birlik içinde yetki dağılımını 

somutlaşması ve ulusal parlamentoların bütünleşme içindeki yeri gibi önemli 

hususları dikkate alarak harekete geçmiş ve Anayasal Antlaşma taslağını 

hazırlamıştır.
50

 Bu Konvansiyon çalışmaları ile Kurucu antlaşma değişikliği, 

anayasal konuların onayı gibi münhasıran üye devletlerin yetkisine bırakılan 

alanlarda örgütlenme yapısı itibariyle geniş bir tabana yayılmış, Birliğin 

geleceğe ilişkin vereceği kararların tayininde ulusal parlamentolar ve Avrupa 

Parlamentosu da etkin kılınmıştır.  

Konvansiyon’da bir Forum yoluyla iş çevrelerinin, think-tank kuruluşları, 

sivil toplum örgütlerinin tartışmalara katılıp, öneriler hazırlayabilmesi 

                                                
49  J.Habermas, ”Avrupa’nın Niçin Bir Anayasaya gereksinmesi Var?”, Cogito, Sayı: 39, 2004, s. 313-

316. 
50  Baykal, s. 101- 102. 
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öngörülmüştür.
51

 Avrupa Parlamentosu bünyesindeki siyasi grupların da üye 

devlet gölgesinden kurtularak katılımcı demokrasi anlayışı ile üye devletlerden 

ziyade üye devlet halklarının tercihlerinin öncelik kazanacağı biçimde hareket 

edebilmeleri sağlanmalıdır.
52

 Bu bağlamda halkların örgütlenmesi ve baskı 

gruplarının ortaya çıkması “demokrasinin demokratikleştirilmesi” anlamı 

taşıyacaktır. Modern demokrasilerde de sivil toplum örgütlerinin varlığı siyasi 

partileri besleyen en önemli faktör olup alternatif görüşler sivil toplumu 

oluşturur;  sivil toplumun örgütlenmesi de siyasi topluma yani siyasi partilere 

vücut verir. Bu bakımdan Konvansiyon’daki düzenleme siyasi sürecin 

yapıtaşları olan sivil toplum örgütlerini dikkate alması bakımından önem arz 

eder. Bunun yanı sıra üye devletlerin halklarının temsilcilerinin de, Avrupa 

Parlamentosundan ve ulusal parlamentolardan Konvansiyona katılım 

sağlanması yoluyla, kurucu antlaşma değişikliklerinde ilk defa aktif bir biçimde 

sürece dâhil olmaları temin edilmekte; böylece kurucu antlaşma değişiklerinin 

katılımcı ve şeffaf bir yöntemle hazırlanması yolunda önemli bir adım atılmış 

olmaktadır. 

VI- ANAYASAL ANTLAġMA 

Klasik anayasa tanımı; “Bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, iktidarın 

el değiştirmesini ve bireylerin hak ve özgürlüğünü düzenleyen kurallar 

bütünüdür.”
53

 Bir devlet yapısına sahip olmayan Topluluk için anayasa 

kavramının nasıl ele alınacağı ise tartışma konusudur. 

Doktrindeki bir görüş; kamu veya özel hukuk kaynaklı veya bireyler için 

hak ve borçlar öngören dikey bütünleşmeleri kapsayan temel kurucu belgeleri; 

anayasal metin olarak kabul eder ve anayasaların temel işlevi olan yetki alanı 

içinde yani üye devletler ve onların yetkili organları ile Birlik kurumları ve 

Birlik mevzuatı için en üstün hukuki belge olma özelliğini bu metinlerin içinde 

barındırdığını savunur.
54

 Bu kabul ile ERİKSEN’in belirttiği üzere ortak kural 

ve normlar tüm üye devletlerce resmen ve açıkça kabul edilmeyip sadece fiili 

olarak yargısal içtihat ve ihtiyaçların yarattığı bir düzen olduğu için tam bir 

                                                
51  S. Açıkmeşe, ”Avrupa Birliği’nde Demokratik Meşruiyet Sorunu”, Ankara Avrupa Çalışmaları 

Dergisi, Bahar, 2003, Sayı: 4, Cilt: 2, s. 40. 
52  Sanlı, ss. 145-147. 
53  E. Teziç, Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta Yayıncılık, 1996, s. 134. 
54  Sanlı, s. 127. 
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yeknesaklık ve bütünlük içermez.
55

 Klasik anayasalara benzer yönleri ise; temel 

hakların korunması (AB m.6/II), AB vatandaşlığı kavramı, üye devlet 

vatandaşlarının doğrudan Topluluk hukuku süjesi olmaları ve bu hukuk 

düzeninden doğan haklarını Topluluk organları, üye devlet ve bireylere karşı 

ileri sürebilmeleri, Topluluk düzenlemelerinin normlar hiyerarşisinde en üstte 

yer alarak üye devlet Anayasalarının bile üstüne geçebiliyor oluşu gibi 

düzenlemeler olarak gösterilebilir.  

Avrupa Anayasası, Avrupa kimliğinin oluşmasında önemli rol oynarken, 

anayasa kavramını bir devlet niteliği taşımayan fakat önceliği olan bu hukuk 

düzeni için ATAD 1991’de “hukuk topluluğunun anayasası” tabiri çerçevesinde 

kullanmıştır.
56

 Demokratikleşme açısından anayasaya ihtiyaç iki noktada ortaya 

çıkmaktadır: ilk olarak kurucu antlaşmalar, tadil antlaşmaları ve tüm ek ve 

protokollerin tek bir metin haline gelmesi meşruiyet noktasında sıkıntılı olan 

halkın kendini Birliğe yabancı hissetmesini bertaraf edebilecektir. Bunun 

yanında anayasaların temel içeriği olan bireylerin temel hak ve özgürlüğünün 

Avrupa vatandaşları için de bir anayasa metni içerisinde yer alması teminat 

anlamı taşıyacaktır. 

İçeriği ve hedefleri itibariyle bir anayasa olma çabasını ifade eden, fakat 

hukuki niteliği itibariyle bir uluslar arası antlaşma olan Anayasal Antlaşma’da 

demokrasi açığını gidermek anlamında öngörülen temel değişikliklere 

bakıldığında; 

1- Parlamento’nun yetkilerinde ciddi değişim ile Konsey’le birlikte yasama 

organı olarak yer alması ve bütçeye dair görevleri ile siyasi denetim ve 

danışma görevleri devam edecektir.  

2- Parlamento’nun Komisyon üzerinde siyasi denetim yetkisi ve Komisyon’u 

güvensizlik oyu ile toplu istifaya sürükleyebilmesinin yanı sıra Komisyon 

Başkanı seçimlerinde Parlamento seçimindeki siyasi eğilimlerin de dikkate 

alınması ve Komisyon’un heyet olarak Parlamento onayına sunulması 

mevcut metinlere göre geliştirilerek düzenlenmiştir. Her ne kadar bu 

düzenleme demokratik zemini oluşturma çabasının göstergesi olsa da 

                                                
55  Erik Oddvar Eriksen, “Tecnocratic or Democtatic Governance”, Harvard Jean Monnet Working 

Papers, No 6/01, 2001, s.12- 13, Naklen: Baykal, s. 108. 
56  Arsava, Nice, s. 8. 
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Komisyon’un atama ile göreve gelen bir organ olma gerçeğini tam olarak 

değiştirmemiştir. 

3- Komisyon Başkanının atanması konusunda Parlamento’ya verilen onay 

yetkisini daha bağlayıcı kılınarak Parlamento’nun Komisyon üyelerinin 

isimlerini kendisinin belirlemesi düzenlenmiş bu şekilde Parlamento’nun 

Komisyon üzerindeki etkinliği belirginlik hale gelmiştir. Daha ciddi ve önem 

arz eden düzenleme Parlamento’nun gerçek bir yasama organı niteliği 

kazanması fikri doğrultusunda Parlamento’yu Konsey’le bir ölçüde eşit 

duruma getirmek adına ortak karar usulünün genel kural olarak 

belirlenmesinin öngörülmesidir.
57

Danışma ve onay usulü istisnaen 

uygulanacak iken, işbirliği usulünden tamamen vazgeçilecektir.  

4- Demokrasi açığının ulusal yönü olan ulusal parlamentoların yasama 

sürecinden haberdar kılınması ve danışma dokümanları olan Beyaz ve Yeşil 

Kitaplar hakkında bilgilendirilmeleri, bunun yanında ulusal parlamentoların 

Avrupa Birliği organlarını subsidiarite ilkesine uygun davranmaları 

konusunda denetleme yetkisi ile donatılmaları ve COSAC (Conference of 

Community and European Affairs Committees of Parliaments of The 

European Union) oluşumunun devamı öngörülmüştür.
58

 

5- Katılımcı demokrasiyi etkin kılabilmek için Anayasal Antlaşma’da “halkın 

yasa teklifi”nde bulunmasına benzeyen bir demokratik araç düzenlenmiş, 

halkların Anayasa’nın uygulanması için hukuksal bir işleme ihtiyacın 

doğduğunu düşündüklerinde 1 milyon imzalı bir dilekçe ile Komisyon’u 

uygun yasama teklifinde bulunmaya davet edebilmeleri öngörülmüştür. 

Seçimler gibi dolaylı değil, doğrudan bir katılım anlamı taşıyan bu 

düzenleme Birlik ve yurttaşları birbirine çok daha fazla yaklaştırabilecektir.
59

 

Yapılan belli başlı bu düzenlemeler her ne kadar şeffaflık, açıklık, 

katılım, hesap verebilirlik ve genel anlamda demokratik kurumsal yapıyı 

sağlamada önemli düzenlemeler olsa da hem Avrupa Parlamentosu hem de 

dolaylı meşruiyeti sağlaması arzu edilen ulusal parlamentolar bağlamında 

bilgilendirme, haberdar kılma sınırlarını çok da geçememiş, doğrudan ve 

münhasıran bu organları karar verici, aktif bir mekanizmanın parçası 

                                                
57  Açıkmeşe, s. 24- 41- 42- 43. 
58  Baykal, s. 123- 126- 128. 
59  Sanlı, s. 136. 
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yapamamıştır. Birliğin bu noktada çekincesi; ulusal parlamentolara dolaylı 

temsil yetkisinin verilmesinin uluslarüstü yapıyı zedeleyeceği ve de Avrupa 

Parlamentosu’nun doğrudan Komisyon’u seçebilme yetkisini kazanması halinde 

federal bir devlet yapısına dönüşme ihtimalinin varlığıdır.
60

  

Kademeli olarak değil aniden, bir seferde ortaya çıkan anayasallaşma 

sürecinde Anayasal Antlaşma’nın Fransa ve Hollanda halkları tarafından 

referandum yoluyla reddi, ulusal parlamentolar ve Avrupa Parlamentosu 

bakımından çözülememiş bir meşruiyet açığı sorununun varlığını devam 

ettirdiğini ve içeriği, yapısı, zamanlaması açısından tartışılabilir özellikleri 

içinde barındırması nedeniyle Anayasal Antlaşma-halk iradesi arasında bir 

paralelliğin yakalanamadığını göstermektedir. Bütünleşme fikrini AKÇT ile 

ortaya atan ve halen Birliğin Almanya ile siyasi liderliğini sürdüren Fransa’nın 

o dönemki Devlet Başkanı Chirac’in referandum sonrası “oy sandıkları 

yönetmiyor” tepkisi bu açığın varlığının bütünleşmenin en önde gelen 

devletlerince dahi dikkate alındığını göstermektedir. Üye devlet vatandaşları 

Birlik düzeyinde kendileri adına karar verecek olanların “seçilmiş” değil 

“atanmış” olmalarından ve kendilerine karşı bu karar vericilerin hiçbir 

sorumluluk taşımamalarından, sağlıklı denetim mekanizması eksikliğinden 

rahatsız olmakta, bu nedenle Avrupa bütünleşmesine tam bir inanç 

besleyememekte, dolayısıyla bir “Avrupalılık” bilinci oluşturulamamaktadır.
61

  

Sonuç olarak bir ekonomik birliğin, ortak pazarın oluşturulması temeline 

dayalı olarak kurulup devletlerin birçok alanda egemenlik yetkilerinin devrine 

kadar uzanan geniş bir yelpazede söz sahibi olan AB hukukunun geleceğe 

yönelik demokratik ve toplumsal meşruiyeti sağlamasına yönelik sıkıntılar söz 

konusudur. Dikkat çekici olan nokta; Birlik yapısının daha ne kadar güçleneceği 

veya yeni üye devletleri kabul sorunundan ziyade “Avrupalılık bilinci”nin 

oluşturulup oluşturulamamasıyla ilgilidir. Avrupa Konvansiyonu’nun yarattığı 

“devletsiz anayasa” fikri Birliği de iç ve dış egemenlik sahibi ulus devlet 

yapısının uluslarüstü platformda uyarlama biçimi olarak görmektedir. Fakat bu 

anlayışa her üye devletin tepkisi farklı olabileceği gibi Birliği bir devlet olarak 

ele almak kuruluş amacına da aykırılık teşkil eder.  

                                                
60  Baykal, s. 131. 
61  Sanlı, s. 139- 140. 
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Demokratik meşruiyet krizini aşma yolunda Parlamentonun varlığı, 

özellikle Maastricht Antlaşmasından aşağıda ele alacağımız Lizbon 

Antlaşmasına kadar yaşanan yetki artışı ve Parlamento’nun ulusal 

parlamentolarla temas halinde olmasına rağmen Avrupa halklarıyla halen 

mesafeli ve zayıf bir temsili ilişkinin varlığı söz konusudur. Bu noktada 

L.SANLI’nın da savunduğu; sosyal sorunların artması, işsizliğe çözüm 

bulunamaması, teknokratların ve üye devletlerin önplanda olduğu bir teşkilat 

yapısı ve çok uluslu dev şirketlerin siyasal bir “Avrupa vatandaşlığı” oluşturma 

ve neo liberal politikaları Topluluk aracılığıyla genişletme politikası karşısında 

“Avrupa sosyal vatandaşlığı” fikri ortaya çıkmıştır. Buna göre halka uzak ve 

ulusal devlet hesaplarına dayalı kararlardan çok, Topluluk gündemini halkın 

tercihleri ile doğru orantılı istihdamın tesisi, siyasal eşitlik, ekonomik refah 

toplumu tesisi, üst düzey demokratik katılım, uygulanabilir temel sosyal ve 

ekonomik hakları, piyasa ekonomisi-kamu refahı arası dengenin sağlanabilmesi 

gibi noktalardan meşruiyet temeli kuvvetlendirilmelidir.
62

 Gerçekten Birliğin 

ihtiyacı olan halkların sadakat ve aidiyet hisleri ancak bu ve benzeri somut 

çözüm arayışlarını devreye sokmakla kazanılacaktır.  

Demokrasi açığının giderilmesi noktasında kurumsal ve sosyolojik 

eksiklikler bağlamında yapısal bir reform mutlaka Avrupa kimliği bilincinin 

oluştuğu Avrupa halkı tarafından kabullenilip benimsenmelidir. Birçok farklı 

şekilde temas ettiğimiz gibi ulus devlet olmayan Birlik için ulusal kimliklerin 

asimile edilmesi mümkün ve gerekli olmayıp ulusal kimliklerle varlık 

kazanması gereken  bir Avrupa halkının destek ve katılımıyla şeffaf, açık, 

uygulanabilir bir kurumsal yapının tesisi ile Birlik yoluna devam etmelidir.  

VII- REFORM ANTLAġMASI  

Birliğin kurumsal yapısında değişiklikler içeren 13 Aralık 2007’de 

imzalanan Reform Antlaşması veya imzalandığı şehrin adıyla Lizbon 

Antlaşması, Hollanda ve Fransa tarafından reddedilen Anayasal Antlaşma 

sonrasında üye devletlerin farklı kaygılarına cevap verme amacını taşımaktadır. 

Her ne kadar hukuki niteliği uluslar arası antlaşma olsa da Anayasal 

Antlaşma’nın üye devletlerde ulusal egemenlik kaybına yol açabileceği veya 

federal yapıya geçişin bir adımı olabileceği kaygısını bertaraf etmek için bu 

                                                
62  Sanlı, s. 146- 147. 
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metinde yer alan marş, bayrak gibi unsurları kaldıran Reform Antlaşması; 

Anayasal Antlaşma’yla paralel düzenlemeleri olsa da bir tadil antlaşması 

görünümüne sahiptir.
63

    

1 Ocak 2009’da yürürlüğe girecek olan “Avrupa Birliği Antlaşması” ve 

“Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma” üzerinde değişiklikler öngören bu 

antlaşma; organların yetki ve görevleri bakımından Anayasal Antlaşma’yla 

paralellik taşımaktadır. Bunun yanında ortak karar alma usulüne tabi tutulan 

alan sayısı artırılması ile Parlamento’nun, Konsey ile eşit seviyede yetkilere 

sahip olması ve yeni üyeliğe başvuru halinde bundan Avrupa Parlamentosu ve 

ulusal parlamentoların haberdar kılınması gibi konular düzenlenmiştir. Ulusal 

parlamentoların karar alma süreçlerine daha ciddi oranda katılımı hedeflenmiş 

olup bu bağlamda getirilen erken uyarı sistemi ile subsidiarite ilkesinin ihlali 

halinde ulusal parlamentolara ATAD’a başvurma imkanı Anayasal Antlaşma’da 

da olduğu gibi tanınmıştır. Daha etkili siyasi kurumsallaşma için 

Parlamento’nun yasama, bütçe ve siyasi kontrolünü artırmaya yönelik 

yapılanma, Avrupa seçim sonuçları dikkate alınarak Komisyon Başkanı’nı 

Parlamento’nun seçmesi ve özgürlük, adalet ve güvenlik konularında sadece 

bilgilendirilen Parlamentonun Reform Antlaşması ile ortak karar usulünün ana 

yasama usulü olması ile birlikte ağırlıklı rol oynar bir organ haline gelmesi 

yolunda ciddi adımlar atmıştır.
64

 

Parlamento üyeleri tarafından bu antlaşma hakkında bir rapor hazırlanmış 

ve 23 Ocak 2008’de Parlamento’nun Anayasal İşler Komitesi’nde kabul 

edilmiştir. Bu raporda Anayasal Antlaşma’ya göre daha karmaşık olan Reform 

Antlaşması’nın parlamentoların yetki artışı ile demokrasiyi güçlendirdiği ve 

tutarlı, uzun vadeli bir çerçeve sunduğu belirtilmiştir. Bu açıklamalar ışığında 

lafzı ve esası bakımından Anayasal Antlaşma’yı büyük oranda karşılayan, şekil 

ve hukuki niteliği açısından farklılıklar barındıran Reform Antlaşma’nın 

referandum bozgunundan sonra hassas dengeleri korumak açısından üye 

devletlerce destekleneceği izlenimi söz konusudur.
65

  

Gümrük Birliği, Ortak Pazar gibi ekonomik ve ticari işbirliği yolunda 

başlayan Avrupa bütünleşmesi fikrinin gelişimi, kurumsallaşması, üye 

devletlerin ulusal egemenlik yetkilerinin devri sonucu Birlik organlarını etkin 

                                                
63  Baykal, s. 147. 
64  http://www.abgm.adalet.gov.tr/dokumanlar/lizbonan.pdf. 
65  Baykal, s. 150. 
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kılan derinleşme ve birçok devleti bünyesine dâhil eden genişleme süreçleri ile 

siyasi bütünleşmeye doğru bir rota çizdiği görülmektedir. Her ne kadar özellikle 

Anayasal Antlaşma’da yer alan marş, bayrak gibi devlet varlığının oluşmasında 

manevi destek ve bağ kurabilecek unsurların düzenlenmesi veya demokrasi 

açığı ve küreselleşme kıskacından kurtulmak anlamında Birliğin bir devlet 

yapısı kazanmasının pratik bir yararı olacağını savunan görüşler var olsa dahi 

bütünleşmenin kuruluş prensibine aykırı olan ve birbirinden farklı devlet 

teşkilatlanması, egemenlik anlayışına sahip Avrupa devletleri de 

düşünüldüğünde devletleşme fikri çok makul çözüm önerisi olamamaktadır.  

 

 

SONUÇ   

Birlik bünyesinde; ister ulusal ister uluslarüstü platformda olsun 

kaynağını, gücünü halk iradesinden alan parlamentoların varlığı ve 

işlevselliği Birliğin elitist ve teknokratik yapıda olduğuna dair eleştirileri 

bertaraf edeceği gibi, daha da ötesi kararların bizzat uygulama alanı 

bulduğu ulusal yapı içindeki halk üzerinde üstten gelen, dayatmacı 

kurumsal yapı fikrini ortadan kaldıracaktır. Bu çerçevede Avrupa 

Parlamentosu ve ulusal parlamentolar da Birliğin nihai hedefinin halkın 

refahı, barışı, menfaatini korumak, ileri medeniyet iddiasını hayata 

geçirmek olması gerektiği fikrini hem uygulayıcılar hem Avrupa halkı 

üzerinde oluşturmak ilkesi doğrultusunda hareket etmelidir. Mevcut yapı 

dikkate alındığında Birliğin ilk oluşum aşamasında sadece danışma, 

onay, bilgilendirme gibi yetkiler ile yapılacak düzenlemelerde arka 

planda kalan veya doğrudan yetki sahibi olduğu alanlarda dahi arkasında 

devlet çıkarları ve teknokratik yapının gölgesini hisseden Parlamento 

zaman içinde kurumsal bağlamda diğer yetkili organlar üzerinde etkili 

olabileceği yetkilere sahip olması, özellikle halkların uluslarüstü kendine 

özgü bu platformda seslerini duyurma ve demokratik çıkarlarını temsilde 

önemli işlevleri kazanma yoluna girmesi ile geleceğe dair umut vaad 

etmektedir. Unutulmaması gereken ciddi ve hayati nokta imzalanan 
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antlaşmalar, alınan kararlar kurumsal anlamda mükemmel bir altyapı ve 

denge içerse dahi halk katında bir aidiyet bağı ve ifade edilebilme gücü 

kazanmadığı sürece Anayasal Antlaşma’da olduğu gibi istenmedik 

biçimde sonlanabilecek, Birliğin geleceğe dair çözülebileceği argümanını 

kuvvetlendirebilecektir. 
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ÖZET 

İbra sözleşmesi her he kadar yasalarımızda yer almamış olsa da gerek 

doktrinde gerek uygulamada borcu sona erdiren nedenlerden biridir. İş hukuku 

uygulamalarında da, ibranın yaygın olarak başvurulan yollardan biri olduğunu 

şüphesiz ki söyleyebiliriz. İbraname ile sözleşme ilişkisi değil, borcun kısmen 

ya da tamamen sona erdirilmesi hedeflenmektedir. İbrada söz konusu olan 

husus, devam eden ya da sonlanmış bir iş ilişkisinden doğmuş olan borçların 

ortadan kaldırılmasıdır. Doktrinde, iş hukukunun kendisine özgü içtihatları 

vesilesiyle, ibranamenin geçerliliği hususunda, Yargıtay kararlarında dar yorum 

ele alındığı gözlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler 

İş akdi, ibra sözleşmesi, ibraname, makbuz, ikale sözleşmesi. 

SUMMARY 

Although the acquittal contract doesn’t take place in our 

legislation, it’s one of the reasons that ends debt in doctrine and also in 

practice. We can surely say that acquittal is one of the ways makes an 

application in ‘labor law’ practices. The aim is ending the dept partly or 

compeletly, not set a contractual connection by acquittance. The subject 

in acguittal contract is; to remove the debt which takes source from an 

going on or over labor law relation. In doctrine, acquittance is wanted to 

be commented tightly via specific conviction of labor law. Especially, it is 

being watched that in Supreme Courts decisions that the acquittance is 

commented tightly in its currency. 

                                                
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Doç. Dr. Süleyman Başterzi. 
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I) GENEL OLARAK İBRANAME VE İBRA KAVRAMLARI 

1) İbraname Kavramı 

İbra, borcu sona erdiren nedenlerden birisidir. Ancak, borçlar kanunumuz 

borcu sona erdiren sebepler arasında ibrayı saymamıştır. Oysa ki kaynak kanun 

olan İsviçre Borçlar Kanunu, 115. maddesinde ibraya yer vermiştir. Buna göre, 

“Alacak, ibra ile tamamen veya kısmen, borcun doğumu yasaya veya tarafların 

anlaşmasına göre şekle bağlı olsa bile, herhangi bir şekle bağlı olmaksızın 

ortadan kaldırılabilir.” Burada alacaklı, borçlu ile yaptığı bir sözleşme ile onu 

borçtan kurtarmakta, borçlu ise borcu ifa yükümlülüğünden kurtulmaktadır.
1
 

Her ne kadar kaynak kanunda yer alan ibra, Türk Borçlar kanununda yer 

almasa bile, doktrin ve uygulamada borcu sona erdiren bir sebep olarak kabul 

edilmektedir. Esasen aynı sonuca irade özerkliği ve sözleşme serbestisi ilkeleri 

uyarınca varmak mümkündür.
2
 

O halde; tarafların aralarında mevcut bir borcun kısmen veya tamamen 

ortadan kaldırmaya ve bu suretle borçlunun borçtan kurtulmasına yönelik 

sözleşmeye, “ibra sözleşmesi” denir.
3
  Bu nedenle ibrayı, borcu sona erdiren 

sebepler arasında saymak güç olmayacaktır. 

İbrada meydana gelen durum şudur ki; alacaklı, sahip olduğu alacak 

hakkını borçludan talep etmek yerine bu haktan bir sözleşme ile feragat 

etmektedir ve de borçlu, ifada bulunmak yerine borçtan kurtulmaktadır. 

İbra yalnız dar anlamdaki borcu sona erdiren bir sebeptir ancak, ibra 

sözleşmesinin, sözleşme ilişkisinin içerdiği münferit borçların tamamını sona 

erdirmesi de mümkündür.
4
  

Buna karşılık, geniş anlamda borç ilişkisi ibra ile sona erdirilemez. Bu 

ancak, tarafların bozma (borcu ortadan kaldırma = ikale) sözleşmesi yapması ile 

mümkün olabilecektir.
5
 

                                                
1  Kılıçoğlu, 621. 
2  Eren, 1221. 
3  Eren, 1221; Oğuzman / Öz, B.2, 414 ; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 985 ; Tunçomağ, 1172; 

İnan, 494 ; Kılıçoğlu, 578 ; Turanboy, 26 ; 44 HD. 31.03.1978., 11133 E 4346 K (YKD. 1974 34 

VD.).  
4  Eren, 1222. 
5  Eren, 1222. 
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İbra, vazgeçme ve feragatten de farklı bir sözleşmedir. Alacaklının alacak 

hakkından vazgeçmesi, tek taraflı bir hukuksal işlemdir ve borçlu, alacaklının 

alacak hakkından vazgeçmesini kabul etmediği sürece borç sona ermez.
6
  Buna 

karşılık, alacaklı alacak hakkı ile ilgili olarak açtığı bir davadan feragat edebilir. 

Feragat ibradan farklı olarak, usul hukukuna ilişkin bir taraf işlemidir. 

2) İbranamenin Hukuki Niteliği 

İbra, iki taraflı bir hukuki muamele yani bir sözleşmedir. İbra sözleşmesi; 

alacaklı ile borçlu arasında yapılmaktadır. İbra bir anlaşma niteliği taşıması 

itibarı ile;
7
 alacaklı tek taraflı bir irade beyanıyla alacaktan vazgeçemez. Bu 

konuda borçlunun da onayı alınmalıdır. Bu husus, borçlu tarafından ibra kabul 

edilmedikçe borcun devam edeceği sonucunu da beraberinde getirmektedir. Bu 

durum, İsviçre Borçlar Kanunu madde 115’te açıkça hükme bağlanmıştır ve 

sözü geçen maddede borcun tarafların anlaşmasıyla ortadan kaldırılabileceği 

öngörülmüştür.
8
 Hiç şüphesiz ki bu, alacak hakkında söz konusu olmaktadır. 

Ayni haklarda ( örneğin mülkiyet hakkında ) ve yenilik doğuran haklarda 

(örneğin takastan feragatte, BK. Madde 124 ) hak sahibi tek taraflı iradesiyle 

hakkından vazgeçebilir, hakkını ortadan kaldırabilir.
9
 

İbra sözleşmesi ile alacaklı, alacak hakkını doğrudan ve kesin bir şekilde 

etkilediği ve de mevcut alacak hakkından tamamen yahut kısmen vazgeçerek bu 

hakkını ortadan kaldırdığı için ibra, borç doğuran değil, tasarrufi bir işlemdir.
10

  

Bu nedenle, ibranın geçerli olabilmesi için, alacaklının alacağı üzerinde tasarruf 

yetkisinin bulunması gerekir. Örneğin; alacaklı iflas etmişse borçluyu ibra 

edemez.
11

  

İbrayı bir kazandırma saymak mümkündür. Böyle bir kazandırma ile 

borçlunun pasifinde azalma, mamelekinde çoğalma husule gelmektedir. Bu 

kazandırmanın sebebi, çok zaman bağışlama sebebidir (causa dorandi), bazen 

ibra bir sulh mahiyeti taşır. Dolayısıyla da ibra, bir kazandırma olduğu için 

hukuki bir sebebi de bünyesinde barındırır. Bu suretle, temel işlem geçersiz 

                                                
6  Kılıçoğlu, 621. 
7  Eren, 1221; Oğuzman / Öz, 416; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, 986; Turanboy, 55 vd. 
8  Eren, 1222. 
9  Reisoğlu, 352. 
10  Eren, 1223; Oğuzman / Öz, 416; İnan, 495; Tunçomağ, 1178; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 

986. 
11  Reisoğlu, 352. 
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olduğu takdirde, ibra da geçersiz olur ve dolayısıyla borç ortadan kalkmadığı 

gibi, alacak da sona ermez.
12

  

3) İbra Sözleşmesinin Kurulması 

a) Sözleşmenin Koşulları  

İbra sözleşmesinin öncelikli koşulu, alacaklı ile borçlunun mevcut alacağı 

ortadan kaldırmak yönündeki birbirine uygun iradeleridir. Alacaklının tek taraflı 

iradesi ile borcu ibra etmesi mümkün olmayıp, borcun ibrası için alacaklı ve 

borçlunun karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri lazım gelir. Alacaklı, ibra 

iradesini açık bir şekilde beyan edebileceği gibi, kapalı bir şekilde de beyan 

edebilir.
13

  Aynı durum, borçlu açısından da geçerlidir. Ancak borçlunun beyanı 

çoğunlukla örtülü (zımni ) olmaktadır. Alacaklının kendisine ulaşan beyanını 

uygun bir süre içinde reddetmeyen borçlu, muvafakat etmiş sayılır.  (BK.md. 6 

).
14

   Bu durum, zımni irade beyanına örnek verilebilir. Alacaklının borçluya 

borç senedini iade etmesi veya makbuz vermesi halinde ve alacaklının borçluya 

karşı beyan ettiği menfi borç ikrarında da durum böyledir.
15

   Lakin, ibra 

sözleşmesi borçlunun yararına yapılmıyorsa, susma tek başına bir örtülü ( kapalı 

= zımni ) irade beyanı olarak kabul edilemeyecektir. 

Alacaklı, borçluyu borçtan kurtarma iradesine sahip olmalıdır, borcun 

koşullarını değiştirme iradesi olduğunda ibradan söz edilemeyecektir. 

Alacaklının borçluyu borcun tamamından kurtarması zorunlu değildir. Borçlu, 

alacaklı tarafından borcun tamamı için değil bir kısmı için borçtan 

kurtarılabilir.
16

 

İbra sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bir sözleşmede aranan 

geçerlilik ve kurucu unsurların burada da yer alması gerekmektedir. Buna göre 

ibra sözleşmesi; ehliyet, şekil, irade ile beyan arasında uyum, hukuka, ahlâka, 

âdaba, aykırı olmama koşullarına sahip olmalıdır.
17

  Ayrıca, ibra alacaklı 

tarafından bir tasarrufi işlem mahiyetindedir. Dolayısıyla, ibra sözleşmesinin 

                                                
12  Eren, 1223.  
13  Eren, 1223. 
14  Reisoğlu, 353. 
15  Eren, 1223. 
16  Kılıçoğlu, 622. 
17  Kılıçoğlu, 622. 
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geçerli olabilmesi, alacaklının hukuksal işlem ehliyeti yanında tasarruf 

ehliyetine de sahip olmasına bağlıdır. 

b ) Sözleşmenin Şekli 

İsviçre Borçlar Kanunun bizde alınmamış olması Türk hukuk doktrininde 

“ ibra sözleşmesinin şekli” konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur.
18

   Bazı yazarlara göre; ibra, sözleşmenin içeriğinin değiştirilmesi 

olduğundan BK madde 12 uygulanmalıdır. Bu nedenle, asıl borcu doğuran 

sözleşme şekle bağlı ise, böyle bir sözleşmeden doğan borçla ilgili ibra 

sözleşmesinin de şekle tabi olması gerekir.
19

   Bazı yazarlar ise, ibra ile yeni 

borç altına girilmediğinden, ibranın bir sözleşmenin içeriğinin değiştirilmesi 

olarak görülmemesi gerektiğini ve dolayısıyla da ibra sözleşmelerinin bir şekle 

bağlı olmadan geçerli olmaları gerektiğini ileri sürüyorlar.
20

 

İbranın şekli ile ilgili husus; tam ibra da olsa kısmi ibra da olsa farklılık 

arz etmeyecektir. Hakim görüş; tam ibrada olduğu gibi kısmi ibrada da 

sözleşmenin içeriğinin değişmediği yönündedir. Buna karşılık, borç miktarının 

arttırılması her zaman sözleşmenin muhtevasının değiştirilmesi olarak kabul 

edilmelidir.
21

 

4) İbra Açısından İspat Yükü   

İbra sözleşmesinin her ne kadar geçerlilik bakımından bir şekle bağlı 

olmadığı ağırlıklı olarak kabul edilmekteyse de ispat yükü bakımından bu 

durum farklılaşacaktır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK ) madde 

288–290, ibra sözleşmeleri açısından da devreye girecek ve bu anlamda madde 

288’de belirtilen miktarı aşan borçların ibrası ile ilgili sözleşmeler yazılı delil 

ile ispatlanabilecektir. 

5) İbra Sözleşmesinin Sonuçları   

Daha önce de belirttiğimiz üzere, ibra, tam ibra ve kısmi ibra olarak 

ayrılabilmektedir. Tam ibra ile kastedilen borcun tamamının, kısmi ibra ile 

kastedilen ise borcun bir kısmının sona ereceğidir.  

                                                
18  Reisoğlu, 353. 
19  Eren, 1224; İnan, 494; Oğuzman/Öz/, 415 (B,2). 
20  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 989; Tunçomağ, 1173. 
21  Eren, 1224.  
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İbra, sözleşmede aksine hüküm yoksa asıl alacakla birlikte faiz, rehin, 

cezai şart gibi fer’i hakları da sona erdirir.
22

   

Fer’i haklar bakımından da ibra söz konusu olabilir. İbra edilen borç, bir 

fer’i hak ise asıl borç devam eder.
23

 Ancak, bu konuda alacaklının fer’i borçları 

sona erdirmekte tam bir serbestlik içinde bulunmadığını, fer’i borcu sona 

erdiğinde bundan zarar gören rücu hakkına sahip borçlulara karşı sorumluluğu 

olacağını ifade etmek gerekir.
24

 

II) TÜRK İŞ HUKUKU AÇISINDAN İBRANAME   

1) İş Hukukunda İbraname Kavramı  

Daha önce de belirttiğimiz üzere ibra, alacaklı ile borçlu arasında yapılan 

bir sözleşme ile borçlunun borcundan kurtarılmasıdır. İş kanununda 

düzenlenmeyen fakat uygulamada çok kullanıldığı görülen ibra belgesi  ( 

ibraname = ibra senedi ) işçinin alacaklarını tamamen aldığını ve herhangi bir 

alacağı kalmadığını gösteren bir belgedir.
25

   

Uygulamada, işçiden sadece ücret alacaklarının değil, diğer işçilik 

haklarının da kalmadığına dair  ( hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti, fazla mesai 

ücreti, İş Kanunu madde 20 ve 21’den kaynaklanan işçilik hakları vb. ) bir ibra 

belgesi alınmaktadır. Nitekim iş ilişkisinin sona ermesi üzerine işçi ile işverenin 

karşılıklı taleplerini düzenleyip aralarındaki hukuki bağı kesin olarak 

çözmelerinde yarar vardır.
26

 Ancak, uygulamada ibranameler; ibrada bir borcun 

yerine getirilmeden sona erdirilebilmesi söz konusu olduğu için, işçilerin 

aleyhine etki yaratan bir hukuki araç niteliğine bürünebilir.
27

 

Diğer hukuk dallarına göre daha hızlı bir gelişme gösteren iş hukuku 

kendisine özgü içtihatların çıkmasına vesile olmuş, ibra sözleşmesinin bir 

görüşle borçlar hukuku müessesesinden ziyade bir iş hukuku müessesesi olduğu 

kanısını ortaya çıkarmıştır.
28

  Dolayısıyla, ibra, iş hukukunda çok dikkatli 

                                                
22  Eren, 1225. 
23  Reisoğlu, 353. 
24  Kılıçoğlu, 623. 
25  Çelik, 173. 
26  Tunçomağ, 128. 
27  Çenberci, 499. 
28  Çil, 26.  
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yaklaşılması gereken bir işlemdir. Diğer taraftan bir belgenin ibra belgesi olarak 

kabulü için, taraflarca bu şekilde nitelenmiş olması yeterli değildir; “ibraname” 

ismi altında işçi tarafından imzalanmış bir makbuz, bir feragatname veya bir 

menfi borç ikrarı söz konusu olabilir.
29

 

Nitekim uygulamada, ibra belgelerinin, bahsi geçen ibra sözleşmesinden 

ziyade belgede miktarı gösterilen ödemelerin alındığını ifade eden bir makbuz 

ve/veya işverenden artık hiçbir hak talep edilmeyeceği beyanını içeren feragat 

mahiyetinde olduğu görülmektedir. 

2) İş Hukukunda İbranamenin Hukuki Niteliği 

İbra, hukuki nitelik itibariyle dar anlamda borcu sona erdiren ve tasarruf 

niteliği taşıyan bir kurumdur. Bu nedenle işçinin geçerli bir tasarruf ehliyetinin 

bulunması gerekmektedir. Bu bakımdan
30

, küçükler için kanuni temsilci 

tarafında verilmiş çalışma izninin, ibraya yetkiyi kapsamayacağı yönündeki 

görüşünün
31

 iş hukukun gereklerine uygun olduğunu; kanuni temsilcisinin 

izniyle çalışmakta ve çalışma yaşamının gerektirdiği işlemleri yapmakta mezun 

kabul edilse bile küçüğün ibra yetkisinin bulunmadığını
32

 belirtmekte fayda 

vardır. 

3) İbra Sözleşmesi  

a) Sözleşmenin Oluşması 

Bilindiği gibi ibra sözleşmesinde, sözleşme ilişkisi değil, borcun 

tamamen ya da kısmen sona erdirilmesi istenmektedir. Gerçekten, ibra 

sözleşmesinin iş ilişkisinin sona erdirilmesi ile ilgisi yoktur. Devam eden ya da 

sona ermiş bir iş ilişkisinde doğmuş bulunan borçların ortadan kaldırılması söz 

konusudur.
33

 

İş hukuku doktrininde ve Yargıtay’da kabul gören eğilim, ibranamelerin 

iş akdi sona erdikten sonra düzenlenmeleri gereğidir. Başka bir deyişle, işçinin 

işe girerken veya işin devamı sırasında imzaladığı ibranamelerin hiçbir hukuki 

                                                
29  Mollamahmutoğlu, 660 vd. 
30  Mollamahmutoğlu, 661. 
31  Çenberci, 502. 
32  Aksi görüş; Centel/Ücret, 392. 
33  Çil, 26.  
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değeri yoktur.
34

  Nitekim işverenler, kötü niyetli davranarak işe girerken veya iş 

ilişkisinin devamı süresi içinde çeşitli baskılarla işçiden ibraname alma yoluna 

gidebilirler
35

. Hâlbuki işçinin işverene ibraname verip vermeme konusundaki 

iradesi ancak iş akdi sona erdikten sonra tam bir özgünlüğe kavuşacaktır. 

b ) Sözleşmenin Şekli  

Alacağın kaynaklandığı iş sözleşmesi, herhangi bir biçime bağlı olmadığı 

takdirde, işçinin alacağı ortadan kaldırmaya yönelik iradesini açık bir biçimde 

bildirmesi gerekmez ve içinde bulunulan durumdan sıyrılınabilecek bir, ibraya 

ilişkin irade beyanı yeterli olacaktır. Bundan ziyade, alacağa ilişkin iş 

sözleşmesi belli bir biçimde yapılmış olsa da ibraya ilişkin beyanın yazısız 

olabileceği kabul görmektedir. Ancak, bu husus ibranamenin ispatı konusunda 

HUMK madde 288–290 devreye gireceği için bir sıkıntı yaratabilmektedir. 

Çalışmamızda yer yer belirttiğimiz üzere ibraname, bir makbuz içinde de 

yer alabilir. Bu da onun mutlaka ayrı bir kâğıda yazılması gerektiği sonucunu 

engellemektedir. Ancak, böyle bir durumda da öncelikle aranan koşul, 

ibranamenin açıkça anlaşılıyor olmasıdır. Fakat “makbuz” vb. içinde de yer 

almasının mümkün olması demek, ibranamenin hiçbir ilgisi olmayan bir kâğıtta 

yer alması demek değildir. Çünkü böyle bir durumda, imzalanan yazının 

amacıyla bağdaşmayacak bir iddia söz konusu olacak ve bunun doğruluğu da 

kural olarak reddolunacaktır.
36

 

İbranamede basit yazılı biçimin yeterli olacağını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bundan maksat; işçinin imzasını taşıyan ve işvereni borçtan 

kurtarmaya yönelik herhangi bir belgenin ibraname olarak kabul göreceğidir. 

İbraname olarak kabul edilecek belge, noterde düzenlenmiş bulunabileceği gibi 

yazı makinesiyle veya elle yazılmış ve hatta yanlarca doldurulmuş basılı bir 

metin dahi olabilir.
37

    

4) İbranamenin Geçerliliği Meselesi   

İbranın geçerliliği, iş hukuku öğretisi ve yargı tarafından geliştirilen kimi 

maddi, kimi şekli hukuka ilişkin kurallara uygunluğuna bağlıdır.
38

 Daha önce de 

                                                
34  Süzek, 599. 
35  Süzek, 599. 
36  Centel, 393. 
37  Mollamahmutoğlu, 661. 
38  Mollamahmutoğlu, 661.  
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belirttiğimiz üzere ibranın geçerlilik koşullarından ilki ve en göze çarpanı 

kuşkusuz ki, bir  tasarruf işlemi olduğundan ötürü, işçinin tasarruf ehliyetine 

sahip olması gerektiğidir. 

İbranamenin geçerli olabilmesi için aranan şartlardan biri de tabi ki 

teslimdir. Şu halde işçinin, ibranameyi imzalamış olması, işverene teslim 

etmedikçe hüküm ifade etmez.
39

 O halde şöyle bir formül izlenebilir; ibraname 

ancak yazılı olarak yapıldığı, işçi tarafından imzalandığı ve işverene teslim 

edildiği halde geçerlilik kazanabilecektir. Beyaza imza, yani boş kağıda imza 

attırılıp işveren tarafında bilahare doldurulan ibraname, işçi tarafından bunun 

ispat edilmiş olması şartıyla, hukuken geçerli değildir.
40

 Ayrıca, bu belgelerin 

geçerliliği konusunda öğreti ve Yargıtay’ın görüş birliği içinde olduğu 

noktalardan biri, beyaza imza şeklinde yapılan ibranamelerin ve bir diğeri de, iş 

sözleşmesi devam ederken düzenlenmiş bulunan ibranamelerin geçersiz 

olduğudur. Nitekim, Yargıtay 2003 yılında da, iş sözleşmesi devam ederken 

yapılan ibranamelerin geçersiz olduğunu bir kez daha vurgulamıştır.
41

     

İbraname, borcu ortadan kaldıran bir sözleşme olduğundan açık ve kesin 

ifadeler taşımak zorundadır. Bundan maksat; işverenin ibra edildiğinin 

tereddütsüz ve şüpheye yer vermeyecek derecede açık bir şekilde ifade edilmesi 

gerektiğidir. Yargıtay’ın “ibraname” ile ilgili olarak istikrarlı bir şekilde 

sürdürdüğü kararlarından biri de budur. Yargıtay isabetli olarak ibra edilen 

alacakların ibranamede tek tek sayılmasını istemekte, buna karşılık “hiçbir 

alacağım kalmadı” şeklindeki ifadeleri geçerli saymamaktadır.
42

 Buna karşılık, 

işçinin, çalıştığı süre boyunca ücret, sosyal hakları, ihbar tazminatı ve kıdem 

tazminatı gibi İş Kanunu ve toplu iş sözleşmesinden doğan tüm haklarını 

tamamen aldığını beyan ederek, ihtirazi kayıt öne sürmeden imzaladığı 

ibraname hüküm ifade eder.
43

   

Öğretide ibra belgelerinin, iş hukukunun işçiyi koruyucu niteliğinin doğal 

bir sonucu olarak dar bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşü ileri 

sürülmektedir.
44

 İbraname adı altında düzenlenen belgelerin dar yorumlanması 

                                                
39  Mollamahmutoğlu, 661; Yarg. 9HD. 25.02.1964, E.1139, K.974  (Çenberci/şerh, 502, dipnot, 

131). 
40  Mollamahmutoğlu, 661; Yarg. 9HD. 29.05.1969, E.2545, K.5924  (Çenberci/şerh, 518 ). 
41  Yarg. 9HD. 08.12.2003, E.8998, K.20326; Legal HD. 2004, S.2; 659 vd. 
42  Süzek, 601. 
43  Mollamahmutoğlu, 662. 
44  Çil, 26.  
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gereği, Yargıtay’ın ilgili kararlarında da göze çarpmaktadır.
45

 İbranamenin dar 

yorumlanması gereği, özellikle bu belgenin işçiye yapılan ödemeler dışında, 

işvereni borcundan kurtarmak gibi bir amaç güttüğünün olayların akışından 

anlaşılabildiği hallerde, tarafların iradelerinin ibra yönünde oluşmadığı 

sonucuna varılarak, söz konusu belgenin sözleşme anlamında bir ibraname 

değil, alelade bir makbuz niteliğinde bulunduğunun kabulü gerekir.
46

 Ancak; 

Yargıtay’ın bu konudaki kararlarında isabet bulunduğu söylenemez. Şöyle ki, 

Yargıtay kimi kararlarında, ibranamede yazılı olan miktarla, işçinin hak ettiği 

miktar arasında aşırı bir orantısızlık bulunduğu takdirde, ibranameyi makbuz 

olarak nitelendirmekteydi. Yargıtay daha sonra bu kararlarını değiştirmiştir.
47

 

Yargıtay böylece geçici bir takdire yer veren “büyük fark”  veya “ açık 

oransızlık” ölçütlerini kaldırarak işçilerin uğrayabilecekleri hak kayıplarını 

gidermeyi amaçlamıştır.
48

  

İbranamenin dar yorumlanması gereğinin bir sonucu da, ibra 

sözleşmelerinin ancak mevcut (geçmişte doğmuş ) alacaklar için söz konusu 

olabileceği yani gelecekte oluşacak işçilik haklarını kapsamına alamayacağıdır. 

Yargıtay’a göre de, iş sözleşmesi sona ermeden önce işe girişte veya iş 

sözleşmesi devam ederken düzenlendiği sabit olan, henüz doğmamış işçilik 

haklarını ibra eden ibranameler geçersizdir.
49

 İş akdi sona ermeden önce veya 

genelde iş akdi yapılırken işçilerden alınan ibranameler Yargıtayca geçersiz 

kabul edilmektedir.  

5) İş Hukukunda İbranamenin İspat Yükü    

İbranameyi, alacağın alındığını gösteren ve genelde yazılı olarak 

düzenlenen bir metin şeklinde özetlemek mümkün olabilecektir. Ancak; daha 

önce de belirttiğimiz üzere alacağın kaynaklandığı iş sözleşmesi bir şekle tabi 

olsa dahi, ibra iradesi yazısız olarak da beyan edilebilir. Ancak, ibra 

sözleşmesinin ispatının HUMK madde 288 ve 290 uyarınca, biçime bağlı 

                                                
45  Yarg. 9HD., 21.04.1998, 3170/7549; YHGK., 27.04.1983, 9-3055/427. 
46  Süzek, 600; Eyrenci, değerlendirme 1979-1983, 158 vd. 
47  Yarg. 10HD., 24.021978, E.1250, K.1293 (Çenberci/şerh, 515 ); Yarg. 9HD., 23.09.1996, 

E.1996/6060, K.1960/17615. 
48  Süzek, 601. 
49  Mollamahmutoğlu, 664; Yarg. 9HD., 26.05.1971, E.644, K.2561 ( Çenberci/şerh, 518 ); Yarg. 

9HD. 21.06.1983, E.1983/3591, K.1983/5670 ( Günay,1535 ). 
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olduğunda herhangi bir kuşku yoktur ki; ibranamede söz konusu olan durum da 

budur.
50

 

 

6) İş Hukukunda İbra Sözleşmesinin Sonuçları    

İbra sözleşmesi; ikaleden farklı olarak mevcut borç ilişkisini bozmaz, 

mevcut borcu sona erdirir. İbra, tam ibra veya kısmi ibra şeklinde yapılabilir. 

Duruma göre borç ya tamamen ya da kısmen sona erecektir. Bu konuda 

uygulamada miktar içeren – miktar içermeyen ibraname ayrımına da 

değinilmektedir ve Yargıtay’a göre miktar içeren ibraname durumunda borç 

ancak yazılı miktar kadarıyla sona erecektir.
51

 

İş hukukundaki ibraname ile de, klasik ibra sözleşmesinde olduğu gibi 

asıl alacak ile birlikte faiz, cezai şart, rehin gibi fer’i haklar da sona ermektedir. 

Ancak; aksine hüküm kararlaştırılması mümkündür. Fakat belirtilmesi gereken 

bir diğer husus ise fer’i haktan ibra söz konusu olduğunda, asıl hakkın ortadan 

kalkmayacağıdır.  

Müteselsil borçluluk durumundaysa, borçlulardan birinin ibra edilmesinin 

diğerlerini kurtarıp kurtarmayacağı konusu tartışmalıdır. Ancak, iç ilişkide, rücu 

talebi ile borcu ödeyen müteselsil borçlu diğer borçlulara gidebileceğine göre, 

borçlulardan birinin ibra edilmesi durumunda diğer borçluların da borçtan 

kurtulması gerektiğini belirtmek daha uygun olacaktır.
52

 Asıl işveren – alt 

işveren ilişkisinde ve/veya işyerini devreden işveren – devralan işveren 

ilişkisinde mevcut müteselsil sorumluluk bu konuda örnek teşkil edebilir.   
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ÖZET 

4857 sayılı İş Kanununda asıl işveren-alt işveren ilişkisi unsurları 

belirtilerek tanımlanmış ve bu tanımda belirtilen koşullarda oluşan asıl işveren-

alt işveren ilişkilerinde asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı sorumluluğu 

düzenlenmiştir. Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunu ile asıl işveren-alt işveren 

ilişkisi alalında yapılan yeni düzenlemenin, özellikle asıl işveren-alt işveren 

ilişkisinin kurulma nedenleri ve koşulları yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler 

Asıl işveren, alt işveren, taşeron, aracı, alt müteahhit. 

ABSTRACT 

In Turkish labour law, the relation established between an employer who 

assumes work from another employer and the employer from which it assumes 

the work is called main employer-sub-employer relation, and the legal 

provision of this relationship is established in the article 2 of Labour Act No. 

4857. In this study, the reasons, why employers enter into that kind of sub-

contract, the legal conditions of it and the main empoyer’s responsibility 

against the workers of the sub-employer will be analysed. 

Keywords 

Main employer, sub-employer, sub-contract. 
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GİRİŞ 

Asıl işveren-alt işveren uygulaması sanayi devrimiyle üretim sistemine 

girmiş, zaman içinde hızla gelişmiş, üretimin kalitesinin artmasında ve 

maliyetlerin düşürülmesinde tercih edilen bir yol olmuştur. Taşeron ya da asıl 

işveren-alt işveren ilişkisi olarak da ifade edilen bu uygulama, bilgi çağına 

girişle birlikte daha da gelişmiştir
1
. 

Yeni Çağ ile birlikte esnek çalışma tipleri ortaya çıkmıştır. Bunun 

sonucunda da işyeri, işveren, işçi gibi kavramlar belirsizleşmeye başlamıştır. 

Çünkü teknolojik gelişmeler, küreselleşme pek çok alanda olduğu gibi çalışma 

ilişkilerinde de değişiklikler meydana getirmiştir. Bilgi çağının getirdiği 

değişime karşı koymak mümkün olmadığına göre ona uyum sağlayacak çözüm 

yollarını aramak daha doğru olacaktır
2
. Bu nedenle özellikle bilgisayar, ulaşım 

ve sanayi sektöründe, kamu kesimindeki hizmete ilişkin işlerde, yapı inşaat 

işlerinde alt işverenlik uygulamasına sıkça rastlanmaktadır.  

Uygulamada asıl işveren-alt işveren ilişkisinin ortaya çıkış nedenleri 

şöylece özetlenebilir: 

1. Teknolojik nedenler, uzmanlık gerekleri: İşverenler kendi uzmanlık 

alanlarına girmeyen işlerin görülmesi için bu yola başvurmaktadır. 

İşverenlerin kendi uzmanlık alanlarına girmeyen işleri, işletmenin, işin 

gereği ve teknolojik nedenler oluşturmaktadır. 

2. Maliyetlerin düşürülmesi: Alt işverenlik kurumuna en çok bu nedenle 

başvurulmaktadır. Bu kurumla amaçlanan genellikle işverenin yapmak 

istediği iş dolayısıyla oluşacak artı masrafların ve kaybedilecek 

zamanın önüne geçilmesidir. 

3. Yardımcı işlerin organizasyonu: İşverenin kendisinin yapabilmesinin 

mümkün olmadığı işlerin bir diğer işveren eliyle yapılmasının 

sağlanmasıdır. Örneğin; bir bina inşası sırasında o binanın boya, 

badana işlerinin veya elektrik, su, kalorifer tesisatının döşenmesi, bir 

binanın temizliği, doğrudan üretim organizasyonunda yer almayan 

yükleme, boşaltma, personel taşıma işleri bir alt işverene bırakılabilir. 

                                                
1  N. Ekin, Çağdaş Kobilere Dönüşen “Alt İşverenlik”, Tekstil İşveren, Şubat 2003, 38-39.  
2  Ekin, 38-39. 
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Hangi işlerin alt işverene bırakılacağının saymak suretiyle belirlenmesi 

olanaklı değildir
3
. Ancak bu işlerin her halde iş ve işletme gereği ile teknolojik 

nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde; işyerinin bir bölümü ya da eklentilerinde 

yapılması gerekir. 

Alt işveren kavramı hukuk sistemimizde taşeron, alt müteahhit, aracı gibi 

kavramlarla, ifade edilmektedir. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi 4857 sayılı İş 

Kanununun 2. maddesinin 6. fıkrasında şöyle tanımlanmıştır: “Bir işverenden, 

işyerinde yürüttüğü mal ve hizmetlerin üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya 

asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece 

bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında 

kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.”  

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş hukuku bağlamında düzenlenmesi 

ihtiyacının ortaya çıkmasının altında yatan nedenler, 

1. Alt işverenlerin mali güçlerinin ve diğer olanaklarının zayıf olması 

nedeniyle işçilerin hakları yönünden bir teminat sağlamak ve böylece 

alt işverenin işçilerinin hukuken korunması,
4
 

2. Muvazaalı olarak kurulacak asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile işçilerin 

asıl işverenin işçisi olmaları dolayısıyla sahip olacakları birtakım 

haklardan yoksun bırakılmalarının önlenmesi. 

Genel olarak belirtmek gerekirse, İş Kanunu alt işveren ilişkisini işçinin 

korunması açısından düzenlemiştir. Kanunun gerekçesinde bu durum şöyle 

açıklanmıştır: “İşyerinde alt işverene iş verilmesi çalışma hayatının 

gereksinimlerinden birisi ve hukuki dayanakları bulunan bir ilişki olduğu 

bilinen bir gerçektir. Ancak, 1980’li yıllardan sonra ekonomik şartların etkisiyle 

de olsa alt işverenlere işlerin verilmesinde sayısal artışlar olmuş ve bunun 

sonucu işçilerin bireysel ve kolektif haklarının sınırlandırılıp, kullanılamaz hale 

getirilmesinin birçok örneği yargıya intikal eden uyuşmazlıklarla ortaya 

çıkmıştır. Yargıtay’ın tespitlerinde muvazaalı işlemlerin belirli ölçütlerle açıkça 

ortaya konması ve olumsuz hukuki sonuçlarının bertaraf edilmesi önemli bir 

fren oluşturmuşsa da; yüksek mahkemenin görüşleri de dikkate alınarak, asıl 

                                                
3  D.Ulucan, Aracı İşveren (Taşeron) Kavramı, İş Ve Hukuk Dergisi, Ocak 1991, 8.   
4  F. H. Saymen, Türk İş Hukuku İstanbul 1954 sf. 457; M. Ekonomi: İş Hukuku; C, F, Ferdi İş 

Hukuku, İstanbul 1984, 54.  
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işveren-alt işveren ilişkisinin kötüye kullanılmasına fırsat vermemek üzere 

kanun hükümleri arasına alınarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.”   

Uygulamaya bakıldığında alt işveren ilişkilerinde işçilerin bazı kanuni 

haklarını kullanılamaz hale getirmek, kayıt dışına çıkararak haksız kazanç elde 

etmek, kanuni yükümlülüklerden kaçınmak gibi amaçların olduğu 

görülmektedir. Bu ilişkinin amacı dışında kullanılması yargı kararları ile 

önlenmeye çalışılmaktadır. Alt işveren ilişkisinin hukuki bir düzenlemeye 

kavuşturulmasındaki esas amaç alt işveren ilişkisinin muvazaalı olarak 

kullanılmasını önlemektir
5
. 

Alt işveren kurumu ilk defa 1936 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş 

Kanunu md.1/4’te düzenlenmiştir. Bu kanun hükmü alt işverenin işçilerinin 

hizmet akdi şartlarından asıl işverenleri de sorumlu tutmuştur. Ancak bu madde 

hüküm açıklayıcı olmaktan uzak oluşu ve uygulamadaki bazı sorunlar nedeniyle 

1950 yılında çıkarılan 5518 sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 1. maddesi ile değiştirilmiş ve asıl işveren 

aracılarla birlikte sorumlu tutularak alt işveren kurumu yeniden düzenlenmiştir.  

Ancak bu sefer “aracı” adı ile ifade edilen alt işverenin tarifinin yapılmamış 

olması, hukuki niteliğinin ve sorumluluğunun tam belirtilmemesi yine birtakım 

tereddütlere yol açmıştır. Daha sonra 931 Sayılı İş Kanununda alt işverenle 

ilgili birtakım değişiklikler yapılmış ancak şekil yönünden bu yasa Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 1971 yılında çıkan 1475 Sayılı İş 

Kanununda 931 sayılı kanunun alt işverenle ilgili bölümü tekrar edilmiştir
6
. Asıl 

işveren-alt işveren ilişkisi sonuç olarak, 4857 Sayılı İş Kanununun 2. 

maddesinin 6. fıkrasında tanımlanmıştır. 

1475 sayılı İş Kanunun md.1/son’a göre, “Bir işverenden belirli bir işin 

bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde 

ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile 

ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden doğan yükümlülüklerinden asıl 

işverene karşı birlikte sorumludur.” Görüldüğü gibi, eski iş kanunu alt işveren 

kavramını tanımlamamıştır. 4857 sayılı İş Kanunu md. 2/6’nın son cümlesinde 

yer alan “asıl işveren-alt işveren ilişkisinde asıl işveren, alt işverenin işçilerine 

karşı o işyeri ile ilgili olarak bu kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin 

                                                
5  F. Şahlanan, Genel Hükümler ve Temel Kavramlar, Yeni İş Yasası Sempozyumu, İstanbul Barosu 

Yayınları, İstanbul 2003, 23 vd. 
6  A. Çifter, Karar İncelemesi, Çimento İşveren Dergisi, Mart 1997.  
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taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işveren ile 

birlikte sorumludur.” İfadesinde olduğu gibi sorumluluğu düzenlemiştir. 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi iş hukuku açısından iki işveren arasında 

bağıtlanan bir sözleşmeye dayanır. İki işveren arasında ilişki kuran bu sözleşme 

taşıma, istisna, kira sözleşmesi olabilir. Örneğin; bir fabrikanın personelinin her 

gün fabrikaya taşınması işi o fabrikanın doğrudan yaptığı faaliyet içinde yer 

almayan yardımcı bir iştir. Bu nedenle fabrikaya personel taşınması işi için bir 

alt işverenle yapılacak taşıma sözleşmesi ile bu iş yürütülebilecektir. Ya da 

ihracatçı bir firmanın yurt dışından satın alıp yurt içinde ürünü pazarlama işinde 

yurt dışından gemi ile gelen malların limanda veya depoya yüklenip 

boşaltılması işi bu firmanın asıl işi değil yardımcı bir iştir ve bu işin görülmesi 

işin niteliği gereğince bir alt işverene yaptırılabilecektir. Yine bir öğrenci 

yurdunun kantininin işletilmesinin bir alt işverene bırakılması kira 

sözleşmesiyle, yeni yapılacak olan otelin tesisatlarının yapılması veya 

döşemelerinin yapılması alt işverene bir eser sözleşmesiyle bırakılabilecektir 

Alt işveren de kendisine iş akdi ile bağlı işçileri olan bir işverendir. Diğer 

bir deyişle, alt işveren de kendi işçilerine karşı işveren niteliği taşır
7
. Nitekim İş 

Kanunu md. 2/6’da da alt işveren için “diğer işveren” tabiri kullanılmıştır. Alt 

işverenin çalıştırdığı işçiler ücretlerini ve diğer haklarını ondan alırlar, ona tabi 

olarak iş görme borçlarını yerine getirirler
8
. Şunu da belirtmek gerekir ki, kanun 

işverenden her iş alanı alt işveren olarak kabul etmemektedir. Bu husus İş 

Kanunu md. 2’nin gerekçesinde şu şekilde ifade edilmiştir: “ Bir işyerinde 

yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin “asli işin bir bölümünde” veya 

“yardımcı işlerinde” iş alan diğer işverenler, işçilerini sadece bu işyerinde 

çalıştırdıklarında asıl işveren-alt işveren ilişkisi doğmuş olacak, buna karşı 

işyerinde yürütülen asli ve yardımcı işler dışında iş alan bir işveren, örneğin 

işyerinde bir ek inşaat yapılması ya da bina onarım işini alan diğer işverenin alt 

işveren kapsamında nitelendirilmesi mümkün olmayacaktır.” 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 87. maddesinde “3. Kişinin 

Aracılığı” başlığını taşıyan bölümde aracı olarak bahsedilen, alt işverendir ve 

87/2’de aracının tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre “Bir işte veya işin bir bölüm 

                                                
7  S. Süzek, İş Hukuku, 136. 
8  Süzek, 134.  
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veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran 3. 

kişiye aracı denir.” denmiştir. 

Toplu iş hukuku bakımından alt işverenle ilgili konular genellikle asıl 

işveren ve alt işveren arasındaki sorumluluk ilişkisiyle ilgilidir. Ayrıca yetki 

tespiti ve grev oylamasında sayısal olarak alt işverenin işçilerinin de yer alıp 

almayacağı konuları ile ilgilidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi alt işveren asıl 

işverenin işyerinde işi görse de hukuken ayrı bir işyeri söz konusudur. Bu 

nedenle de başka bir işyerinin varlığının olması sebebiyle alt işverenin 

işçilerinin asıl işverenin işyeri için yapılacak toplu iş sözleşmesi yetkisi için 

yahut grev oylaması için dikkate alınmaları söz konusu olamayacaktır. Bu 

nedenle de alt işveren işçileri asıl işverene ait işyerindeki greve katılamazlar
9
.      

2821 Sayılı Sendikalar Kanunun 60. maddesinde “bir işyerinde yürütülen 

asıl işe yardımcı işler de asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır.” ifadesine yer 

verilmiştir. Ancak bu gerekçeyle alt işveren işçilerinin hesaplamalara ve greve 

katılabileceği yolunda itiraz ileri sürülemez. Çünkü esas işverene ait işyeri 

bütünlüğü içinde yardımcı iş niteliğindeki işler alt işveren için asıl iştir.  

Basın çalışanlarıyla ilgili 5953 Sayılı yasada ve Deniz İş Kanununda alt 

işverenle ilgili düzenlemelere yer verilmemiştir. Fakat her iki yasa kapsamında 

da bu tür üçlü ilişkilerin ortaya çıkabileceği kabul edilmelidir. 4857 Sayılı İş 

Kanunu anılan yasalar açısından genel yasa konumunda olmadığından bu 

kanunun 2. maddesindeki sınırlamalardan da söz edilemeyecektir. Muvazaa 

açısından da Borçlar Kanununun ilgili hükümlerine göre değerlendirme 

yapılacaktır
10

.  

Alt işverenin tanımı yapılmak gerekirse, bir işverenin, belli bir işin bir 

kısmında iş alan ve o işyerinde ve işyerinin dinlenme, çocuk emzirme, yemek, 

uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve bunun 

gibi kanunda sınırlı olarak sayılmamış eklentilerinde iş alan ve bu iş aldığı 

yerlerde kendi adlarına ve hesaplarına işçi çalıştıran işverenlere alt işveren 

denir. 

1. İŞYERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ASIL İŞVERENİN VARLIĞI 

                                                
9  B. Özdemir, Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Yargıtay’ın Bu Konu Hakkındaki Yeni Kararları, 

Çimento İşveren Dergisi, Ocak, 1997. 
10  O.G. Çankaya, Ş. Çil, İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, 2006, 27. 
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Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin oluşması belirli bazı koşullara 

bağlanmıştır. Bu koşulların neler olduğu 4857 sayılı İş Kanununun 2. 

maddesinin 6. fıkrasından anlaşılmaktadır. Söz konusu maddeye göre öncelikle 

işyerinde işçi çalıştıran bir asıl işveren olmalıdır. Çünkü bir işverenin kendi 

yürüttüğü işlere yardımcı işlerle uzmanlık gerektiren işlerde alt işverenlik söz 

konusu olacaktır. Asıl işveren de bir işveren olduğu için işyerinde işçi 

çalıştırması gerekecektir
11

. Zaten iş, işletme ve işin gereği ile teknolojik 

nedenlerle uzmanlık gerektiren hallerde alt işverene verilebileceği için, bunun 

dışında kalan haller bakımından asıl işveren ve onun işçilerinin de bulunması 

gerekir. Bu nedenle anahtar teslimi işlerde veya ihale suretiyle işlerin başkasına 

verilmesi durumunda alt işverenden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. 

Örneğin bir baraj işinin devlet su işleri tarafından bir inşaat şirketine ihale 

suretiyle verilmesi durumunda devlet su işlerinin işçilerinin bu barajın 

yapımında çalışmaması nedeniyle, bu işin tamamı inşaat şirketine verildiğinden, 

inşaat şirketiyle aralarında bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi meydana 

gelmeyecektir. 

Yargıtay da vermiş olduğu kararlarında 1475 sayılı iş kanununun 1. 

maddesinin son fıkrasına göre (4857 sayılı iş kanununun 2 maddesinin 6. 

fıkrası) ihale makamının asıl işveren olarak işçi olan müteahhitle birlikte 

sorumlu tutulabilmesi için müteahhidin işverenden belirli bir işin bir bölümünde 

veya eklentilerinde iş alan ve işçilerin münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde 

çalıştıran bir işveren durumunda olması gerektiğinden bahsetmiştir
12

. 

Asıl işveren, özel veya kamu kesimi işvereni olabilir. Ayrıca asıl 

işverenin alt işverene bırakmış olduğu işler dışında kendisine kalan iş kısmında 

ne kadar işçi çalıştırdığının da bir önemi bulunmamaktadır. Ancak asıl işveren 

niteliğinin iş kanununa tabi bir iş nedeniyle kazanılması gerekecektir. Aksi 

halde asıl işveren-alt işveren ilişkisi iş kanununda düzenlendiğinden iş 

kanununa tabi bir ilişkiden söz edilmesi mümkün olmayacaktır
13

. 

Asıl işveren tarafından alt işverene verilen işte çalışan alt işverenin işçisi 

bulunmalıdır. Kendi başına işi yapması ona bu sıfatı kazandırmaz. Çünkü alt 

işveren de bir işveren olduğundan işverenden bahsedilebilmesi için 4857 sayılı 

                                                
11  M.P. Soyer, 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve 

Sonuçları, Sicil Dergisi, Mart 2006, 17. 
12  Çankaya, Çil, 126. 
13  Akyiğit, 89-90.   
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iş kanunu 2/1. maddesinde de yer aldığı üzere çalıştırdığı işçilerinin bulunması 

gerekir
14

. 

Asıl işveren sıfatının bulunması için işi veren kimsenin de öncelikle 

işveren sıfatının bulunması gerekir. Bu nedenle örneğin sıradan bir vatandaşın 

kendi arsası üzerine bir ev yaptırmak için müteahhitle sözleşme yapması 

durumunda veya verilen iş dışındaki başka bir nedenden ötürü işveren sıfatını 

taşıyanlar asıl işveren değildir
15

. 

2. İŞİN ASIL İŞVERENE AİT İŞYERİNDE YAPILMASI 

Gerek asıl işin bir bölümünün üstlenimi gerek yardımcı işlerde iş 

alınması halinde işin asıl işverenin işyerinde yapılması gerekir. Bu koşul 

gerçekleşmedikçe bu ilişki kurulamaz ve asıl işverenin sorumluluğundan söz 

edilemez. İş Kanununun 2. maddesinin 3. fıkrasında işyerinin… bütün olduğu 

ifade edilmiştir. Dolayısıyla alt işverenin faaliyetlerini yürüteceği yerin söz 

konusu organizasyonda da yer alması gerekir. Örneğin; bir dokuma fabrikasında 

boyama işinin bir alt işverene bırakılması halinde bu iş işverenin fabrikasında 

yapılmıyorsa asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığından söz edilemez.  

“Asıl işveren-alt işveren ilişkisinden bahsedebilmek için alt işverene ait 

işçilerin ‘sadece’ asıl işverenin işyerinde çalıştırılmaları koşulunun aranması 

son derece isabetlidir. Çünkü sadece bu ihtimalde alt işveren işçileriyle asıl 

işveren arasında müteselsil sorumluluk hükümlerinin uygulanmasını haklı 

gösteren fiili bir ilişki kurulmuş sayılabilir ve ancak böyle bir durum asıl 

işvereni başkasının (alt işverenin) işçileri karşısında sorumlu tutmanın mantıklı 

bir gerekçesi olarak görülebilir”
16

. 

3. ALT İŞVERENİN İŞÇİLERİNİ ASIL İŞVERENİN İŞYERİNE 

ÖZGÜLEMİŞ OLMASI 

İş Kanunu 2. maddesinin 6. fıkrasında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin 

tanımında  “…bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte 

çalıştıran diğer işveren”den bahsedilmektedir.  Kanunun bu maddesinden 

anlaşılması gereken husus alt işverenin söz konusu iş için görevlendirdiği 

işçilerini sürekli olarak asıl işverenin işine özgülemesi ve bu işçilerini sadece bu 

                                                
14  Süzek, 137. 
15  Akyiğit, 89. 
16  Soyer, 21. 
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iş için istihdam etmesi, aldığı ve alacağı başkaca işlerde çalıştırmamasıdır
17

. 

İşveren almış olduğu bir işte çalıştırdığı işçilerini sürekli olarak değiştirmekte, 

işçilerini iş aldığı diğer işyerlerine de göndermekteyse, bu ilişki İş Kanunu 

anlamında bir asıl işveren-alt işveren ilişkisine vücut vermez. Kanunun bu koşul 

açısından kastetmek istediği istihdam edilen işçiler açısından sürekliliktir. 

Ancak bir görüşe göre, tahsis edilmiş olan işçilerden önemsiz bir kısmının 

zaman zaman dönüşümlü olarak çalıştırılması da bu ilişkinin oluşumuna engel 

değildir
18

. Eski yasada işçileri, aynı işverenin işyerinde sürekli olarak 

çalıştırmamak sadece sorumluluğun doğmamasına neden olmaktaydı. Şimdi ise, 

asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulmasına engel olmaktadır Bu bağlamda 

gözetilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan ilki alt işverenin asıl 

işverenden almış olduğu işte çalıştıracağı işçilerinin mutlaka kendi işçisi olup 

olmayacağıdır.  Burada bazı karışıklıklara yer vermemek için alt işverenin asıl 

işverenden almış olduğu işte çalıştıracağı işçilerinin kendisine ait olduğunu 

kabul etmek daha yerinde olur
19

. Gözetilmesi gereken ikinci husus ise alt 

işverenin bu işte çalıştırdığı işçilerinin tümünü bu işe tahsis edip etmeyeceğidir.  

Bir görüş, bu işte görevlendirilen tüm alt işveren işçilerinin bütün çalışmalarını 

bu işe özgülemesi gerektiği yönündedir. Aksi halde alt işverenlik oluşmaz.
20

Bir 

başka görüşe göre, işçilerden bazılarının buraya özgülenmesi yeterli olacaktır. 

Diğer bazıları da başka işlerde görevlendirilebilirler. Bu anlayışa göre, işçilerin 

sırf orada çalıştırılmaları alt işverenlik ilişkisinin değil, asıl işverenin onlara 

karşı sorumluluğunun bir ön koşuludur.
21

 1475 sayılı İş Kanunundaki 

düzenlemenin sorumluluk açısından ele alınması mümkün ise de 4857 sayılı İş 

Kanunundaki hükmün sorumluluktan bahseden cümlede değil ayrı bir cümlede 

bu hususu ele alması, işçileri sırf o işe özgülemiş biçimde çalıştırmaya asıl 

işveren-alt işveren ilişkisinin tanımında yer vermesi yeni dönemdeki hükmün 

daha katı olduğu kanısını uyandırmaktadır.  Bunun yalnızca ilişkinin kurulması 

sırasında mı yoksa alt işverenliğin tüm süresi boyunca mı varlığını 

sürdürmesinin aranacağı önemlidir. Bu konuda en mantıklısı işçinin alt 

işverenle olan ilişkisi elverdiği ölçüde asıl işveren-alt işveren ilişkisinin devamı 

                                                
17  Akyiğit, 103. 
18  Soyer, 21. 
19  Akyiğit, 104. 
20  M. Özveri, Alt İşveren Uygulaması ve Yeni İş Yasası, Legal İHSGHD 2004/2, 390. H. 

Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, 139; S. Taşkent, Alt İşveren, 364. Aydınlı, Edimden Bağımsız, 
165. 

21  N.Çelik, (2003), 48dn. 10. 
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süresince orada çalıştırılmasıdır.
22

 Yargıtay’ın bir kararında, temizlik 

müteahhidinin işçilerini sadece davalı banka işyerinde çalıştırmaması, başka 

işyerleri arasında değiştirmesi nedeniyle asıl işverenin İş Kanununun 2. 

maddesinin 6. fıkrasına göre sorumlu tutulmayacağı karalaştırılmıştır
23

.   

4. İŞİN İŞYERİNDE YÜRÜTÜLEN MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE 

İLİŞKİN OLMASI 

4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinin 6. fıkrasında asıl işveren-alt 

işveren ilişkisi tanımlanırken “bir işverenden yürüttüğü mal ve hizmet üretimine 

ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde” ifadesine yer verilmek 

suretiyle ilişkinin varlığı bu koşula bağlanmıştır. Diğer bir ifade ile alt 

işverenlikten söz edilebilmesi için diğer bir işverenden alınan işin o işverenin 

işyerinde yürüttüğü işle ilgili olması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi 

kanunun gerekçesinde de işle ilgili olmayan ek bina yapımı veya bina onarımı 

gibi işlerin alt işverene verilmesinin mümkün olmayacağı yer almıştır. Ancak 

gerekçede belirtilmiş olan bu gibi işler de yardımcı işler gibi asıl işverenin 

yararına yapılmakta olmasına rağmen bu işlerde çalışan işçilerin alt işverenlik 

kurumu bakımından getirilmiş olan güvencelerden yararlanamamaları ve bina, 

çatı onarımı işi ile temizlik vb. diğer yardımcı işler arasında yardımcı işlerin 

nitelendirilmesi bakımından fark olmamasına karşın, fark yaratılmasının 

yanlışlığı doktrinde ileri sürülen görüşlerdendir
24

. 

Yardımcı işin ne olduğu hususu işin doğrudan iş organizasyonu içinde 

yer alıp almadığına göre belirlenecektir. Eğer iş doğrudan iş organizasyonu 

içinde yer almıyorsa, asıl işlerin tamamlanmasına yardımcı oluyorsa, bu işler 

yardımcı işlerdir
25

. Örneğin doğrama, kalorifer, su tesisatı, boya, badana, çevre 

düzenlemesi, güvenlik vb. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda asıl işten bağımsız 

olduğu gerekçesiyle bazı işlerde alt işverenlik söz konusu olmadığını kabul 

etmiştir
26

. 

                                                
22  Akyiğit, 104. 
23  Yar. 9. HD,4.3.1990/11890, Yargıtay Kararları Dergisi, Ağustos 1991, 1204-1205. 
24  A. Güzel, İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Sınırları, 

Çalışma ve Toplum, 2004/1, 43-44.  
25  L. İncirlioğlu,  Sorulu-Cevaplı Yeni İş Hukuku Uygulaması, 44. 
26  Yar.21.HD. 04.07.1995, 2660/3844. 
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Mal ve hizmet üretiminin ne olacağı konusunda herhangi bir sınırlama 

söz konusu değildir. Yeter ki yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde 

verilmiş olsun. 

5. İŞLETMENİN VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLERLE 

UZMANLIK GEREKTİREN BİR İŞ OLMASI 

1475 sayılı kanun döneminde asıl işveren-alt işveren ilişkisinin oluşması 

için işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş 

olması koşulu aranmadığı için asıl iş bakımından da yardımcı iş bakımından da 

hiçbir sınırlama olmaksızın işler alt işverene devredilebilmekteydi. Bu da asıl 

işveren-alt işveren ilişkisinin istisna olduğu görüşünü tersine çevirip bu ilişkiyi 

kural haline getirmekteydi. Dolayısıyla kötüye kullanımları büyük oranda 

arttırmaktaydı
27

. 4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinin 6. fıkrasıyla 

işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş 

olması koşulunun getirilmesi söz konusu olumsuzlukları gidermeye yöneliktir. 

Yardımcı işler bakımından İş Kanununun 2. maddesinin 6. fıkrası ilk 

bakışta asıl işler gibi işin ve işletmenin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren işlerde alt işverene gidilebileceği anlaşılmaktadır. Ancak İş 

Kanununun 2. maddesinin 7. fıkrasında işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 

nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverene 

verilmez dediği için İş Kanununun 2. maddesinin 6. fıkrasındaki sınırlamanın 

sadece asıl işin bir bölümü ile ilgili olduğu görüşü haklılık kazanmaktadır
28

. 

Buradan çıkardığımız sonuç da yardımcı işlerin alt işverene verilmesi 

bakımından herhangi bir sınırlamaya tabi olmayacağıdır. Diğer sonuç ise asıl 

işler bakımından birtakım sınırlamalar olduğudur. Öncelikle asıl işin tamamının 

alt işverene verilmesi yasanın açık ifadesi gereği mümkün değildir. Bunun 

dışında asıl işin bölünerek alt işverene bir bölümünün verilmesi de yasanın 

hükmü gereğince işletme ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 

gerektiren işler bakımından mümkün olacaktır. 

İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş 

koşulunun nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerekeceği yönünde doktrinde 

farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 

                                                
27  Güzel, 42. 
28  Süzek, 139. 
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Doktrinde ileri sürülen ilk görüşe göre işletmenin ve işin gereği ile 

teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş cümlesindeki “ile” terimi bütünlük 

anlamı taşımaktadır. İşletme ve işin gereğini ve teknolojik nedenleri birlikte 

aramak gerekecektir, bunların bölünmesi mümkün değildir. Bu görüşün oluşma 

nedeni eğer iki koşul birlikte aranmazsa eski düzenlemeye geri dönüleceği 

düşüncesidir. “ile” terimine “veya” anlamı yüklenmesi işçilerin yararına olan ve 

kötüye kullanımları önlemek için getirilen düzenlemelerin anlamı 

kalmayacaktır. İşin alt işverene verilmesi çok kolaylaşacak, her durumda bu 

kuruma gidilebilecek ve muvazaalı durumların artmasına olanak sağlanmış 

olacaktır
29

.  

İleri sürülen ikinci görüşe göre, yasada “ile” kavramıyla kastedilen 

“veya”dır. Diğer bir ifade ile işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren iş alma koşullarının birlikte aranması gerekmeyecektir. 

Sadece işletmenin ve işin gereği yeterli olabilecek, ayrıca teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren iş şartının da aranması zorunlu olmayacaktır. Bu görüşü 

paylaşan yazarlardan bir kısmı salt ekonomik nedenler ileri sürülerek, işin alt 

işverene verilmesini kabul etmemekte, işin kaliteli bir şekilde yapılması 

bakımından gerekli, verimlilik bakımından elverişli veya teknolojik bakımdan 

olmasa bile objektif açıdan uzmanlık gerektirmesi nedeniyle bölünebilmesini 

savunmaktadır
30

. 

İleri sürülen üçüncü görüş, kanunda belirtilmiş olan “ile” kavramını yine 

“veya” şeklinde yorumlayıp, bütünlüğü değil, bölünebilirliği kabul etmekle 

birlikte işletmenin ve işin gereği olarak alt işveren ilişkisinin oluşturulmasını 

her halde kabul etmemektedir. Bu görüşe göre sırf maliyeti düşürmek ve daha 

ucuz işçi çalıştırmak için alt işverenlik kurumuna başvurulması hükmün 

amacıyla bağdaşmamaktadır. Belirtilen bir tarihte yetiştirilmesi gereken 

siparişler için, fazla çalışma yaptırmak veya geçici işçi çalıştırmak suretiyle bu 

sorunun çözülmediği durumlarda ya da ekonomik zorluklardan kurtulabilmek 

için alt işveren çalıştırılmasına olanak tanınmalıdır. Bununla birlikte alt işverene 

bu işlerin verilmesi işletme gereğinin süresiyle sınırlandırılmalıdır
31

. 

                                                
29  Güzel, 49; S. Taşkent, Legal İHSGHD, 2004/2, sf.364-365, H. Mollamahmutoğlu, 138; M. Özveri, 

Alt İşveren Uygulaması ve Yeni İş Yasası, Legal İHSGHD, 2004/2, 393-394. 
30  G. Alpagut, İntes, 18-19. 
31  Süzek, 141. 
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Bütünlük değil de bölünebilirliği savunan görüşün ileri sürdüğü 

gerekçelerde değinilen hususlar, öncelikle yasanın amacı teknolojik nedenlerle 

uzmanlığı her koşulda aramak olsaydı, işletme ve işin gereği denilmesine gerek 

kalmayacaktı ve ayrıca bütünlük görüşünü savunmak iyi niyetli işverenlerin 

zararına olacak şekilde alt işveren kurumuna gidilmesini çok zorlaştıracak hatta 

olanaksızlaştıracaktır, şeklindedir
32

. 

İleri sürülen dördüncü görüşe göre, maddede yer alan “ile” kavramı 

“veya” şeklinde anlaşılmakla beraber, hükümdeki uzmanlık koşulunun 

işletmenin ve işin gereği uzmanlık veya teknolojik nedenlerle uzmanlık şeklinde 

olacağıdır. Bu görüşe göre teknolojik nedene bağlı uzmanlıktan ne anlaşılması 

gerektiği anlaşılmasına rağmen, işletmenin ve işin gereği uzmanlıktan ne 

anlaşılacağı belli değildir
33

. Ancak muhasebe veya insan kaynakları yönetiminin 

uzman bir kuruluşa verilmesinde olduğu gibi işletmenin gereği uzmanlık söz 

konusu olabilecektir
34

. 

İleri sürülen beşinci görüş yasada getirilmiş olan bu koşulun amacının alt 

işverenliğin yasaklanması değil, kötüye kullanılmasının önlenmesi olduğundan 

hareketle, bütünlük değil bölünebilirliği savunmakta ancak daha önce üçüncü 

görüşte belirttiğimiz gibi işletmenin ve işin gereği kavramının dar 

yorumlanması yönündeki düşüncenin aksine, bu kavramın yasada dar 

yorumlanmasını gerektirecek yönde herhangi bir belirti olmadığını, ayrıca 

işletmenin ve işin gereği olmadığı halde işin bir alt işverene verilmesinin 

yaptırımının ne olacağı yönünde yasada bir düzenleme olmadığını, 1475 sayılı 

iş kanunundan farklı olarak 4857 sayılı iş kanununda alt işverenlik kurumuna 

getirilmiş olan sınırlamaların muvazaalı işlemlere yönelik olduğunu ve muvazaa 

nedeniyle alt işverenin işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri 

olarak kabul edileceğini ve bu müeyyidenin muvazaa söz konusu olmadan 

sadece maliyetleri düşürmek amacıyla bir işin alt işverene verildiği durumlarda 

geçerli olmayacağını ve bu nedenle yasanın, iş gücü maliyetlerinin 

düşürülmesine olanak sağlayan çeşitli mekanizmalar getirdiğini, bunun da yasa 

koyucunun açık bir tercihi olduğunu kabul etmektedir. Diğer bir ifade ile bu 

görüş, işletmenin ve işin gereğini geniş yorumlayarak, ekonomik bakış açısıyla 

                                                
32  Süzek, 140. 
33  Akyiğit, 93. 
34  Soyer, 19. 
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bakmakta bir sakınca görmemekte, maliyetleri düşürmek için alt işverenlik 

kurumuna başvurmayı işletmenin ve işin gereği saymaktadır
35

. 

Yargıtay uygulamalarına bakacak olursak, Yüksek Mahkemenin bu 

konudaki kararları henüz yerleşiklik kazanmamıştır. Aksine bir kararı da
36

 

olmakla beraber vermiş olduğu bir kararında “otel işletmesindeki kat 

hizmetlerinin asıl iş olarak kabul edilmesi gerektiğine daha ucuza mal olsa da, 

bu hizmetlerin uzmanlık gerektiren işler olmaması nedeniyle alt işverene 

verilemeyeceği” belirtilerek birinci görüşe yaklaşmıştır
37

. Yargıtay’ın bu yönde 

başka kararları da vardır
38

. 

Kanımıza göre maddede geçen  “ile” terimiyle anlaşılması gereken 

“veya”dır. Çünkü daha önce bununla ilgili görüşlerde de belirttiğimiz üzere 

bütünlüğü kabul edecek olursak, alt işverenlik kurumunun uygulanmasının aşırı 

şekilde daraltılmasına yol açmış oluruz. Ayrıca yine belirttiğimiz gibi iki 

koşulun da bütün olarak aranması istenseydi işletmenin ve işin gereği 

denilmesine gerek olmayacaktı. Çünkü teknolojik nedenlerle uzmanlığı her 

halde arayacağımız için bunlar zaten işletmenin ve işin gereği olarak da ortaya 

çıkacak durumlar bakımından aranacaktır. İşletmenin ve işin gereği olup da 

teknolojik nedenlere dayanmayan haller söz konusu olabilecekken, insan 

kaynakları ile ilgili nedenlerle uzman birine ihtiyaç duyulmasında olduğu gibi) 

teknolojik nedenlere dayanıp da işletmenin ve işin gereği olmayan bir durum 

söz konusu olmayacaktır. Ayrıca bütünlüğü kabul ettiğimiz zaman gerçekten 

muvazaalı işlem yapmak istemeyen, iyiniyetli işverenler zor duruma sokulmuş 

olur. Bütünlüğü savunan görüşün aksine bölünmeyi kabul edecek olursak, 

muvazaalı uygulamaların artışının gözlenmesi söz konusu olmayacağı 

düşünülmektedir. Çünkü muvazaa konusunda İş Kanununun 2. maddesinin 7. 

fıkrasında güvence getirilmiş, Yargıtay’ın bu anlamdaki işçilerin korunmasına 

ilişkin içtihatları yerleşiklik kazanmıştır
39

. Ancak işletmenin ve işin gereği 

koşulunun geniş yorumlanmaması gerekir. Geniş yorumun kabulü durumunda 

yasanın alt işveren sözleşmelerini sınırlama gayesi güden amacından 

                                                
35  Soyer, 19-20. 
36  Yar.9.HD.,  13.01.2005, 33416/931. 
37  Yar.9.HD., 01.04.2005, 18633/26052.  
38  Yar.9.HD., 30.05.2005, 14388/19766, Yar.9.HD. 09.11.2005, 30958/35533. 
39  Yar.9.HD., 04.11.1996, 18789/20485, YHGK, 10.06.1998, 402/462, YHGK, 14.11.2001, 

9711/820, Yar.9.HD., 28.02.2000, Tuhis Mayıs 2000, 74-75, Yar.9.HD., 18.10.1998, 
12301/14511. 
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uzaklaşılmış olur. Sırf maliyeti düşürmek ve daha ucuz işçi çalıştırmak için alt 

işverenlik kurumuna başvurulabilir. Bunun da olumsuz sonuçlar doğurduğunun 

en yakın örneğini Tuzla tersanelerindeki işçi ölümleri oluşturmaktadır. Sayıları 

yüzlerce olan taşeronların kullanıldığı tersanede asıl işverenlerin maliyet 

hesapları nedeniyle uzman olmayan taşeronları kullanmasının vahim 

sonuçlarıdır işçi ölümleri. Bu gelişmeler işletmenin ve işin gereğinin dar 

yorumlanması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

İşletme ve işin gereğinden ne anlaşılması gerektiğine bakacak olursak, 

işletmenin ve işin gereği kavramı 4857 sayılı iş kanunuyla hukukumuza 

girmiştir. İş Kanununda bu kavrama alt işveren ilişkisinin sınırlandırılması ve iş 

ilişkisinin süreli feshinde geçerli sebep olarak yer vermiştir(md. 18/1). Alt 

işverene işin verilmesiyle işin bir kısmının alt işverene gördürülmesi söz konusu 

olduğundan, bu iş gördürmeyi gerektirecek işletmecilik nedenleri olarak 

düşünmek yani dar düşünmek doğru olacaktır. İşletmenin niteliği, işletmecilik 

faaliyetlerinin gerekleri olarak, örneğin, maliyet, kalite veya teknolojik bir 

gereklilik ya da ekonomiklik sağlamak gibi nedenler olabilir. Asıl işverenin işi 

alt işverene devredebilmesi işletme gereği var olmakla birlikte, bu devrin 

işletmecilik bakımından da faydası olduğunu ortaya koymalıdır. İşin 

niteliğinden kaynaklanan gerekçeler bakımından ise örneğin, işin uzmanlık 

gerektiren bir iş olup da bu uzmanlık bakımından asıl işverenin yetersiz olması 

gibi çeşitli nedenlerle söz konusu olabilir. Teknolojik nedenler ise işin 

gerçekleştirilebilmesi için belirli bir teknolojinin kullanımı, belirli bir teknik 

bilgiye sahip olunması gerekirken buna sahip olunmadığı için bu gibi işlerin bu 

tarz bilgi ve yeteneğe sahip uzman işverenlere yaptırılması zorunluluğu ifade 

etmektedir
40

. 

    

 

 

 

 

                                                
40  K. Arıcı, Yeni İş Kanunu ve Alt İşveren İlişkisinin Sınırlandırılması Sorunu, 492. 
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ÖZET 

Karasularının sınırlandırılması tarih boyunca önemli uyuşmazlıklara konu 

olmuş, uluslararası hukukun sorunlu alanlarından birisi olarak göze 

çarpmaktadır. Karasuları kavramının önemi Bartolus de Sassoferrato‟dan 

Cornelis van Bynkershoek‟a, Jean Bodin‟den Hugo Grotius‟a, John Selden‟a 

kadar birçok ünlü hukukçunun görüş bildirdiği bir konu olması dolayısıyla da 

anlaşılabilir. Hakkında önemli antlaşma metinlerinin, yargı kararlarının olduğu 

bir konunun bu kadar çok tartışma konusu yapılmasının şüphesiz en önemli 

sebebi devletlerin egemenliği altındaki deniz alanlarının belirlenmesinin birçok 

açıdan son derece önemli olmasıdır. Çalışmamızda, karasuları kavramının 

tanımı, tarihçesi, hukuki niteliği ile uluslararası hukuk açısından karasularının 

genişliği ve sınırlandırılması incelendiği gibi Türk karasularının genişliği ve 

sınırlandırılmasına ayrılmış kısa bir bölüm de bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler 

Karasuları, karasularının genişliği, deniz alanları, esas hatlar, BMDHS 

ABSTRACT 

Delimitation of territorial sea, has been a subject for many major 

problems throughout the history, can surely be seen as a problematic area of 

international law. From Bartolus de Sassoferrato to Cornelis van Bynkershoek, 

from Jean Bodin to Hugo Grotius and John Selden, many great lawyers 

disclosed his opinion about this notion, importance of this idea can be seen 

from here. There’s several important treaties and cases about this notion and 

this idea caused serious debates. Determining the areas that the state has 

sovereignty over it, certainly is the reason of this controversies’. In our study; 

definition, history, legal status and the breadth and delimitation at international 

                                                
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Cavid Abdulluhzade. 
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law of territorial sea will be examined and also there will be a short section for 

breadth and delimitation of Turkish territorial sea.  

Keywords 

Territorial sea, breadth of territorial sea, maritime areas, baselines, 
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GĠRĠġ 

Karasuları kavramı ve özellikle karasularının genişliği sorunu, 

uluslararası hukukta problemlere gebe alanlardan biri olarak göze çarpmaktadır. 

Gerçekten de; gerek uygulamada, gerek öğretide, gerekse yargı kararlarında 

birçok tartışmaya konu olmuş bir kavram olarak karasuları, devletlerin 

egemenliğini doğrudan ilgilendiren bir alan olduğu için de ayrıca önem arz eden 

bir husustur. Karasularının sınırlarının belirlenmesinin önemi, Ayferi Göze‟nin 

belirttiği gibi,
1
 

“… Denizde Devlet ülkesinin sınırları tespit edilirken kara ile deniz 

ülkesinin ayrıldığı sınırı, yani iç suların başlangıç hattını ve iç sularla 

karasularının ayrıldığı hattı ve nihayet Devlet deniz ülkesinin dış sınırını yani 

kara sularının açık denizden ayrıldığı hattı tespit etmek icap eder. Kısaca 

Devletin mutlak hâkimiyet sahası olan iç suların mahdut hâkimiyet sahası kara 

sularından ve nihayet kara suları sahasının tam serbesti prensibinin hâkim 

olduğu açık denizden ayrıldığı sınırın tespit edilmesi ve böylece Devletin 

selâhiyet sahasının bilinmesi, gerek kendi vatandaşlarının, gerekse diğer 

Devletlerin ve onların vatandaşlarının menfaatlerinin korunması bakımından 

elzemdir.” 

Karasularının uluslararası hukukta sınırlandırılmasının gerekliliği de 

önemli bir noktadır. Birleşmiş Milletler I. Deniz Hukuku Konferansı‟nın Birinci 

Komisyonunun çalışmaları sırasında Japonya delegesi Ohye‟nin ifade ettiği 

üzere, “Karasuları rejimi devletler hukuku sahasına girer ve genişliği ancak bu 

hukuk tarafından tespit edilebilir. Bu sebeple, devletlerin genişliği tek taraflı 

olarak tespit etmeleri muteber değildir, bu kabul edildiği takdirde kaçınılmaz 

olarak anarşi doğar.”
2
 Bu ifadeden anladığımız hiç şüphesiz karasuları genişliği 

açısından devletlerin belirli uluslararası normlara uygun bir biçimde bu 

sınırlandırmayı yapması ve yetkilerini bu kurallar çerçevesinde uygulaması 

gerekliliğidir. Devletlerin tek taraflı olarak karasularını uluslararası hukuka 

aykırı olarak genişletmesi veya bu bölgede kendisine tanınmamış bazı yetkiler 

kullanması kabul edilemez bir durum oluşturur. Karasuları rejiminin ve 

karasularının sınırlandırılması hususunun uluslararası hukuka uygun olarak 

belirlenmesi gerektiği hem 1958 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, hem 

                                                
1  Ayferi, GÖZE: Devletin Ülke Unsuru, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1959, s. 31. 
2  İlhan, LÜTEM: Deniz Hukukunda Gelişmeler, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı, AÜHF 

Yayınları, Ankara 1959, s. 27. 



Mehmet Murat ÖNGEL 168 

de 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi‟nde açık bir biçimde 

öngörülmüştür.  

Karasuları ile ilgili çeşitli sorunlar olmakla birlikte bu çalışmada esas 

olarak karasularının sınırlanması sorunu incelenecektir. Karasularının hukuki 

niteliği, tarihsel süreç içerisinde karasularının genişliği gibi konular genel 

hatlarıyla açıklanmaya çalışılacakken, sahildar devletin ve bayrak devletinin 

hak ve yetkileri, zararsız geçiş hakkı gibi hususlar ise bu çalışmanın konusu 

dışında kalmaktadır. 

I. KARASULARI KAVRAMI VE HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 

Çalışmamızda öncelikle karasuları kavramının tanımı yapılıp, ardından 

tarihsel süreç içerisinde karasularının gelişimi incelenerek hukuki niteliği 

hakkındaki görüşlere yer verilecektir.  

1. Karasuları Kavramı ve Tanımı 

Uluslararası hukukta karasuları kavramı, geçmişten bugüne kadar birçok 

tartışmaya konu olmuş önemli bir husustur. Bu kavram ile ilgili Türk 

doktrininde de birçok farklı tanımlama yapılmıştır. Doktrindeki tanımlar 

incelendiğinde ilk olarak Zeki Mesud Alsan‟ın “(Karasuları) Kara sahasının 

sahilleri boyunca uzayan deniz sahasıdır ki, mahiyeti ne olursa olsun devlet 

onun üzerinde birtakım haklara sahiptir.” şeklindeki tanımı
3
 göze çarpmaktadır. 

İlhan Akipek‟in, İlhan Lütem‟in yaptığı tanımı esas alarak “Karasuları, açık 

deniz ile kara ülkesi arasında mutavassıt bir deniz parçasıdır.” biçiminde bir 

tanımlama yaptığı görülmektedir
4
. Seha L. Meray, öncelikle “sahil suları”

5
 

                                                
3  Zeki Mesud ALSAN: Yeni Devletler Hukuku, C. I, Ankara 1950, s. 471. 
4  İlhan LÜTEM: Devletler Hukuku Dersleri II, İstanbul 1958, s. 418; İlhan, AKİPEK: Devletler 

Hukuku, İkinci Kitap, Ankara 1964, s. 30. 
5  Bu genel terimden anlaşılması gereken: “Karasuları ile açık denizlerin karasularına bitişik 

bölgesi”dir. Zira, “Filhakika, „sahil suları‟ tâbiri her iki mefhumu da ifade etmek üzere diğer 
lisanlarda da kullanılmıştır: mesela,  Fransızcada „les eaux adjacentes‟ veya İngilizcede „adjacent 
seas‟ tabirleri gibi. İlk nazırda sahillere bitişik olması bakımından iç suların da „sahil suları‟ndan 

sayılması düşünülebilir ancak birçok müellifler iç sular mefhumuna yalnız sahil ile karasuları 
arasında kalan deniz parçasını değil, hukuki bakımdan ülkeye temsil edilen ve kısmen veya 
tamamen ülke topraklarıyla ihata edilmiş bulunan iç denizleri, gölleri ve hatta nehirleri de 
katmaktadırlar. Bu sebeple, biz, bu tabiri yalnız karasuları ve bitişik bölgeyi ifade etmek için 
kullanmayı uygun görmekteyiz.” 1958 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi m. 5‟te iç sular 

“Karasuları esas hattının berisinde kalan sular devletin iç sularının bir parçasını teşkil eder” 
denilmiş ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 8‟de de aynı anlama gelecek 
biçimde tekrarlanmıştır. Bu düzenlemelerle beraber daha geniş anlamıyla iç sular yukarıda 
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genel teriminden bahsettikten sonra karasularını, “Devletin sahilleri ile veya iç 

sularla açık deniz arasında kalan ve genişliği her Devletin iç mevzuatına göre 

tespit edilen deniz parçasıdır.” şeklinde tanımlamaktadır
6
. Mehmet Gönlübol da 

benzer bir tanıma yer vermektedir
7
. Ayferi Göze, “Devletlerarası tatbikatta ve 

doktrinde denize kıyısı olan bir Devletin, bir deniz ülkesinin mevcut olduğu, 

yani denizin bir kısmının sahilden itibaren Devletin ülkesine ithal edildiği ve 

kıyı Devletinin bu deniz kısımları üzerinde kara ülkesi üzerinde haiz olduğu 

haklara müşabih haklara sahip bulunduğu ve yine Devletlerarası tatbikatta, 

Devlet deniz ülkesinin iki kısımdan meydana geldiği kabul edilmektedir. 

Kıyıdan itibaren, iç sular ve iç sulardan sonra karasuları devletin deniz ülkesini 

teşkil etmektedir.” şeklindeki ifadesiyle, dolaylı olarak da olsa bir karasuları 

tanımı yapmaktadır
8
. Edip F. Çelik ise karasularını: ”Bir Devletin kara ülkesini 

çevreleyen ve açık denize kadar uzanan deniz kuşağını belirtmek için kullanılan 

terim” olarak tanımlamıştır.
9
 Aydoğan Özman‟ın kullandığı ifade ise, 

karasularını devletin egemenliği altındaki bir deniz alanı saymak suretiyle 

“Devletin sahilleri veya iç sularının dış sınırı ile açık deniz arasında belirli 

genişlikteki deniz alanı” şeklindedir.
10

 Hüseyin Pazarcı, “Karasuları, bir kıyı 

devletinin kara ülkesini çevreleyen ve uluslar arası hukuka uygun olarak 

açıklara doğru belirli bir genişliğe kadar uzanan kıyı devletine ait deniz 

kuşağına verilen addır.” şeklinde tanımlarken
11

, Melda Sur da buna yakın bir 

                                                                                                                   
belirtildiği gibi, “karasuları esas hattının berisinde kalan göller, nehirler, körfezler” olarak 
görülebilir. Bu görüşün dar anlamına göre, “iç sular denizin kara ile birleştiği en yüksek med 

çizgisi ile esas çizgi arasında kalan deniz alanıdır.” ve 2674 sayılı Karasuları Kanunu da “Esas 
hatların kara tarafında kalan suları ve körfez suları Türk iç sularıdır…” düzenlemesiyle dar anlamı 
benimsemiş bulunmaktadır. bkz. Mehmet GÖNLÜBOL: Barış Zamanında Sahil Sularının Hukuki 
Statüsü, AÜSBF Yayınları, Ankara 1959, s. 1 – 4; Louis B. SOHN – Kristen, GUSTAFSON: The 

Law Of The Sea In A Nutshell, West Publishing, Minnessota 1984, s. 79; Aydoğan ÖZMAN: 

Deniz Hukuku I, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2006, s. 247 – 248. 
6  Seha L. MERAY: Devletler Hukukuna Giriş, C. I, İkinci Baskı, AÜSBF Yayınları, Ankara 1960, s. 

309. 
7  GÖNLÜBOL, s. 1. 
8  GÖZE, s. 31. 
9  Edip, F. ÇELİK: Milletlerarası Hukuk, C. II, İkinci Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 

1971, s. 101. 
10  ÖZMAN (2006), s. 285. Bu tanımda dikkat çekilen nokta, Bitişik Bölge ile Münhasır Ekonomik 

Bölgenin her devlet için söz konusu olmaması ve bu alanların sahildar devletin belli yetkilere 

sahip olduğu açık deniz alanları sayılmasından ötürü, karasuları dış sınırı olarak bu deyimin 
kullanılmış olmasıdır. bkz. ÖZMAN (2006), s. 285, dn. 1‟den naklen. 1958 Karasuları ve Bitişik 
Bölge Sözleşmesi‟nin 24. maddesindeki “Açık denizin karasularına bitişik olan bölgesi” ibaresi de 
bu görüşü destekler niteliktedir.  

11  Hüseyin, PAZARCI: Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, İkinci Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, 
Ankara 1990, s. 320.  
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tanım yapmıştır
12

.  Karasuları ile ilgili belki de en ayrıntılı tanım Tevfik 

Odman‟ın: “(Karasuları) denize kıyısı olan devletlerin, kara ülkesinin bittiği 

noktadan veya iç suların veya takımada devleti söz konusu ise takımada 

sularının dış sınırından başlayan ve bitişik bölgeye, münhasır ekonomik bölgeye 

veya doğrudan doğruya açık denize kadar uzayan veya bir başka devletin 

karasuları ile sınırlanan, genişliği uluslararası hukuka göre her devletin iç 

mevzuatı ile tespit edilen deniz kuşağı ve alanıdır.” biçimindeki tanımıdır
13

. 

Bazı yabancı kaynaklara bakılacak olursa, yukarıdaki tanımlara benzer 

ifadeler göze çarpmaktadır. Örneğin, Ian Brownlie, “Günümüzde, tüm devletler 

kıyıya bitişik bulunan deniz kuşağında anlaşma yükümlülükleri ile uluslararası 

hukukun genel kurallarına bağlı bir biçimde egemenliklerini kullanmaktadır.” 

demektedir
14

. Bazı yazarlara göre ise, “Karasuları, kıyının hemen bitiminde 

uzanan, sahildar devletin egemenliğinin haiz olduğu ve bu yönüyle hukuki 

olarak kara ülkesiyle eşit durumdaki su kuşağıdır”
15

.  

Karasuları ile ilgili uluslararası antlaşmalardaki tanımlara bakılacak 

olursa, 1958 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi‟nin (KBBS)
16

 1. 

maddesinden, “Bir Devletin egemenliğinin kara ülkesinin ve iç sularının ötesine 

geçerek kapsadığı kıyıya bitişik bir deniz kuşağı” şeklinde bir tanım 

çıkartılabilir. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi‟nin
17

 

(BMDHS) konuyu düzenleyen 2. maddesi ise şu biçimdedir:  

1. Sahildar devletin egemenliğinin kara ülkesinin ve iç sularının ötesine, 

takımada devleti ise takımada sularının ötesine, karasuları olarak 

nitelendirilen bitişik deniz kuşağına kadar uzanır.  

                                                
12  Melda SUR: Uluslararası Hukukun Esasları, İkinci Baskı, Beta, İstanbul 2006, s. 302. 
13  Tevfik M. ODMAN: Karasularının Genişliği Sorunu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara 1990, s. 

11. 
14  Ian BROWNLIE: Principles Of Public International Law, Fifth Edition, Oxford University Press, 

Oxford 2002, s. 177. 
15  Robert MCCORQUODALE – Martin DIXON: Cases And Materials On International Law, Oxford 

University Press, Oxford 2003, s. 353. Buna benzer bir tanım için bkz. Robert, JENNINGS – 
Arthur WATTS (ed.): Oppenheim‟s International Law, Vol. I, Peace, Parts 2 to 4, Longman, New 
York 1996, s. 600. 

16  Anlaşma metni için bkz. http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/ 
8_1_1958_territorial_ sea.pdf (Erişim tarihi: 10 Mayıs 2008). 

17  Anlaşma metni için bkz. http://www.un.org/Depts/los/index.htm/ (Erişim tarihi: 10 Mayıs 2008); 

Aydoğan ÖZMAN: 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, İstanbul Deniz Ticaret 
Odası Yayını, 1984.  

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_territorial_
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_territorial_
http://www.un.org/Depts/los/index.htm/
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2. Bu egemenlik, karasularının üzerindeki hava sahasını ve de bu suların 

bulunduğu deniz yatağı ile toprak altını da kapsar.  

3. Karasuları üzerindeki egemenlik bu sözleşmeye ve uluslararası 

hukukun diğer kurallarına uygun biçimde kullanılır. 

Türk mevzuatı incelendiği zaman, ilgili düzenlemelerde karasuları ile 

ilgili tam bir tanım bulunmamakta, yalnızca karasularının hukuki niteliği ile 

ilgili hükümler ve sınırlandırılmasına ilişkin bazı düzenlemeler göze 

çarpmaktadır. Bu konudaki Türk mevzuatına çalışmamızın ilerleyen 

bölümlerinde yer verilecektir.  

Bütün bu tanımlara bakıldığında, karasuları kavramının coğrafi olmaktan 

ziyade hukuki bir kavram olma niteliğine
18

 de dikkat çekerek, genel hatlarıyla, 

“Karasuları, devletin iç sularının bitiminden başlayarak açıklara doğru uzanan, 

uluslararası hukuka uygun biçimde devletlerin iç hukukunca belirlenen sınırlara 

ve genişliğe sahip, devletin egemenlik yetkisini yine uluslararası hukuka uygun 

biçimde kullandığı deniz alanıdır” denilebilir.   

A. Karasuları ile Ġlgili Tarihsel Süreç 

Devletlerin kara ülkelerindeki egemenlik haklarını ve yetkilerini 

“Devletin güvenlik endişeleri”, “Devletin sosyal düzenini muhafaza endişesi” 

ve Devletin mali ve iktisadi menfaatlerini konuma endişesi” gibi nedenlerle
19

 

geçmişten bu yana denizleri, özellikle de sahil sularını da kapsayacak şekilde 

genişletmeye çalıştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Sahil suları kavramının 

doğuşunda ise doktrinde iki farklı görüş vardır. Bunlardan birincisi, sahil 

sularının açık deniz üzerindeki eski iddiaların bir devamı olduğu fikrindeyken; 

diğer görüş sahil sularının açık denizdeki iddialardan (mare liberum ve mare 

clausum) bağımsız olarak, sahillerde yerleşik kişilerin ve daha sonra sahildar 

devletlerin belli ihtiyaçları sonucunda pragmatik olarak geliştiğini 

savunmaktadır
20

. 

Sahil sularının açık deniz üzerinde eski iddiaların devamı olduğuna 

ilişkin görüşü savunan Fulton‟a göre, devletlerin karasuları adı verilen deniz 

alanı üzerindeki iddiaları, daha geniş deniz alanları üzerindeki iddiaların bir 

                                                
18  ALSAN, s. 465; AKİPEK, s. 30 – 31. 
19  MERAY, s. 309 – 310. 
20  GÖNLÜBOL, s. 5; ÖZMAN (2006), s. 286. 
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kalıntısıdır. Yazar, Norveç, İsveç, İspanya ve Portekiz‟in uygulamalarını örnek 

göstererek bu iddianın genel anlamda doğru olduğunu savunmakta, sadece 

İngiltere‟nin karasuları uygulamasının bunun bir istisnası olduğunu 

belirtmektedir
21

. 

Karasuları uygulamasındaki en önemli katkılardan birini yapan 

Hollandalı hukukçu Hugo Grotius (1583 – 1645) ise Mare Liberium (1633) adlı 

ünlü eserinde deniz alanlarının serbestisini ve üzerinde mülkiyet hakkının tesis 

edilemeyeceğini savunmuştur. “(…) Bu yüzden deniz hiçbir şekilde, herhangi 

birisinin özel malı olamaz, çünkü doğa sadece, izin vermez, ama onun ortak 

kullanımını emreder.” giyen Grotius, bu görüşüne: “Denizin doğası, sahilin 

doğasından farklıdır, zira deniz, çok sınırlı bir alan haricinde ne üzerine bir şey 

inşa edilebilir ne de çevrilip kapatılabilir. Bunun tersi mümkün olsaydı bile, 

yani deniz inşa edilebilir ve çevrilebilir bir yapıda olsaydı dahi, genel kullanıma 

engel olmadan bunların yapılması zordur.” şeklinde devam etmektedir
22

. 

Bu görüş, 19. yüzyılın sonlarında Fransız hukukçu A. G. De La Pradelle 

tarafından da savunulmuş ve yazar görüşünü iki ana fikre dayandırmıştır: (i) 

Deniz, bir bütün olarak müşterek mülkiyete konudur ve (ii) Sahil yakınlarında 

sahildar devlet lehine olmak üzere bazı irtifak haklarına tabi kılınmıştır.
23

 De la 

Pradelle‟nin kuramı aşağıda ayrıca açıklanacaktır.
24

 

Sahil suları kavramını, Mare Liberum ve Mare Clausum tartışmalarından 

bağımsız bir şekilde geliştiğini düşünen Gidel‟e göre, “kıyılara yakın suların 

hususi bir hukuki durumda olduğu çok eski zamanlardan ve herhalde on 

dördüncü asırdan beri” kabul edilmiştir.
25

 Aynı yazar, ölçüsü ne olursa olsun, 

Kuzey ülkelerinde on üçüncü yüzyıldan itibaren karasuları kavramının kesin bir 

biçimde yerleştiğini savunmaktadır
26

. Karasuları kavramının Kuzey Avrupa 

ülkelerine nazaran Akdeniz ülkelerinde daha yavaş gelişmiş olmasını Kuzey 

                                                
21  Thomas Wemyss FULTON, The Sovereignty Of The Sea, 2002, s. 538, 

http://books.google.com/books?id= 4eEjzyB--ugC (Erişim Tarihi: 27 Mayıs 2008). 
22  Hugo, GROTIUS: Mare Liberum, Crossroads 2006 / 6° - 1 s. 104 - 105, 

http://www.webasa.org/Pubblicazioni/ Grotius_2006_1.pdf (Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2008). 
23  MERAY, s. 312. 
24  Bkz. aşa. I. 3.  
25  GÖNLÜBOL, s. 5. 
26  GÖNLÜBOL, s. 6‟dan naklen. 

http://books.google.com/books?id=%204eEjzyB--ugC
http://www.webasa.org/Pubblicazioni/Grotius_2006_1.pdf
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Avrupa ülkelerinin Roma hukukunun etkisinden uzak kalmış olmasına 

bağlayan
27

 Gidel, bunu aynen şöyle açıklamaktadır:  

“Hudutları içinde o zamanın medeni dünyasının bütün denizleri bulunan 

Roma İmparatorluğunda deniz hukukunun milletlerarası veçheleri 

bilinmemekteydi. Bu medeni dünyanın ötesinde deniz sahaları hiçbir şekilde 

hukukun konusu değillerdi. Deniz, hava gibi, serbesttir; yalnız Roma 

vatandaşlarını değil tüm insanlar denizden faydalanabilirler. Roma metinlerinde 

sahillere yakın deniz sahaları ile daha uzak deniz sahaları arasında hiçbir tefrik 

yapılmamıştır. Sahil denizleri üzerinde, bunların bu vasfını göz önünde tutan bir 

hâkimiyet mefhumunun mevcut olmaması, Akdeniz Avrupa‟sında sahil suları 

(mer littorale) fikrinin gelişmesine hissedilir şekilde mani olmuştur.”
 28

 

Romalıların Akdeniz‟deki egemenliği, sahiplenme içgüdüsündense, 

denizin serbestliğini koruma (deniz haydutluğu, kazalar vs.) sorumluluğuna 

dayanmıştır
29

 ki, bu da Roma İmparatorluğu‟nun, deniz alanlarını herkesin 

yararlanmasına açık ortak alanlar (res communis) sayan bir yaklaşımının 

sonucudur. Bir başka görüşe göre ise, Akdeniz Roma İmparatorluğu‟nun bir iç 

denizi olduğu sürece, sahile bitişik sular ancak bir özel hukuk meselesi 

olmuştur
30

. 

Percy Thomas Fenn, Glossator‟ların doktrinini incelemiş ve karasuları 

kavramının ilk olarak bu doktrinde görüldüğünü ifade etmiştir. Ünlü 

Glossator‟lardan Azo (en geç 1230‟da öldüğü söylenmektedir) deniz üzerindeki 

özel hakların imtiyaz tanınmak suretiyle veya kesintisiz teamül olarak iki 

şekilde tanınabileceğini ifade ederek,
31

. denizlerin kamuya açık olma 

(communal character) vasfını belirtmekle birlikte, bunun hukuken 

değiştirilebileceğini de kabul etmiştir. Fenn, bu sebeple Azo‟nun “sahil sularına 

ülkelik vasfı tanıyan ilk hukukçuların en önemlisi” olduğunu söylemektedir. 

Azo‟dan sonra, karasuları kavramı açısından yine büyük katkıları bulunan Post-

glossator‟lardan Bartolus de Sassoferato (1314 – 1357) öne çıkmaktadır. 

Bartolus‟a göre “Karaya hükmeden bitişik denize de hükmeder.”
32

 Son olarak 

                                                
27  MERAY, s. 311; GÖNLÜBOL, s. 6. 
28  GÖNLÜBOL, s. 6‟dan naklen. 
29  ÖZMAN, 2006, s. 286. 
30  ÇELİK, s. 110.  
31  “Per privilegium” veya “Vel per longam consuetudinem”. 
32  “Mare dicitur illius Domini, subcuius territorio comprehenditur”. 
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Albericus Gentilis (1550 – 1608) ise sahil sularını, “sahilleri boyunca 

uzandıkları ülkenin” bir parçası olarak kabul etmiş ve bu kavramın bir 

uluslararası hukuk kavramı olduğunu belirtmiştir. Nihayetinde Fenn, karasuları 

kavramının doğuşunun 13. ilâ 16. yüzyıllar arasında meydana geldiğini ve 

burada en önemli katkıyı sağlayanların Azo, Bartolus ve Gentilis olduğunu 

belirtmektedir
33

.  

B. Karasularının Hukuki Niteliği 

Karasularının hukuki niteliğine ilişkin olarak da doktrinde, yukarıda 

açıklanan ikili görüş çerçevesinde farklı teoriler bulunmaktadır
34

. Öncelikle, 

karasularını açık denizin bir parçası olarak gören teorilerden Geouffre de la 

Pradelle‟nin “İrtifak Hakları Kuramı”na göre, deniz bir bütün olarak topluma 

ait (res communis) yapıdadır, ancak sahildar devlet lehine bazı irtifak haklarına 

(servitudes) tabidir. Sahildar devlet karasularının hâkimi veya sahibi değildir, 

denizlere hâkimiyet milletlerarası camianındır (Société des Etats). Bunun yanı 

sıra devlet, kıyılarına yakın sular üzerinde bir “irtifak hakları manzumesi”ne 

sahip olmakla beraber (faiseau de servitutes), bu sular üzerinde gerekli olan 

haklardan fazlasına sahip olamaz
35

. 

De La Pradelle‟nin bu teorisi, Paul Fauchille tarafından eleştirilmiştir. 

Fauchille‟nin “Koruma Hakkı Kuramı”na göre devlet “yalnızca kara ülkesini 

değil, aynı zamanda kara ülkesine bitişik açık denizlerin bir parçası olan suları 

da korumak zorundadır.”
36

  

Son olarak, “Polis Hakkı Kuramı”na göre, güvenlik gerekçeleri ile 

devlet, dış güvenliğini korumak için ülke dışı bir sahada –açık denizlerin bir 

kısmında- geniş bir polis hakkına sahiptir. Bu kuramda, kara ülkesi ile bir ilgisi 

olmadığı halde devletin bitişik denizlerde güç kullanabileceği ve bu hakkın tek 

taraflı olarak devlete tanındığı savunulmaktadır
37

. 

Karasularını ülkenin bir parçası olarak gören hukukçuların tezlerine göre 

ise, devletin, karasuları üzerinde “Mülkiyet Hakkı” (dominium) söz konusudur. 

                                                
33  GÖNLÜBOL, s. 6 – 7.  
34  Bu teoriler konusunda ayrıntılı inceleme ve eleştiriler için bkz. GÖNLÜBOL, s. 7 – 16; AKİPEK, s. 

31 – 32; ÖZMAN, 2006, s. 288 – 294; MERAY, s. 311 – 313; ODMAN, s. 16 – 39; GÖZE, s. 119 
– 139.  

35  GÖNLÜBOL, s. 10; ÖZMAN (2006), s. 288 – 289. 
36  ÖZMAN (2006), s. 289. 
37  ODMAN, s. 20 – 21. 
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Ancak devlete, yabancı gemilere karasularını serbestçe açma, kapama, kara 

ülkesinde olduğu gibi bu alan üzerinde de serbestçe tasarrufta bulunma hakkını 

tanıyan, deniz alanı altında, üzerinde ve dibinde yer alan her türlü varlık için 

mutlak hakimiyet tanıyan mülkiyet hakkı teorisi, bugün için doktrinde terk 

edilmiştir
38

. 

George Jellinek ve Carré de Malberg‟in “Organik Kuram”ı da ülke ile 

devlet arasındaki ilişkinin hukuki niteliğinden hareketle karasularının hukuki 

mahiyetini açıklamayı amaçlayan kuramlardan birisidir. Ülke ile devlet arasında 

maddi olmayan, organik bir bağın varlığını savunan bu kurama göre, ülke 

devletin organıdır, mülkiyet veya egemenlik haklarını iler sürmeye gerek 

yoktur. Bu kuramın karasularına uygulanışı ise, karasularının sahildar devletin 

ülkesi sayılarak devlet ile karasuları arasında organik bir bağın varlığını 

savunmak şeklinde mümkün olmuştur
39

. 

Devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkının bulunduğu gerekçesiyle 

ve de karasuları tabanının ülkenin su altındaki uzantısı olması sebebiyle 

devletin bu ve üzerindeki hava sahasında da egemenliğe sahip olması 

gerektiğini savunan “Hâkimiyet Hakkı” kuramı, günümüzde en geniş anlamda 

kabul gören kuramdır. Burada karasuları “ülkenin devamı ve parçası olarak 

kabul edildiğinden, devletin fiili hareket ve tesir alanını, faaliyetlerinin maddi 

hududunu, coğrafi alanını belirleyen ülke unsuru ile aynı nitelikte” 

değerlendirilmektedir
40

. Bu kuramı savunanlardan Gidel, karasularının “devlet 

ülkesinin sualtında kalmış bir parçası” (territoire submergé) olduğunu 

belirtirken
41

, bu görüş açısından dikkate alınması gerek husus, egemenliğin 

eskiden olduğu gibi mutlak ve en üstün biçimde anlaşılmaması, devletlerin 

kendilerine iç hukuk veya uluslararası hukukta tanınmış olan yetkileri 

kullanabilme iktidarına sahip olmaları biçiminde algılanması gerektiğidir
42

. 

Bugün için uygulama ve pozitif hukukta kabul edilen hâkimiyet 

kuramının uzun süreden beri benimsendiği, 1876 tarihli Franconia – Srathclyde 

                                                
38  MERAY, s. 311. 
39  ODMAN, s. 27 – 28; GÖZE, s. 85 – 88.  
40  ODMAN, s. 24. 
41  MERAY, s. 312‟den naklen. 
42  Aydoğan, ÖZMAN: Devletlerin Egemenliği ve Milletlerarası Teşekküller, AÜHFD, C. XXI, Sayı 1 – 

4, 1964, s. 75.  
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çatması üzerine İngiliz mahkemesi tarafından verilen karardan da anlaşılabilir
43

. 

Kavram, öncelikle Devletler Hukuku Enstitüsü‟nün 1894 Paris ve 1928 

Stockholm toplantıları sonunda kabul edilen metinlerde yer bulmuş
44

, ardından 

1930 La Haye Kodifikasyon Konferansında benimsenmiş, Nihai Senede Ek 13 

maddelik metnin ilk maddesinde de yer bulmuştur
45

. 1944 yılında Chicago‟da 

akdedilen Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi‟nde
46

, 1919 yılında 

imzalanan Paris Hava Nakliyatı Sözleşmesi‟nin devlet ülkesine karasularını da 

dâhil eden 1. maddesinde, nihayet 1958 KBBS ve 1982 BMDHS‟de de bu 

görüşü destekleyen hükümlere yer verilmiştir. Ulusal kanunlar ve mevzuatta da 

aynı görüşün benimsendiği görülebilir. Nitekim, 2674 sayılı Karasuları 

Kanunu‟nun
47

 1. maddesinde belirtildiği gibi “Türk karasuları Türkiye ülkesine 

dâhildir.” 

II. KARASULARININ SINIRLANDIRILMASI 

Uluslararası alanda, karasuları devletin ülkesi kabul edildiğinden, 

devletin yetkilerini kullanacağı bölgenin belirlenebilmesi açısından 

karasularının sınırlarının belli olması gerekir. Her devlet açısından karasuları 

ulusal çıkarlar bakımından tanınsa ve özenle belirtilse de bir devletin 

karasularına sahip olması onun takdirinde olmayan bir durumdur. Diğer bir 

ifadeyle, sahildar devlet belli bir mesafeye kadar olan deniz alanını kendi 

karasuları olarak belirlemek zorundadır. Uluslararası Adalet Divanı‟nın 1951 

                                                
43  Kararın ayrıntıları için bkz. ÖZMAN (2006), s. 292 – 293; Ayrıca bkz. John O‟BRIEN: 

International Law, London 2002, s. 405 – 406. 
44  Metinlerdeki ifadeler için bkz. GÖNLÜBOL, s. 8 – 9. 
45  GÖNLÜBOL, s. 9. Nihai Senede Ek‟in 1. maddesi, “Devletin ülkesi, işbu sözleşmede karasuları 

diye adlandırılan bir deniz bölgesini de ihtiva eder. Bu bölge üzerinde hâkimiyet, işbu 
sözleşmede tesbit edilen şartlar altında ve devletler hukukunun diğer kaidelerine uygun olarak 

icra edilir.” şeklindedir.  
46  Sözleşmenin 1. maddesi “Akit devletler, devletlerin ülkeleri üstündeki hava sahası üzerinde tam 

ve münhasır hakimiyeti haiz olduklarını kabul ederler.” şeklindeyken 2. maddesi “Bu 

Konvansiyon anlamında bir Devletin ülkesinden maksat, o Devletin hakimiyeti, hükümranlığı, 
himayesi veya mandası altında bulunan arazi ile ona bitişik karasularıdır.” hükmündedir. 
Sözleşmenin tam metni için bkz. R. G. 12 Haziran 1945, No: 6029.  

47  R. G. 29 Mayıs 1982, No: 17708. Ayrıca 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu‟nun 5. maddesi de 
“Türkiye Cumhuriyeti Türk hava sahasında tam ve münhasır egemenliği haizdir.” hükmünü 
getirmektedir. R. G. 19 Ekim 1983, No: 18196. 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu da “… Suç 
Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında … işlendiğinde Türkiye‟de işlenmiş sayılır.” 

hükmüyle, diğer düzenlemeler ile aynı doğrultudadır. Kanunun tam metni için bkz. R. G. 12 Ekim 
2004, No: 25611.  



Uluslararası Hukukta Karasularının Sınırlandırılması 177 

Birleşik Krallık - Norveç Balıkçılık Davasına ilişkin kararında Divan 

üyelerinden yargıç Sir Arnold McNair‟ın karşı görüş yazısında belirttiği üzere,
48

 

“Uluslararası hukuk bir devlete şunu söylemez: „Eğer istersen, karasuları 

istemeye hakkın vardır.‟ Hiçbir denizci devlet karasularını reddedemez. 

Uluslararası hukuk bir denizci devlete deniz alanındaki egemenliğinden 

doğacak belli yükümlülükler yüklemiş ve belli haklar tanımıştır. Bu alanın 

sahiplenilmesi seçilebilir ve devletin iradesine bağlı değildir, fakat zorunludur. “ 

Bu anlamda, devletin ülkesinin sınırlarını da belirten karasularının iç, yan 

ve dış sınırlarının tespit edilmesi devletin egemenlik alanı açısından önemlidir.  

1. Ġç Sınır ve Esas Hatlar (Baselines) 

Karasuları iç sınırı, yani karasularının hangi çizgiden itibaren ölçülmeye 

başlanacağı hususu gerek uygulamada, gerekse sözleşme maddelerinde açık bir 

biçimde bellidir. Buna göre, karasuları genişliği esas hatlardan itibaren 

ölçülmeye başlanır ki, bu da uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmiş düz 

veya normal esas hatlardır. Bu husus 1982 BMDHS m. 5‟te “İşbu sözleşmede 

aksine hüküm bulunmadıkça, karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı 

normal esas hat, sahildar devlet tarafından resmen kabul edilmiş büyük ölçekli 

deniz haritalarında belirtildiği şekliyle sahil boyunca uzatan en düşük cezir 

hattıdır.” ve m. 7/1‟de “Sahilin derin bir şekilde girintili çıkıntılı olduğu veya 

sahil boyunca hemen yakında bir adalar dizisinin bulunduğu yerlerde, 

karasuları genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hattın çizimi için uygun 

noktaları birleştiren düz esas hatlar yöntemi kullanılabilir.” şeklinde 

belirtilmiştir.  

Deniz alanlarının dış sınırlarının belirlenmesi amacıyla yapılacak 

ölçümlere temel teşkil edecek olan çizgiye esas hat denilmektedir. Kıyının esas 

alındığı esas hatlar, iç suların dış sınırını oluştururken diğer deniz alanları 

açısından da bir iç sınır görevi görecektir. Esas hat, “devletin denizlerdeki yetki 

alanlarının dış sınırının tespitinde başlangıç çizgisi olarak kabul edilen çizgi” 

şeklinde tanımlanabilir
49

.  

                                                
48  Fisheries (United Kingdom v. Norvay), International Court Of Justice. Kararın tam metni için 

bkz. http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=ukn&case=5&k=a6 (Erişim 
Tarihi: 15 Mayıs 2008). 

49  ÖZMAN (2006), s. 213 – 214. 
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Karasuları genişliğinin ölçülmesindeki usullerden biri olarak “top 

menzili” mesafesinin
50

 kullanıldığı devirlerde topun sahile yerleştirildiği yer 

esas alınmıştır. 18. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ise sahillerdeki gelgit olayı 

göz önünde tutularak, genişliğin tespitinde esas hattın “en düşük cezir hattı” 

olarak belirlenmesi savunulmuştur
51

. Bu ilke uyarınca, “… Bahar zamanı sahil 

sularının en fazla çekildiği sırada suyun kara ile birleştiği noktalarda sahilin 

girintilerini çıkıntılarını takip eden hat karasularının esas hattını, başka bir 

deyimle, iç hududunu teşkil edecektir.”
52

 

Sahillerde 3 millik balıkçılık bölgesinin en düşük cezir hattından itibaren 

ölçüleceğinin belirtildiği İngiltere ile Fransa arasında imzalanan antlaşma (1839 

– 1843 )
53

 örneklerindeki gibi, daha öncesinde de esas hatlara ilişkin belli iki 

taraflı düzenlemeler olmakla birlikte, esas hat kavramı, uluslararası alanda ilk 

defa 1930 La Haye Kodifikasyon Konferansında çok taraflı olarak ele alınmış 

ve belirli ilkelere bağlanmıştır.  

Yukarıda sözü edilen sınırların belirlenmesinde iki farklı yöntem 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler, teknik detaylara fazla değinilmeden aşağıda 

açıklanacaktır.  

A. Normal Esas Hatlar (Normal Baselines) 

Deniz yetki alanlarının ölçülmeye başlandığı çizgi olan esas hatlar, 

başlangıçtan itibaren ilke olarak “kara ile denizin birleştiği sahil çizgisi” 

şeklinde kabul edilmiştir
54

. Ancak, bu çizginin coğrafi olaylara bağlı olarak 

değişebilen bir çizgi olmasından hareketle, devletler özellikle gel git olayının 

görüldüğü sahillerde yetkiye sahip olabilecekleri deniz alanlarını mümkün 

olduğunca geniş tutmak amacıyla denizin en düşük cezir seviyesinde kara ile 

birleştiği çizgiyi normal esas hat olarak sınırlamada esas almaktadırlar. Bu aynı 

zamanda cezir sırasında açığa çıkan yüksekliklerden de (low-tide elevations) 

devletler lehine yararlanma fırsatının doğması anlamına gelmektedir. En düşük 

                                                
50  Daha eski tarihli gelişmeler için bkz. ODMAN, s. 39 – 42; GÖNLÜBOL, s. 17 – 19. Ayrıca bu 

mesafe ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. ODMAN, s. 42 – 46; GÖNLÜBOL, s. 17 – 34; GÖZE, s. 

45 – 51. 
51  GÖNLÜBOL, s. 89. 
52  GÖNLÜBOL, s. 89. 
53  GÖNLÜBOL, s. 89. 
54  ÖZMAN (2006), s. 215. 
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cezir çizgisi uygulamada uzun süreli gözlemler sonrasında belirlenen yıllık 

ortalamalar çerçevesinde belirlenir
55

. 

1958 KBBS ve 1982 BMHDS bu konuyu benzer şekilde 

düzenlemektedirler. 1958 KBBS m. 3‟ün aynısı olan 1982 BMDHS m. 5 

uyarınca: “İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, karasularının 

genişliğinin ölçülmeye başlandığı normal esas hat… sahil boyunca uzayan en 

düşük cezir hattıdır.” Sahilin genel olarak düz bir görünümde olduğu alanlarda 

kullanılabilecek bu yöntemin, girintili çıkıntılı kıyılarda, sahile yakın ada 

ve/veya adacıkların bulunduğu bölgelerde uygulanması halinde karasuları dış 

sınırının saptanmasının oldukça zor olacağı aşikârdır. Bu sebeplerden, yukarıda 

sayılan özelliklere haiz sahillerde düz esas hat yöntemi kullanılmaktadır.  

B. Düz Esas Hatlar (Straight Baselines) 

“En düşük cezir hattı” prensibinin doğuracağı sakıncaları önlemek adına, 

bazı devletler, karasularının iç sınırını belirlemek için düz esas hat olarak 

bilinen bir sistem benimsemişlerdir. Bu sisteme göre, kıyıları en düşük cezir 

hattı ilkesinin uygulanmasına izin vermeyecek ölçüde girintili çıkıntılı olan 

ve/veya sahile yakın bir yerde adacıklar, kayalıklar, sığlıklar bulunan kıyılarda, 

sahilin burunları arasında veya bu burunlarla yukarıda sayılan oluşumlar 

arasında çizilen hatlar, düz esas hattı oluşturur. Diğer bir ifade ile karasuları iç 

sınırını tayin eder. Usulüne uyun çizilmiş olan bu düz esas hatların gerisinde 

kalan sular, devletin iç suları sayılmaktadır
56

.  

Düz esas hatların ilk defa ne zaman kullanıldığı kesin olarak bilinmese de 

düz esas hatların bir uluslararası hukuk kuralı olarak sayılması UAD‟nin 

İngiltere – Norveç Balıkçılık Davası‟nda verdiği karar ile gerçekleşmiştir
57

. 

Karara konu olan uyuşmazlık kısaca şu şekildedir:
58

 

Uyuşmazlığın konusunu oluşturan düzenleme, Norveç‟in 1935 tarihli bir 

Kraliyet Kararnamesidir. Bu kararname ile Norveç, 66 derece 28.8 dakika 

kuzey enleminin kuzeyinde 1000 millik kıyı çizgisi boyunca bir balıkçılık 

bölgesi ihdas etmiştir. Kıyıları oldukça girintili çıkıntılı olan ve kıyılarında pek 

                                                
55  ÖZMAN (2006), s. 215 – 216. 
56  GÖNLÜBOL, s. 91. 
57  GÖNLÜBOL, s. 91; JENNINGS - WATTS (ed.), s. 607. 
58  Aslan GÜNDÜZ: Milletlerarası Hukuk, Beşinci Bası, Beta, İstanbul 2003, s. 542; ÖZMAN (2006), 

s. 217 – 220. 
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çok ada, adacık, kayalıklar bulunan (skjaergaard) Norveç, karasularının dış 

sınırlarını tespit etmekte yaşadığı sorunları gidermek amacıyla 19. yüzyılın 

ikinci yarısından (1869) itibaren yaklaşık 1100 mil uzunluğundaki sahillerinde 

çıkıntı ve adaların uç noktalarını yine en düşük cezir çizgisini esas alarak 

birleştirmiş ve karasularını bu düz çizgiden itibaren ölçmeye başlamıştır. Bu 

hatlar çizilmemiş olsaydı açık deniz sayılacak deniz alanından İngiliz uyruklu 

balıkçıların yararlanma olanağı çizilen düz esas hatlar ile azalmıştır. İngiltere, 

bu uygulamaya 1933 yılında itiraz etmiş olsa da Norveç, yukarıda sözü edilen 

Kararnameyi çıkartmış ve 1949 yılında İngiltere konuyu UAD‟nin önüne 

getirmiştir.  

Divan, 10 Aralık 1951‟de verdiği kararda, Norveç sahillerinin yapısı 

gereğince karasuları iç sınırının normal sahillerdekinden farklı bir biçimde 

belirlenmesi gerekliliğinin altını çizmiştir. Norveç sahillerinde “hemen hemen 

bütün diğer sahillerden farklı olarak kara ile denizi ayıran sarih bir hat”tın 

olmadığını vurgulamış, böylesi bir durumda sahilin tüm girinti çıkıntılarını 

takip eden bir en düşük cezir hattı prensibinin tatbikinin ileri sürülemeyeceğini 

belirtmiştir.
59

 Ayrıca, İngiltere‟nin 1933 yılında yapmış olduğu itirazın dışında, 

1869‟dan bu yana hiçbir devletin itiraz etmediği de vurgulanmıştır
60

.  

Divan‟ın bu kararının ardından düz esas hatlarla ilgili düzenlemeler 1958 

KBBS ve 1982 BMDHS metinlerinde yaklaşık aynı ifadelerle yer almıştır. 1982 

BMDHS m. 7/1‟e göre: “Sahilin derin bir şekilde girintili çıkıntılı olduğu veya 

sahil boyunca hemen yakında bir adalar dizisinin bulunduğu yerlerde, 

karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hattın çizimi için, uygun 

noktaları birleştiren düz esas hatlar yöntemi kullanılabilir.” 1982 BMDHS m. 

7/3‟e göre ise “Düz esas hatların oluşturduğu çizginin sahilin genel yönünden 

hissedilir bir biçimde sapmaması”, “bu hatların berisinde kalan deniz 

uzantılarının iç sular rejimine tabi tutulabilmesi için, bunların kara sahasına 

yeter derecede bağlı olmaları” gerekir.  Madde metninde bu yazılanlar 

haricinde başka prensipler de öngörülmüştür:
61

 

2- Bir deltanın mevcudiyeti ve diğer doğal özellikler sebebiyle sahilin son 

derece değişken olduğu bölgelerde, uygun noktalar en düşük cezir çizgisi 

                                                
59  GÖNLÜBOL, s. 94.  
60  ÖZMAN (2006), s. 218. Ayrıca, Dava ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. JENNINGS - WATTS (ed.), s. 

607 – 610, GÖNLÜBOL, s. 91 – 94, GÜNDÜZ, s. 542 - 547; ÖZMAN (2006), s. 217 – 220. 
61  İlkelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZMAN (2006), 218 – 220. 
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boyunca seçilebilir; en düşük cezir çizgisinin daha sonra yükselmesi halinde 

dahi, bu düz esas hatlar, işbu Sözleşmeye uygun olarak sahildar devlet 

tarafından değiştirilmedikçe yürürlükte kalacaktır. 

4- Düz esas hatlar cezir zamanı ortaya çıkan yüksekliklere doğru veya 

bunlardan başlamak üzere çizilmeyecektir; meğer ki, bunlar üzerinde devamlı 

olarak suyun üstünde kalan deniz fenerleri veya benzer tesisler inşa edilmiş 

olsun veya bu şekilde çizilmiş düz esas hatlar uluslararası genel bir kabul 

görmüş olsun. 

5- 1. paragraf uyarınca düz esas hatlar yönteminin uygulandığı 

durumlarda, bazı esas hatların tesbiti için, söz konusu bölgeye özgü ve 

gerçekliği ve önemi uzun bir teamül ile açıkça kanıtlanmış ekonomik çıkarlar 

göz önünde tutulabilir. 

6- Düz esas hatlar yöntemi bir devlet tarafından, diğer bir devletinin 

karasularını açık denizden veya bir münhasır ekonomik bölgeden kesecek 

şekilde uygulanamaz. 

Son olarak, gerek normal, gerekse düz esas hatların uygulanışı 1982 

BMDHS m. 14 uyarınca sahildar devletin takdirindedir. Buna göre, “Sahildar 

devlet çeşitli durumlara bağlı olarak, yukarıdaki maddelerde öngörülen 

yöntemlerden birine veya birçoğuna göre esas hatlar tespit edebilir.” Ayrıca m. 

16‟ya uyarınca: 

1- 7. 9. ve 10. maddeler uyarınca tespit edilen karasularının genişliğinin 

ölçülmeye başlandığı esas hatlar veya bu çizgilerle ortaya çıkan sınırlar 

ve 12. ve 15. maddeler uyarınca çizilen sınır çizgileri, yerlerinin tespiti 

amacıyla uygun ölçekli deniz haritalarında gösterilecektir. Bu olmadığı 

takdirde, bunun yerine, kullanılan jeodezik sistemi belirten noktaların 

coğrafi koordinatlarına ilişkin bir liste ikame edilebilir. 

2- Sahildar devlet bu haritaları veya coğrafi koordinatlara ilişkin listeleri 

gereken şekilde yayınlayacak ve bunların bir nüshasını Birleşmiş 

Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi edecektir. 
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Yukarıda sözü edilenlerin yanı sıra, 1982 BMDHS‟de sayılmış olan, 

sahilin coğrafi yapısına bağlı olarak belirlenmiş olan çeşitli deniz alanlarında 

düz esas hatların tatbikine ilişkin hususlar, bu çalışmada ele alınmayacaktır
62

. 

2. DıĢ Sınırlar 

 Karasularının dış sınırı, bugünkü uygulama açısından sahildar devletin 

12 mili aşmamak kaydıyla karasularının genişliğini belirlemesinin ardından açık 

denizin hangi noktasında bu genişliğin sona ereceğini belirlemesi anlamındadır. 

Dış sınırların tespiti iki ayrı biçimde olabilir; bunlardan biri karasuları 

genişliğinin ötesinde açık deniz alanının olması, ikincisi ise karasularının dış 

sınırına yakın bir yerde başka bir devletin ülkesine ait toprağının bulunması 

durumu, diğer bir ifade ile kıyıları karşılıklı bulunan iki devletin arasındaki 

deniz alanına ait mesafenin her iki devletin karasuları genişliği toplamından az 

olması halidir.  

A. Açık Denize Açılan Sahillerde Karasuları DıĢ Sınırı  

Karasularının dış sınırını belirlerken, açık denize açılan sahiller 

bakımından iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, “dış hududun 

sahil sularının genişliği kadar bir mesafede iç hududu tamamen aynen aksettiren 

„paralel bir hat‟ (trace parallelle) şeklinde çizilmesidir.”
63

 Bu usul sahilin daha 

ziyade düz devam ettiği bölgelerde uygulanabilir bir yöntemdir, zira çizilen dış 

sınırın her noktası bu şekilde iç sınırın en yakın noktasına karasuları genişliği 

mesafesinde olabilecektir. Girintili çıkıntılı sahillerde çizilen dış sınırın her 

noktasının iç sınırın en yakın noktasına karasuları genişliği mesafesinde olması 

mümkün değildir, zira dış sınır birçok noktada iç sınıra karasuları genişliğinden 

çok daha yakın mesafelerden geçecektir.  

Girintili çıkıntılı sahillerde uygulanabilecek bu ikinci yöntem, “daire 

kavisleri” ya da “yay” (arcs de cercle) usulüdür. Buna göre, “dış hududun 

tespiti için sahil sularının ölçülmeye başlandığı esas hat üzerinde müteaddit 

noktalar alınacak, pergelin sabit ayağı bu noktalara konularak, deniz üzerinde, 

                                                
62  Yukarıda sözü edilen konu için bkz: Roberto, LAVALLE: Not Quite A Sure Thing: The Maritime 

Areas Of Rocks And Low-Tide Elevations Under The UN Law Of The Sea Convention, The 
Internatıonal Journal Of Marine And Coastal Law, Vol 19, No 1; GÖNLÜBOL, s. 105 – 133; 
ÖZMAN, s. 220 – 239; Selami, KURAN: Uluslararası Deniz Hukuku, Arıkan, İstanbul 2006, s. 61 
– 72; JENNINGS - WATTS (ed.) (1996), s. 603 – 607; BROWNLIE, s. 187 – 191.  

63  GÖNLÜBOL, s. 133. 
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sahil sularının genişliğine eşit yarıçapta daire kavisleri çizilecektir. Bu 

kavislerin sahilden en fazla uzakta olanları sahil sularının dış hududunu teşkil 

edecektir. ”
64

 Böylece, çizilmiş olan dış sınırın iç sınırın her noktasına eşit 

uzaklıkta olması sağlanabilir.  

B. Farklı Devletlere Ait Sahillerde Karasuları DıĢ Sınırı 

Bir devlete ait karasuları dış sınırını belirlerken, karasularının dış sınırına 

yakın bir mesafede bir başka devletin kara ülkesi toprağının bulunması 

durumunda, bir başka deyişle iki devletin karasularının birbiriyle çakışması 

halinde, 1958 KBBS (m. 12) ve 1982 BMDHS‟de (m. 15) belirlenmiş olan 

hükümlere bakmak gerekmektedir. 1982 BMDHS‟nin bu konudaki 

düzenlemesi, “İki devletin sahilleri bitişik veya karşı karşıya olduğunda, 

aralarında aksine anlaşma olmadıkça, bu devletlerden ne birinin ne de 

diğerinin kendi karasularını, bütün noktaları bu iki devletin her birinin 

karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatların en yakın 

noktalarından eşit uzaklıkta bulunan orta hattın ötesine uzatmaya hakkı yoktur. 

Bununla beraber bu hüküm, tarihi hakların veya diğer özel durumların varlığı 

nedeniyle, her iki devletin karasularının başka şekilde sınırlandırılmasını 

gerekli olduğu durumlarda uygulanmaz.” şeklinde olup madde metnine göre, 

karşılıklı veya bitişik sahiller söz konusu olduğu zaman karasuları genişliği iki 

devlet arasında “anlaşma” ile belirlenecek, böylece devletler “tarihi haklar” 

veya “özel durumların varlığı” gibi gerekçelerle müzakere yöntemiyle sınırı 

serbestçe belirleyebileceklerdir. Devletlerin anlaşmaya varamadıkları 

durumlarda uygulanacağı öngörülen her iki devletin esas hatlarına eşit uzaklıkta 

bulunan “orta hat” da uygulanması zorunlu bir şart olmamakla beraber yukarıda 

sözü geçen madde metinlerindeki “tarihi haklar” ve “özel durumlar”ın varlığı 

gibi sebepler olduğu takdirde yerini başka bir yönteme bırakacaktır. Buradaki 

amaç, özel durumların olduğu bölgelerde, bunların göz önüne alınarak “orta 

hat” prensibinin doğuracağı olumsuzlukların bertaraf edilmesidir
65

. 

3. Yan Sınırlar 

Karasularının yan sınırının tespit edilmesinde iç sınırlarda olduğu gibi 

tam olarak benimsenmiş tek bir yöntem bulunmamaktadır. İlke olarak bu 

                                                
64  GÖNLÜBOL, s. 134. 
65  ÖZMAN (2006), s. 304 – 305.  
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sınırların karşılıklı anlaşma ile çizilmesi kabul edilmiş, mümkün olmaması 

halinde ise sınır çizgisinin orta hattın ötesine uzanamayacağı benimsenmiştir. 

Bununla beraber, tarihi haklar veya diğer özel durumların söz konusu olduğu 

hallerde de bu hüküm uygulanma alanı bulamaz. Bu hususlar 1958 KBBS‟nin 

12. maddesine belirtilmiş, hüküm 1982 BMDHS‟nin 15. maddesinde muhafaza 

edilmiştir.  

Gerek doktrinde, gerekse uygulamada, yan sınırların farklı yöntemler ile 

çizildiği görülmektedir.
66

 Buradaki usullerden biri kara ülkesinin sınırını açık 

denize, karasuları dış sınırına kadar uzatmaktır. Ancak bu yöntemin kara sınırı 

ile sahili dik açı oluşturmayan durumlarda devletler arasında haksızlıklara yol 

açabileceği aşikârdır. İkinci bir yöntem ise kara sınırı ile sahilin birleştiği 

yerden sahile bir dik çizgi çizerek sınırı belirlemektir; ancak burada da kıyının 

yapısına göre sorunlar baş gösterip, çizginin başka bir yerden yeniden sahile 

ulaşması halinde devletlerden biri lehine haksız bir durum ortaya 

çıkabilecektir.
67

 Üçüncü bir yöntem, kara sınırının sahile ulaştığı noktadan 

itibaren sahilin genel yönüne bir dikey çizgi çizilmesi yoldur ki, bu usulde de 

sahilin genel yönünün belirlenmesi sorunu ortaya çıkmaktadır ve bunun için bir 

harita kullanılacak ise genel yönün harita ölçeğine bağlı olarak az veya çok 

değişmesi de ihtimal dâhilindedir. Dördüncü usulde, sınır tespitinde coğrafi 

paraleller devreye girerek sahilin kara sınırıyla birleştiği noktadan geçen coğrafi 

paralel, sınır olarak kabul edilmektedir
68

. Bu yöntem de tüm durumlar açısından 

tatmin edici bir çözüm yaratmaktan uzaktır. Beşinci ve son yöntem olan eşit 

uzaklık (equidistance) yöntemi ise, sahilleri bitişik veya karşı karşıya olan 

devletler arasında aralarında anlaşma bulunmuyorsa sınırın çizilmesi için 

yukarıda sayılanlar arasında en adil yöntem olarak göze çarpmaktadır. Bu 

yöntem hem 1958 KBBS m. 12, hem de 1982 BMDHS m. 15‟te aynı biçimde 

yer bulmuştur. Ancak, sözü geçen madde metinlerindeki “tarihi hakların veya 

                                                
66  ÖZMAN (2006), s. 307 – 309; GÖNLÜBOL, s. 142 – 146. 
67  Uygulamada da bu yönteme rastlanmaktadır. Örneğin, İsveç ile Norveç arasında 1661 yılında 

akdedilmiş olmasına rağmen günümüzde de zaman zaman atıfta bulunulan yan sınır 

antlaşmasında bu yöntem kabul edildiği gibi, eski Sovyetler Birliği ve Polonya arasında 1958 
yılında ve Brezilya ile Uruguay arasında 1972 yılında akdedilen antlaşmalarda da yine bu yöntem 
kabul edilmiştir. Bkz. ÖZMAN (2006), s. 307, dn. 64‟ten naklen.  

68  9 Kasım 1951 tarihli Bulgaristan karasuları ve iç suları hakkındaki kanunda coğrafi paralel esası 
kabul edilmiş, kanunun 4. maddesi hükmü bunu şu şekilde düzenlemiştir: “Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti‟nin karasuları komşu devletlerin karasularından, kara hududunun sahil ile kesiştiği 
noktadan geçen arz dairesi ile ayrılacaktır.” GÖNLÜBOL, s. 143, dn. 149‟dan naklen; Ayrıca, 

1975 yılında Kolombiya ile Ekvador arasında akdedilmiş olan sınırlandırma anlaşmasında da bu 
yöntem benimsenmiştir. ÖZMAN (2006), s. 308, dn. 65‟ten naklen. 
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diğer özel durumların varlığı” ibaresi göz ardı edilmemeli, eşit uzaklık yöntemi 

sınırdaş devletler için uygulanabilecek tek yöntem gibi görülmemelidir.  

Bu yöntemin uygulanmasında, kara sınırının kıyıya ulaşmasından 

itibaren, her iki devletin esas hatlarının en yakın noktalarına eşit uzaklık ve 

açıda çizgiler çizilerek bu çizgilerin kesiştiği noktaların birleşmesiyle oluşacak 

çizginin yan sınır olacağı öngörülmüştür
69

.  

Eşit uzaklık yönteminin karasuları genişliği farklı olan sınırdaş devletlere 

uygulanması durumunda, bu sınır ancak karasuları daha dar olan devletin 

karasularının bittiği yere kadar uzanabilir. Karasuları dar olan devlet açısından 

bu noktanın ötesinde açık deniz alanı başlarken, karasuları daha geniş olan 

devlet için ise bir yan sınır söz konusu olmaksızın karasuları dış sınırından 

bahsedilebilir. Ancak, herhangi bir yetki alanı karışıklığına mahal vermemek 

açısından, aynı usulle, hâlihazırda mevcut olan hattın karasuları geniş olan 

devletin karasuları dış sınırına kadar uzatılması makul gözükmektedir. 

III. KARASULARININ GENĠġLĠĞĠ 

Karasularının genişliği, karasularına ilişkin yetkilerin kullanılacağı alanı 

belirleyeceği, bir başka deyişle devletin kara ülkesinden denizlere doğru ne 

kadar bir mesafede karasularına ilişkin yetkilere sahip olacağı konusu, 

karasularına ilişkin belki de en önemli mesele olarak görülebilir.  

1. Tarihsel Süreç Ġçinde Karasularının GeniĢliği 

Karasularının genişliği sorununun tarihçesine bakıldığında, 4 Mayıs 1494 

tarihli İkinci Inter Caerata Fermanı ile Papa IV. Alexander‟ın “denizleri” 

bölüştürmesi ve ardından 1496‟da Tordesillas Antlaşması ile bu bölünmenin 

teyidi göze çarpmaktadır. Özellikle İngiltere ve Hollanda gibi önemli denizci 

devletlerin tepkisi ile karşılaşan bu iki belge kıyıya bitişik sulara ilişkin mesafe 

kriterlerinin ileri sürülmesine de yol açmıştır. Bu dönemde İtalyan Bartolus de 

Sassoferrato‟nun daha erken zamanlarda öne sürdüğü, kabul görmüş olan yüz 

millik genişlik kıstasına karşılık 16. yüzyılda Jean Bodin tarafından savunulan 

otuz fersah = doksan millik genişliği göze çarpmaktadır
70

. Bununla birlikte 

uygulamada ortak bir görüşün olmadığı, bu sorunun ancak Hollandalı hukukçu 

                                                
69  ÖZMAN (2006), s. 308. 
70  ÖZMAN (2006), s. 294 – 295.  
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Cornelis van Bynkershoek‟tan sonra az da olsa çözülebildiği görülmektedir
71

. 

Bynkershoek‟un De domino maris (1703) ve Quaestiones juris publici (1737) 

isimli kitaplarında “kesin ve mutlak surette ve umumi” bir biçimde öne sürdüğü 

top menzili kıstası ile karışıklık sona ermiş, bu husus istikrarlı bir hale 

gelebilmiştir
72

. Bynkershoek‟in “terrae potestas finitur, ubi finitur armorum 

vis” görüşü ile birçok devlet 1 fersah = 3 mili, yani 18. yüzyılın sonlarına doğru 

top mermisinin teorik olarak ulaşabileceği en uzun mesafeyi, karasuları 

genişliği olarak kabul etmiştir
73

. Bu kuralın uygulamasına bakıldığında ise, 

büyük denizci devletlerin kendi hâkimiyetlerindeki deniz alanlarını mümkün 

olduğunda küçük tutarak açık denizlerden daha rahat yararlanma eğilimine 

karşın, denizcilikte fazla gelişmemiş devletler gerek güvenlik, gerekse 

ekonomik nedenlerle karasularını daha geniş tutma eğilimi göstermişlerdir
74

. 

Bunun yanı sıra, ilerleyen yüzyıllarda devletlerin farklı güçlerde toplara sahip 

olmaları ve hangi toplarla nereden bu mesafenin ölçüleceği gibi hususlardan 

ötürü, bu genişliği tam bir biçimde belirlemek mümkün olamamıştır
75

. 

2. Günümüz Pozitif Hukukunda Karasularının GeniĢliği 

Yukarıda bahsedilen uygulamaların artık yeterli olmaması ve yeknesak 

bir uygulama ihtiyacı ile karasuları hususunu düzenlemeye yönelik önemli 

eylemlere girişilmiştir. Yapılan konferanslar sonucu önemli belgeler ortaya 

çıkarılmış ve bu metinlerde, karasularının genişliği ile ilgili önemli hükümler 

yer almıştır.   

A. Uluslararası Hukuk 

Uluslararası hukukta karasularının genişliğini incelemek için öncelikle 

yıllar boyunca bu konuda yapılmış birçok kodifikasyon çalışmasına bakmak 

gereklidir
76

.  

                                                
71  Bynkershoek öncesi dönemle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. GÖNLÜBOL, s. 17 – 18; ODMAN, s. 39 – 

42; GÖZE, s. 44 – 46.  
72  GÖNLÜBOL, s. 19; BROWNLIE, s. 185. 
73  “Ülke egemenliği silah kuvvetinin bittiği yerde sona erer.” ÖZMAN (2006), s. 296; JENNINGS - 

WATTS (ed.), s. 611.  
74  ÖZMAN (2006), s. 297. 
75  GÖZE, s. 48. 
76  Kodofikasyon çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. John, KISH: The Law Of The Internetional 

Spaces, Leiden 1973, s. 6 – 15; İlhan, LÜTEM: Deniz Hukukunda Gelişmeler, Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Konferansı, AÜHF Yayınları, Ankara, 1959; Aydoğan, ÖZMAN: Deniz Hukukuna 
Yeni Gelişmeler, Ege‟de Deniz Sorunları Semineri, AÜSBF Yayınları, Ankara 1986. 
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1894 yılında Paris‟te yapılan Devletler Hukuku Enstitüsü toplantısı ve 

bunun ardından Devletler Hukuku Derneklerinin çalışmalarında karasuları 

genişliği ile ilgili çeşitli görüşlere rastlanmaktadır. 1894 Toplantısında 

genişliğin altı mil olarak tespit edilmesine rağmen, bu çalışmaların çoğunda üç 

millik bir karasuları genişliği fikrinin öne çıktığı görülmektedir
77

. Uygulamada 

da üç mil genişlik esas alınmış, örneğin 1878‟de İngiliz Karasuları Kanunu‟nun 

yedinci bölümü İngiliz karasularının genişliğini 1 fersah olacak şekilde 

belirlemiş olmakla birlikte
78

, Birleşik Krallık ile Amerika Birleşik Devletleri 

arasında 23 Ocak 1924‟te imzalanan ikili antlaşmanın birinci maddesinde: 

“Antlaşmanın tarafları en düşük cezir çizgisinden itibaren ölçülen, sahilden 

açıklara doğru 3 deniz millik genişliğin karasularının haklı (proper) sınırını 

oluşturması prensibini desteklemek konusunda sağlam iradelerini (firm 

intention) beyan etmişlerdir.” şeklinde 3 millik karasuları genişliği 

benimsenmiştir
79

. 

Uluslararası hukukun “tedrici kodifikasyonu” için ilk resmi konferans 

olan 1930 La Haye Kodifikasyon Konferansı‟nda ise, seçilen üç husustan biri 

olan karasuları konusunda, diğer iki hususta olduğu gibi, bir sözleşme tasarısına 

ulaşılamamış, sadece Nihai Senede Ek bir karar kabul edilebilmiştir
80

. Bu 

konferansa katılan devletlerin “geçici kanaat”leri; büyük denizci devletler 

açısından üç millik karasuları genişliği olmakla beraber diğer devletlerin iradesi 

daha geniş bir ölçünün kabulünden yana olmuştur
81

. Bu konferansta mutabakata 

varılamamış olması da, “karasularının genişliği hakkında bütün devletlerin 

benimsediği ve uyguladığı kesin bir kural”ın olmadığını göstermiştir
82

. 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansları kodifikasyon konusunda 

o tarihe kadar yapılmış en başarılı çalışmalar olarak göze çarpmaktadır; zira 

deniz hukuku ile ilgili önemli metinlerin oluşturulması ilk defa Birinci Deniz 

Hukuku Konferansı sonucunda mümkün olabilmiştir. 1947 yılında, Birleşmiş 

                                                
77  GÖNLÜBOL, s. 34 – 36.  
78  KISH, s. 6. 
79  KISH, s. 6 – 7. Yazar ayrıca, 3 millik genişliğin uluslararası örf ve adet hukukunun bir genel 

kuralı olduğunu ve bu maddeye dayanarak da “başat denizci güçlerin karasularının geleneksel 

genişliğini onaylamış olduklarını” savunmaktadır. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri‟nin 
3 milin ötesinde de çeşitli yetkilere sahip olmalarını öngören düzenlemeler için bkz. MERAY, s. 
315 – 316.  

80  Kararın metni içi bkz. GÖNLÜBOL, s. 34 – 36. 
81  GÖNLÜBOL, s. 37 – 40. 
82  ÇELİK, s. 111. 
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Milletler teşkilatının kurulmasını takiben oluşturulan Devletler Hukuku 

Komisyonu, fiilen altı yıllık bir çalışmanın ardından, Sözleşme biçimindeki 

Taslak Raporu, 1958‟de Cenevre‟de toplanmış olan Konferansa sunmuştur. 

Taslakta karasuları genişliği hususunda bir öneri bulunmamaktaydı
83

. Yaklaşık 

olarak iki ay süren ve sonucunda deniz hukukuna dair dört önemli metin ortaya 

çıkartılan bu Konferansta karasuları genişliği ile ilgili bir mutabakata 

varılamamıştır. 

1958 Konferansından iki yıl sonra, “genişlik sorununu tartışıp 

sonuçlandırmak amacıyla” tekrar Cenevre‟de toplanmış olan İkinci Deniz 

Hukuku Konferansı, ABD – Kanada delegasyonu tarafından sunulan 6 mil 

karasuları – 6 mil balıkçılık bölgesi teklifi bir oy farkla reddedilince, bir 

antlaşma metni oluşturamamış, konunun gelecekte düzenlenecek bir 

konferansta ele alınması kararıyla sona ermiştir
84

.  

Birleşmiş Milletler Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı ise çalışmalarına 

ilk toplantısı usule ilişkin olmak üzere 1973‟te, New York‟ta başlamıştır. Esasa 

ilişkin çalışmalarına 1974‟te Caracas‟ta başlayan Konferans, eşit olmayan 

aralıklarla toplam on bir dönem çalışarak 10 Aralık 1982 tarihinde Montego 

Bay‟de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi‟nin imzalanması ile sona 

ermiştir. Sözleşme gerekli şartları yerine getirerek 1994‟te yürürlüğe girmiştir
85

. 

1982 BMDHS‟nin 3. maddesi uyarınca, “Her devlet karasularının 

genişliğini bu Sözleşmeye göre tespit edilen esas hatlardan itibaren 12 deniz 

milini geçmeyecek biçimde tespit etme hakkına sahiptir.” Madde, devletlere 

karasularının azami genişliği ile ilgili bir sınırlama getirmekte, bunun 

haricindeki genişlikler açısından devletlere sınırlı bir serbesti tanımaktadır. 

Buna göre, devletler coğrafi ve hukuksal nedenlere bağlı olarak, diğer devlet 

veya devletlerin durumunu da göz önünde bulundurmak zorundadır; örneğin 

“karşılıklı kıyıların uzaklığı 18 mil olan iki komşu devletten biri 6 millik 

karasuyu ilan etmişse ötekinin geriye kalan 12 mile sahip olma hakkı” söz 

konusu olmayacaktır
86

. 1982 BMDHS m. 15 gereğince, sahillerin karşılıklı 

olduğu bölgelerde ve özel durumların varlığı haricinde devletler orta hattın 

                                                
83  ÖZMAN (2006), s. 298.  
84  ÖZMAN (2006), s. 298. 
85  Hüseyin PAZARCI: Uluslararası Hukuk, Dördüncü Bası, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2006, 

s. 251 – 252.  
86  PAZARCI (2006), s. 259.  
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ötesine uzanacak şekilde karasularını belirleyemezler. Aynı zamanda, örneğin 

“bir kıyı devletinin öteki kıyıdaş devletlere ait olan bir deniz alanını, 

karasularını 12 mile kadar çıkarmada takdir hakkı bulunduğu gerekçesiyle ele 

geçirmesi” de sözleşmenin 300. maddesinde yer bulan iyi niyet ve hakkın 

kötüye kullanılması yasağına aykırı olacaktır
87

. Bu, UAD‟nin 1951‟de İngiltere 

– Norveç Balıkçılık Davası‟nda verdiği ve 1974‟te İngiltere – İzlanda Balıkçılık 

Davası‟nda tekrarladığı bir husustur: 

“… Deniz alanlarının sınırlanmasının daima uluslararası bir yönü vardır 

ve sadece kıyı devletinin kendi iç hukukunda ifadesini bulan iradesine (isteğine) 

bağımlı olamaz. Sadece kıyı Devletinin bunu yapmaya yetkili olması sebebiyle 

sınırlandırma işleminin zaruri olarak tek taraflı bir işlem olduğu doğru olsa 

dahi, sınırlandırma işleminin diğer devletler bakımından geçerliliği uluslararası 

hukuka dayanmaktadır.”
88

 

B. Türk Hukuku 

Türk karasularının genişliği, çıkartılan çeşitli ulusal kanunlar ile 

belirlenmiştir.
89

 Bu hususta doktrinde, “476 sayılı Kanundan öncesi”, “476 

Sayılı Kanun” ve “2674 sayılı Kanun” şeklinde üçlü bir ayrıma gidildiği 

görülmektedir.  

a. 476 Sayılı Karasuları Kanunundan Önceki Düzenlemeler 

476 sayılı Karasuları Kanunundan önceki metinlere bakıldığında, ilk 

olarak göze çarpan düzenleme, ulusal hukukumuzda Türk karasularının 3 deniz 

mili olduğu varsayımının dayanağı olan 26 Kânunusani 1297 (18 Sefer 1299) 

tarihli Zabıta-i Sadiye Nizamnamesi‟dir.
90

 Bu düzenlemenin kanun olup 

olmadığına ilişkin sorun Anayasa Mahkemesine dava konusu olmuş, kararın 

esas incelemesi kısmında belirtildiği üzere, düzenlemenin kanun niteliğinde 

olduğu belirtilmiştir
91

. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun
92

 39. maddesi ile 

                                                
87  PAZARCI (2006), s. 259. 
88  GÜNDÜZ, s. 545.  
89  Konuyla ilgili uluslararası antlaşmalar, görüşler ve ayrıntılı bilgi için bkz. ODMAN, s. 73 – 78; 

ÖZMAN (2006), s. 335 – 337; GÖNLÜBOL, s. 57 – 60. 
90  Özman, Osmanlı İmparatorluğuyla iki Sicilya Krallığı arasında 7 Nisan 1740‟ta akdedilen 

antlaşmada öngörülen ufuk çizgisinin karasuları genişliği olarak benimsenmesi prensibini bu 
konudaki ilk düzenleme olarak ele almaktadır. bkz. ÖZMAN (2006),  s. 332. 

91  3 Mayıs 1966 tarihli, E. 1966/4, K. 1966/25 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, R. G. 11 Temmuz 
1966, Sayı 12345. Kararda Anayasaya aykırılığa karşı şu gerekçeler sıralanmıştır:  
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kaldırılan bu Nizamnamenin 20 Kanunuevvel 1318 (1902) de muaddel 29. 

maddesi, “Boğaziçi dahil olmak üzere Marmara Denizinin Bahr–i sefit boğazı 

haricine kadar gerek sahillerde ve gerek körfez ve limanları dahilinde ve 

açıklarda vapur ve yelkenli sandallar ile sürtme suretinde balık şaydı kat’iyyen 

memnudur ve bu memnuiyet Boğazlar haricindeki serbest denizlerde Sevahili 

Osmaniyenin üç mil açığına kadar cari olduğu gibi makinalı kayıklar ile 

iskafander denilen alât vasıtası ile dahi sünger saydı memnudur. Hilaf-ı 

memnuiyet hareket edenlerin ilk defa sandal ve makinaları ve ağları zaptolunur 

ve mükerrirlerin sandalları zaptolunmakla beraber kendilerinden elli liradan 

yüz liraya kadar ceza-i nakdi alınır.” Şeklinde bir düzenleme getirmekteydi. 

Madde metninden de anlaşılabileceği gibi, bu düzenleme ile vatandaş – yabancı 

ayrımı yapmaksızın sünger avcılığı ve balıkçılık tüm Osmanlı sahillerinde üç 

millik bir deniz kuşağında yasaklanmıştır. Üç millik bu kuşağın sonrasında 

vatandaşlara olduğu kadar yabancılara da avlanma hakkının tanınması 

Nizamnameyi kaleme alanların karasuları genişliğini üç deniz mili olarak kabul 

ettiklerini düşündürebilir ise de, sadece avlanma ile ilgili olan bu düzenlemenin 

Türk karasularının genişliğini belirlediğini söylemek metnin amacını aşan bir 

yorum olacaktır
93

.  

Bu Nizamnamenin yanı sıra, “Hariciye Nezaretinin elçiliklere gönderdiği 

1 Ekim 1914 ve 54917/99 sayılı sirküler şeklindeki şifahî notaya (circulaire 

note verbale) atfen Türk karasularının altı mil olduğunu” belirten yazarlar da 

                                                                                                                   
“18 Sefer 1299 günlü Zabıtaî Saydiye Nizamnamesi yasama yetkisini de elinde bulunduran o 

zamanın hükümdarı tarafından 1882 yılının başında çıkarılmıştır. Adı nizamname olmakla birlikte 
toplum için uyulması zorunlu, genel, soyut, süretli ve konuyu doğrudan doğruya düzenler 
nitelikte kurallar kapsar; yani kanun değer ve gücündedir. Nizamname adını taşımasının, o 

çağda kanunla nizamname arasındaki ayırımın kesin olarak belirmemiş ve tüzük (nizamname) 

deyiminin henüz bu günkü anlam ve kavramiyle yerleşmemiş bulunmasından ileri geldiği  
söylenebilir. Zabıtaî Saydiye Nizamnamesi, daima bir kanun niteliği ile uygulanagelmiş; kimi 
hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması yahut yeni hükümler eklenmesi hep kanun 
çıkarılması yoliyle sağlanmıştır. (Sözgelimi; 16/4/1338 günlü ve 218 sayılı Kanun 24/4/1936 

günlü ve 2956 sayılı Kanun v.b) mevzuatımızda kanun 18/1/1926 günlü ve 721 sayılı kanun, 
22/4/1926 günlü ve 820 sayılı kanun, adını taşımamakla birlikte kanun niteliğinde metinler 
bulunduğu gerçeği 44 sayılı ve 22/4/1962 günlü Kanunun geçici 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 
hükmü ile de açığa vurulmaktadır. Öte yandan itirazda bulunan mahkeme, Zabıtaî Saydiye 
Nizamnamesinin kanun niteliğinde olduğu kabul etmedişi halde Anayasa'nın ancak Kanunlar için 

tanıdığı 151. maddesinde yazılı yoldan yararlanarak Anayasa Mahkemesine başvurduğu için bir 
de çelişmeye düşmüştür. 

Özetlenecek olursa Zabıtaî Saydiye Nizamnamesi kanun niteliğindedir 25 inci maddesiyle ceza 

hükmü getirmesinde Anayasa'ya aykırılık yoktur.” 
92  R. G. 4 Nisan 1971, Sayı 13799. 
93  ODMAN, s. 78 – 79; GÖNLÜBOL, s. 60 – 61. 
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vardır
94

. Ayrıca, 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanunu ile 7 Haziran 1926 

tarihli ve 906 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair kanun; 

27 Haziran 1927 tarihli ve 1110 sayılı Askeri Memnu Mıntıkalar Kanunu (18 

Şubat 1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 

Kanununun 34. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.), 2 Mayıs 1949 tarihli ve 

5383 sayılı Gümrük Kanunu (Bu kanunla, 29 Haziran 1929 tarihli ve 1499 

sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu ile 1334 tarihli Gümrük Kanunu yürürlükten 

kaldırılmıştır.) da 476 sayılı Kanun öncesindeki düzenlemeler olarak 

sayılabilir
95

.  

b. 476 Sayılı Karasuları Kanunu 

1964 tarihli bu Kanun
96

, Türkiye Cumhuriyeti‟nin karasuları genişliği ile 

ilgili ilk yasal düzenlemesidir. Kanunun birinci maddesi: “Türk karasuları 

Türkiye ülkesine dahildir. Türk karasularının genişliği altı deniz milidir. Bu 

kanunun tatbikatında bir deniz mili 1852 metredir.”  hükmüyle Türk 

karasularının genişliğini altı deniz mili olarak belirlemiştir. Kanunun ikinci 

maddesi ise, “Karasuları daha geniş olan devletlere karşı Türk karasularının 

genişliği, mütekabiliyet esasına göre taayyün eder” biçiminde olup, birinci 

madde ile birlikte değerlendirildiğinde, bu maddenin ancak karasuları 

genişliğini 6 milden fazla olarak belirleyen devletlere karşı uygulama alanı 

bulacağı söylenebilir. Örneğin, “kendi karasuları için 12 mil genişliği kabul 

etmiş olan Birleşik Arap Cumhuriyetine ait bir gemi ile bir Türk gemisi 

arasında ve Türk sahillerinden 11 mil ötede bir çatışma olursa, - burada da 

karşılıklılık esası uygulanacağından- olay Türk karasuları içinde sayılacak ve 

yargı yetkisi buna göre taayyün edecektir.”
97

 Ancak kanunun uygulanması 

bakımından mütekabiliyet ilkesinden sapıldığı da söylenmektedir
98

. 

Kanunun 3. maddesi ise, Türk karasularının istisnai olarak 6 milin altına 

düşebileceği durumları belirtmektedir. Buna göre, “Türk kara ülkesinin komşu 

bir devlet kara ülkesine mesafesi her iki devlet karasuları genişliği mecmuundan 

                                                
94  GÖNLÜBOL, s. 61. 
95  Kanun maddeleri, tartışmalar ve daha ayrıntılı bilgi için bkz. GÖNLÜBOL, s. 60 – 63; ÖZMAN 

(2006),  s. 333 – 335; ODMAN, s. 79 – 86; Turgay CİN: Türkiye ve Yunanistan Bakımından 
Ege‟de Karasuları Sorunu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2000, s. 81 – 83.  

96  R. G. 25 Mayıs 1964, Sayı 11711. 
97  ÇELİK, s. 115.  
98  ÖZMAN (2006), s. 339.  
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az olduğu takdirde, aksine anlaşma olmadıkça orta hat Türk karasularının dış 

hududunu teşkil eder.” 

c. 2674 Sayılı Karasuları Kanunu 

Uluslararası deniz hukukundaki yeni gelişmelerin etkisi ve bununla 

beraber 476 sayılı kanundaki mütekabiliyet esasının doğurabileceği muhtemel 

tehlikelerden sakınmak için yeni bir kanuna ihtiyaç duyulmuştur.
99

 Kanunun 

gerekçesinde eski kanunun yetersizliği şu şekilde ifade edilmiştir:
100

 

“Türkiye‟ni çevreleyen denizlerin özellikleri ve uluslararası hukuktaki 

gelişmelerin hakçılık ilkesinin uygulanmasına daha geniş yer verilmesini 

gerektirmesi ışığında, 15 Mayıs 1964 tarih ve 476 sayılı Kanunun Türkiye‟nin 

çıkarlarını karşılamakta yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle işbu 

kanun, sözü geçen kanunun yerini almak üzere hazırlanmıştır.” 

Mütekabiliyet esası doktrinde tartışılmış ve sakıncaları belirtilmiştir.
101

 

Fikrimizce, 2674 sayılı Kanunda mütekabiliyet esasına yer verilmemiş olması 

yerinde ve doğru bir düzenlemedir. Özellikle o dönemdeki gelişmelere 

bakılacak olursa, bunun uygun bir karar olduğu görülebilir.  

2674 sayılı Kanunun
102

 birinci maddesi, bir önceki Kanuna nazaran 

önemli değişiklikler getirmiştir. “Türk karasuları Türkiye ülkesine dâhildir. 

Türk karasularının genişliği altı deniz milidir.” hükmü aynen korunurken; 

“Bakanlar Kurulu, belirli denizler için, o denizlerle ilgili bütün özellikleri ve 

durumları göz önünde bulundurmak ve hakkaniyet ilkesine uygun olmak 

şartıyla, altı deniz milinin üstünde karasuları genişliği tespit etmeye yetkilidir.” 

denilerek mütekabiliyet esasından vazgeçilmiştir. Aynı zamanda Bakanlar 

Kurulu, belirli denizler için daha geniş karasuları belirlemeye yetkili kılınmıştır. 

Bakanlar Kurulu‟nun bu yetkiyi kullanırken hangi esaslara tabi olacağı ise 

kanunun ikinci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, “Türkiye ile kıyıları bitişik 

veya karşılıklı olan Devletler arasında karasuları anlaşma ile sınırlandırılır. Bu 

anlaşma bölgenin bütün ilgili özellikleri ve durumları göz önünde 

bulundurularak, hakkaniyet ilkesine göre yapılır”. Bu kanuna dayanılarak, 29 

                                                
99  ODMAN, s. 92 – 93; CİN, s. 85 – 86.  
100  Bkz. Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, c. V Sıra Sayısı 117, s. 1; Milli Güvenlik Konseyi Tutanak 

Dergisi, c. V, Sıra Sayısı 411, s. 1 – 2.  
101  Bkz. ÖZMAN (2006), s. 338 – 339; ODMAN, s. 91 – 92; CİN, s. 86.  
102  R. G. 29 Nisan 1982, Sayı: 17708.  
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Mayıs 1982 gün ve 8/4742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
103

 ile “20.5.1982 tarih 

ve 2674 sayılı Kanunun verdiği yetki uyarınca Türkiye‟yi çevreleyen denizlerin 

özellikleri ve hakkaniyet ilkesi göz önünde bulundurulmak suretiyle bu kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce karasularının genişliği ile ilgili olarak Karadeniz ve 

Akdeniz‟de mevcut olan durumun sürdürülmesi; Dışişleri Bakanlığının 

26.5.1982 tarihli ve MİGM – MİGM – III – 1965-912 sayılı yazısı üzerine 

Bakanlar Kurulunca 29.5.1982 tarihinde kararlaştırılmıştır.” Buna göre, 

bugünkü uygulamanın Karadeniz ve Akdeniz‟de 12 millik, Ege Denizi‟nde 6 

millik karasuları genişliği şeklinde olduğu söylenebilir
104

. 

Doktrinde yukarıda sözü edilen iki maddeyi farklı değerlendiren yazarlar 

vardır. Edip Çelik
105

, karasuları genişliğinin deniz alanlarının mesafesine 

bakılmaksızın anlaşma yolu ile belirlenmesini savunurken; Tevfik Odman ve 

Turgay Cin
106

 ise, iki maddeyi beraber yorumlamak suretiyle 6 deniz milinin 

üzerinde bir karasuları genişliği belirleme yetkisinin Bakanlar Kurulunda 

olduğunu ve bunu yapmak için bir uluslararası antlaşmaya gerek olmayacağını 

savunmaktadırlar. Bizim fikrimize göre de doğru olan yaklaşım ikincisidir, zira 

Türkiye‟nin kendi haklarını karşı taraf ile anlaşma şartına bağladığı 

düşünülemez. Bununla beraber her zaman, karşılıklı diyalog kurmanın, 

sorunların çözümü açısından tek taraflı düzenlemelerden daha etkili olduğunu 

kabul etmek gerekir.  

2674 sayılı Kanunda değinilmesi gereken bir başka husus ise, 476 sayılı 

Kanunun 8. maddesinde sözü edilen balıkçılık bitişik bölgesinin 2674 sayılı 

Kanuna alınmamış olmasıdır. Ayrıca esas hatlar ve özel coğrafi şekiller 

açısından uygulanışı ile ilgili hükümler bu kanunda daha sade bir biçimde ele 

alınmıştır.  

SONUÇ 

Karasularının sınırlandırılması sorunu, uluslararası hukuk açısından halen 

tam olarak, yeknesak bir çözüme kavuşabilmiş değildir. 1982 Sözleşmesi gibi 

önemli metinler yapılmış olmakla birlikte büyük denizci devletler ile diğer 

                                                
103  R. G. 29 Nisan 1982, Sayı: 17708. (Mükerrer) Ayrıca, kararın eleştirisi için bkz. ÖZMAN (2006), 

s. 339.  
104  ÖZMAN (2006), s. 340 – 341.  
105  ODMAN, s. 94‟ten naklen. 
106  ODMAN, s. 94; CİN, s. 87.  
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denizci devletlerin çıkar ayrılıkları yüzünden uygulamada yeknesaklık 

sağlanamamaktadır. Seyrüsefer serbestîsi tüm devletler açısından önemli ve göz 

ardı edilmemesi gereken bir husustur. Tüm devletlerin açık denizlerden 

yararlanma hakkı gibi belki de deniz hukukunun üzerinde en çok anlaşılan 

kavramının zedelenmemesi açısından da karasularının sınırlandırılması sorunun 

tam olarak çözümlenmesi gerekmektedir. Özellikle Ege Denizi gibi karşılıklı 

kıyıları oldukça yakın olan denizler açısından bu serbestinin önemi, daha da 

kritik bir biçimde ortaya çıkmaktadır, zira 12 mil kuralının Ege Denizi‟nde 

uygulanması bu denizi ancak bir Yunan gölü haline getirecek, Türk gemileri 

kendi limanlarından Yunan karasularına girmeden çıkamayacaklardır. Böylesi 

bir uygulamanın; Ege Denizi‟ndeki açık deniz alanlarını fazlasıyla kısıtlayacağı 

gerçeğinin yanı sıra, 1982 BMDHS‟nin 300. maddesinde sözü edilen hakkın 

kötüye kullanılması yasağına girebileceği de söylenebilir.  

Uluslararası ilişkilerde devletlerin yaklaşımlarının salt hukuki bir biçimde 

olmaması da egemenlik alanı gibi hayati öneme sahip bir bölgedeki bu 

sınırlandırma sorunlarının çözümlerini güçleştirmekte, belki tarafsız olarak 

bakılsa çözümü bulunabilecek sorunlar çıkarlar ve dengeler yüzünden 

çözümsüz kalabilmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, sorunların çözümü 

için tek taraflı müdahalelerdense karşılıklı diyalog ve müzakereye dayanan 

sürece inanmak ve bu yolu tercih etmekte fayda vardır. Devletlerin kendi 

çıkarlarını korumaları son derece doğal olmakla birlikte, bunun uluslararası 

hukuka uygun biçimde yapılması, özellikle son gelişmeler sonrasında 

uygulanabilirliği, geçerliliği dahi tartışma konusu yapılan uluslararası hukukun 

saygınlığı açısından da son derece önemlidir. 
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YASALARIN DİLİ 

The Language of the Laws 

 

Selim Erdin
*
 

 

ÖZET 

Hukuk uygulamasında ortaya çıkan sorunların önemli bir bölümünün 

yasalarda kullanılan dilin nitelikleriyle ilgili olduğu söylenebilir. Yasalar, 

içeriği en uygun biçimde ifade edecek bir dille kaleme alınmalıdır. Açıklık ve 

sadelik, bilimsel tutarlılık ve terim birliği, kesinlik ve belirginlik bu dilin 

vazgeçilmez özelliklerindendir. Hukukun doğasındaki zorlayıcılık, hukuk 

düzenini oluĢturmada temel rol oynayan yasaların ona tabi olanlarca bilindiği 

ön kabulüyle birlikte, yasaların halk tarafından anlaĢılabilmesi zorunluluğunu 

doğurur. Bu nedenle yasaların dili, yöneldiği kitlenin diline yakın olmalıdır. 

Yasa dilinde, dilin doğal iĢleyiĢine ve geliĢimine dair kurallar göz ardı 

edilmemeli ve aĢırılıklardan kaçınılmalıdır. Yasama faaliyetlerinde, yaĢayan 

halk dilinden seçilerek oluĢturulmuĢ ve istikrar kazanmıĢ yaĢayan hukuk dilinin 

tespit edilerek kullanılması yerinde olacaktır.  

Anahtar Kelimeler 

Yasaların Dili, Özel Dil, Hukuk Dili, Hukuk ve Dil, YaĢayan Dil. 

ABSTRACT 

An important part of the legal problems faced in the application process 

may be considered to be related with the qualities of the language used. The 

laws must be formulated in a style that involves the words most suitable for the 

expression of the intended content. Clarity and plainness, scientific consistency 

and terminological unity, precision and determinacy are indispensable qualities 

of the language of the laws. The coercive nature of the law is associated with 

the presupposition that the laws are already known by the subjects and thus 

emerges the necessity of their understandability. The language of the laws, 

hence, must be close to the language of the people addressed. During the for-

                                                             
*  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. Saim Üye.  
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mulation process, the rules of the natural operation and improvement of the 

language must not be out of consideration and exaggerations must be avoided. 

It would be appropriate, in legislative activities, to specify and to use the living 

legal language that incorporates the living language of the people concerned.   

Keywords 

The Language of the Laws, Special Language, Legal Language, Law and Lan-

guage, the Living Language. 
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GİRİŞ 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu çalıĢmada ele alınacak olan konu ne 

"yasa" ne de "dil"dir. Makalenin adından da anlaĢılacağı üzere, kendine özgü 

yönleriyle "yasaların dili" incelenecektir. Bu incelemenin amacı, temel hukuki 

sorunlar ve bunların çözümleri ekseninde yapılan çalıĢmalarda çoğu kez 

üzerinde gereğince durulmayan yasa dilinin temel niteliklerini bazı yönleriyle 

değerlendirmektir. “Yasa” ve “dil” kavramlarının her biri, kendine özgü 

nitelikler taĢıyan özel bir olguyu temsil etmek üzere kullanılırlar. Bu ikisinin bir 

araya gelmesiyle oluĢan bileĢke ise, kendini oluĢturan unsurlardan ayrı bir 

özellik ve önem kazanır. Bu önem, çoğu zaman farkında olunmasa da, 

kullanılan dilin hukuki metinlerin anlamlandırılmasına ve dolayısıyla hukuk 

uygulamasına çok ciddi etkilerde bulunuyor olmasından kaynaklanır. Dil 

kaynaklı sorunların yol açtığı tartıĢmalarla çok sık karĢılaĢılması bu etkinin bir 

sonucudur.   

GeniĢ anlamıyla “hukuk dili” ve bunun en önemli parçasını oluĢturan 

“yasa dili”, özel bir dil alanına iĢaret etmekle birlikte, genel dil çerçevesi 

içerisinde yer almak durumundadır ve bu, genel dil üzerine bazı saptamaların 

ortaya konmasını gerektirir. Bu nedenle, sistematiği dört bölüm üzerine kurulan 

bu çalıĢmanın ilk bölümü genel olarak dil konusuna özgülenmiĢtir. Ġkinci 

bölümde, hukuk ile dil arasındaki bağlantı ve bu bağlantının hukuku ve 

hukukçuyu ilgilendiren yönleri ortaya konmaya çalıĢılacaktır. Yasa dili ve bu 

dilin kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilmek için hangi özellikleri 

taĢıması gerektiği ise, üçüncü bölümün konusunu oluĢturacaktır. Son olarak, 

ulusal anlamda yasa dili konu edinilecek ve Türk Hukuku‟ndaki olan ve olması 

gereken durumu incelenecektir. 

Bu çalıĢmanın sınırlı kapsamı içerisinde konuyu bütün yönleriyle ele 

almak mümkün olmadığından, her konu hakkında dipnotlarda gösterilecek 

kaynaklarda daha ayrıntılı bilgilere ulaĢılabilir. 

1-Genel Olarak Dil 

Bütün insan faaliyetlerinin merkezinde olan dili bütün yönleriyle anlamıĢ 

değiliz. Ġlk insanların yeryüzünde var olmaya baĢladıkları günden bugüne kadar 

iletiĢim aracı olarak zorunluluğunu saptadığımız dil, insana dair arkasındaki 

sırrın bilinmesi gereken hangi kapı varsa anahtarı olmuĢtur. Gerek Tanrı 
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tarafından insana bahĢedilmiĢ olduğu,
1
 gerek evrimsel süreç neticesinde ortaya 

çıktığı
2
 düĢünülsün, dilin insanı ve insan doğasının meydana getirdiklerini -

hukuk da içinde olmak üzere- anlamada epistemolojik bir önemi vardır.  

Dil de insan gibi doğar, yaĢar ve ölür. Var olan her Ģey kuralların 

gölgesinde varlığını sürdürür. Biyolojik yönüyle insan, kendi doğasının 

kurallarına, insanlardan oluĢan toplum yaĢamı ise, hem kendi doğasının 

kurallarına, hem de insanlarca konan yasalara tabidir. Dilin doğal iĢleyiĢine dair 

kurallar da, dilin ya da dildeki herhangi bir unsurun doğumunu, hayatını ve 

ölümünü belirler. 

Dil deyince aklımıza yaĢayan dil gelir. Dilin doğal iĢleyiĢ sürecinde 

hayatta kalmasına izin verilen her dil yaĢıyordur; fakat bu yaĢamı sabit bir 

alanla sınırlandırmak kolay değildir. Bu yönüyle dil düĢüncelere benzer, fakat 

düĢüncelerden de tek bir kiĢiye ait olup olamama yönüyle ayrılır. Nasıl bir 

takım nedenlerle bir insanın bir yerde yaĢamasına izin verilmeyebiliyor ve 

sürgün hayatı bütün darlığına rağmen yaĢanabiliyor ise, dil de yaĢayabileceği en 

son yere kadar yaĢar ve diridir. Dilin sürgün edildiği en son yerin sonrası ise 

ölümdür ve dil ölür. Dil biyolojik bir varlık değildir, ama birçok yönüyle ona 

benzer. Bir organizma gibi geliĢimi tedrici (evrimsel)  bir seyir izler. Kendisiyle 

anlatılmak istenen her ne varsa anlatılabiliyorken dil, altın devrini yaĢıyordur; 

ne çocukluğun körpeliği, ne de ihtiyarlığın güçsüzlüğü onda vardır. Kendinden 

beklenen performansı sağlayamadığı andan itibarense, dilin parlayan güneĢi 

tepe noktasından batıĢ noktasına dönmüĢ demektir. Ve insanoğluyla tam da 

yolların ayrıldığı noktada bulunuyordur. Ġnsanlar için ölümsüzlük iksiri 

bulunamamıĢ olsa da, bu iksirden kana kana içmiĢ diller vardır ki, bütün 

birikimleriyle dimdik ayakta durabilmenin dinamizmini kendi doğal kurallarının 

gölgesinde yenilenebilmekte bulurlar. “Dilde kelime değiĢir. Eskiyen manalar 

düĢer. Yeni mana, vaziyet ve buluĢları ifade etmek üzere yeni kelimeler türer”.
3
 

Yenilenebilme talihliliğinden mahrum olanlar ise, zamanın akıcılığındaki 

acımasızlık nedeniyle tarih sayfalarındaki yerlerini alırlar. 

                                                             
1  LOCKE John, Ġnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çev.: Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı, Ġstanbul, 

1992, s. 239.  
2  HOLDEN C., “Ġlk Nasıl KonuĢtuk”, Çev.: Zeynep Tozar, Dilin Serüveni, Bilim ve Teknik Eki, 

Tübitak, Mart-2004, s. 4 vd. 
3  BAġGĠL Ali Fuat, Türkçe Meselesi, Yağmur, Ġstanbul, 2006, s. 59.   
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Bütün canlılığıyla insan hayatına anlam katan dilin insanla insanlık kadar 

kadim bağları vardır. Dile asıl özelliğini veren bu bağdır. Ġnsani bir yetenek 

olan dil,
4
 insan olmanın ve toplumsal yaĢamın temel taĢıdır.

5
 Ġnsanın 

derinliklerinden gelen karmaĢık bir yapısı vardır.
6
 Bu özellik, insanın 

mahiyetini tam kavrayamadığı kendi karmaĢasından kaynaklanır. Ġnsanı 

değiĢtiren ya da etkisi altına alan her Ģey, dili de değiĢtirmekte ve etkisi altına 

almaktadır. Bu değiĢim ve etkileĢimin diğer yönü, insanın da, dilin kendini 

değiĢtirdiği ve etkilediği gibi, dili değiĢtirmekte ve etkilemekte oluĢudur. Dilin 

insan tarafından sahip olunmakla beraber insanı kuĢatması
7
 insan tarafından 

Ģekillendirildiği halde insanı Ģekillendirmesi de bu nedenledir.  

Ġnsan, tek baĢına yaĢayabilme yetisine sahip olmayıp toplumsal bir 

varlıktır. Kendi anlamını toplum içinde bulur. Bu nedenle, insanın ve insan 

olmanın ayrılmaz bir parçası olan dil de toplumsal ve kolektiftir. Bu yönüyle de 

Ģahsi tasarruflardan ayrılır ve genel toplumun yaĢamı içinde Ģekillenir.
8
 Tek bir 

insana ait, tek bir insan tarafından kullanılan bir dil olamayıĢının sebebi de, 

dilin bu toplumsal ve kolektif yapısıdır. Bir dilin dil olarak yaĢayabilmesi iĢte 

bu yapıya bağlıdır. Kendini kullanımına sunduğu zümrenin büyüklüğü önemli 

değildir; bir zümre jargonu olsa dahi, ait olduğu sosyal çevredeki iletiĢim 

fonksiyonunu yerine getirdiği oranda ona dil diyebiliriz.
9
 

Dilin kiĢisel boyutu düĢünceyle iç içe olmasından kaynaklanır. Dil 

düĢünceyle karĢılıklı bir dayanıĢma içerisindedir. DüĢünmek bir bakıma insanın 

kendisiyle konuĢmasıdır.
10

 DüĢüncenin insan faaliyetindeki önemi ise, dili 

bütün bu faaliyetlerin merkezine koyar. Dilin düĢünceden bağımsız olarak 

iĢlevini yerine getirmesi mümkün değildir. Akciğerden dil ucuna kadar 

bütünlük arz eden bir ses sisteminden dıĢ dünyaya açılsa da, söz yalnız ses 

                                                             
4  ÖKÇESĠZ Hayrettin, “Hukuk ve Dil”, ÇağdaĢ Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı Ġncelemeleri, 

Ġstanbul, 1997, s. 472. 
5  AġÇIOĞLU Çetin, “Dil ve Hukuk ya da Türkçe’m Benim Ses Bayrağım”, Ankara Barosu Dergisi, 

2002/4, yıl: 60, s. 45. 
6  ÖZMEN Ġsmail, “Dil ve Hukuk ĠliĢkisi”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, sayı 111, 2001, s. 

31. 
7  IġIKTAÇ Yasemin, “Dil, Yorumlama ve Hukuk ĠliĢkisi”, Ankara Barosu Dergisi, 2001/1, yıl 58, s. 

23. 
8  TÜRK DĠLĠNĠ KORUMA ve GELĠġTĠRME CEMĠYETĠ HUKUK ENCÜMENĠ, “Rapor”, Türkiye’de Dil ve 

Kültür Ġhtilali mi? Parlamento ve Dil, Türk Dilini Koruma ve GeliĢtirme Cemiyeti Yayınları: 2, 
Ġstanbul, 1972, s. 21. 

9  DURKHEIM Emile, Sosyolojik Metodun Kuralları, Çev.: Enver Aytekin, Sosyal, Ġstanbul, 1994, s. 
36, 37. 

10  SELÇUK Sami, Önce Dil, KarĢı, Ankara, 1993, s. 83. 



Selim ERDĠN 204 

veren organlardan değil, bütün bir organizmadan doğar.
11

 Dolayısıyla, akli 

yetilerin dil için önemi çok büyüktür. DüĢünsel boyuttan yoksun olarak ağızdan 

geliĢi güzel çıkan sesler hiçbir anlam ifade etmediği gibi, dili de oluĢturmaz. 

Öte yandan, dil olmadan düĢüncenin de olmayacağı söylenebilir.
12

 Sınırları 

belirlenmemiĢ, kendine uygun bir kalıp içinde kendini ifade etmekten yoksun, 

salt bir zihinsel faaliyeti düĢünce sayamayız. Kelimelerle netlik kazanmamıĢ 

düĢünceler kuru bir esintiden öteye gitmez. DüĢün merkezinde belirginleĢmemiĢ 

düĢünsel esintilerle mantık ve muhakeme iĢletilemez. Bu esintiler uygun bir 

kelime bulduklarında ise hemen berraklaĢıverir
13

 ve insan için düĢünsel bir 

zenginlik haline gelir. Okuduklarımız arasında, bir kalıba dökemediğimiz 

düĢüncelerimize tercüman olan kelime ya da kelimelerle karĢılaĢtığımızda, 

kendimizi yeniden keĢfettiğimiz duygusuna kapılmamız da bundandır. 

DüĢüncemize uygun bir kalıp bulamadığımız takdirde ciddi bir ihtiyaçla karĢı 

karĢıya geliriz. Bu ihtiyaç bütün bir organizmayı harekete geçmeye zorlar ve 

doğal olarak bir kelime ortaya çıkar.
14

 Dil, bu yeni doğmuĢ kelimeyle yeni bir 

zenginlik kazanır. Böylece, dili yaratanın düĢünce mi, düĢünceyi yaratanın dil 

mi olduğu bilinmezliğinde, bu iki fenomenin birbiri için yadsınamaz bir önemde 

olduğu kesinliğine ulaĢırız.  

Sözünü ettiğimiz bağlantı, dilin kelime ve terim olarak zenginliğinin, o 

dilin ait olduğu toplumun duygu ve düĢünce zenginliğinin hem nedeni hem 

sonucu olduğunu gösterir.
15

 Duygu ve düĢüncedeki zenginliğin, dildeki ve 

kelime sayısındaki zenginlik ile doğru orantıya ve sarmal bir yapıya sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. 

DüĢünce faaliyetinde kullandığımız dilin bazı özellikler taĢıması gerekir. 

Bunlardan biri, kullandığımız dilin çağrıĢımlar yaptırabilecek derecede bizimle 

bağ oluĢturabilmesidir. Yapay bir dil ile ne bilim yapılabilir ne de bir düĢünce 

geliĢtirilebilir.
16

 Her kelime bir anlam ifade eder. Anlamın baĢkaca bir çabaya 

gerek olmaksızın zihnimizde oluĢması, bizim bu kelimelerle gereken bağı 

                                                             
11  TARLAN Ali Nihat, “Siyasi Ġktidar Uydurma Dil Cereyanının PeĢinde Gidemez”, Türkiye’de Dil ve 

Kültür Ġhtilali mi? Parlamento ve Dil, Türk Dilini Koruma ve GeliĢtirme Cemiyeti Yayınları: 2, 
Ġstanbul, 1972, s. 5. 

12  ÖZMEN, a.g.e., s. 30. 
13  SELÇUK, a.g.e., s. 55. 
14  TARLAN Ali Nihat, “Dil Müessesesi Oyuncak Değildir”, Türkiye’de Dil ve Kültür Ġhtilali mi? 

Parlamento ve Dil, Türk Dilini Koruma ve GeliĢtirme Cemiyeti Yayınları: 2, Ġstanbul, 1972, s. 11. 
15  SELÇUK, a.g.e., s. 54. 
16  SELÇUK, a.g.e., s. 42. 
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sağladığımızın göstergesidir. Bu bağ kiĢinin ana dilinde doğal olarak vardır.
17

 

Anadilin kök ve eklerinin bu dilin gramer kurallarına uygun bir Ģekilde 

kullanılması, kullanılan dil ile kullanan kiĢi arasında gerekliliğinden 

bahsettiğimiz bağı kurar ve düĢüncenin sağlıklı bir Ģekilde meydana gelmesini 

sağlar. Ancak belirtmek gerekir ki, bir dilin kendi kurallarına uygun 

kullanılması, o dilin diğer dillerden hiçbir Ģekilde kelime alıĢveriĢinde 

bulunamayacağı ve diğer dillerle hiçbir Ģekilde etkileĢime giremeyeceği 

anlamına gelmez. Bütün diller baĢka dillerden kelime alır verirler.
18

 Alınıp 

verilen kelimeler, yeni telaffuz ve imla ile girdikleri dillerde, o dilin kurallarına 

göre iĢlenerek ve kullanıcılarının zihinlerinde yeterli derecede yer ederek, o 

dilin bir zenginlik unsuru olurlar. Bir dilin yerel kimliği, kelime unsurunda 

olmaktan çok, bünyesinde ve üslubunda, genel ahenk ve edasındadır.
19

 Bu 

ahengi bozmayan diller arası etkileĢimin dilin yerel kimliğini bozmaması, dilin 

doğal iĢleyiĢinin bir gereğidir. 

Kelimeler, düĢünce için hem dıĢsal hem içsel (afakî ve enfüsi) 

taĢıyıcıdırlar. Dilin insan düĢüncesini ortaya çıkarma ve düĢünceye kiĢinin 

kendi zihninde taĢıyıcı olma yönü, açıktır. Zihninde olgunlaĢan ve anlam 

kazanan düĢüncenin insanlar arasında aktarımı, yani dıĢsal taĢıyıcılık, yine dil 

vasıtasıyla olur. DüĢündüklerini baĢkalarına açmak ve düĢünce trafiğinde yer 

almak istemeyen insan yoktur. DüĢünerek yaĢayan insanın diğer insanlarla 

beraber olma, yani toplumsal yaĢama zorunluluğu dahi, dilin dıĢsal taĢıyıcı 

olma yönünü anlamak için yeterlidir.  

Bir ulusu ulus yapan öğelerden biri de dildir.
20

 Dil, kelimelerin örgüsü 

içinde ulusun fikirlerini, hayallerini daha geniĢ anlamıyla ruhunu ve hayatını 

taĢır.
21

 Devletler yıkılsa, ülkeler iĢgal edilse, insanlar farklı devletlerin 

vatandaĢları olarak yaĢasa da, ulusları var eden dildir.
22

 Ve ulusun 

bağımsızlığını korumanın yolu da sahip olunan dili gereği gibi korumaktan 

geçer. Ancak bilinmesi gerekir ki, bir ulusun dili her türlü zorlayıcı müdahale 

dıĢında kendiliğinden gerçekleĢir; bu, dilin doğal iĢleyiĢinin bir gereğidir. 

                                                             
17  SELÇUK, a.g.e., s. 10. 
18  ATAY Falih Rıfkı, “Her Dilde Yabancı Kelime Vardır”, Arı Dil Ġçin Kanun ve Türk Basınında 

Uyandırdığı Akisler, Türk Dilinin Dostları ve Koruyucuları, Ankara, 1967, s. 14. 
19  BAġGĠL, a.g.e., s. 9. 
20  SELÇUK, a.g.e., s. 9. 
21  TARLAN, “Siyasi Ġktidar Uydurma Dil Cereyanının PeĢinde Gidemez”, s. 5. 
22  ERHAN Rasim, “Bir Milletin En Büyük Varlığı”, Türkiye’de Dil ve Kültür Ġhtilali mi? Parlamento ve 

Dil, Türk Dilini Koruma ve GeliĢtirme Cemiyeti Yayınları: 2, Ġstanbul, 1972, s. 19. 
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Ancak dile müdahale, dilin sırlarına nüfuz etmek ve mahiyetini bilmekle olur ki, 

bu da ancak bilimsel bir yaklaĢımla mümkündür.
23

 

Ulusal bilinç, kültürel ve tarihi birikim de dil vasıtasıyla taĢınır. Bu 

bilincin oluĢumunda, kültürel ve tarihi birikimin önemi çok büyüktür. Ulusal 

bilinç, her Ģeyden önce geçmiĢle sıkı bir bağı gerektirir. Bu bağ ise ilk sırada ve 

büyük ölçüde dil ile sağlanır. Burada dil, kendi gibi insana has bir baĢka kavram 

olan “zaman” ile birlikte karĢımıza çıkar. Ġnsanın tarihinin olması dil ile 

mümkündür.
24

 Dil ile insan geçmiĢe ve geleceğe uzanmasını bilir.
25

 GeçmiĢi 

bilmesi ve geleceği hayal etmesi dil ile olur. Diğer canlıların tarihine anlam 

veren de insan ve onun dilidir.  

Bir sabah güneĢle beraber doğmuĢ bir uygarlık yoktur. Bir uygarlığın 

doğumu veya bir ulusun tarih sahnesinde yer edinmesi uzunca bir süreç ister ve 

yeryüzündeki bütün uluslar, birbirinden farklı da olsa, bahsettiğimiz süreçler 

neticesinde var olmuĢlardır. Kimi zaman geçmiĢin aydınlığıyla aydınlanmak, 

kimi zaman geçmiĢin karanlığıyla hesaplaĢmak dil sayesinde olur. Sahip 

olduğumuz birikimlerin bize intikalini bilmek de, yine dil aracılığıyla sağlanır. 

Toplumlar arasındaki etkileĢimlerin toplumların kullandıkları dillere de bazı 

etkilerde bulunacağı kesindir. Bu etkiler bize, bugün sahip olduklarımızın 

geçmiĢ zamanlarda bizlere nereden ve nasıl intikal ettiğini gösterir. Bu ise, 

geçmiĢteki doğru veya yanlıĢ her Ģeyi bilmenin ve geleceğe emin adımlarla 

yürümenin yegâne yoludur.  

Bir dili özgülendiği amaca göre genel ve özel dil olarak ikiye 

ayırabiliriz.
26

 Genel dil,  günlük yaĢamda kullanılan ve herhangi bir alana özgü 

anlam taĢımayan dildir. Buna, evde ailemizle ya da günlük iĢlerimizde 

muhataplarımızla konuĢup anlaĢtığımız, arkadaĢlarımızla sohbet ettiğimiz dili 

örnek verebiliriz. Diğer yandan, bir amaca özgülenen ve gösterdiği özelliklerle 

terminoloji haline gelen dil ise, özel dildir. ĠĢ yaĢamımızda genelin ötesinde 

özel anlamlar taĢıyan ve zamanla içeriği daha belirginleĢen, kullandığımız 

alanda aktarmak istediklerimizi kendi özellikleriyle ifade eden dil, buna 

örnektir.   

                                                             
23  TARLAN, “Dil Müessesesi Oyuncak Değildir”, s. 11. 
24  IġIKTAÇ, a.g.e., s. 26. 
25  ÖZMEN, a.g.e., s. 31. 
26  ÖZMEN, a.g.e., s. 36. 
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Dili farklı bir yönüyle incelediğimizde ise yatay ve dikey olmak üzere iki 

boyutlu bir yapıyla karĢılaĢırız. Yatay boyut rasyonel kategoriyi oluĢtururken, 

düĢey boyut transandantal boyutu ifade eder. Yatay boyut Ģekilci ve açık 

anlatıma yöneliktir, dolayısıyla mantık ve dil bağı açısından daha uygun bir 

alandır. Dikey boyut ise lirik, sanatsal ve derin anlamlar taĢıyarak dilin alanını 

geniĢletir.
27

 Dikey boyutun ağır bastığı bir kullanımda anlam, okuyanın 

subjektif durumuna göre değiĢebilecekken, yatay boyutun ağırlıklı olduğu 

kullanımda bu değiĢkenlik daha azdır. 

Kısaca özetlemek gerekirse dil, insana özgüdür ve insanla ilgili olan her 

Ģeyle iç içedir. Bu nedenle farkında olmasak da, toplum hayatında 

karĢılaĢtığımız birçok sorunla ve bunların çözümüyle uzak ya da yakın bir 

bağlantısı vardır. Dilin tüm sorunların çözümünde sihirli bir değnek olmadığını 

hepimiz biliyoruz, fakat belirli sorunlarla bağlantılı olan rolünü de görmezden 

gelemeyiz. 

2- Hukuk ve Dil 

Genel dil - özel dil ayrımı bağlamında hukuk dilinin özel bir dil 

oluĢturduğu açıktır. “Hukuk dili” yasa dilini de içeren, fakat ondan farklı olarak 

hukuk uygulaması ve öğretisinde kullanılan dili de kapsayan geniĢ bir anlama 

sahiptir. Bu anlamda hukuk dili, yasa diline göre daha kapsamlıdır. Bununla 

birlikte, hukuk düzeninde yasanın temel belirleyici olduğu söylenebilir. Bu 

belirleyicilik hukukun maddi yönünde olduğu gibi Ģekli yönü için de söz 

konusudur. Bir baĢka anlatımla, hukukun içeriğini belirleyen yasa, onun Ģekli 

yapısını da belirler. Bu nedenle hukuk dili öncelikle yasayla bağlıdır ve 

dolayısıyla yasa dilidir. Ancak hemen belirtelim ki yasa dili de ulus dilidir ve 

öyle olmalıdır.
28

 Hukuk dili ve onu meydana getiren deyim ve terimler yasa ve 

mevzuat diliyle belirlenmekle, kendi bünyesini meydana getiren bu mevzuatın 

teminatı altındadır.
29

 Yargı organları, hukuk uygulayıcıları ve hukuk bilimcileri 

de hukuk dilinin oluĢumunda etkilidirler, ancak bunlardan hiçbiri hukuk dilinin 

                                                             
27  IġIKTAÇ, a.g.e., s. 28. 
28  BAġGĠL, a.g.e., s. 57. Hukuk dilinin yasa dili olma gerekliliği mutlak anlamda değildir. Çünkü 

yasa dilinin yanında, onun kadar etkili olmasa da, hukuk dilini belirleyen baĢkaca faktörler de 

vardır. Ayrıca hukuk dilinin mutlak manada yasa dili olması zorunluluğu, hukuk dilinin zaman 
içinde geliĢmesini olumsuz etkileyebilir. Yasa dili genel itibarıyla statiktir ancak bu statik olma 
özellikle hukuk bilimcilerinin yeni terimler yaratma ya da var olan terminolojinin içeriği üzerinde 
düĢünme özgürlüklerini engellememelidir. 

29  TÜRK DĠLĠNĠ KORUMA ve GELĠġTĠRME CEMĠYETĠ HUKUK ENCÜMENĠ, a.g.e., s. 22. 
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oluĢumunda yasa dili kadar etkili rol oynamaz. Bu nedenle, birebir örtüĢmese 

de, büyük ölçüde yasa diliyle hukuk dilini birbirinin yerine kullanmak yanlıĢ 

olmaz.  

Dilin, düĢünce ve bilimdeki önemi daha önce belirtilmiĢti. Dil, 

düĢüncelerin oluĢumunda ve taĢınmasında, yoğun düĢünsel faaliyet gereken 

bilimsel çalıĢmaların ortaya çıkıĢında, ifadesinde
30

 ve ilgilileri arasında 

transferinde temel rol oynamaktadır. Dilin bilimdeki önemini BaĢgil'in "Ġlmin 

yarısı fikir, yarısı da lisandır" ifadesinde de görebiliriz.
31

 Hukukun da bir bilimi 

olduğu ve bunun diğer bilimler gibi yoğun düĢünsel faaliyet gerektirdiği gerçeği 

karsısında, dilin hukuk biliminde de temel rol oynadığı bir gerçektir.  

Ġnsanlar ancak düzen içinde yaĢamlarını sürdürebilirler. Bu, toplum 

hayatında böyle olduğu gibi, bir odayı paylaĢan iki kiĢi için de böyledir. Bir 

odayı paylaĢan iki kiĢinin aralarında konuĢarak ve anlaĢarak odalarında bir 

düzen sağlamaları kolaydır. Bir evde ya da bir apartmanda yaĢayan insanlar da 

kendi aralarında iletiĢim kurarak ihtiyaçları olan düzeni sağlayabilirler. Ancak, 

milyonlarca insanın bir arada yaĢadığı Ģehirler ve ülkelerde, hatta gittikçe daha 

hızlı küreselleĢtiğine Ģahit olduğumuz dünyada, ihtiyaç duyulan düzenin 

sağlanması gündelik konuĢma ve anlaĢmayla yeteri derecede mümkün 

olmayacaktır. Basit iletiĢimsel dilin, tek baĢına yaĢam düzenini sağlama olanağı 

giderek güçleĢir.
32

 

Toplumsal yaĢamdaki beklentilerinin bir kısmını ve toplumsal yaĢamı 

güvenceye almak için insan kural koyar.
33

 Bu yönüyle insanı kural koyan bir 

varlık olarak tanımlayabiliriz.
34

 Bir önceki paragrafta değinilen düzen 

gereksinimi ve bu gereksinimin her yer ve zamanda geçerli olacak mutlaklıkta 

sadece günlük iletiĢimdeki dil tarafından sağlanamayacağı gerçeği, bizi, insanın 

düzen gereksiniminin çıkaracağı yolu da incelemeye itmektedir.   

Ġnsanlar, zaman içinde düzen gereksinimlerini karĢılamak üzere bir takım 

değerler oluĢturmuĢlardır.
35

 Değer, sahip olunmakla toplumda belirli bir düzen 

sağlar. Değeri, içte beliren, dil vasıtasıyla süratle yayılarak topluma hâkim olan 

                                                             
30  BAġGĠL, a.g.e., s. 46. 
31  BAġGĠL, a.g.e., s. 45. 
32  AġÇIOĞLU, a.g.e., s. 46. 
33  IġIKTAÇ, a.g.e., s. 24. 
34  ÖKÇESĠZ, a.g.e., s. 472. 
35  ÖKÇESĠZ, a.g.e., s. 472. 
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anlam olarak tanımlayabiliriz. Bu değerler üzerine yaĢamını örgüleyen 

insanoğlu, huzurlu bir hayat sürebilmek ihtiyacını tatmin için bir irade 

sergilemekte ve bizi “hukuk”a götürecek bir zaman tüneline ilk adımını 

atmaktadır. ĠĢte, yerleĢik değerlerin zamanla daha karmaĢık hale gelen toplum 

hayatını tanzim etmede yetersiz kalması, bahsettiğimiz karmaĢayı çözüme 

kavuĢturabilecek geliĢmiĢlikte ve müeyyide kabiliyeti olan bir sistemi 

gerektirmektedir. Bu sistem ise hukuk sistemidir.  

Hukuk, hakların korunmasıyla adaletin gerçekleĢmesini sağlayan yazılı 

ya da yazılı olmayan kurallar topluluğudur.
36

 Bu kurallar topluluğu, günlük 

hayatta hukuki iliĢkilerin bir düzene konması yanı sıra bir hukuki iliĢki olmayan 

ve fakat toplum düzeninin sağlanmasında temel fonksiyonu yerine getirecek 

bazı anlam ve ilkeleri de belirtir. UyuĢmazlıkların çıkmasının kaçınılmaz 

olduğu insan hayatında bozulan düzenin yeniden tesisi, karmaĢanın giderilmesi 

ve gasp olunan hakların hak sahiplerine iadesi de hukuk tarafından sağlanır. 

Bütün bu yönleriyle hukuku, “toplumda uyuĢmazlıkların giderilmesi, davranıĢ 

yönlendirme, egemenliğin örgütlenmesi ve meĢrulaĢtırılması, yaĢam 

koĢullarının biçimlendirilmesi, hukuki sistemin korunması ve iĢlemesi gibi 

belirleyici, yönlendirici, bütünleĢtirici bir takım iĢler” gören karmaĢık bir yapı 

olarak ifade edebiliriz.
37

 

Hukukun ve dilin, toplumsal yaĢamla ve bireysel insan yaĢamıyla olan 

bağları ortak bir paydada değerlendirildiğinde, baĢkaca hiçbir neden olmasa 

dahi, hukukla dil arasında bir bağlantının olduğunu görebiliriz. Bu bağ 

kuralların dil aracığıyla ifade edilmesi zorunluluğundan doğar. Yazılı hukuka 

geçiĢle, yani kuralların yazıyla ifade edilmeye baĢlanmasıyla hukuk ve dil 

arasındaki bağ daha da güçlenmiĢtir. Bireyin toplum içindeki davranıĢ ve 

iliĢkilerini düzenleyip sınırlandıran yasalar ile bu yasaların anlamında ve yazılı 

metinler halinde saklanmasında kullanılan dil birbirinin ayrılmaz parçaları 

haline gelmiĢtir.
38

  

Hukuk, bütün zamanlarda ve bütün mekânlarda aynı özellikte olmamıĢtır. 

Yazılı hukukun yanında yazılı olmayan hukukun da varlığından bahsedebiliriz. 

Kimi zaman yazılı olmayan hukuk bu doğasını korumakta, kimi zamansa 

                                                             
36  ÖZDEN Yekta Güngör, “Hukukta Dil”, http://www.inisiyatif.net/document/YGODil.asp. 
37  ÖKÇESĠZ, a.g.e., s. 473. 
38  ÖZYILDIRIM IĢıl, “Türk Yasa Dili”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 

1, 1999, s. 90. 
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kodifikasyonlar neticesinde yazılı hale getirilmektedir. Bu dönüĢüm sonucunda 

kurallar daha kalıplaĢmıĢ ifadeler olarak karĢımıza çıkar.
39

 Yazılı dil, yasa 

metinlerini taĢıyıcı ve koruyucu olur. Bu yolla kuvvetlenen hukuk ve dil 

arasındaki bağ, yaĢam hızı karĢısında yetersiz kalan kazuistik yasa anlayıĢının 

soyut ve genel yasa anlayıĢına dönüĢmesiyle daha da farklı bir nitelik kazanır.
40

 

Kazuistik yasa anlayıĢında, yasa koyucu hukuk uygulamasında 

karĢılaĢılabilecek bütün durumları göz önünde bulundurarak, gerçekleĢme 

ihtimali bulunan her olay için bir çözüm getirmeyi amaçlar.
41

 Zamanla daha da 

karmaĢık hale gelen toplumsal yaĢamda artan oranda karmaĢık hukuki olaylarla 

karĢılaĢırız. Bu olayların çözümünde ve adaletin sağlanmasında kazuistik 

anlayıĢın yeterli olmadığı görüĢü de kuvvet kazanır. Daha genel ve soyut 

yasalarla yargılama yapılması hem uygulamayı kolaylaĢtırmakta, hem de 

adaletin sağlanmasında daha doğru sonuçlara götürmektedir. Zamanla ortaya 

çıkan soyut ve genel yasa anlayıĢı hukuk ve dil arasındaki bağı daha güçlü hale 

getirmiĢtir. 

Hukuk ve dil arasında var olan bu denli güçlü bağın, bu dil ile mesleği 

gereği iç içe olmak durumunda olan hukukçuya bakan yönleri de vardır. Hukuk 

uygulamacısı için dil, en önemli araçtır. Bu araç anlaĢma için olduğu kadar 

anlatım için de önemlidir.
42

 AnlaĢma ve anlatım hukuk uygulamacılarının kendi 

aralarında olduğu kadar, uygulamacıyla hukukçu olmayan vatandaĢlar arasında 

da önemlidir.  Çünkü okunan bir mahkeme kararının muhatabı vatandaĢ olduğu 

gibi, vekâlet verdiği avukattan bilgi almaya çalıĢan kiĢi de yine vatandaĢtır.  

Hukukçunun görevi yasayı tatbik ederek, olayı yasa gözüyle ölçmektir.
43

 

Bunu yaparken hukukçu dili kullanır. Olayı dil aracılığıyla dinleyen hukukçu, 

yasayı dil vasıtasıyla inceleyecek ve kararını verecektir. Bu nedenle dildeki ve 

özellikle hukuk dilindeki her eksiklik ya da hata, büyüklüğü nispetinde, 

gerçekleĢmesi beklenen çözümü adil olmaktan uzaklaĢtırabilecektir.  

                                                             
39  IġIKTAÇ, a.g.e., s. 24. 
40  IġIKTAÇ, a.g.e., s. 32. 
41  GÜRĠZ Adnan, Hukuk BaĢlangıcı, Siyasal, Ankara, 2003, s. 64.   
42  SAV Atilâ, “Hukuk Dili Olarak Türkçe”, ÇağdaĢ Türk Dili Dergisi, Cilt 17, Sayı 209, 2005, s. 235. 
43  HĠRġ Ernest E., “Pratik Hukukta Ġlmi Ġspat ve Tefsir”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 1943, s. 192.  
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Hukukçu yorum yapar ve hukuk yorumla anlam kazanır.
44

 Bu bağlamda 

hukuk-dil iliĢkisinde iki ana sorun karĢımıza çıkar. Ġlki, hukuk normlarının nasıl 

anlaĢılıp yorumlanacağı ve uygulanacağıdır. Ġkincisi ise, bir hukuk ya da 

hukukçular dili ve uygulaması karĢısında hukukun tipik muhatabının 

durumudur.
45

 Soyut ve genel yasalarda yorum kaçınılmazdır. Ġçtihatla 

oluĢturulan hukukta ise daha önce bir kararın verilmesine sebep olan olayın 

aynen tekrar etmesi pek mümkün olmadığından, yine daha önce oluĢturulan 

kural üzerinden yorum yapılacaktır. Kendisine baĢından geçen olayı anlatan 

kiĢiyi dinleyen avukat da, mahkemede sorgulanması gereken kiĢiyi sorguya 

çeken hâkim de, gerek dinlediklerini gerek ilgili hukuk kuralını yorumlamak 

durumundadır.  

Özel dil olan hukuk dili hiçbir zaman mutlak sınırlarla genel dilden 

ayrılamaz. “Hukukun toplumsal iĢlevlerinin her biri hukuk dilinin doğal dilden, 

genel dil çerçevesinden hiçbir zaman kopamayacağını gösterir”.
46

 Çünkü 

hukukun tipik muhatabı olan vatandaĢ, toplumsal yaĢamın her karesinde genel 

dili kullanmaktadır. KonuĢulan dilden etkilenmeyen, konuĢulan dilden kesin 

hatlarla ayrılan hukuk dili olamaz.
47

 Hukuk dilinde kullanılan terimlerin arası 

genel dil ile doldurularak bu terimler anlam ifade eder hale getirilir. Ayrıca 

hukuk terimleri, büyük çoğunlukla, genel dilde benzer anlamlar ifade eden 

kelimelerden oluĢur. Günlük dilde söylemek istediğimizin karĢı tarafça öyle ya 

da böyle anlaĢılması yeterlidir. Günlük yaĢamda kullandığımız genel dilde, tam 

anlamıyla yerini tutmasa da, kastedileni karĢı tarafa aktarabileceği oranda 

kelimeleri birbirleri yerine kullanabiliriz. Fakat bu, özel bir dil olan hukuk dili 

için yeterli olmaz. Hukukun kendine özgü teknik ve bilimsel bir dili olması 

hukuk kültürünün bir gereğidir. Ve bu dil, zaman içinde birikimini yaparak 

kendine özgü niteliğini oluĢturur. Diyebiliriz ki, zaman içindeki serüveni, 

hukukta kullanılan dile terminolojik bir anlam ve içerik kazandırmıĢtır. Bu 

yönleriyle hukuk dili, genel dilden tam anlamıyla kopamasa da ondan oldukça 

uzak bir dil haline gelebilmektedir.
48

 Diğer yandan, özel hale gelen hukuk dili 

genel dilin oluĢumunda etkili olmaya baĢlayabilir.
49

  

                                                             
44  ÖZMEN, a.g.e., s. 35. 
45  ÖKÇESĠZ, a.g.e., s. 473. 
46  ÖKÇESĠZ, a.g.e., s. 473. 
47  ÖZDEN, a.g.e., s. 6.  
48  ÖZMEN, a.g.e., s. 37. 
49  SAV, a.g.e., s. 233.  
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Yukarda değinilen genel dilin iki boyutluluk özelliği doğrudan hukuk 

diline de yansır. Bir baĢka deyiĢle, dilin yatay ve dikey boyutu hukuk dilinin 

belirlenmesinde ayrıca önem arz eder. Yatay boyut Ģekli ve açık anlatıma 

yönelik olması nedeniyle hukuk dili için daha elveriĢlidir. YaĢayan gerçekliğin 

gösterdiği türlülük açısından vazgeçilmez olan dikey boyut ise, giderek 

subjektif çağrıĢımlara dönüĢebileceği için dilin hukuk alanında kullanım 

elveriĢliliğini olumsuz etkilemektedir.
50

 Özetle diyebiliriz ki, dilin yatay ve 

dikey geniĢliğe sahip olması hukuka iliĢkin pozitivist değerlendirmedeki „tek 

doğru cevap‟ teziyle bağdaĢmaz.
51

 Çünkü hukukta da kullanılsa, bir dilin dikey 

boyutundan tamamen sıyrılması mümkün değildir.  

3- Yasaların Dili   

Hukukla dil arasındaki bağlantının bilinmesi, bizi ikinci bir aĢama olarak 

hukuk dilinde en belirleyici aktör olan yasa diline götürür. Yasa dilinin nasıl 

olması gerektiği sorunu, prensip itibarıyla üzerinde kolaylıkla anlaĢılabilen bir 

sorundur. Bu konu üzerinde çeliĢkili ifadelere günümüzde pek rastlanmaz. Yasa 

dilinin nasıl olması gerektiği konusundaki düĢünceler gibi, bu gerekliliğin 

sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkacak olan olumsuzluklar konusunda da 

benzer görüĢlerin varlığını görebiliriz. Yani, yasa dilinin olması gerekenden 

farklı biçimde kaleme alınması durumunda ortaya bazı sorunların çıkacağı ve 

bu sorunların hemen hemen neler olacağı konusunda genel bir mutabakat vardır. 

Örneğin, yasa dilinin halk tarafından anlaĢılabilir bir dil olması gerektiği yaygın 

bir görüĢtür. Halk tarafından anlaĢılmanın bir zorunluluk olmadığı Ģeklinde 

görüĢlerle de karĢılaĢılmıĢtır; fakat bu görüĢlerin önemli bir çoğunlukta olduğu 

söylenemez.
52

 Diğer yandan, teĢhis konusundaki mutabakata tedavi konusunda 

rastlanmaz; yani yasa dilinin olması gerekene uygun olarak nasıl 

oluĢturulabileceği konusunda tam bir uzlaĢı yoktur.    

Bir yazının nasıl bir dille kaleme alınacağı her Ģeyden önce o yazıyla ne 

amaçlandığına bağlıdır.
53

 Bu itibarla, yasa dili söz konusu olduğunda, bu dilin 

belirlenmesinde yasayla ne amaçlandığının saptanması ve bu amacın 

gerçekleĢtirilmesinde nasıl bir dilin kullanılması gerektiğinin ortaya konulması 

                                                             
50  IġIKTAÇ, a.g.e., s. 25. 
51  IġIKTAÇ, a.g.e., s. 28. 
52  VELĠDEDEOĞLU Hıfzı Veldet, Hayat, Hukuk ve Cemiyet, Nebioğlu, Ġstanbul, 1994, s. 60. 
53  HĠRġ Ernest E., Pratik Hukukta Metot, Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü, Ankara, 

2005, s. 104.   
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zorunludur. Yasa, bir hukuk düzeni yaratma çabasının ürünüdür ve yasayla 

kendisine yönelinen, insandır. Hukuk, isnat yeteneği olmayan, yaptıklarının 

sonuçlarını kestiremeyecek kadar akli yetilerden yoksun olan bir insanın 

yaptıklarıyla, fiil ve hukuki iĢlem ehliyeti tam olan bir insanın yaptıklarına aynı 

bakmaz. Bunlardan ilki, hukuk düzenince birçok hukuki sonuçtan korunmakta 

ve içinde bulunulan subjektif durum, yapıp ettiklerinin hukuki 

değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmaktadır. Ġkincisi ise, hukuki 

değerlendirmede yasalarda öngörülen hükümlerle objektif olarak dikkate 

alınmaktadır. Ġkinci kategoride karĢımıza çıkan bu durumun nedeni, yasaların 

bu kategorice bilindiği varsayımıdır. Hukuk düzeni objektif değerlendirmede 

kendi yasalarına tabi olan bütün kiĢilerin yasaları bildiğini kabul eder ve bu 

kabul ediĢ neticesinde uygulamalarını da bu prensip üzere yapar.
54

 Bütün bu 

varsayım ve kabul ediĢlerin ortak değerlendirmesinde karĢımıza çıkan tablo, 

hukuk düzenini meydana getiren yasaların herkesçe kolaylıkla anlaĢılabildiğinin 

yine hukuk düzenince peĢinen kabul edilmiĢ olduğudur. AnlaĢılabilirliğin 

peĢinen kabul edildiği ve uygulamaların bu prensibe göre yapıldığı bir hukuk 

düzeninde anlaĢılabilirlik bir zorunluluk olarak ortaya çıkmakta, bunun 

sağlanamamıĢ olması bazı sorunların doğumuna yol açmaktadır.    

Yasaların kolaylıkla anlaĢılabilir olması ve endiĢe duyulan sorunların 

doğumunun engellenmesi, bu yasaların halkın yabancı olmadığı bir dille 

yazılmasına bağlıdır. Yasalar halkın yabancı olduğu bir dille kaleme alınırsa, 

halk bu dille yazılmıĢ yasalara da yabancı olacaktır. Bu durumda bireyler, 

özgürlüklerinin ve bu özgürlükler çerçevesindeki eylemlerinin sonuçlarını 

kestiremeyeceklerdir. Eylemlerinde yasaları ölçü alamayan kiĢilerin kendi 

tutkularınca hareket etmesi doğaldır. Herhangi bir Ģekilde sınırlanmayan 

tutkuların ise, içinde bulunulan düzende aksamalara sebebiyet vermemesi ve 

hukuk düzenince uygun görülmemiĢ davranıĢların ortaya çıkmaması pek de 

ihtimal dâhilinde değildir.
55

 Ayrıca uyuĢmazlıkların çözümünün aranacağı yargı 

organları da bu anlaĢılmazlıktan payına düĢeni alacaktır. Önüne gelen sorunun 

çözümlenmesinde, hatta olayın vasıflandırılmasında yasadaki anlaĢılmazlık 

nedeniyle zorluk yaĢayan uygulayıcı, yasanın anlamını belirlemede ve adil bir 

hüküm vermede anlaĢılabilir bir yasaya oranla daha çok zaman harcayarak 

                                                             
54  GÜRESĠN Ecvet, “Yasaların Dili”, Türk Dili Dergisi, Cilt 23, Sayı 229, 1970, s. 79. 
55  BECCARIA Cesare, Suçlar ve Cezalar Hakkında, Çev.: Sami Selçuk, Ġmge, Ankara, 2004, s. 41. 
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hukuktan beklenen neticeye ulaĢmaya çalıĢacaktır.  Bu ise yargı organları için 

adaletin gerçekleĢtirilmesi yolunda gereksiz bir zorluktan baĢka bir Ģey değildir. 

AnlaĢılabilirliğin sağlanması kullanılan dilin özelliklerine bağlıdır. 

Açıklık, sadelik, bilimsel tutarlılık ve terim birliği, kesinlik ve belirginlik yasa 

dilinin vazgeçilmez özelliklerindendir.   

Yasa dili açık ve sade olmalıdır. Bütün yazılar için olduğu gibi, yasa 

metni için de geçerli ve gerekli olan, açıklık ve sadeliğin her Ģeye tercih 

edilmesidir.
56

 Kapalı, zor anlaĢılır metinler hakların kaybolmasına neden 

olabilir.
57

 Açık ve sade olmaması nedeniyle yasayı anlayamayan, bir takım 

haklarının var olduğundan ve bu hakların korunması için hukuki bazı yollara 

baĢvurabileceğinden habersiz yaĢayan insanların çoğunlukta olduğu bir 

toplumda hakların sahiplerini bulabilmesinden söz etmek mümkün değildir. 

Ayrıca hukukun sadece teknik anlamda adaleti dağıtıyor olması yetmez. Ġçerik 

açısından mükemmeliyeti sağlayan bir yasa, mutlak adaletin 

sistemleĢtirilmesinde hukuka önemli katkılar sağlayabilecek olsa da, zor 

anlaĢılır bir dil, yasanın yöneldiği insanların davranıĢlarında hukuk 

kurallarından faydalanmalarını ve hukuku davranıĢlarında kendilerine rehber 

edinmelerini zorlaĢtıracaktır. Bu durumda, ortaya çıkan uyuĢmazlıkların 

yasadaki adil çözüme uygun bir sonuca ulaĢmaları mümkün olabilse de, 

insanların hukukun rehberliğinde bir hayat yaĢamaları zorlaĢacak, hukukun 

önleyici (proaktif) yönü ihmal edilmiĢ olacaktır. Zira, çıkan uyuĢmazlıkların 

çözümü dıĢında uyuĢmazlıkların çıkmasını önlemek de hukuktan beklenir.  

Gereksiz cümlelerin ve yersiz ayrıntıların hukuki bir yazıda yeri 

olmayacağından, yasa metninde de bu hususa dikkat edilmesi gerekir.
58

 Zorunlu 

olmadığı halde yasa metnine dâhil edilmiĢ cümle ve ayrıntılar, yasayı okumak 

durumunda olan kim olursa olsun, varlığı gibi gereksiz bir yorgunluğa ve 

karıĢıklığa sebep olacaktır. Ayrıca, yasa bir mantık sanatı olmadığından aĢırı 

inceliklerle okuyucuya zor anlar yaĢatmamalıdır.
59

 Çünkü yasanın amacı bu tür 

incelikler ve söz cambazlıkları yapmak değildir; bunlar yasayla amaçlananın 

gerçekleĢmesinde önemli bir engel olabilecektir. 

                                                             
56  HĠRġ, Pratik Hukukta Metot, s. 104. 
57  TĠMURTAġ Faruk K., “Eski Bir Ġkaz Yazısı, Anayasa’nın Dili Hakkında”, Arı Dil Ġçin Kanun ve Türk 

Basınında Uyandırdığı Akisler, Türk Dilinin Dostları ve Koruyucuları, Ankara, 1967, s. 7. 
58  HĠRġ, Pratik Hukukta Metot, s. 104. 
59  MONTESQUIEU Charles Louis de Secondat, Kanunların Ruhu Üzerine, Çev: Fehmi BaldaĢ, 

M.E.B., Ankara, Cilt 2, 1963, s. 339.    
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Yasa dilinde açıklık ve sadelikle anlaĢılabilirliğin sağlanmasında önemli 

bir ölçü, yaĢayan dil ölçüsüdür. Açık, sade ve herkesin anlayabildiği metinler 

yaĢayan dilde yazılan metinlerdir. YaĢayan dil, daha önce de belirtildiği gibi, 

halk tarafından bizzat konuĢulan ve yazılan dil, kısaca kullanılan dildir. Abartılı 

ve yapay bir dil ile hukuktan beklenin yerine getirilmesi mümkün değildir. 

Kolayca bilinmeyen eski ya da yabancı asıllı kelime ve terimlerle, halk 

tarafından daha benimsenememiĢ yeni kelimelere yer veren bir yasa metninin 

anlaĢılması güçtür.
60

 Toplum hayatıyla içiçeliği ve toplum hayatına tesiri 

bakımından yasa dilinin halkın diline çok yakın olma zorunluluğu vardır. Bu 

nedenle yasa dili konusunda yasa koyucunun görevi, yaĢayan halk dilinden 

seçilerek oluĢturulmuĢ, hukuk uygulamasında ve öğretisinde istikrar kazanmıĢ 

yaĢayan hukuk dilinin tespiti ve kullanılması olmalıdır. BaĢgil‟e göre, yasama 

organı, temsil ettiği halkın ağzı ve beyni gibidir. ġüphesiz ki parlamento, en 

yüksek iradeyi temsil eder ve geniĢ yetkileri vardır. Fakat bu, yasama organına, 

ulusun dilini değiĢtirme, memlekette konuĢulmayan ve kelimeleri ancak resmi 

bir „sözlük‟ yardımıyla anlaĢılabilen yasa yapma, bunları anlamak için, yalnız 

halkı değil, aydın okuryazarı bile cepte bir „sözlük‟ taĢımaya mecbur etme, 

hocaları verecekleri dersin ve hâkimleri yazacakları hüküm ilamının 

kelimelerini „sözlük‟ten ezberlemeye zorlama yetkisini vermez.
61

 Bu düĢünceyi 

hukukun kendi evrimiyle beraber yasa dilinin evrimi çerçevesinde de 

değerlendirebiliriz. Zamanla değiĢen yaĢayan dilin yasa dilinin de değiĢmesi 

sonucunu doğurması olağandır. Bu değiĢimin ise BaĢgil‟in yukarıda belirtilen 

düĢünceleri çerçevesinde yasama organı tarafından takip edilmesi zorunludur. 

Bazı kelime ve terimler yasaların yapıldıkları tarihlerde canlılıklarını 

koruyorlarsa da, canlılıklarını yitirdikleri zaman anlaĢılabilirliğin yeniden 

sağlanabilmesi için ilk fırsatta yerine kullanılmaya baĢlayan canlı kelime ve 

terimlerle değiĢtirilmelidirler.
62

  

Yasada kullanılan dil, kesin, belirgin ve okuyan herkeste aynı düĢünceyi 

uyaracak bir dil olmalıdır.
63

 Bu dil, gerek uygulamada, gerek yasanın anlamının 

                                                             
60  TĠMURTAġ, a.g.e., s. 7. 
61  BAġGĠL, a.g.e., s. 35. 
62  Bu konuda çarpıcı bir örnek HUMK md. 230 vd. kullanılan “isticvap” terimidir. Arapça c-v-b 

kökünden gelen ve istif’al babının mastarı olan bu kelime HUMK’un yürürlüğe girdiği 1927 yılında 
günlük dilde de kullanılan bir kelimedir. Bu sözcüğü aynı tarihlerde yazılmıĢ edebi eserlerde de 
görebiliyoruz (bkz. ADIVAR Halide Edip, Vurun Kahpeye, Can, Ġstanbul, 2007, s.102). Fakat 

günümüzde isticvap kelimesi yaĢayan bir kelime değildir. Bu nedenle de bugün yerine kullanılan 
“sorguya çekme” ile değiĢtirilmelidir.  

63  ÖKÇESĠZ, a.g.e., s. 474. 
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ortaya konmasında Ģüphe ve tereddüde yer vermeyecek,
64

 okuyanları kapsamın 

belirlenmesinde sorunlarla karĢı karĢıya bırakmayacak Ģekilde olmalıdır. Bu ise, 

yasada kullanılan kelime ve terimler üzerinde gerekli anlaĢmanın 

(konvansiyonun) sağlanması demektir. Anlamın kiĢinin duygululuk derecesine 

ve kiĢisel değerlerine göre belirebileceği bir dil yasa dilinde 

kullanılmamalıdır.
65

 Yasa dilinin bu özelliği, daha önce de üzerinde durulduğu 

gibi, dilin yatay ve dikey boyutlarından yatay boyutun dile daha hâkim olmasını 

gerektirir. Bu durumda, kullanılan kelime ve terimlerin anlamlandırılmasında 

tereddüt kısmen engellenmiĢ olabilecektir. Ancak, unutulmaması gereken bir 

Ģey var ki, yasada kullanılan kelime ve terimlerin anlamlarının istenen kesinlik 

ve belirginlikte olması, yasanın anlamının ortaya çıkarılmasında Ģüphe ve 

tereddüdün olmaması, yasanın ait olduğu hukuk düzenindeki hukuki düĢüncenin 

ve düĢünsel göstergelerin gerekli olgunluğa ulaĢmasına da bağlıdır.
66

 

Yasa dilinin kesinlik ve belirginlik özelliği, uygulamada ve yasa ile bağlı 

olan halkın temel haklarının ve özgürlüklerinin korunabilmesinde de çok 

önemlidir. Özellikle kiĢilerin temel hak ve özgürlüklerinin meĢru nedenlerle 

sınırlanabildiği ceza hukukunda kullanılan dilin bu özellikleri taĢıması ve ceza 

yasalarındaki kesinlik ilkesinin gereklerinin yerine getirilmesi özgürlüklerin 

vazgeçilmez güvencesidir.
67

 Ne anlama geldiği tam belli olmayan bir yasa 

hükmünce yargılanan bir kiĢinin, kendileri de insan olan ve haliyle kendince 

doğruları ve düĢünceleri bulunan yargıçlarca tarafsız olarak yargılanması ve 

kararın üst yargı organlarınca yine aynı tarafsızlıkla denetlenmesi güçleĢecektir. 

Bu, hukuktan beklenen “adil yargılama”ya gölge düĢürebilecektir. Beaugrande 

ve Dressler tarafından dikkat çekilen, vergi kanunlarındaki belirsizlik ise hayli 

ilginçtir. Çünkü devletler vergi kanunlarını muğlâk bir dille kaleme almakta ve 

                                                             
64  TĠMURTAġ, a.g.e., s. 7. 
65  MONTESQUIEU, a.g.e., Cilt 2, s. 398.  
66  Bu konuda “laiklik” kelimesi örnek verilebilir. Genel olarak; hukuki referans ile din arasındaki 

bağlantısızlığı ortaya koyan bu kavram, ilkin, Fransa’da ortaya çıkmıĢtır. Ve Cumhuriyet ile 

birlikte Türk hukukunda da benimsenmiĢtir. Belirtmek gerekir ki, laikliğin dünyada 
algılanmasında ve uygulanmasında farklılıklar vardır. ÇeĢitli toplumlar ve bunların birbirinden 
ayrı hukuk düzenleri için anlaĢılabilir olan bu durumun, bir tek hukuk düzeninden ibaret Türk 
hukukunda da kendini göstermesi, esas itibarıyla hukuki düĢüncenin ve düĢünsel göstergelerin, 

bu kavramın içeriğini belirleyebilecek olgunluğa ulaĢmamıĢ olmasıyla, kısaca, hukuk kültürünün 
oturmamıĢlığıyla ilgilidir. Bu nedenle, bu eksende ortaya çıkan birçok tartıĢma ve sorunun 
kaynağı bu olmakla beraber, çözümü de yine burada aranmalıdır.      

67  MARINUCCI Giorgio - DOLCINI Emilio, Corso di diritto penale, Giuffre, Milano, 1, s. 121 vd., 163 
vd., Aktaran: Sami Selçuk, (Beccaria, a.g.e.  s. 41, 42), dn. 1.   
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bu yolla çok paralar kazanmaktadırlar.
68

 Kesinlik ve belirginliğin Anayasa‟da 

sağlanması daha da önemlidir. Çünkü Anayasa‟nın, gerek temel hak ve 

özgürlüklerin korunmasındaki, devletin esas kuruluĢ ve iĢleyiĢinin 

düzenlenmesindeki temel yasa olma rolü olsun, gerek Hart‟ın “tanıma 

kuralı”ndaki rolü olsun, hukuk düzeni için merkezi bir önemi vardır ve normlar 

hiyerarĢisindeki diğer alt normların geçerliliğe ve beklenen içeriğe sahip 

olmaları Anayasa‟ya uygunluklarına bağlıdır. 

Kelime planında bilimsel tutarlılık ve terim birliği de yasa dilinde olması 

gereken diğer özelliklerdir. Bilimsel tutarlılık, terimlerin bir köke dayanılarak 

türetilmesi
69

 ve dilbilgisi çözümlemesinde doğru anlamın doğru sözcüğe 

yüklenmiĢ olması olarak tanımlanabilir. Bu hukuk biliminde karĢımıza çıkacak 

ve yasa diline doğrudan etki edecek bir özelliktir. Kelime ve terimler 

uygulamayı ve öğretiyi de içine alan hukuk düzeninde meydana getirilir ve daha 

sonra yasa diline yansır. Bilimsel tutarlılığın sağlanması eskilerin “galat-ı 

meĢhur” diye adlandırdıkları, dilde çok yaygın olarak kullanılan ve neredeyse 

doğrusu yerine ikame olunan yanlıĢların da önüne geçecektir. Bu tür yanlıĢ 

kullanımlar kastedilen anlamı anlaĢma (konvansiyon) nedeniyle taĢıyabilse ve 

kullanımdan beklenen amacı yerine getirse bile, hukuk biliminin kavramsal 

geliĢiminde, daha sonra bu yanlıĢ kullanımlar üzerinden geliĢtirilecek yeni 

kavramlarda henüz anlaĢma (konvansiyon) sağlanmamıĢ olacağı için, kastedilen 

anlamı karĢılamayan ve her okuyanda aynı anlamı çağrıĢtırmayan yanlıĢ 

kullanımların ortaya çıkmasına neden olabilecektir.  

Terim birliği, yasada kullanılan kavramlara aynı anlamların 

yüklenmesidir.
70

 Yasada kullanılan terimlerin tek bir anlamda kullanılıyor 

olması terim birliğinin sağlanmıĢ olduğunu gösterir. Bu, yasanın 

anlamlandırılmasını kolaylaĢtıracak, yasada kullanılan terimin her okuyanda 

aynı anlamı çağrıĢtırmasını sağlayacak, böylece okuyanı her defasında o terimin 

anlamını araĢtırma külfetinden kurtararak hem zaman kazandıracak, hem de 

dikkatin asıl yoğunlaĢması gereken noktaya yönlendirilmesini sağlayacaktır. 

                                                             
68  BEAUGRANDE Robert - DRESSLER Wolfgang; Introduction to Text Linguistics, Longman, 

Londra, 1986, s. 121. 
69  SAVCI Bahri, (KonuĢma Metni), TÜRK DĠL KURUMU, Türk Dili Nasıl ÖzleĢtirilebilir?, Açık Oturum 

Metni, 1967,  s. 25. 
70  HĠRġ, “Pratik Hukukta Ġlmi Ġspat ve Tefsir”, s. 193.   
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Ayrıca aynı anlamlar aynı kelimelerle ifade edilmelidir.
71

 Anlamı taĢıdığı 

düĢüncesiyle değiĢik kelimelerin birbirinin yerine kullanılması, örneğin “hukuki 

sebep” yerine “hukuki neden” denmesi, “sebepsiz zenginleĢme” yerine 

“nedensiz ya da dayanaksız zenginleĢme” denmesi hukuk düzeninin kavramsal 

açıdan bütünlüğünün bozulmasına neden olabilecektir.
72

 Ve yasada kullanılan 

kelimenin anlamındaki uyuĢmazlık yasadan beklenen sonucun aksine sonuç 

doğurabilecektir.   

Yasa dili ile ilgili belirtilen özellikler içerisinde, yukarıda açıklananlar 

kadar merkezi önemde olmasa da, bir özelliğe daha değinmek yerinde olacaktır. 

O da yasa dilinin üslubunda bulunması gereken estetiktir. “Üslup temiz ve zarif, 

kolay ve berrak olmalı, okuyanda cazibeli bir intiba bırakmalıdır”.
73

 Böyle bir 

üslup, ifadeleriyle kulakları tırmalamaz, uzun ve karmaĢık yapıda olmak 

durumda kalan yasa dilini mahiyetinden kaynaklanan anlaĢılmazlıklardan 

kurtarır. Bu konuda, Huber‟in yasanın orta düzeyde bir okuyucu tarafından 

okunduğunda okuyanın kalbinde hissedilmesi gerektiği yönündeki görüĢü de 

önem kazanır. Böylece yasanın sadece uzmanlar için değil, halk için de 

anlaĢılabilir olması kolaylaĢacaktır. Huber, mimarı olduğu Ġsviçre Medeni 

Kanunu‟nda arzuladığı gerekliliği, teknik-hukuki terimlerden, maddelerde bir 

diğer maddeye atıflardan, tali hükümleri cümlelerin arkasına gizlemekten 

kaçınarak ve anlamlı, açıkça anlaĢılabilir cümleleri yabancı kelimelerden çok 

yerel kelimelerle kurarak sağlamaya çalıĢmıĢtır.
74

 

Yasa dilinin olması gerekene doğru evriliĢinin genel olarak yasanın bir 

takım özelliklerinden ve yasama organından kaynaklanan bazı engelleri vardır. 

Bu engeller yasa dilinin söz konusu evrimini yavaĢlatmakta, bazen de engellerin 

kaldırılmasına kadar onu tamamen durdurmaktadır. 

Bu engeller, birçok kez eleĢtiri konusu olmakla beraber, konunun 

uzmanları tarafından özellikle bazı yönleriyle kaçınılmaz bulunmaktadırlar. 

                                                             
71  Örneğin; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “suç” kelimesi her defasında aynı anlamda 

kullanılarak terim birliği sağlanmaya çalıĢılmıĢ, fakat kanunun 219. maddesinde “cürüm” kelimesi 
kullanılarak, aynı anlamın aynı kelimelerle ifade edilmesi gereği ihmal edilmiĢtir.     

72  ERDOĞDU Ahmet, “Yasaların Dili”, Türk Dili Dergisi, Cilt 15, Sayı 173, 1966, s. 320. ġiddetli bir 
rüzgar esmesi neticesinde, komĢu A’nın tarlasındaki hasatın B’nin tarlasına geçmesi durumunda, 
hasatın maliki olmayan B, rüzgar nedeniyle sebepsiz zenginleĢmiĢtir. Ve hasatı A’ya iade etmek 
durumundadır. Örnekten de anlaĢılacağı üzere B, sebepsiz zenginleĢmiĢtir, fakat nedensiz 

zenginleĢmemiĢtir.   
73  VELĠDEDEOĞLU, a.g.e., s. 54. 
74  OĞUZ Arzu, KarĢılaĢtırmalı Hukuk, Yetkin, Ankara, 2003, s. 247. 
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AnlaĢılması güç, karmaĢık ve uzun cümle yapıları, anlamsız tekrarlar ve eski 

kullanımlar, teknik hukuki terimler, bildik kelimelerin bilinmeyen anlamlarda 

kullanılması
75

 ve çeĢitlilik içerisindeki hakların ifadesindeki güçlük söz konusu 

engellerden bazılarıdır.
76

 Yasa dilinin anlaĢılırlığını olumsuz etkileyen bu 

engellere kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

Zamanın ilerlemesiyle birlikte geliĢen insan yaĢamı birçok yenilikle bizi 

karĢı karĢıya getirir. Her yeniliğin insan hayatında yer edinmesiyle birtakım 

haklar doğar. Yeni haklar bu hakları ifade eden yeni kavramlarla yasa dilinde 

çeĢitliliği doğurur. Hakların çeĢitliliği ve bir hakkın korunmasında gösterilen 

titizlik yasalarda sadeliği bozar. Her hakkın hukuk tarafından belirtilip koruma 

altına alınmak istenmesi yasadaki sadeliği ister istemez güçleĢtirecektir.
77

  

Yasada bulunması gereken belirginliği ve yasanın neyi kastettiğinin 

anlaĢılmasını, içerikte belirtilen sınırların net bir Ģekilde ortaya konabilmesini, 

metne açıklık getirilmesini, anlam bulanıklıklarının önüne geçilmesini sağlamak 

üzere her türlü ayrıntıyı kapsama çabası, yasa dilini anlaĢılmazlığa doğru 

götürür. Yasaya tabi olan insanların yükümlülüklerinden kaçmak 

isteyebileceklerini veya kendilerine tanınan hakların sınırlarını zorlamak 

isteyebileceklerini göz önünde bulundurmak durumunda olan yasa koyucu, 

kuralları mümkün olduğunca ve dilbilimsel kaynaklar elverdiğince açık ve her 

hukuki ayrıntıyı kapsayacak Ģekilde hazırlamaya çalıĢır. Bu ise yasanın çok 

kapsamlı ve detaylı, haliyle de uzun olmasına neden olur. Bu da anlaĢılırlık 

düzeyinin düĢmesine yol açan bir baĢka etkendir.
78

 Buna bir de, uzun ve 

karmaĢık cümlelerdeki dilbilgisi hataları eklenince yasa dilinin karĢı karĢıya 

kaldığı anlam kargaĢası daha da artmaktadır.  

Yasa dilinin anlaĢılırlık seviyesini düĢüren bir diğer neden de, metinlerde 

teknik hukuk terimlerinin ve formüllerinin sıklıkla kullanılıyor olmasıdır.
79

 

Ayrıca daha önce genel dil-özel dil ayrımında üzerinde durulduğu gibi, çoğu 

kez yasada yer alan kelimelerin halkın kullandığı anlamlardan farklı ve özel bir 

                                                             
75  MELLĠNKOFF D., The Language of The Law, Little Brown, Boston, 1963, s. 11; Aktaran: 

ÖZYILDIRIM, a.g.e., s. 92. 
76  ÖZYILDIRIM, a.g.e., s.  94, 98, 111.  
77  MONTESQUIEU, a.g.e., Cilt 1, s. 161 vd. 
78  ÖZYILDIRIM, a.g.e., s. 91. 
79  VELĠDEDEOĞLU, a.g.e., s. 51.   
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anlamda kullanılması, yasa dilini genel dilden uzaklaĢtırarak daha özele ve daha 

az kimse tarafından anlaĢılabilir olmaya götürmektedir.
80

  

Belirtilen bu nedenler, kolaylıkla anlaĢılabileceği gibi, yasanın birtakım 

kendi özelliklerinden kaynaklanır ve bunlara doğal nedenler diyebiliriz. 

Bununla beraber, bir madde içinde birçok Ģey söylemek, meclis 

müzakerelerinde parlamento üyelerinin dikkatini çekmemek çabası, yasayı 

hazırlayanların onu kasıtlı bir anlaĢılmazlığa sürüklemelerine de neden 

olabilmektedir.
81

 Daha önce değinilen, vergi kanunlarının muğlâk hazırlanıĢ 

nedenleri ve yazının genelinde ifade edilen diğer nedenler göz önüne alınırsa, 

yasa dilinin anlaĢılmazlığında doğal olmayan pek çok etkenin de var olduğu 

kanısına ulaĢılır. 

Doğal nedenlerin ortadan kaldırılması tamamen mümkün olmasa da, 

etkilerinin dilin kullanılmasındaki ustalıklarla
82

 azaltılabileceği 

unutulmamalıdır. HirĢ‟in dediği gibi, “Hukukçu, kelimeleri tartmasını, onlara en 

isabetli anlamı vermesini ve sözcükleri yerinde kullanmasını bilen kimsedir”.
83

   

4- Türkiye’de Yasa Dili  

Bugünü de kapsayan Cumhuriyet dönemi yasa diline değinmeden önce, 

bu incelemeyi daha anlamlı kılmak ve bazı noktaların aydınlanmasını sağlamak 

üzere, Cumhuriyet öncesi Türk yasa diline kısaca değinmek yararlı olacaktır. 

a) Cumhuriyet Öncesi Türk Hukukunda Yasa Dili 

Cumhuriyet öncesi Türk hukukunu Tanzimat öncesi ve sonrası olarak iki 

kısma ayırabiliriz; ancak hukuk dili açısından böyle bir ayrıma gitmek çok da 

anlamlı olmayacaktır. Çünkü, hukuk dili açısından Tanzimat sonrası dönemde 

de önceki dönemin anlayıĢı ve özellikleri fazlasıyla kendini göstermektedir. Bu 

dönemde kullanılan kaynaklar Ġslam hukuku kaynakları olduğu için genel 

olarak Arapçadır. Az sayıda ilk elden Osmanlıca olanlar var ise de, çoğu ya 

tercüme ya da Arapça eserlere yapılan Ģerhlerdir. Örneğin, Mehmed 

                                                             
80  HĠRġ, “Pratik Hukukta Ġlmi Ġspat ve Tefsir”, s. 193. 
81  GÜRESĠN, a.g.e., s.79.  
82  Dilin kullanılmasındaki bu ustalık, anlamın doğru ve eksiksiz ifadesine yönelik bir ustalıktır. Bu 

nedenle yukarıda değindiğimiz yasanın bir mantık sanatı olmadığı yargısıyla çeliĢecek nitelikte 
olmamalıdır. Bu durumda yasa metni hukuk metninden çok dil sanatının teĢhir metnine dönüĢür 
ki, bu “yasa” amacıyla bağdaĢmaz.  

83  HĠRġ, Pratik Hukukta Metot, s. 110. 
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Mevkûfatî‟nin “Mevkûfat”ı, Arapça Mülteka el-Ebhur‟a yazılmıĢ Osmanlıca 

Ģerhtir. Zaten eğitim ve uygulamada da Arapça eserler çoğunlukla 

kullanılmıĢtır.  

Osmanlı‟da hukuk kaynağı olarak kullanılan eserlerin çok veciz (özlü) bir 

dille yazıldıklarını görebiliriz. Az sözle çok Ģey anlatma bu kaynakların dilinin 

önemli bir özelliğidir.
84

 GeniĢ içeriğin çok kısa metinlerde eksiksiz iĢlenmeye 

çalıĢılmasıyla hukuk metinlerinin çok kısa olduğu görülür.
85

 Bunun eğitim 

sisteminden kaynaklanan önemli bir nedeni olduğu düĢünülebilir; çünkü bu 

durumda, geniĢ içeriğine göre kısa metinler ezberi kolaylaĢtırmakta, kolayca 

ezberlenebilen metinlerin içerikleri alanın uzmanı hocalar tarafından 

açıklanmakta, ne anlama geldiğini öğrendikleri metinleri kısalıkları sonucu 

ezberlerinde tutabilen hukukçular uygulamada kolaylıkla faaliyette 

bulunabilmektedirler. Bu eğitim sistemi nedeniyle uzman bir eğiticinin 

gözetiminde öğrenilmeyen bilgiye bilimsel açıdan itibar edilmemiĢtir. 

Cumhuriyet öncesi Türk hukuk eğitimini de içine alan genel eğitimde 

karĢılaĢtığımız bir baĢka çarpıcı nokta da, dil eğitimine verilen önemdir. 

Eğitime baĢlayan bir öğrenci okumak istediği alandan önce dil eğitimi 

almaktadır. Bu, ilkin, kelime bilgisine yani morfolojiye dair sarf eğitimi, ikinci 

olarak, cümle bilgisi yani sentaksa dair nahiv eğitimi ve son olarak, edebi 

kullanıma dair belagat eğitimi olarak üç kısma ayrılabilir. Alan eğitimi ise 

bundan sonra verilmektedir. Bu eğitim Ģeklinin etkileri dönemin hukuk 

biliminde de görülmektedir. Kaynaklarda kullanılan dilin teknik açıdan iyi 

olduğu söylenebilir. Ancak dilbilimin nüanslarıyla beraber etkileyici hale gelen 

bu dil, halkın bütününün bu seviyede bir dil eğitiminden geçmesindeki güçlük 

edeniyle zor anlaĢılır olmuĢtur.      

Kendi sistemi açısından bütün hukuk dallarının tek bir kitapta 

toplanabilmesi ve bu kitapların hacimce çok küçük olmaları, hukuk dili 

açısından önemli ipuçları verir. Kısa metinlere bütün hukuk alanlarının 

sığdırılmaya çalıĢılmıĢ olması, az sözle çok Ģey anlatabilmek demek olur ki bu, 

                                                             
84  Buna Mecelle’den, md. 18’deki “Bir iĢ zîk oldukta müttesi olur” (Bir iĢte zorlukla karĢılaĢılırsa izin 

ve kolaylık gösterilir); md. 36’daki “Âdet muhakkemdir” (Hukuk kaynağı olarak örf ve adet de 
dikkate alınır); md. 74’deki “Tevehhüme i’tibar yoktur” (Hukuki faaliyetlerde evham ve 

kuruntulara itibar edilmez), hükümleri örnek verilebilir. Bkz. ATIF Bey (Haz.), Mecelle-i Ahkâm-ı 
Adliyye, Dersaâdet, Mahmut Bey Matbaası, h. 1318, s. 25, 43, 81. 

85  Bu dönemde hukuk eğitiminde kullanılan ve Ukûbat’tan (Ceza Hukuku) Ferâiz’e (Miras) bütün 

hukuk dallarını içerisine alan kaynaklardan biri olarak Mülteka el-Ebhur gösterilebilir. (el-HALEBÎ 
Ġbrahim, Dersaâdet, Osmaniye Matbaası, h. 1309, 210 sayfa). 



Selim ERDĠN 222 

anlaĢılması, dilbilimin teknik kullanımları nedeniyle zorlaĢmıĢ metinlerin ortaya 

çıkması demektir. Burada, daha önce de temas edildiği gibi, dilin bir mantık 

sanatı olmaya doğru yöneliĢi vardır. Ayrıca, hukukun ve hukuk dilinin önemli 

bir boyutuna da dikkat çekmek gerekir. Sözü edilen sistemde, Ġslam hukukunun 

kendi adalet düĢüncesine uygun olarak, bu adaletin söz konusu kaynaklara göre 

kusursuzca gerçekleĢtirilmesi mümkün olabilir. Ancak, hukukun önleyici 

rolünün bu sistemde hukuk kaynaklarından beklenmediği görülür.
86

 Yani bu 

kaynaklarda hukukun önleyici rolüne dair bir amaç gözetilmemiĢtir. Hukuk 

kaynaklarının anlaĢılmaması gerektiği hiçbir Ģekilde savunulmamıĢ olsa da, 

anlaĢılmasına dair bir endiĢe de duyulmamıĢtır. Hatta “bu kaynaklar halk 

tarafından anlaĢılmasa da olur” Ģeklinde bir düĢüncenin de varlığından söz 

edilebilir.
87

 Bunun iki sebebi olabileceği düĢünülebilir. Birincisi, bu önleyicilik 

hukuktan çok toplumun çeĢitli kesimlerinin sahip olduğu dini kültür tarafından 

üstlenilmiĢ olabilir. Ġkincisi ise, o dönem itibarıyla kitap basımının yaygın 

olmaması ve halkın bu kaynaklara ulaĢmasının zorluğu olarak gösterilebilir. 

Kitap sayısı azdır, mevcut olanlarsa hukuk bilimi ve uygulamasıyla uğraĢan 

belirli kiĢilerin elinde bulunabilmektedir.  

Her ne sebeple olursa olsun, Cumhuriyet öncesi hukukun kaynakları dil 

olarak hukukçu olmayanlarca zor anlaĢılır biçimde kaleme alınmıĢtır. Bu 

yazımın ise gerek anlayıĢ gerek zorunluluk olarak bir süre Cumhuriyet sonrası 

Türk hukukunda da devam ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kaynakların çoğunun 

Arapça olması ve hukuk eğitiminin bunlarla yapılıyor olması, hem dönemin 

hukuk dilinin
88

 hem de günümüzde de hala varlığını sürdüren hukuk 

terimlerinin
89

 çoğunlukla Arapça kökenli kelimelerden olmasına yol açmıĢtır. 

                                                             
86  Yasanın halk kitlesi tarafından anlaĢılması kaygısının Pandekt biliminde de taĢınmadığını 

görebiliriz. Bu bilimde de yasanın halkı değil hukukçu kitlesini hedef aldığı görülür (OĞUZ, a.g.e. 

s. 210).  Her iki hukukta da benzer bir dil anlayıĢının benimsenmiĢ olması benzer sosyal 
nedenlerden kaynaklanmıĢ olabilir.  

87  VELĠDEDEOĞLU, a.g.e., s. 60. 
88  Bu konuda çok çarpıcı örnekleri Mecelle’deki fıkıh usulüne dair ilk yüz madde içerisinde 

görebilmekteyiz; madde 39’daki “Ezmanın tagayyürüyle ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz”, 
madde 36’daki “Âdet muhakkemdir”, madde 76’daki “Beyyine müddei için ve yemin münkir 

üzerinedir” hükümleri, Arapça kaynaklardan hiçbir kelime değiĢikliğine uğramadan sadece 
Osmanlıca söz dizimiyle alınmıĢtır. (bkz. BĠLMEN Ömer Nasuhi, Hukukı Ġslamiye ve Istılahatı 
Fıkhiyye Kâmusu, Bilmen, Ġstanbul, Cilt 1, 1985, s. 266, 267, 280). 

89  Buna, yürürlükte bulunan 818 sayılı ve 22.04.1926 tarihli Borçlar Kanunu’ndaki “icap” ve “kabul” 
terimleri örnek gösterilebilir. Mecelle’den çok önceleri yazılmıĢ ve Osmanlı’da hukuk eğitiminde 
ve uygulamasında sıklıkla kullanılmıĢ olan Mülteka el-Ebhur’da da geçen bu terimler (bkz. yuk. 
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b) Cumhuriyet Sonrası Türk Hukukunda Yasa Dili   

Cumhuriyet öncesi hukuk dilinin Cumhuriyet sonrasında bir anda 

yepyeni bir dile dönüĢtüğü söylenemez. İsviçre Medeni Kanunu‟nun kabulüyle 

baĢlayan dönemin yeniliği, içerikte olduğu kadar hukuk dili için söz konusu 

olmamıĢtır. Bir yasanın yürürlükten kaldırılması ve yerine yeni bir yasanın 

kabulü hukuk düzeni için yepyeni bir dönem baĢlatmıĢ olsa da, mevcut hukuk 

dili uzun süre daha bir zorunluluk olarak varlığını devam ettirmiĢtir. 

Eski hukukta kullanılan dil yeni hukuka geçiĢte de hukukçuların en 

önemli aracı olarak karĢımıza çıkar. Eski hukukta kullanılan terimlerin farklı bir 

içerikte yeni hukukta yerlerini almıĢ olmaları, eski hukuk dilinin yeni hukukun 

da dili olarak yaĢamına devam etmesine neden olmuĢtur.
90

 Eski hukuk dilinin 

üslup ve ifadelerinin iktibas edilen yasaların tercümesinde yeni hukuki 

kurumlara karĢılık olarak kullanılması, bu iktibaslar sırasında Türkiye‟de yeni 

hukukun taĢıyıcısı olacak bir hukuk dilinin mevcut olmadığının göstergesidir.
91

 

Bu dil, hukuk devrimini izleyen daha sonraki yıllarda oluĢmaya baĢlayacaktır. 

Hemen belirtmek gerekir ki, yeni bir dilin oluĢumu hukuk devrimini 

izleyen yıllarda baĢlamıĢ olsa da, bu dilin oluĢumuna zemin hazırlayan yeni dil 

akımı hukuk devriminden çok daha önceleri baĢlamıĢtır. Resmi olarak ise bu 

akım, Milli Mücadelenin ilk zamanlarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin 

seçtiği Ġcra Vekilleri Heyeti‟nin ilk programında yer almıĢtır. Meclis‟in 9 Mayıs 

1920 tarihli toplantısında (Meclis‟in ilk açılıĢından 16 gün sonra ve Medeni 

Kanun‟un kabulünden 6 yıl önce); milletin mizacına, coğrafi Ģartlara, 

iklimimize, tarihi geleneklerimize ve sosyal hayatımıza uygun bilimsel ders 

kitapları hazırlamak, halk kitlesinden kelimeleri toplayarak dilimizin sözlüğünü 

(kâmusunu) yapmak gerekliliği ifade edilmiĢtir.
92

 Fakat dönemin daha öncelik 

tanınan konularından olsa gerek, dil konusu çok daha sonraları ele alınmak 

durumunda kalmıĢtır.  

1941 yılına gelindiğinde Maarif Vekâleti tarafından Ġstanbul Üniversitesi, 

bünyesindeki fakültelerde bilim terimlerini öztürkçeleĢtirmek üzere komisyon 

kurmakla görevlendirilmiĢtir. Fakat Hukuk Fakültesi çalıĢmaları, terimlerin 

                                                                                                                                                     
dn. 85, s. 97), Mecelle’de de yer almıĢtır ve (bkz. md. 101 ve 102) hukuk devriminden sonra ise, 
halen yürürlükte olan Borçlar Kanunu’nda varlığını sürdürmektedir. (bkz. md. 3).  

90  HĠRġ, “Pratik Hukukta Ġlmi Ġspat ve Tefsir”, s. 194. 
91  VELĠDEDEOĞLU, a.g.e., s. 54. 
92  T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre І, Cilt 1, s. 276; akt: VELĠDEDEOĞLU a.g.e., s. 57. 
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yasa ile bağlı olduğu, bu terimler üzerinde çalıĢılamayacağı, değiĢime ilkin 

yasalarla baĢlanılması gerektiği gerekçesiyle ertelenmiĢtir. 1942 yılında ise, 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu‟nu öztürkçeye çevirmek üzere Ankara‟da komisyon 

kurularak bu konuda bir proje hazırlanmıĢtır.
93

 

Hukuk dilinin sadeleĢtirilmesi çalıĢmaları ilk meyvelerini birkaç yıl sonra 

vermiĢ ve 20.04.1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu, 10.01.1945 

tarih ve 2695 sayılı yasa ile “Anayasa” olmuĢtur. Ayrıca, yabancı gramer 

kurallarıyla kurulan terkipler metinden çıkarılmıĢ ve bunlar birçok terim gibi 

TürkçeleĢtirilmiĢtir. Fakat 1945‟de TürkçeleĢtirilen Anayasa‟nın ömrü çok uzun 

olmamıĢ ve 24.12.1952 tarihli ve 5997 sayılı yasa ile Anayasa‟nın metni tekrar 

eski haline getirilmiĢtir. 27 Mayıs askeri müdahalesi neticesinde hazırlanan 

1961 Anayasası‟nın dili ise, 1945‟deki değiĢim hareketinin bir devamı olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.
94

 Anayasa‟nın dilinde, 1945‟de değiĢtirilen, fakat 

1952‟de üzeri örtülen metnin sadeliğinin ve duruluğunun tekrar canlandığı 

söylenebilir.
95

 Bu sadelik ve duruluk, 1982 Anayasası‟nda da kendini göstermiĢ 

ve Anayasa, ilke olarak, yerleĢmiĢ hukuk diline uygun olarak hazırlanmıĢtır.
96

    

Temel kanunlarda ise yeni dil akımı etkisini çok daha sonraları 

göstermiĢtir. Buna, yeni ve köklü bir değiĢim olarak 22.11.2001 tarih ve 4721 

sayılı Türk Medeni Kanunu örnek gösterilebilir. Gerekçesinde dil için bir bölüm 

ayıran yasa koyucu, her yasada gösterilmeyen özeni göstererek, adeta kullanılan 

kelime ve terimler için “hesap verme” gereğini duymuĢtur.
97

 Dil oldukça 

arılaĢtırılmıĢ, eski ve zor anlaĢılır ifadeler yerine yeni ve kolay anlaĢılır ifadeler 

kullanılmıĢ, terim birliğinin sağlanmasına büyük çaba harcanmıĢtır. Kelime ve 

terimlerin arılaĢtırılmasında; “yenileĢtirilen kavram, deyim ve terimler”, “aynen 

korunması zorunda kalınan kavram ve terimler”, “arı Türkçe olarak karĢılığı 

bulunamayan sözcükler” Ģeklinde üçlü bir ayrıma gidilerek aĢırılıklardan 

mümkün olduğunca kaçınılmıĢtır. 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu ile arılaĢtırmada bir baĢka büyük adım atılmıĢtır.
98

 Bu yazının kaleme 

alındığı tarih itibarıyla, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Usulü 

                                                             
93  BAġGĠL, a.g.e., s. 53 vd. 
94  VELĠDEDEOĞLU Hıfzı Veldet, 1961 Anayasasının Dili, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1972, s. 11-13. 
95  TANÖR Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal GeliĢmeleri, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2004, s. 377. 
96  SURLU Mehmet Handan, “Hukuk Dilinde Türkçe”, ÇağdaĢ Türk Dili Dergisi, Cilt 17, Sayı 209, 

2005, s. 247. 
97  SAV, a.g.e., s. 236. 
98  Gerekçe için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss723m.htm. 
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Muhakemeleri Kanunu tasarı aĢamasında yeni dillerine kavuĢmayı 

beklemektedirler. 

c) Dilin Anlaşılabilirliğine Doğru        

Eski hukuk terimleriyle kaleme alınan ve halk tarafından anlaĢılması 

mümkün olmayan yasa dillinin sadeleĢtirilmesi, yabancı kelimelerden mümkün 

olduğunca arındırılması ve yaĢayan Türkçeyle yazılarak halkın anlayıĢ 

seviyesine uygun hale getirilmesi gerekir. Ancak burada daha baĢtan söylemek 

gerekir ki, dilin anlaĢılır hale getirilmesinde dilin doğal iĢleyiĢ kuralları ihlal 

edilmemeli, dilin doğal akıĢına uyulmalıdır. Aksi halde istenen netice elde 

edilemeyecektir.  

Yasa dilinin sadeleĢtirilmesi ve yabancı kelimelerden arındırılmasında 

aĢırılıklardan kaçınılmalıdır. Her zaman için akılda tutulması gereken Ģey, en 

önemli amacın anlaĢılabilirliğin sağlanması olduğudur. Yasa dilinin 

sadeleĢtirilmesinde aĢırılıklara gitmemeli ve anlaĢılırlığı sağlayalım derken 

farklı açıdan yeni anlaĢılmazlıklara düĢülmemelidir.
99

 Bunun için bazı konulara 

dikkat edilmesi gerekir. 

Yasa dilinde sadeleĢtirme yapılırken yaĢayan hukuk dili esas 

alınmalıdır.
100

 YaĢayan hukuk dili uygulamada ve hukuk biliminde kullanılan 

dildir. Yasa dilinin aslında yaĢayan hukuk diliyle paralel bir Ģekilde bulunması 

gerekir. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu paralellik sağlanamaz. Bu 

nedenlerden ilki, sürekli bir değiĢim içerisinde olan genel dile ve hukuk diline 

göre yasa dilinin daha durağan olmasıdır. Ġkinci bir neden olarak ise, dilbilgisi 

çözümlemesinde ortaya çıkan anlam ile terimin taĢıdığı anlam arasında 

uyuĢmazlık bulunması durumunda, özellikle hukuk bilimcilerince yeni ve daha 

uygun ifadeler bulunarak kullanılması gösterilebilir.
101

 Fakat, belirtmek gerekir 

ki, hukuk dilinin yasa diliyle paralellik göstermemesindeki etkenler bunlarla 

sınırlı değildir. Daha farklı nedenlerin de varlığı her zaman için mümkündür. 

                                                             
99  HĠRġ, Pratik Hukukta Metot, s. 110. 
100  HĠRġ, a.g.e., s. 110. 
101  Örnek olarak, Borçlar Kanunu md. 61’in üst baĢlığında kullanılan “haksız bir fiil ile mal 

iktisabından doğan borçlar” cümlesi verilebilir. Burada kullanılan “haksız bir fiil” ifadesi hukuki 
anlamda “haksız fiil- BK. md. 41 vd.” olmayıp “haklı bir nedenin olmaması” anlamında 
kullanılmıĢtır. Uygulama ve öğretide ise, “haksız bir fiil ile mal iktisabından doğan borçlar” 

“sebepsiz zenginleĢme” Ģeklinde değiĢtirilerek kullanılmaya baĢlanmıĢtır. (KILIÇOĞLU Ahmet M., 
Borçlar Hukuku, Turhan, Ankara, 2006, s. 364).  
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Yasa dilinin daha anlaĢılabilir hale getirilebilmesi için, yasada var 

olmakla beraber eskimiĢ ve artık yasadan baĢka hiçbir yerde kullanılmayan ve 

halk tarafından da anlaĢılmayan kelimeler yeni ve daha anlaĢılır olanlarıyla 

değiĢtirilmelidirler.
102

 Eskiyenlerin yenileriyle değiĢtirilmesinde yasaya 

konacak kelimeler, eğer yaĢayan hukuk dilinde var iseler, bunlar tereddüt 

edilmeden yasaya konmalıdır. Fakat eskimiĢ ve yaĢayan hukuk dilinde de 

karĢılıkları bulunmayan kelimeler varsa, bunların da yerlerine yenileri 

türetilmelidir.  

Yeni kelimelerin türetilmesinde uydurmacılıktan özellikle kaçınılmalıdır. 

Uydurma yoluyla türetilen kelimelerle istenen anlaĢılabilirlik sağlanamayacak, 

hatta istenenin aksine dil daha da anlaĢılmaz hale gelecektir. Dilde 

uydurmacılık, türetilecek kelimelerin dilin gramer kurallarına göre 

türetilmemesi, canlı eklerin yerine ölü eklerin kullanılması ve ortaya çıkarılan 

kelimelerde dilin kendi kuralları açısından anlam eksikliklerinin ya da 

yanlıĢlıklarının bulunmasıdır. Kelimeler, dil kurallarına uygun oldukları, yani 

canlı eklerle türetilip ekin fonksiyonu ile anlamının birbirine aykırı olmadan 

kullanıldıkları takdirde uydurma değildirler. Kısaca söylemek gerekirse, 

uydurma kelimeler
103

 yeni kelimeler değil, dilin bünyesine uygun olmayan ve 

dilbilgisi çözümlemesinde ortaya çıkan anlam ile kullanıldıkları anlam 

birbiriyle uyum içerisinde olmayan kelimelerdir.
104

 

Yasa dilinin sadeleĢtirilmesinde ve TürkçeleĢtirilmesinde dikkat edilecek 

bir diğer konu da, yasa dilinde Ģovenizme varacak radikallikten uzak durmak 

gerektiğidir. Her dilde yabancı kelimeler bulunabileceğine daha önce de 

değinilmiĢti.  Her dil yabancı kelime alır ve verir. Bu, dilin doğal kurallarının 

                                                             
102  Örnek olarak HUMK md. 309’daki “Muayyen günde hâkim iki tarafı isticvap ve ledelhace senedi 

imza ettiği iddia olunan Ģahsı istiktap eder. Hâkimin iki tarafın ita ettikleri izahattan ve ibraz irae 
ettikleri delillerden veya imza kendisine isnat olunan Ģahsın istiktabından senedin vüsuk ve 

ademi vüsuku hakkında istihsali kanaat edemediği surette ehlihibre vasıtası ile sebedin imzasının 
tahkikine vayahut yazıldığını görenlerin istimaına veya senedin münkiri tarafından yazıldığına 
sureti katiyede delalet eden vakayiin Ģuhut ile ispatına karar verir…” hükmü gösterilebilir. 
Maddede geçen ledelhace, ihtiyaç görüldüğünde anlamında; istiktap, yazısını kontrol etmek için 

birine biraz yazı yazdırma anlamında; vüsuk, güvenilirlik anlamında; istihsali kanaat, kanaat 
oluĢturma anlamında; ehlihibre, bilirkiĢi anlamında; vakayi, olaylar anlamında; Ģuhut, Ģahitler 
anlamında kullanılmıĢtır. Bu kelimeler, yasadan baĢka hiçbir yerde kullanılmaz hale gelen ve halk 
tarafından anlaĢılmayan ölü kelimelerdir. 

103  Örneğin; tecim, ticaret yerine; bırakıt, vasiyet yerine; sağlanca, rehin yerine türetilmiĢ kök ve ek 
olarak dilin bünyesine uygun olmayan uydurma kelimelerdir. 

104  TĠMURTAġ Faruk K., “Ekler, Yeni Kelimeler ve Uydurmacılık”, Arı Dil Ġçin Kanun ve Türk 
Basınında Uyandırdığı Akisler, Türk Dilinin Dostları ve Koruyucuları, Ankara, 1967, s. 22. 
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bir sonucudur. Dilde hiçbir Ģekilde yabancı kelimelerin bulunmaması gerektiği 

düĢüncesi, dili dil olmaktan çıkarabilecek derecede katı bir düĢüncedir. Çünkü 

dillerin kendi aralarında alıp verdikleri kelime sayıları yüzlerle ve binlerle ifade 

edilir ki, yasa dili için bu rakamlar bu kadar büyük olmasa da, yine de önemli 

sayıdadır. Yasada bazı kelimeler vardır ki, bunlar aslında Türkçe karĢılıkları da 

yaĢayan hukuk dilinde bulunan ya da bulunabilecek olan kelimelerdir.
105

 

Bunların yerlerine yaĢayan hukuk dilinde bulunan ya da bulunabilecek 

karĢılıkların kullanılması uygundur, hatta gereklidir. Ancak bazı kelimeler de 

vardır ki, bunlar aslen Türkçe olmamakla beraber Türkçe karĢılıkları ya hiç 

olmamıĢ ya da unutulmuĢ kelimelerdir. Ve bu kelimelerin günlük dilde de 

rahatlıkla kullanılıyor ve anlaĢılıyor olduklarını görürüz. Yani bunlar aslen 

Türkçe olmamakla beraber TürkçeleĢtirilmiĢ olanlardır.
106

 YaĢayan dilde 

kullanılan ve TürkçeleĢmiĢ bu kelimeleri atmanın ve yerlerine Türkçe olmakla 

beraber yaĢamayan kelimeler koymanın, yasa dilinin anlaĢılırlığının sağlanması 

açısından hiçbir anlamı yoktur. Bu tarz bir TürkçeleĢtirme yasa dilinin anlaĢılır 

bir dil olmasına değil, aksine anlaĢılmaz bir dil olmasına neden olacaktır.
107

 

Yasa dilinde eskiyen kelimelerin yerlerine yenilerinin bulunması ve 

konulmasında dikkat edilecek bir diğer konu da, bunların ilk defa yasada 

denenecek olmamaları gerektiğidir. Bu konunun yasa dilinin ikili ayrımıyla 

birlikte değerlendirilmesi yerinde olur. Yasa dili iki kısımdan oluĢur. Bunlardan 

ilki yasada kullanılan ve hukuk biliminde özel anlamlar taĢıyan hukuk 

terimleridir. Ġkincisi ise yasadaki terimler haricinde kullanılan sıradan 

kelimelerdir.
108

 Yasada kullanılan sıradan kelimelerin en sade biçimde halk 

dilinden alınmalarında hiçbir sakınca yoktur ve bunların kullanılması faydalı ve 

gereklidir.
109

 Bu tür sıradan kelimelerin herhangi bir özel anlamı olmayacağı 

için bu kelimeler rahatlıkla sadeleĢtirilebilir.
110

  

Yasada kullanılan hukuk terimleri için ise yukarıda değinilenlere ek 

olarak bazı noktaları belirtmek faydalı olabilir. Kullanılan bu terimler zamanla 

                                                             
105  Ġspat yükü anlamında kullanılan beyyine külfeti, soybağı anlamında kullanılan nesep, taĢınmaz 

anlamında kullanılan gayrimenkul, taĢınır anlamında kullanılan menkul kelimeleri yaĢayan 

Türkçe’de karĢılığı bulunan kelimelerdir.  
106  Bunlara miras, vasiyet, mülk, mahkeme, hüküm, meclis kelimeleri örnek verilebilir. 
107  VELĠDEDEOĞLU, Hayat, Hukuk ve Cemiyet, s. 59. 
108  VELĠDEDEOĞLU, a.g.e., s. 55. 
109  ÖNDER Ali Rıza, (KonuĢma Metni) TÜRK DĠL KURUMU, Türk Dili Nasıl ÖzleĢtirilebilir?, Açık 

Oturum Metni, Ankara, 1967,  s. 34. 
110  Son anlamında kullanılan hitam, kesin anlamında kullanılan kati, saklı anlamında kullanılan 

mahfuz kelimeleri, yasalarda kullanılan sıradan kelimelerdendir. 
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özel bir içerik kazanmıĢ ve özel olarak hukuk diline ait kelimelerdir.
111

 Bu 

nedenle, yerlerine baĢka kelimelerin kullanımı kolay olmayacaktır. Yani 

terimlerin anlamlarını ifade etseler bile, bunların yerlerine baĢka kelimeleri 

kolaylıkla kullanamayız. Kullanılacak kelimelerin yasada yer almadan önce 

özellikle hukuk biliminde yerleĢik terimler halini almaları gerekir.
112

 Kısaca, 

eski ve anlaĢılmaz terimler yerine konacak kelimelerin yasada kullanılmadan, 

hukuk öğretisi ve uygulamasında terimlerin yerlerini alarak istikrar kazanmıĢ 

olmaları gerekir. Böylece hukuki ifadelerin rasgele değiĢtirilmesine dair daha 

önce değindiğimiz sakıncalar ortaya çıkmayacaktır. Bu nedenle yasa dilinin 

sadeleĢtirilmesi çalıĢmaları hukuk biliminde yoğun olarak yapılamalı, hukuk 

bilimcileri tarafından yaĢayan hukuk dili sade ve anlaĢılır bir hale getirilmelidir. 

Yasama organı ise birçok sakıncayı beraberinde getiren ilk elden değiĢiklikler 

yapmak yerine, hukuk bilimince sadeleĢtirilen ve anlaĢılır hale getirilen yaĢayan 

hukuk dilini tespit ederek yasa yapımında kullanmalıdır.  

SONUÇ 

Yasa diliyle ilgili olarak karĢılaĢılan temel sorunlar, bir yandan, yasa 

içeriğini doğru bir Ģekilde ifade eden bir dilin kullanılması, diğer yandan, bu 

dilin yöneldiği kitle tarafından anlaĢılabilir olmasının sağlanmasıdır. Yasanın 

kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilmesi için, bu sorunların doğru 

bir Ģekilde çözüme kavuĢturulması gerekir. 

Yasada doğru ifadesini bulamayan yasama iradesi ile hukuk düzeni 

oluĢturulamaz. Ġçeriğin metne uygun ifadelerle dökülemediği durumlarda 

insanlar, hukuku bu metinlerden öğrenmek durumunda olduklarından, söz 

konusu yasayla düzenlenmek isteneni anlamakta zorlanacaklardır. Bu durum 

sadece vatandaĢlar için değil, hukuk bilimcileri ve uygulamacıları için de söz 

konusudur. Bu nedenle yasaların dilinde anlatılmak istenenle ortaya konan 

ifadeler arasındaki paralellik mutlak surette sağlanmaya çalıĢılmalıdır. 

Yasada içeriğin ifadeye yansımasında aranan doğruluğun yanısıra, ortaya 

çıkan ifadelerin yasanın yöneldiği kitle tarafından anlaĢılabilir olması da 

gerekir. Bu anlaĢılabilirlik özellikle geniĢ halk kitleleri için önem arz 

etmektedir. Çünkü, hukuk sadece uyuĢmazlıkların çözümüne yönelmez. Bunun 

ötesinde, uyuĢmazlıkların çözümü için yargı organlarına baĢvuran halkın 

dilinden anlamadığı bir ortamda verilen hükme ve hâkime mutlak anlamda 

                                                             
111  ÖZMEN, a.g.e., s. 36. 
112  UĞURLU Mustafa, “Hukuk Dili’nin TürkçeleĢtirilmesi”, ÇağdaĢ Türk Dili, Cilt 11, Sayı 132, 1999, 

s. 8.  
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güvenmesi de beklenemez. Hukuka ve yargıya güvenin tesisi için, hukuk dilinin 

ve bu dilin oluĢumunda temel belirleyici rol oynayan yasa dilinin anlaĢılabilir 

olması zorunludur. 

Özetle, yasama sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, 

yasada kullanılan dildir. Ülke gündeminde yer alan birçok hukuki sorunun 

kaynağını burada aramak gerekir. Yasama organları yasa yapımında ortaya 

koydukları iradenin arzulanan Ģekilde toplum yaĢamına yansımasını istiyorlarsa, 

yasaların diline dikkat etmelidirler. Yasa, hem içerisinde mülkün temeli olan 

adaleti taĢımalı, hem de bu adalet, doğru ve anlaĢılır bir dil ile ifade edilmelidir. 

Yasama organı, metinlerin hazırlanmasında hukuk ve dil alanlarında uzman 

olan kiĢilerin bilgi birikiminden yararlanmalıdır.  
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ÖZET 

Osmanlı Devleti’nin eğitim sistemi devletin diğer birçok kurumunda 

olduğu gibi Ġslâmî esaslardan etkilenmiĢtir. Devletin klâsik döneminde görülen 

eğitim-öğretim Selçuklular’daki sisteme büyük ölçüde benzerlik 

göstermektedir. Bu dönemde devletin eğitim-öğretim teĢkilâtı temel olarak üç 

kurumdan oluĢmaktadır: Bunlar Sıbyan Mektepleri, Medreseler ve Enderun’dur. 

Sıbyan Mektepleri ve Medreseler devletin sorumluluğundan uzak, tamamen 

vakıflar tarafından idare edilen kurumlar olmuĢlardır. Buna rağmen, 

medreselerin çok sayıda bilim adamı ve hukukçu yetiĢtirilmesindeki etkisi inkâr 

edilemez. Medreseler Fatih Sultan Mehmet ve Kanunî Sultan Süleyman 

dönemlerinde en geliĢkin biçimlerini almıĢlar ve kademeli bir yapıya 

kavuĢturulmuĢlardır. Enderun ise devletin sıkı denetimi altında çalıĢmıĢtır. Bu 

kurum, devletin ihtiyaç duyduğu çok sayıda devlet adamı yetiĢtirilmesinde çok 

büyük katkıda bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler 

Osmanlı Devleti, Eğitim, Sıbyan Mektebi, Medrese, Enderun. 

ABSTRACT 

The educational system of Ottoman Empire was affected from Islamic 

rules as other institutions in the State. Educational-Teaching system , which 

was seen in the classical period of the State, looks like  the educational system 

of Saljuqid State. In this period, the educational system institutions of Ottoman 

Empire were basically composed of three institutions: These were Sıbyan 

Schools, Madrasas and Palace School. Sıbyan Schools and Madrasas, which 

                                            
1  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. Aybars Pamir. 
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were managed by foundations, were completely far away from the responsibility 

of the State. Despite this, the effect of madrasas in training so many scientists 

and jurists cannot be denied. Madrasas have a fully developed shape in Fatih 

Sultan Mehmet’s and Kanuni Sultan Süleyman’s time and they were trans-

formed into gradated form by these sultans. Palace School worked under the 

hard control of the State. Palace School contributed a lot in training so many 

statemen which the State needed. 

Keywords 

Ottoman Empire, Education, Sıbyan School, Madrasa, Palace School. 
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GİRİŞ 

Makalemizin konusu Osmanlı Devleti’nin klâsik dönemindeki eğitim-

öğretim kurumlarıdır. Osmanlı eğitim sistemi üzerinde Ġslâmî anlayıĢın etkileri 

geniĢ biçimde hissedilebilmektedir. Ġslâmiyet’in eğitim ve öğretime büyük 

değer verdiği tartıĢılmaz bir gerçektir. Bu çerçevede, çalıĢmamızın birinci 

bölümünde bu dinin eğitim ve öğretime verdiği önem konu edilmiĢtir. Bununla 

beraber Ġslâm dünyasındaki eğitim-öğretim kurumlarından da kısaca 

bahsedilmiĢtir. Bölümde ayrıca Hz.Muhammed ve ilk dört halife döneminde 

eğitim-öğretimde yaĢanan geliĢmelere değinilmiĢtir. 

Makalemizin takip eden bölümünde ise, Osmanlı Devleti’nin klâsik 

dönemindeki eğitim-öğretim sistemini oluĢturan kurumlar ele alınmıĢtır. Bunlar, 

sırasıyla Sıbyan Mektepleri, Medreseler ve Enderun’dur. Bu kurumlardan 

özellikle Medrese ve Enderun’un devletin ihtiyaç duyduğu bilim ve devlet 

adamı yetiĢtirilmesindeki katkıları büyük olmuĢtur. 

ġüphesiz, konu çok geniĢ ve çeĢitli açılardan incelenmeye muhtaçtır. 

Eğitim-öğretim kurumlarının, devletin en ileri dönemi sayılan klâsik dönemdeki 

durumlarını incelemenin, daha sonraki gerileme ve çöküĢ dönemlerindeki 

geliĢmelere ıĢık tutacağı düĢünülmüĢ ve çalıĢmamız Klâsik Dönem ile sınırlı 

tutulmuĢtur. 

I. İSLÂM’DA EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Ġslâm hem bir din hem de bir hukuk sistemidir. Öte yandan eğitime de 

ayrı bir önem vermektedir. Ġslâm’a göre eğitim zorunludur ve ilim öğrenmek 

bütün Müslümanlara farzdır. Hz.Muhammed’in “Hiçbir Müslüman yoktur ki, 

ilim öğrenmek ona farz olmasın”
2
 ve “BeĢikten mezara kadar ilim arayınız”

3
 

Ģeklindeki hadislerinde bu gerçek dile getirilmiĢtir.  

Hz.Muhammed’in peygamberlik dönemi ile birlikte eğitime büyük önem 

verilmeye baĢlandığı anlaĢılmaktadır. Bu dönemde okuma-yazmanın 

yaygınlaĢtırılması için büyük çaba sarf edilmiĢ ve yeni eğitim öğretim 

kurumları açılmıĢtır. Hz.Muhammed’in peygamberlik döneminde, eğitim ve 

öğretimi yaymanın baĢlıca araçları olan okuma yazmayı öğretmenin 

                                            
2  ĠMAM GAZÂLĠ: Kimyâ-yı Saâdet, Ġstanbul, 1981, s.95. 
3  BOUAMRANE, Chikh: Ġslâm Tarihinde Eğitim-Öğretim Kurumları, Çev: Nesimi Yazıcı, Ankara 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. XXX, Ankara, s.279. 



Yasemin MüĢire METĠN 238 

karĢılığında savaĢta esir düĢen kiĢilerin özgür kılınacağına dair uygulamadan da 

bahsedilir. Nitekim Bedr SavaĢı’nda esir düĢen KureyĢliler’den fidye (tazminat) 

veremeyecek durumda olanlar, Ġslâm cemaatinden onar çocuğa yazı öğretmek 

karĢılığında serbest bırakılmıĢlardır.
4
 Elbette okuma yazma öğretme iĢi salt 

fidye yerine geçen bir bedel olarak görülmemiĢ, aynı zamanda önemli bir 

toplumsal hizmet sayılmıĢtır.  

Ġslâm’ın eğitime bu denli önem vermesinin ve ilim öğrenmeyi 

Müslümanlara farz kılmasının nedeni, bu dinin cehaleti tehlikeli görmesinde 

aranabilir. Ġslâmi anlayıĢa göre, cahil bir insanın hiçbir zaman tehlikeden uzak 

olamayacağı düĢünülmüĢtür.  

Büyük ün yapmıĢ Ġslâm âlimlerinden Ġmam Gazâli’ye göre ilim 

öğrenmek insanoğlunun yapacağı en iyi iĢtir; ilim dünyada asayiĢ ve huzurun 

kaynağı, Ahirette ise saadet vesilesidir.
5
 

Ġslâm dininin kutsal kitabı olan Kur’an’da öğrenme ve öğretmeden, 

bilimden ve bilginden, insan yetiĢtirmeden ve okumadan söz eden ayetlerin 

sayıca çok olduğu görülmektedir. Bu ayetlerden örneğin Alâk Suresi’nin 1–5. 

ayetleri arasında yer alan Ģu hüküm çok tanınmıĢtır: 

1) Yaratan Rabbinin adıyla oku! 

2) O insanı bir kan pıhtısından yarattı. 

3–5) Oku! Ġnsana bilmediklerini belleten, (kalemle) yazmayı öğreten 

Rabbin en büyük kerem sahibidir.  

Öte yandan Zümer Suresi’nin 9.Ayetinde ifadesini bulan “…De ki, hiç 

bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak tam akıllı insanlar düĢünür ve ibret 

alırlar” ve Fatır Suresi’nin 28.Ayetinde yer alan “…Allah’tan korkan, onun 

kullarından olan bilginlerdir. Allah muhakkak yüce kudrettedir, yargılayıcıdır” 

hükümleri Kur’an’ın eğitim ve öğretime ne kadar önem veren bir kitap 

olduğunu kanıtlamaktadır.  

Ġslâm’da ilk eğitimci, Allah’tan aldığı vahiyleri insanlara öğretmekle 

görevli kılınan Hz.Muhammed olmuĢtur. Nitekim Hz.Peygamber bir hadisinde 

toplumdaki görevini açıkça “muallimlik” olarak belirlemiĢtir.
6
 

                                            
4  AYASBEYOĞLU, Nevzat: Ġslâmiyet’in Eğitimimize Getirdiği Değerler ve Kur’an-ı Kerim’in Eğitim ile 

ilgili Ayetlerinin Tahlili, Ġstanbul,1991, s.26. 
5  Bu konuda geniĢ bilgi için bkz. Ġmam Gazâli, a.g.e., s.96-97. 
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Hz.Muhammed dönemindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin karakteristik 

özelliği, inen Kur’an ayetlerinin ezberlenmesi, yazılması, saklanması, onlar 

gereğince amel edilmesi ve tevhid (Allah’ın birliği) esasının zihinlere ve 

kalplere yerleĢtirilmesi olmuĢtur.
7
 Yine, Hz.Muhammed devrinde konumuzla 

ilgili olarak yaĢanan geliĢmelerden bir tanesi de Medine’de ilk Ġslâm 

Üniversitesi olarak bilinen Suffe’nin açılmasıdır.
8
 

Ġslâm tarihinde mevcut olan diğer eğitim öğretim kurumları camiler, 

küttablar, mescidler ile daha sonraki yıllarda açılan araĢtırma enstitüleri ve 

medreselerdir. Camilerin ibadethane olmalarının yanı sıra bir eğitim ve öğretim 

kurumu olarak da görülmesinin nedeni, cemaate orada dinî bilgilerle birlikte 

“Edebiyat”, “Tarih”, “Mantık”, “Matematik” gibi bilimlerin de öğretilmesidir.
9
 

Hz.Muhammed zamanında eğitim öğretime verilen önem ilk dört halife 

(Hulefa-yi RâĢidin) döneminde de artarak devam etmiĢ ve sistem giderek olgun 

bir hal almıĢtır. Bu dönemde Ġslâm’ın yayılmasının yanı sıra, eğitim ve 

öğretimin yaygınlaĢtırılması için de çaba harcanmıĢtır. Yine bu dönemde devlet 

bütçesinden müftülere, öğretmen ve öğrencilere çeĢitli ödenekler ayrılmıĢtır.
10

 

Ġslâmiyet öncesinde Arabistan’da yaĢanan Cahiliye Devri’nin
11

 tam 

aksine, Ġslâm’ın ortaya çıkması ile birlikte yaĢanmaya baĢlanan olağanüstü 

geliĢme ve yenilikler, yeni ve farklı bir anlayıĢın ortaya çıktığını ve eğitim 

öğretim zihniyetinin de önemli değiĢikliklere uğradığını bizlere göstermektedir.  

II. OSMANLI DEVLETİ’NDE EĞİTİM ve ÖĞRETİMİN YERİ 

YaklaĢık yedi asır yaĢamıĢ bir Türk-Ġslâm devleti olan ve dünya tarihini 

birçok kez doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiĢ bulunan Osmanlı Devleti, 

bünyesinde köklü Türk gelenekleri ve Ġslâm mirasını barındırmıĢtır. Özellikle 

Ġslâmî anlayıĢın Osmanlı Devleti’nin idaresi, toplum ve kültür hayatı üzerindeki 

etkisi çok fazladır. Doğal olarak bu anlayıĢ biçiminin Osmanlı eğitim öğretim 

sistemi üzerindeki etkileri de büyük olmuĢtur.  

                                                                                                                                                     
6  PARLADIR, Selâhaddin: Hz.Peygamber Devrindeki Eğitim AnlayıĢı ve ĠĢleyiĢi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. I, Ġzmir, 1983, s.259. 
7  ALGÜL, Hüseyin: Ġslâm Tarihi, C.II, Ġstanbul, 1991, s.180. 
8  OKUMUġ, Fatih: Hz.Muhammed’in YaĢam Öyküsü, Ġstanbul 2005, s.185. 
9  BOUAURANE, a.g.m., s.281. 
10  AYASBEYOĞLU, a.g.e., s.27. 
11  Ġslâmiyet öncesi Arabistan’da yaĢanan Cahiliye Dönemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. ÇAĞATAY, 

NeĢet: “Ġslâm’dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara, 1957. 
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Osmanlı Beyliği’nin kurulmasından itibaren, kısa bir süre zarfında 

beyliğin sınırları içinde eğitim öğretim kurumlarının açılmaya baĢlandığı 

bilinmektedir.
12

 

Osmanlılar’da eğitim öğretim Anadolu Selçukluları’ndaki sistemin bir 

devamı sayılabilirdi.
13

 Bununla birlikte, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a 

gelinceye kadar tam bir eğitim sistemi kurulabilmiĢ değildi. Bu devlette eğitim 

kurumları XIX. Yüzyıl baĢlarına kadar geliĢmesi vakıflara bırakılan ve devletin 

pek fazla önem vermediği kurumlar olmuĢlardır.
14

 

Osmanlı Devleti’nin klâsik dönemi olarak kabul edilen ilk on padiĢahın 

hükümranlık döneminde eğitim kurumları üç baĢlık altında incelenebilir: 

“Sıbyan Mektepleri”, “Medreseler” ve “Enderun”. Sıbyan Mektepleri 

Osmanlı’daki Müslüman toplumun genel eğitimi ile ilgilenen ve ilkokul 

seviyesinde eğitim öğretim veren kurumlardı. Medreseler diğer Ġslâm ve Türk-

Ġslâm devletlerinde olduğu gibi medeniyet tarihinde sistematik Ģekil ve metotla 

eğitim öğretim yapan ilk kuruluĢlar olarak görev yapmıĢlar ve en önemli bilim 

merkezleri sayılmıĢlardır.
15

 Enderun ise Osmanlı Devleti’ne özgü ve oldukça 

ilginç bir kurum olarak devletin ihtiyaç duyduğu devlet adamlarını, idarî ve 

askerî personeli yetiĢtiren bir kurumdu.  

Sayılan bu üç temel eğitim kurumu uzun yıllar Osmanlı Devleti’nin 

ihtiyaçlarını karĢılamıĢ, onun  XVII.yüzyıla kadar dünyanın en güçlü 

devletlerinden biri olmasında da bir dereceye kadar etkili olmuĢtur. Fakat 

Kanunî Sultan Süleyman döneminin bitmesiyle birlikte devlet zayıflamaya 

baĢlamıĢ, devletin birçok kurumunda olduğu gibi eğitim kurumlarında da 

yozlaĢmalar ortaya çıkmıĢtır.  

A. Sıbyan Mektepleri 

Osmanlı Devleti’nde ailede alınmaya baĢlanan eğitim bir yana 

bırakılacak olursa, asıl eğitim öğretime ilk olarak sıbyan mekteplerinde 

baĢlanırdı. Bunlar Osmanlı eğitim teĢkilâtının ilk sırasındaki okullardı. 

“Mahalle Mektebi”, “TaĢ Mektep” veya “Muallimhane” olarak da adlandırılan 

sıbyan mektepleri tıpkı medreseler gibi vakfa bağlı kuruluĢlardı. Bunlar, 

                                            
12  UNAN, Fahri: Osmanlı Medreselerinde Ġlmî Verimi ve Ġlim AnlayıĢını Etkileyen Amiller,Türkiye 

Günlüğü, S.58, Kasım – Aralık 1999, s.95. 
13  ATAY, Hüseyin: Osmanlılar’da Yüksek Din Eğitimi, Ġstanbul, 1983, s.9. 
14  ÜÇOK, CoĢkun/MUMCU, Ahmet/ BOZKURT, Gülnihâl: Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 2006, s.286. 
15  PARMAKSIZOĞLU, Ġsmet: Medrese, Türk Ansiklopedisi, C.XXIII, Ankara, 1976, s.370. 
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kuruluĢları bakımından ya bir külliye içinde yer alır ya da ayrı olarak mahalle 

ve köylerde bulunurdu.
16

 

Kız ve erkek çocuklar sıbyan mekteplerine genellikle 4-5 yaĢlarından 

itibaren “Amin Alayı” adı verilen bir törenle baĢlarlardı.
17

 Kız çocukları bu 

okullarda aldıkları eğitimin ötesinde bir eğitim görmezlerdi.
18

 Okulu bitirip 

okuma yazma öğrenen erkek öğrenciler ise, eğer isterlerse öğrenimlerine devam 

etmek için medreselere gidebilirlerdi.
19

 

Sıbyan mekteplerinin asıl amacı çocuklara Kur’an okumasını öğretmekti; 

fakat tek öğretilen bu değildi. Öğrencilere ayrıca “Türkçe”, “Hat (Yazı)” ve 

“Temel Din Bilgisi” de verilmeye çalıĢılırdı.
20

 Bu mekteplerde verilen eğitim 

açık bir ezberciliğe dayanıyordu.
21

 

Sıbyan mekteplerinde, mektebin bulunduğu çevrenin imamı ya da 

imamın görevlendirdiği baĢka bir kiĢi ders vermekte ve ders verenlerin giderleri 

halkın kendi arasında topladığı paralarla karĢılanmaktaydı.
22

 

Sıbyan mekteplerinin öğrenim süresi kesin olarak belli değildi. Okulu 

bitirmiĢ sayılmak için Kur’an’ı hatmetmek gerekiyordu.
23

 Ayrıca, bu 

mekteplerin devlet veya baĢka bir kurum tarafından düzenlenmiĢ bir 

yönetmeliği veya düzenli bir öğretim programı yoktu.
24

 

Sıbyan mektepleri hakkında söylenebilecek bir baĢka özellik ise, bu 

okulların fiziksel koĢullar açısından eğitim öğretime pek elveriĢli 

olmamalarıydı. Bu okullar tek katlı ve tek odalı taĢ binalardı. Bunun yanı sıra, 

araç ve gereç bakımından (sıra, yazı tahtası, harita, küre gibi) oldukça yetersiz 

durumdaydılar.
25

 

                                            
16  KODAMAN, Bayram: Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Ankara, 1981, s.57. 
17  KODAMAN; a.g.e. , s.57. 
18  TEKELĠ, Ġlhan/ĠLKĠN, Selim: Osmanlı Ġmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin 

OluĢumu ve DönüĢümü, Ankara, 1993, s.7. 
19  ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT; a.g.e., s.286. 
20  KODAMAN, a.g.e., s.57. 
21  AKYÜZ, Yahya: Türk Eğitim Tarihinde Öğretimde Ezbercilik ve Kaynakları, XI.Türk Tarih 

Kongresi, Ankara, 1994, s.2257-2258. 
22  ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT, a.g.e., s.286. 
23  DOĞAN, Recai: Osmanlı Eğitim Kurumları ve Eğitimde Ġlk YenileĢme Hareketlerinin BatılılaĢma 

Açısından Tahlili, Ankara Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi, C.XXXVII, Ankara, 1997, s.414-
415. 

24  UNAT, Faik ReĢit: Türkiye Eğitim Sisteminin GeliĢmesine Tarihî Bir BakıĢ; Ankara, 1964, s.7. 
25  KODAMAN, a.g.e., s.58. 
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Bu okullar Osmanlı Devleti’nin klâsik döneminde zamanın ihtiyaçlarını 

giderebilmiĢ, ancak vakıfların ilerleyen zamanlarda çeĢitli sebeplerle bozulması 

sıbyan mekteplerini de olumsuz yönde etkilemiĢ ve bu okulların geliĢmesi 

önünde bir engel oluĢturmuĢtur.  

B. Medreseler 

Osmanlı Devleti’nde eğitim öğretim denince akla ilk gelen kurum 

Ģüphesiz medresedir. Medreselerin Osmanlı Devleti’nin hukuk düzenine, eğitim 

öğretim teĢkilâtına ve halkın dinî yaĢantısına doğrudan etkisi olmuĢtur. Çünkü 

medreseler devletin ihtiyaç duyduğu yargı mensuplarını, öğretmenleri 

(müderrisleri) ve din adamlarını yetiĢtiren kurumlardı. Osmanlı Devleti’nin 

özellikle klâsik döneminde, medreselerin sayısız bilim adamı yetiĢtirdiği de 

bilinmektedir.  

Medreselerin geçmiĢi Osmanlı Devleti’nden çok daha eskilere 

dayanmaktadır. Gerçek anlamda ilk medreselerin kurucusu ünlü Selçuklu Veziri 

Nizamülmülk’tür.
26

 Fakat, Nizamülmülk’ten önce de Ġslâm dünyasında 

medreseye bir ölçüde benzetilebilecek bazı eğitim kurumlarının ve araĢtırma 

enstitülerinin açıldığı bilinmektedir. Bu enstitüler içinde en eskisi Abbasi 

halifesi Me’mun tarafından Bağdat’ta kurulan Beytü’l-Hikme’dir.
27

 Bu kuruma 

benzer bir baĢka araĢtırma enstitüsü de Kahire’de Fatimîler tarafından kurulan 

Daru’l-Hikme’dir.
28

 Ayrıca, yine Selçuklular’dan önce Gazneliler ve 

Karahanlıların da medreseye benzer bazı kurumları açtıkları söylenebilir.
29

 

Ġslâm dünyasında her ne kadar çok sayıda araĢtırma enstitüsü ve 

kütüphane açılmıĢ olsa da, zamanla eğitim ve öğretimi daha sistematik hale 

getirecek medrese tarzı kurumlara ihtiyaç duyulmuĢtur. Medreselerin 

kurulmasında etkili olan baĢka sebeplerden de söz edilebilir. Nitekim ilk 

medreselerin öğretim birliğini sağlama ve manevî birlik yaratma amacı 

bunlardan birisidir.
30

 Ayrıca, Fatımîlerin yaptığı ġiîlik propagandasına karĢı 

Sünnîliğin savunulması amacı da belirtilmelidir.
31

 Bir baĢka neden ise, hem 

                                            
26  YURDAYDIN, Hüseyin G. ; Ġslâm Tarihi, Ankara, 1871, s.74.   
27  ATAY, a.g.e., s.30. 
28  BOUAMRAN,  a.g.m., s.284. 
29  GÜL, Ahmet: Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Eğitim ve Bunlar Arasında Dâru’l-Hadislerin Yeri, 

Ankara, 1997, s.3-4. 
30  ATAY, a.g.e., s.30-31. 
31  YURDAYDIN, a.g.e., s.63. 
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ibadet hem de eğitim-öğretim için kullanılan camilerin fizikî Ģartlarının eğitim-

öğretim için zamanla elveriĢsiz hale gelmesidir.
32

 

Bu sayılan nedenlerle kurulmaya baĢlanan medreselerin ilkinin 

Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta açıldığı görülmektedir. Açılan bu 

medresenin bünyesinde geniĢ konferans ve çalıĢma salonlarının yanı sıra, 

kütüphane ve öğrenci odaları da bulunmaktaydı. Bu medresede öğretilen dersler 

arasında “Kur’an ve Hadis”, “Arap Dili Filolojisi”, “Edebiyat”, “Coğrafya”, 

“Arkeoloji”, “Etnografya”, “Astronomi”, “Kimya” ve “Musikî” dersleri yer 

almaktaydı.
33

 Nizamülmülk tarafından zamanla baĢka Ģehirlerde de kurulan 

medreseler,
34

 kendilerinden sonra açılacak diğer medreselere örnek 

oluĢturmuĢlardır.  

Osmanlı Devleti’nde ise, özellikle devletin klâsik döneminde eğitim 

öğretimin en önemli dayanağı olarak medreseler görülmüĢtür. Osmanlı 

medreseleri özellikle naiplikten mollalığa kadar hukukçu yetiĢtirilmesi 

noktasında da temel görevi ifa etmiĢlerdir. Gerçekten de, yargıçların atanma 

koĢulları hukuk öğrenimi basamaklarıyla yakından ilgilidir. Yargıçların atanma 

hiyerarĢisi kısaca Ģöyledir: En alt kademede belli bir öğretim düzeyinden ileri 

gitmemiĢ “Naipler” bulunur ve bunlar kadı vekili olarak görev yaparlar. 

Naiplerin üzerinde yargı sisteminin temel taĢlarını oluĢturan “Kadılar” yer alır. 

Kadılardan sonra bilgi seviyesi daha yüksek olan ve kadıları denetleyen 

“MüfettiĢler (Mehayıf MüfettiĢleri)” gelir. MüfettiĢlerin üstünde “Menasib-i 

Devriye Kadıları” vardır. Bunlar devletin önemli ve belirli kentlerinde yargıçlık 

yaparlar. Bu hiyerarĢinin en üstünde ise “Mollalar” bulunur.
35

 

Osmanlı medreseleri arasında ilk kurulanı Orhan Gazi tarafından Ġznik’te 

açılan “Ġznik Orhaniyesi”dir. Bu medresenin ilk müderrisi ise Kayserili 

ġerafeddin Dâvûd’tur.
36

 Orhan Gazi Bursa’yı fethettikten ve burasını beyliğin 

merkezi yaptıktan sonra, Ģehirde kiliseden çevirdiği ve bu nedenle “Manastır 

Medresesi” olarak adlandırılan bir medrese daha açmıĢtır. Ġznik ve Bursa’daki 

                                            
32  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ATAY, a.g.e., s.31. 
33  MAZAHERĠ, Aly: Müslüman Ortaçağ’da Eğitim ve Öğretim, Çev.: Bahriye Üçok, Ankara 

Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi, S.XII, Ankara, 1964, s.122. 
34  Bu medreselere “Nizamiye Medreseleri” adı verilmiĢtir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ATAY, 

a.g.e., s.32. 
35  Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT, a.g.e., s.242-243- YURDAYDIN, 

a.g.e., s.99-100.  
36  GÜL,  a.g.e., s.34. 
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bu medreseleri zamanla diğer Osmanlı hükümdarlarının ve vezirlerinin açtığı 

medreseler izlemiĢtir. Örneğin  II.Murat zamanında açılan Edirne’deki “Üç 

ġerefeli Medrese” bunlardan biridir.
37

 Fatih Sultan Mehmet döneminden önceki 

devirlerde medrese eğitiminin Selçuklular’daki sisteme çok benzediği 

görülmektedir. Fatih Sultan Mehmet ve Kanunî Sultan Süleyman dönemlerinde 

ise medrese sistemi en geliĢkin haline ulaĢmıĢtır. 
38

 

Fatih Sultan Mehmet dönemi medrese teĢkilâtı açısından bir dönüm 

noktasıdır. Bu padiĢah döneminde teĢkilâtın Ģekillenmesi hemen hemen 

tamamlanmıĢ sayılır. Bu dönemde Ġstanbul’da kurulan “Sahn Medreseleri” 

sayesinde gerçek anlamda Ġslâmî yüksek öğrenim baĢlamıĢ,
39

 Sahn Medreseleri 

Kanunî Sultan Süleyman döneminde kurulan  “Süleymaniye Medreseleri”ne 

kadar medreseler arasında en üst seviyede sayılmıĢtır. Osmanlı Devleti’nin 

medrese sisteminde Fatih Sultan Mehmet ile birlikte kademeli bir sistem 

oluĢmuĢ ve bu yapı Sahn Medreseleri ile belirginleĢmiĢtir.  

Medreseler arasında kademelendirme Ģu Ģekilde olmuĢtur: En alt 

kademede müderrislerine günde 20 akçe verilen “HaĢiye-i Tecrid Medreseleri” 

yer almaktaydı. Burada baĢarılı olan öğrenciler ikinci kademede yer alan 

“Miftah Medreseleri”ne devam ederlerdi. Bu medreseleri “Kırklı Medrese” 

takip etmekteydi. Kırklı Medreseler’den bir kademe yüksek olan medreselere 

ise “Hariç Medreseleri” denir,
40

 bu medrese kendi içinde “Ġptida-i Hariç” ve 

“Hareket-i Hariç” olmak üzere ikiye ayrılırdı. Hariç Medresesi’ni bitiren bir 

öğrenci “Dahil Medresesi”ndeki dersleri görmeye hak kazanırdı. Dahil 

Medresesi de “Ġptida-i Dahil” ve “Hareket-i Dahil” olmak üzere iki bölümdü. 

Dahil Medresesi’ni bitirenler öğrenimlerine devam etmek istemezler ise, yargı 

örgütünün en alt kademesinde görevlendirilerek “naip” olurlardı.
41

 

Dahil Medreseleri’nden sonra öğrenimlerine devam etmek isteyenler ise, 

Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu Sahn Medreseleri’ne gitmek durumundaydılar. 

Bu medreseler bir üniversite kampusu niteliğindeki ilk Osmanlı medreseleri 

sayılmıĢlardır.
42

 Sahn Medreseleri de kendi içinde “Musile-i Sahn” ve “Sahn-ı 

                                            
37  UZUNÇARġILI, Ġsmail H.; Osmanlı Devleti’nin Ġlmiye TeĢkilâtı, Ankara, 1988, s.2,3. 
38  ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT, a.g.e., 243. 
39  ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT, a.g.e., s.243. 
40  UZUNÇARġILI, a.g.e., s.11-12. 
41  ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT, a.g.e., s.243. 
42  ĠHSANOĞLU, Ekmeleddin: Osmanlı’da Bilim Faaliyetleri; Türk Yurdu, C.IXX-XX, S.148-149, Aralık 

1999, Ocak 2000, s.27. 
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Semân” olarak kademelenmiĢti. Musile-i Sahn Sahn-ı Semân’a öğrenci 

hazırlayan medreseydi. Bu medreseye “Tetimme Medresesi” adı da verilmiĢti.
43

 

Sahn-ı Semân Medresesi ise “Edebiyat”, “Hukuk” ve “Ġlâhiyat” bölümlerini 

kapsıyordu. Sahn Semân’ı bitiren bir kimse “mülâzım” adını alırdı.
44

 

Mülâzımlar isterlerse kaza kadılığı yapabilirlerdi. Kaza kadıları arasında, bilgi 

olarak üst seviyede bulunanlar, yakınmaların sık olduğu bölgelere gönderilirler 

ve kadıları denetlerlerdi. Bunlara “Mehayıf MüfettiĢleri” denilmekteydi.
45

 

Sahn Medreseleri’nden sonra, yine Fatih Sultan Mehmet tarafından 

kurulan ve müderrislerine günde altmıĢar akçe verildiği için “AltmıĢlı 

Medresesi” olarak adlandırılan medreseye devam etmek gerekmekteydi. 

AltmıĢlı Medresesi de “Ġptida-i AltmıĢlı” ve “Hareket-i AltmıĢlı” olarak iki 

basamağa ayrılmıĢtı. AltmıĢlı’dan baĢlayarak medrese sisteminden mezun olan 

her öğrenci, isterse “ruus” sınavından geçip “müderris” olabilirdi. Müderrisler 

en alt kademedeki medreselerden baĢlayarak hocalık görevini yürütürler ve 

giderek yükselirlerdi. Ancak en fazla, ruus sınavını verdikleri yerin hocalığına 

kadar yükselebilmeleri mümkündü. ĠĢte, Hareket-i AltmıĢlı müderrisliğine 

kadar yükselenler, eğer isterlerse müderrisliği bırakıp Menasib-i Devriye 

Yargıcı olabilirlerdi.
46

 

Osmanlı Devleti’nin klâsik dönemi medrese sisteminde AltmıĢlı 

Medreseleri’nden sonra ise, Kanunî Sultan Süleyman’ın açtığı Süleymaniye 

Medreseleri gelmekteydi. Süleymaniye Medreseleri kendi içinde üç kısma 

ayrılmaktaydı: Bunlar “Musile-i Süleymaniye”, “Havamis-i Süleymaniye” ve 

“Nefs-i Süleymaniye” bölümleriydi. Süleymaniye Medreseleri’nde hocalığa 

yükselmiĢ olanlar, eğer isterlerse hocalık görevlerini bırakarak mollalığa 

geçebilirlerdi.
47

 Süleymaniye Medreseleri ile Osmanlı Devleti’nin klâsik 

dönemindeki medrese sistemi en olgun haline ulaĢmıĢtır. Bu medreselerde, 

Fatih medreselerinden farklı olarak aklî bilimlerin öğretimine daha çok önem 

verildiği görülmektedir.
48

 

                                            
43  UZUNÇARġILI, a.g.e., s.12. 
44  YURDAYDIN, a.g.e., s.99. 
45  UZUNÇARġILI,  a.g.e., s.128-129-ÜÇOK-MUMCU-BOZKURT; a.g.e., s.242. 
46  ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT, a.g.e., s.244. 
47  ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT,  a.g.e., s.244. 
48  Süleymaniye medreseleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. UZUNÇARġILI, a.g.e., s.33-38- ATAY, 

a.g.e., s.89-99- ATUF, Nafi: Türkiye Maarif Tarihi, Ankara, 1930, s.18-20. 
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Süleymaniye Medreseleri kademelerinden sonra ise, medrese teĢkilatının 

en üstünde yer alan “Daru’l Hadis” bölümü bulunmaktaydı.
49

 

Osmanlı Devleti’nin, çağının en güçlü devleti olmasında bu medrese 

sisteminin rolünün büyük olduğu söylenebilir. Medreseler devletin ihtiyaç 

duyduğu çok sayıda bilim adamını yetiĢtirmiĢlerdir. 

C. Enderun Mektebi 

Osmanlı Devleti’nin temel eğitim kurumları olan sıbyan mektepleri ve 

medreselerde eğitim vakıfların kontrolündeyken, devletin idarî ve askerî 

personelinin yetiĢtiği Enderun Mektebi ise resmî bir kurumdu. Bu kurumda 

verilen eğitim devlet eliyle yürütülüyordu. 

Enderun Mektebi devĢirme yöntemi ile sağlanan Hristiyan çocuk ve 

gençlerin arasından titizlikle seçilenlerin eğitildiği ve bir anlamda 

TürkleĢtirildiği ve MüslümanlaĢtırıldığı bir kurumdu.
50

 Geçekten de, bu 

kurumda eğitim alacaklar eğitimlerinin baĢından sonuna kadar Türk ve Ġslâm 

geleneklerine göre yetiĢtiriliyorlardı. Osmanlı bürokrasisinin büyük kısmına 

eleman sağlayan Enderun Mektebi’nin amacı, sınırları gittikçe geniĢleyen 

devletin ihtiyaç duyduğu yetenekli ve güvenilir bir idarî-askerî kadronun 

yetiĢtirilmesinin sağlanmasıydı.
51

 Böylelikle Osmanlı Devleti, sınırlarına kattığı 

topraklarda yaĢayan insanların merkezî otoriteye karĢı direnmelerini önlemeyi 

ve onları kendi hizmeti için kullanmayı amaçlıyordu.
52

 

Enderun Mektebi II.Murat zamanında kurulmuĢ ve Fatih Sultan Mehmet 

zamanında büyük bir geliĢim göstermiĢtir. Kurumun geliĢimi II.Beyazıt, Yavuz 

Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman dönemlerinde de devam etmiĢtir.
53

 

Enderun Mektebi’ne kabul edilen devĢirmeler burada hem eğitim öğretim 

görüyorlar, hem de çeĢitli hizmetleri yerine getiriyorlardı.
54

 ġu durumda, 

Enderun öğrencilerinin salt teorik bilgi almadıkları, ayrıca meslekî bilgi ve 

görgülerini de geliĢtirdikleri ve aldıkları eğitimi pratiğe dökebildikleri sonucuna 

ulaĢılabilir. 

                                            
49  Daru’l Hadis’ler ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. GÜL, a.g.e., s.137-199. 
50  AKKUTAY, Ülker: Enderun Mektebi, Ankara,1984, s.124. 
51  TEKELĠ/ĠLKĠN, a.g.e., s.19. 
52  MĠLLER, Bematte: The Palace School of Muhammed Cougneror, Cambridge, 1941, s.78-79. 
53  AKKUTAY, a.g.e., s.27. 
54  TEKELĠ/ĠLKĠN, a.g.e., s.19. 
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Enderun Mektebi’nin en takdire Ģayan özelliklerinden birisi de, bu 

kurumda eğitimin baĢından sonuna kadar tüm öğrencilerin yetenek, ilgi ve 

bireysel farklılıklarına önem verilmiĢ olmasıdır. Gerçekten de, bu okulda 

öğrenciler becerilerine göre ilgili öğrenim alanlarına yerleĢtirilebilmiĢ ve yine 

becerilerine göre terfi ettirilmiĢlerdir.
55

 Bu sayede devletin değiĢik kurumlarda 

ihtiyaç duyduğu elemanların seçilmesinde tam bir isabet kaydedildiği 

söylenebilir.  

Enderun Mektebi’nde okutulan dersler medreselerde okutulan dersleri 

içermekle beraber, onlardan çok daha çeĢitli ve kapsamlıydı. Bu geniĢ ders 

programı içinde “Türkçe”, “Arapça”, “Farsça”, “Kur’an ve Din”, “Tarih”, 

“Coğrafya”, “Haritacılık”, “Siyaset”, “SavaĢ Sanatı”, “Resim”, “Hat”, 

“Mantık”, “Musikî”, “Oymacılık”, “Mimarlık” ve “Astronomi” gibi derslerin 

bulunduğu bilinmektedir. Öğrencilere Enderun’da ata binme, cirit atma, kılıç 

kullanma gibi çeĢitli sporlar da öğretilmekteydi.
56

 Bu arada, okulun asıl hedefi 

Hıristiyan gençleri TürkleĢtirmek ve MüslümanlaĢtırmak olduğu için, 

Türkçe’ye ve din derslerine ayrı bir önem verildiğini söylemek doğru 

olacaktır.
57

 

Enderun Mektebi’nde eğitim-öğretim yaklaĢık 14 yıl sürmekteydi. Bu 

sürenin ilk 7-8 yılı hazırlık saraylarında geçen zorunlu eğitimdi.
58

 DevĢirilen 

gençler öncelikle hazırlık saraylarına gönderilir ve burada belli bir seviyeye 

gelmeleri sağlanırdı. Bu saraylar “Edirne Sarayı”, “Galata Sarayı”, “Ġbrahim 

PaĢa Sarayı” ve “Ġskender Çelebi Sarayı” idi.
59

 Hazırlık saraylarındaki baĢarıları 

ile dikkati çekenler Enderun-i Hümayun’a gönderilirler ve eğitimlerine orada 

devam ederlerdi. Geriye kalanlar ise, bu ilk 7-8 yıllık hazırlık eğitimini 

müteakip, çeĢitli askerî birlikler içerisine dağıtılırdı. Bu gençler asker 

ocaklarının okumuĢ-yazmıĢ kesimini oluĢturmaktaydılar.
60

 

Hazırlık Saraylarındaki eğitimi baĢarıyla tamamlayarak geçilen Enderun-i 

Hümayun 6 odadan oluĢuyordu. Bunlar sırasıyla “Büyük ve Küçük Oda”, 

                                            
55  AKKUTAY, a.g.e., s.136. 
56  BAYKAL, Ġsmail H.; Enderun Mektebi Tarihi, Ġstanbul, 1953, s.49, 78- TEKELĠ/ĠLKĠN, a.g.e., 

s.19-20. 
57  AKKUTAY, a.g.e., s.124. 
58  DOĞAN, a.g.m., s.416. 
59  Hazırlık Sarayları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. AKKUTAY, a.g.e., s.70-86. 
60  AKKUTAY, a.g.e., s.154-155. 
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“Doğancı KoğuĢu”, “Seferli KoğuĢu”, “Kiler KoğuĢu”, “Hazine Odası” ve en 

yüksek kademedeki “Has Oda” idi.
61

 

Enderun Mektebi son derece disiplinli, öğrencilerle birlikte hoca ve 

kurum idarecilerinin de sıkı bir biçimde denetlendiği, medreselerden daha 

ayrıcalıklı bir kurumdu. Bu okul kurulana kadar, onun gibi sistematik iĢleyen ve 

zamanına göre olukça ileri bir eğitim anlayıĢına sahip baĢka bir kurum 

olmamıĢtır, denilebilir. 

Enderun Mektebi sayesinde Osmanlı Devleti çok önemli ve yetenekli 

yöneticilere, üst düzey memurlara ve askerî kadroya sahip olmuĢtur. Osmanlı 

Devleti’nin özellikle klâsik döneminde mükemmel bir kurumsal yapıya sahip 

olmasında bu kurumun öneminin çok büyük olduğu söylenebilir. 

SONUÇ 

Eğitim Ġslâmiyet’in son derece önem verdiği bir konu olmuĢtur. Türkler 

de Ġslâmiyet’i kabul ettikten sonra bu konuya ciddî biçimde eğilmiĢler ve çeĢitli 

eğitim kurumlarını oluĢturmuĢlardır. Osmanlı eğitim sisteminde bu kurumlar en 

geliĢmiĢ seviyelerine ulaĢmıĢtır. Bu devletin kurmuĢ olduğu üç temel eğitim 

kurumu devletin baĢından neredeyse sonuna kadar sistemdeki yerini almıĢtır. 

Bunlardan Sıbyan Mektepleri ve Medreselerin idaresi tamamen vakıflara 

bırakılmıĢ, devlet bu kurumların hiçbir yönüyle ilgilenmemiĢtir. Bu durumun, 

zaman içinde eğitim sistemini zayıflattığı ve devleti gerileten diğer etmenlerle 

birlikte, eğitim kurumlarının  XVI. yüzyıldan itibaren giderek çağın gerisinde 

kalmasına sebep olduğu açıktır. Eğitim kurumlarından Enderun ise, kurulduğu 

tarihten itibaren tamamen devletin kontrolünde bir kurum olmuĢ, bu okulda 

devletin ihtiyaç duyduğu çok sayıda önemli devlet adamı yetiĢtirilmiĢtir.  

Sistem içinde yer alan medreselerin, özellikle ilmiye sınıfı için eleman 

yetiĢtirilmesindeki katkıları çok büyüktür. Fatih Sultan Mehmet ve Kanunî 

Sultan Süleyman dönemlerinde en geliĢkin biçimini alan medreseler çeĢitli 

basamaklardan oluĢan bir yapıya kavuĢturulmuĢlardır. Konumuz açısından 

medreselerin en önemli yönü bu basamakların hukukçu yetiĢtirilmesindeki 

önemidir. Naiplikten mollalığa kadar tüm yargıçların eğitimi bu medrese 

                                            
61  Enderun-i Hümayun’da yer alan odalarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. BAYKAL; a.g.e., s.48 vd.  
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basamaklarıyla iliĢkilendirilmiĢ ve devletin klâsik döneminde bu medreselerden 

çok sayıda hukukçu yetiĢmiĢtir.  

Ancak kadı yardımcıları olarak da nitelendirebileceğimiz naiplerin, Dahil 

Medreseleri’nden mezun olmaları
62

 ve XVI. yüzyılın sonlarından itibaren 

giderek daha kısa süreler için atanan kadıların görev yerlerine gitmeyerek, kendi 

yerlerine naiplerini göndermeleri, bizlere duraklama ve gerileme dönemlerinde 

eğitim ve buna bağlı olarak adalet sisteminin giderek bozulduğu yolunda 

ipuçlarını vermektedir. Fakat, Osmanlı Devleti’nin klâsik döneminde bu 

olumsuz durumun mevcut olmadığının da altı çizilmelidir.  

Eğitim-öğretim, tarih boyunca tüm medeniyetler için çok önemli bir konu 

olmuĢtur. Bu konunun önemi günümüzde de yadsınamaz. ġu durumda, en iyi ve 

çağdaĢ yöntemleri bulmak ve uygulamak adına, tarihten gerekli dersleri çıkarma 

ve tarihteki geliĢmelerin günümüze ıĢık tutmasına izin verme mecburiyeti 

ortaya çıkmaktadır.  
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ÖZET 

Hanedan tipi yönetim biçimini benimsemiĢ devletlerde, baĢa geçmede 

hanedan içi çekiĢmeleri önlemeye yönelik olarak uygulanan “KardeĢ Katli” 

müessesesi Türk devletlerinde geniĢ biçimde uygulanmıĢtır. Bu kurumun 

kaynağını egemenlik anlayıĢı oluĢturmaktadır. Eski Türk egemenlik anlayıĢı 

Gök Tanrı tarafından seçilen bir ailenin tüm erkek üyelerinin egemenliğe sahip 

olmalarını öngörmektedir. Türkler’in Ġslâmiyet’i seçtikten sonra kurdukları 

devletlerde de bu anlayıĢı devam ettirdikleri görülmektedir. Bunun sebebi, 

Ġslâm Kamu Hukuku’nun kaynaklarda çok az düzenlenmiĢ olmasıdır. Bu 

durum, taht kavgalarını hep gündemde tutmuĢ ve “KardeĢ Katli” müessesesini 

de beraberinde getirmiĢtir. Bu kuruma eski Türk devletleri arasında en çok 

Osmanlı Devleti’nde rastlanmaktadır. “KardeĢ Katli” bazı acı ve hüzün dolu 

tecrübeleri hatırlatsa da, “Türk Hukuk Tarihi”nin önemli bir kurumu olarak 

tarihteki yerini almıĢtır. 

Anahtar Kelimeler 

Osmanlı Devleti, KardeĢ Katli, Egemenlik, Siyaseten Katl, “BaĢa 

Geçme” Yöntemleri 

ABSTRACT 

In states which were based on dynastic management, “Fratricide” was 

carried out as an institution  to prevent  competition  for  the  throne, in 

dynasty. Fratricide was also carried out in Turkish states widely. This 

institution stemms from the understanding of “Sovereignty”. Ancient Turkish 

understanding of sovereignty stipulates that, the male members of a family who 

were chosen by “Gok Tengri (Sky-God)” have the sovereignty. It is seen that 

                                                             
*  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. DanıĢmanı Yard. Doç. Dr. Aybars Pamir. 
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Turks maintained this understanding in the states which they established after 

they had accepted Islam. That Public Law of Islam was regulated in sources 

very little was it’s reason. Competition for the throne was always a current 

issue because of that situation and it also brought the institution of fratricide. 

Among the Turkish states, that institution is mostly seen in the Ottoman Empire. 

Although fratricide reminds people of painful experiences, it took place in 

history as an important institution of the “History of Turkish Law”. 

Keywords 

The Ottoman Empire, Fratricide, Sovereignty, Political Murder, (The 

Ways of Getting) Throne 
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GİRİŞ  

Türk Tarihi Milât’tan çok önceleri baĢlayan ve günümüze dek uzanan bir 

derinliğe, eĢi benzeri olmayan bir zenginliğe sahip olup, kültürel, sosyal ve 

siyasî birikimiyle halen pek çok açıdan keĢfedilmeyi beklemektedir. Bu derece 

büyük bir tarihî zenginliğin kaynağı, baĢta yaĢam biçimi olmak üzere çeĢitli 

faktörlerin zaman içinde toplum yaĢamına yaptığı katkılarda aranmalıdır.  

Türkler tarih boyunca geniĢ coğrafyaları etkilemiĢler ve buralardan 

etkilenmiĢlerdir. Bu nedenle dünyada birçok kültürün ufak bir sentezinin Türk 

Tarihi’nde vücut bulmasını doğal karĢılamak gerekir. Bu etkileĢimlerin sonucu 

olarak Türk Hukuk Tarihi’nde mevcudiyetine tanık olduğumuz önemli 

meselelerden biri de “KardeĢ Katli” meselesidir. Bu konu tarihte ve günümüzde 

hakkındaki çeĢitli olumlu ve olumsuz değerlendirmelerle zihinlerdeki yerini 

almıĢtır. 

KardeĢ katli meselesi, özellikle Osmanlı Devleti’nde düğümlenen 

tartıĢmalar ile hâlâ gündemdedir. Söz konusu müessesenin konuluĢ amacı, 

hukukî analizi, kimlerin idam edildiği gibi konular çeĢitli yönleriyle 

incelenmeye muhtaçtır. Ne var ki, meselenin hissî yönlerden uzak biçimde, 

tarihçiliğin retrospektif bakıĢ açısından yararlanarak ve hukukçuluğun 

gerektirdiği objektif ve belgelere dayalı yorumlarda bulunma kuralına sadık 

kalınarak irdelenmesinde fayda vardır.   

Konu incelenirken, sistematik olarak öncelikle Türkler’de egemenlik 

anlayıĢına yer verilmiĢ, bu konunun analizinde de, sırasıyla eski Orta Asya Türk 

egemenlik anlayıĢı, Ġslâmiyet’in getirdiği egemenlik anlayıĢı ve bu iki anlayıĢın 

Ġslâmiyet sonrasındaki Türk devletlerindeki sentezine değinilmiĢtir. 

Makalemizin takip eden bölümlerinde ise Osmanlı egemenlik anlayıĢı ve 

padiĢahın yetkilerinin zaman içinde mutlak hale geliĢi irdelenmiĢ, Osmanlı 

egemenlik anlayıĢının tahta geçiĢ yöntemleri üzerindeki etkisi üzerinde 

durulmuĢtur. Bu bölümler çok iyi ortaya konmadıkça “KardeĢ Katli” 

müessesesinin tam olarak anlaĢılabilmesi mümkün değildir. Nitekim “KardeĢ 

Katli” konusunun çeĢitli yönleriyle incelenmesine, temel nitelikteki bu 

açıklamalardan sonra geçilmiĢ, “KardeĢ Katli” ile ilgili bölümde ise sırasıyla 

“KardeĢ Katli”nin amacı,  tarihî analizi ve hukukî boyutu konuları ele 

alınmıĢtır. Konunun Osmanlı Devleti açısından önemini tartıĢmaya bile gerek 
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yoktur. Bu sebeple, makalemizde “Osmanlı Devleti’nde KardeĢ Katli” ile ilgili 

açıklamalar, konunun tarihî analizi içerisinde verilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda, ortaya çıkan Ģüpheli noktaları çözümleyebilmek ve bunu 

hukuk ve tarih bilimlerinin prensipleri çerçevesinde gerçekleĢtirebilmek nihaî 

hedefimizdir.  

1. TÜRKLER’DE EGEMENLİK ANLAYIŞI 

A. Eski Orta Asya Türk Devletlerinde Egemenlik Anlayışı 

Bilinen eski Türk devletleri Orta Asya coğrafyasında var olmuĢtur. Hun 

Devleti’nden baĢlayarak Göktürkler, Uygurlar ve Türkler’le yakın bağları 

bulunan Moğollar’ın Orta Asya tarihine büyük katkıları olduğu söylenebilir. 

Söz konusu devletlerin temelde benzer özellikler taĢıdıkları bilinmektedir. Bu 

benzerlikler, egemenlik anlayıĢından sosyal ve kültürel yönlere kadar çok çeĢitli 

konulardadır.  

Eski Türkler’de “Devlet” denilen olgunun üç ana unsurdan oluĢtuğu 

görülmektedir: Ġl(Ülke), Budun (Halk) ve Kut(Egemenlik). 

Bu unsurlardan “Ġl” devletin ülkesini ifade eder. Türk tarihi hakkında 

bilgi edindiğimiz kaynaklarda “Ġl” sözcüğü sıkça kullanılmıĢtır. Bu kavramın 

anlamı konusunda çeĢitli görüĢler mevcuttur. Rodloff Orhon Kitabeleri’nin 

Almanca çevirisinde “Ġl” sözcüğünü “kabile” olarak tercüme etmiĢ, Thomsen 

ise “Ġl”in karĢılığı olarak “imparatorluk (empire)” sözcüğünü kullanmıĢtır. 

Tarihçilerimiz “Ġl” sözcüğünü “teĢkilâtlanmıĢ siyasî camia” olarak 

kullanmaktadır. Dil yapısı ve tarihî etmenler dikkate alınırsa, bu kullanım daha 

yerinde görülebilir
1
. 

“Budun” eski Türkler’de nüfus, halk ve insan topluluğunu ifade eder
2
. 

Aslında göçebe bir toplum olmanın da etkisiyle “Budun” devletin en dinamik 

öğesi olarak değerlendirilebilir. 

                                                             
1  ARSAL, Sadri Maksudi; Türk Tarihi ve Hukuk, Ġstanbul, 1947, s. 264. Eski Türkler’de devletin 

unsurları arasında yer alan “Ġl” veya “El” dilimizde hâlâ kullanılmaktadır. Nitekim “Kocaeli, 
PaĢaeli, Ġçel, dar anlamlı da olsa bu kullanımın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. ÜÇOK, 
CoĢkun/ MUMCU, Ahmet/ BOZKURT, Gülnihal; Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 2006, s. 32. 

2  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 32. 
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“Kut” kavramına gelince; bu kavramla ilgili olarak belirtilmesi gereken 

ilk Ģey, eski Türk devletlerinde Tanrısal egemenlik anlayıĢının mevcut 

olduğudur. “Kut” dediğimiz bu anlayıĢ hanın yetkilerinin Tanrı tarafından 

kendisine bahĢedildiğinin bir ifadesidir
3
.  

Eski Türk devletlerinde “Kut”un Gök Tanrı tarafından bir aileye 

verildiğine inanılmaktaydı. Bundan sonra o aile toplumu yönetmek hakkına 

mutlak olarak sahip oluyor ve devlet o ailenin ortak malı sayılıyordu. Ailenin 

erkek üyelerinin hepsi de devleti yönetmede söz sahibi idi ve onların hukuk 

kuralı koyma, yönetme yetkileri vardı. Ailenin erkek üyeleri hanın kendilerine 

verdiği toprakları istedikleri gibi yönetebilirdi. Eğer han güçlü bir kiĢiliğe 

sahipse, aile üyeleri arasında birliği sağlayabilir, ama onların yönetim biçimine 

karıĢamazdı. Ancak hanın kiĢiliğinin zayıf olması, Ģüphesiz devletin parçalanma 

riskini artırırdı. 

Egemenlik hakkını doğrudan Tanrı’dan alan Türk hanı bu hakkını 

kullanırken geniĢ bir serbestiye sahipti. Hukuk kurallarını oluĢturmanın yanı 

sıra cezalandırma yetkisine de sahipti. Han ayrıca vergileri re’sen, istediği gibi 

düzenleyebilirdi. Hareketli ve dinamik göçebe toplumunu kendi otoritesine 

bağlamak için böyle davranması zorunluydu
4
. 

Eski Türkler’de egemenliğin Gök Tanrı tarafından seçilen bir aileye ve 

bu ailenin tüm erkek üyelerine verilmiĢ sayılması, hanın ailenin erkek üyeleri 

arasında devleti sağ-sol Ģeklinde ikiye ayırması sonucunu doğurmuĢtur. Aslında 

                                                             
3  “Kut”un tam olarak ne anlama geldiği konusunda farklı görüĢler bulunmaktadır. Nitekim, 

KaĢgarlı Mahmud’a göre “Kut” devlet, saadet, baht manalarına gelirken, Ziya Gökalp’a göre her 

Ģeye nüfuz eden ve kutsal mahiyet kazandıran bir kuvvet demektir. ġamanizm inancına göre ise 
hayat unsuru ve can manasını taĢıyan “Kut”, Türk ve Moğollar’da semadan inen bir nur sütunu 

Ģeklinde tasavvur edilmiĢtir. Ġslâmiyet’in kabulünden sonra, özellikle Osmanlı Devleti’nde bu 
kavram Ġslâmî bir içerik kazanmıĢ ve çoğu kez “Kut” yerine “mübarek” kelimesi tercih edilmiĢtir. 
ĠNALCIK, Halil; Osmanlılar’da Saltanat Veraseti Usulü ve Türk Hâkimiyet Telâkkisiyle Ġlgisi, 

AÜSBFD, C. XIV/1, 1959, s. 74. 
4  “Kut” anlayıĢının eski Türk devletlerindeki tezahürüne Hun Devleti’nde Mete’nin kullandığı “Tan-

Hu” sanı örnek olarak verilebilir. Bu san “Gökten kudret alan” anlamına gelmekteydi. Göktürk 
Devleti’nde de “Kut” anlayıĢına dair Orhon Yazıtları’nda geçen çeĢitli ifadelere rastlanmaktadır. 
Yazıtlardan hanın kendisini Mısır firavunları ile Sümer baĢrahipleri arasında bir yerde gördüğü 
anlaĢılmaktadır. “Kut” anlayıĢı Uygurlar’ın devlet sisteminde de önemli bir yer teĢkil etmekteydi. 
Kaynaklarda Uygur hanlarının gökteki bir ıĢıktan doğdukları inancı dikkat çekmektedir. ÜÇOK/ 

MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 23, 30. Bir Uygur hükümdarının 1027 yılında Gazneli Mahmud’a 
gönderdiği mektupta “Göklerin sahibi Tanrı, yeryüzü ülkelerinin ve birçok kavmin egemenliğini 
bize verdi” Ģeklindeki ifadeleri “Kut” anlayıĢının Uygurlar’da vazgeçilmez derecede 
benimsendiğinin bir göstergesi sayılmalıdır. ARSLAN, Mahmut; Eski Türk Devlet AnlayıĢı ve “Çifte 

Hükümdarlık” Meselesi, Fırat Üniversitesi Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihi Meseleleri 
Kollokyomu, Elazığ, 1990, s. 229. 
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Türk devletlerinin sağ-sol Ģeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesinin temelinde, 

coğrafî koĢullar gereği, genelde bir ırmağın iki tarafına da yerleĢilmesi ve bir 

düĢman saldırısı ile karĢılaĢıldığında ulusun bir bölümü yok edilse bile, hiç 

olmazsa diğer tarafın hayatta kalabilmesi düĢüncesi yatmaktadır
5
. Bu tür bir 

yerleĢim düzeni, tarihte Isparta’daki gibi bir “Çift Krallık” uygulamasının eski 

Türkler’de bulunup bulunmadığı tartıĢmasını doğurmuĢtur. Çoğunlukla kabul 

edildiği üzere eski Türkler’de bir “Çift Krallık” sistemi yoktur. Sağ-sol 

Ģeklindeki ayrılma daha ziyade yönetimde bir kolaylığın sağlanması amacına 

yöneliktir. Nitekim sağ-sol bölünmesinin üzerinde tek bir han bulunmaktadır
6
.  

Eski Türkler’de hanın sol yanı sağ yanından her zaman üstün sayılmıĢ, 

törenlerde veliaht daima hanın sol tarafında yer almıĢtır. Sağ taraftaki yönetici 

ve devlet adamlarının hem sol tarafa hem de hana, sol tarafın da hana bağlı 

kalacaklarına dair yemin etmeleri kanun sayılmıĢtır
7
.  

Egemenliğini Gök Tanrı’dan alan hanın yetkileri Ģüphesiz sınırsız değildi. 

Han her Ģeyden önce yasalara ve töreye uygun davranmak, ayrıca halkın 

görüĢlerine de hürmet etmekle mükellefti. Bu arada beyler de han üzerinde etki 

sahibi olup, onların dilek ve görüĢleri alınan kararlarda önem kazanmaktaydı. 

Yine “Hatun”un (Hanın eĢinin) da çeĢitli konularda hanın iradesini 

sınırlandırdığı bilinmektedir. Nihayet, devlet iĢlerinin görüĢülüp karara 

bağlandığı ve yeri geldiğinde halkın iĢtirak edebildiği Kurultaylar da hanın 

yetkilerine sınır getirebilmekteydi
8
. 

Orhon Kitabeleri’nden edindiğimiz bilgilere göre hanın hukukî statüsünü 

Ģu noktalar çerçevesinde açıklayabilmek mümkündür: 

1. Han devleti düzenleme ve devamını sağlamakla yükümlü olarak en 

yüksek temsilcisi ve icraî kuvvetin baĢıdır. 

2. Han ili (ülkeyi) millî törelere göre idare eder.  

3. Han savaĢ zamanında baĢkumandandır. 

4. Han Kurultay’da yasa teklif edebilir, doğrudan doğruya yasa 

oluĢturabilir
9
. 

                                                             
5  ARSLAN; a.g.m., s. 224. 
6  ARSLAN; a.g.m., s. 224; AYDIN, M. Âkif; Türk Hukuk Tarihi, Ġstanbul, 1999, s. 12. 
7  ARSLAN; a.g.m., s. 224. Ülkenin sağ-sol Ģeklinde ikili ayrıma tabi tutulması anlayıĢı Osmanlı 

Devleti’nde de uygulanmıĢ, yönetsel olarak Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği Ģeklinde bir 

bölümlemeye gidilmiĢtir. Ayrıntılı bilgi için bkz. ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 253.  
8  CĠN, Halil/ AKYILMAZ, Gül; Türk Hukuk Tarihi, Konya, 2003, s. 39–41. 
9  ARSAL; a.g.e., s. 269. Bu konuda Thomsen’in benzer tespitleri için bkz. ARSLAN; a.g.m., s.234. 
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Gök Tanrı tarafından kut verilen aile içinden kimin han seçileceğine dair 

belirli bir kural Türk devletlerinde oluĢturulamamıĢtır. Türlü zamanlarda dört 

farklı baĢa geçme usulü uygulama alanı bulmuĢtur. Bu yöntemler Ģunlardır: 

“Primogenitur Yöntemi”, “Senioratus Yöntemi”, “Ahd Yöntemi” ve “Devletin 

Ġleri Gelenlerince Seçilme Yöntemi”. Bunlardan “Primogenitur Yöntemi” 

hükümdarın en büyük oğlunun onun yerine tahta geçmesidir. “Senioratus 

Yöntemi” ailenin en yaĢlı erkek üyesinin tahta geçmesini öngörür. Diğer bir 

usul olan “Ahd Yöntemi”nde hükümdar kendisinden sonra tahta geçecek olan 

aile üyesini sağlığında saptamaktadır. Son yöntemde ise, devletin ileri gelenleri 

tarafından aile içinden bir erkek üyenin hükümdar olarak devletin baĢına 

getirilmesi kararlaĢtırılmaktadır
10

. 

Söz konusu yöntemler kullanılarak han seçimi çoğu zaman yetenekli ve 

basiretli insanların lider olmalarını sağlayabilmiĢ, ancak pek çok kere de çeĢitli 

olumsuzlukları beraberinde getirmiĢtir. Bunların içinde en önemlisi hiç Ģüphesiz 

taht kavgaları ve bunun neticesinde yaĢanan çeĢitli istikrarsızlıklardır. ĠĢte 

“KardeĢ Katli” uygulaması, hükümdar seçimi sırasında ve sonrasında ortaya 

çıkan türlü problemlerin ortadan kaldırılması için uygulanan bir çözüm yolu 

olarak düĢünülmüĢtür. 

B. İslâmiyet’in Getirdiği Egemenlik Anlayışı 

Ġslâmiyet hem bir din hem de hukuk sitemidir. Bu dinin kuralları zaman 

içinde Kur’an, Sünnet, Ġcma ve Kıyas yolu ile oluĢturulmuĢtur. Ġslâmiyet’in ilk 

yıllarında Hz.Muhammed Ġslâm Devleti’nin baĢkanlığını yürütmüĢ, onun 

vefatından sonra ise halifelerin yönetimi dönemi baĢlamıĢtır. Devlet 

baĢkanlığını yürütmelerine rağmen Hz. Muhammed ve halifeleri egemenlik 

yetkisine sahip olarak görmemek gerekir; çünkü Ġslâmiyet’e göre egemenlik 

yalnızca Allah’a aittir. Allah bu yetkisini kimseyle, hatta Hz. Muhammed ile 

bile paylaĢmamıĢtır
11

. ġu durumda Ġslâm halifeleri, sadece Hz. Muhammed’in 

bir ard geleni olarak Ġslâm Devleti’ni yönetme hakkına sahiptirler. Hz. 

Ebubekir’in halife seçilirken söylediği: “Ben Allah’ın halifesi değilim, ben 

                                                             
10  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 222. Doktrinde bu usullere ek olarak “Zor Kullanma 

Yöntemi”ne yer veren yazarlar da bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. AYDIN, 

M.Âkif; a.g.e., s. 127–130. 
11  Bu konuda Hz. Muhammed’in durumu halifelerden bir nebze farklı değerlendirilmelidir. Çünkü 

Hz. Muhammed hem bir peygamber, hem de devlet yöneticisi olarak özel bir konuma sahipti. O, 

bir dinin ve bir hukuk sisteminin kurucusu olarak toplum düzenini oluĢturma ve bunu sürdürme 
görev ve yetkilerini üstlenmiĢ, egemenlik hakkını da bu doğrultuda kullanmıĢtır. 
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sadece Hz. Muhammed’in halifesiyim. Üstelik hazır olmayana naiplik, halifelik 

edilebilir; hazır olanlara naiplik edilmez”
12

 sözlerinde de bu gerçek dile 

getirilmek istenmiĢtir. ġu durumda, halifeliğin dünyevî bir kurum olduğu ve 

Ġslâmiyet’te ruhanî bir lidere yer olmadığı sonucuna ulaĢılabilir. Buna rağmen 

tarihte Emevî ve Abbasî halifelerinin bu sınırı aĢarak kendilerini “Allah’ın 

yeryüzündeki gölgesi” olarak gördükleri bilinmektedir. Osmanlı padiĢahları da 

bu tür kullanımlara zaman zaman baĢvurmuĢlardır.   

Tarihî süreçte halifelik kurumunun asıl anlamından uzaklaĢılarak 

kullanılması Bizans ve Sasanî hükümdarlarının mutlak yetkilerinden 

etkilenilmesi ile açıklanabilir. Yönetimlerinde Ġslâm Hukuku’nun sınırlarını 

aĢarak son derece rahat hareket edebilen halifeler, giderek dünyevî yetkileri 

azalınca, esasen dinî yetkilerden mahrum oldukları halde dinî bir baĢkan gibi 

davranmıĢlar ve Ġslâm devleti hükümdarlarına siyasî yetki vermeye 

baĢlamıĢlardır
13

.   

Halifelerin egemenliklerini Allah’tan almadıklarına dair önemli bir kanıt, 

onların kuramsal da olsa seçimle iĢ baĢına gelmeleridir. Egemenliğe doğrudan 

sahip olan bir kiĢinin seçilmesi elbette düĢünülemezdi
14

. 

C. İslâmiyet’in Kabulünden Sonra Kurulan Türk Devletleri’nde 

Egemenlik Anlayışı 

Ġslâmiyet’in kabulünden sonra kurulan Türk devletlerindeki egemenlik 

anlayıĢı eski Orta Asya Türk ve Ġslâm egemenlik anlayıĢlarının bir sentezi 

sayılır. Ġslâm Kamu Hukuku’nun kaynaklarda çok az düzenlenmiĢ olması, 

Türkler’in bu alandaki boĢlukları eski Türk gelenekleri ile doldurmaları 

sonucunu doğurmuĢtur. Söz konusu iki egemenlik anlayıĢının harmanlanarak 

Türk-Ġslâm devletlerine model olması ilk Türk devleti Karahanlılar’da 

karĢımıza çıkmakta, daha sonra da Osmanlı Devleti’ne kadar tüm devletlerde 

görülmektedir. 

Büyük Selçuklu Devleti’nde hükümdarlar Tuğrul Bey’den baĢlayarak 

Abbasî halifelerinin dinî kiĢiliklerini tanımıĢlar ve ondan aldıkları yetkiyle 

ülkelerini yönetmiĢlerdir. Bu, Ģüphesiz Ġslâm egemenlik anlayıĢına uygun bir 

davranıĢtır. Halifeden bu yetkiyi aldıktan sonra ise, kendilerini tam bir eski 

                                                             
12  ÜÇOK, Bahriye; Ġslâm Tarihi, Emevîler-Abbasîler, Ankara, 1979, s. 33. 
13  MUMCU, Ahmet; Siyaseten Katl, Ankara, 1963, s. 17 vd. 
14  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 205. 
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Türk hanı gibi gören Selçuklu sultanları, bu anlayıĢ çerçevesinde hükümdar 

ailesinin erkek üyelerini devlet yönetimine sokmuĢlardır. Buna paralel olarak 

ülke parçalara ayrılmıĢ ve her bir parçanın baĢına birer prens atanmıĢtır. 

Hükümdarın kiĢiliği güçlü ise prensler üzerinde otorite sağlayabilmiĢ, aksi 

halde devletin parçalanma süreci hızlanmıĢtır
15

. 

Hükümdar ailesinin erkek üyelerinin eĢit Ģekilde tahta geçme haklarının 

bulunması bir yandan taht kavgalarına zemin hazırlamıĢ, bir yandan da bu 

durum veliahd atamalarını etkisiz bırakmıĢtır. Tuğrul Bey’in bir yeğenini 

kendisinden sonra tahta çıkacak kiĢi olarak atamasının diğer yeğenlerce 

tanınmamasının sebebi budur
16

. ġu durumda Orta Asya’dan gelen egemenlik 

anlayıĢının bu noktada Ġslâm egemenlik anlayıĢının önüne geçtiği söylenebilir.  

Yukarıda değindiklerimiz, Anadolu Selçuklu Devleti’nde ve bu devletin 

Moğollar tarafından yıkılmasının ardından ortaya çıkan beylikler döneminde de 

geçerli olmuĢtur. Tahta geçiĢ yöntemi olarak eski Türkler’de olduğu gibi 

Ġslâmiyet’ten sonra kurulan Türk devletlerinde de belirli bir sistemin tatbik 

edilememesi, bir yandan prensler arasında çıkan taht kavgaları, bir yandan da 

mevcut hükümdarın tahtını koruma çabaları ile birlikte değerlendirildiğinde 

“KardeĢ Katli” müessesesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıĢtır, denilebilir.     

D. Osmanlı Egemenlik Anlayışı ve Padişahın Yetkilerinin Mutlak 

Hale Gelmesi 

Osmanlı Devleti de tıpkı ataları gibi Ġslâmiyet’in getirdiği kurallar ile 

Türk geleneklerini birbirleriyle harmanlamıĢ, bu durumun muhtemel olumsuz 

sonuçlarını bertaraf edici önlemleri de almıĢtır. Özellikle merkezî otoriteyi 

sağlamlaĢtırma giriĢimlerinde baĢarılı olan Osmanlı Devleti, ataları gibi kısa 

ömürlü olmamıĢ, uzun vadede geniĢ bir coğrafyada hüküm sürmüĢtür. Nitekim 

Osmanlı Devleti, Türk tarihinin en uzun ömürlü devleti ve Dünya tarihinin de 

bir hanedan tarafından yönetilerek varlığını devam ettiren tek devleti olmuĢtur. 

Osmanlı Devleti bir Türk-Ġslâm devleti olmakla birlikte, kurulduğu 

coğrafyanın etkisiyle Bizans Ġmparatorluğu ve Balkan devletlerinin kurumsal 

                                                             
15  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 182. 
16  YÜCEL, YaĢar/ SEVĠM, Ali; Türkiye Tarihi, C. I, Ankara, 1990, s. 40. 
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yapısından etkilenmiĢtir. Bu noktada Moğol kurumlarının etkisini de göz ardı 

etmemek gerekir
17

.  

Bu Devlet’te ilk zamanlar, Türk törelerine uygun biçimde ülke bey 

ailesinin ortak malı sayılmıĢtır. Daha sonra bu anlayıĢ biraz değiĢmiĢ ve ülkenin 

hükümdarın malı olduğu anlayıĢı yerleĢmiĢtir. Bu anlayıĢ padiĢahların 

otoritesini kuvvetlendirmiĢ, ancak Osmanlı hükümdarlarının tasarruf hakkı 

Ġslâm esasları ve Türk gelenekleriyle sınırlı sayılmıĢtır
18

.  

Osmanlı egemenlik anlayıĢında eski Türk egemenlik anlayıĢının etkisi 

büyüktür. “Kut” anlayıĢının varlığını devam ettirmesinin belki de en önemli 

göstergesi Osmanlı Hanedanı’nın hiçbir zaman değiĢmemesidir. Nitekim, vuku 

bulan isyanlar neticesinde mevcut padiĢah tahtan indirildikten sonra, yine aynı 

hanedana mensup baĢka bir kiĢi hükümdar yapılmıĢtır
19

. 

Öte yandan, geleneksel Türk anlayıĢını canlı tutma giriĢimleri değiĢik 

dönemlerde hep revaçta olmuĢtur. Özellikle II. Murad’ın Osmanlı soyunu Oğuz 

Han’a dayandırma çabalarına tarihçiler iĢaret etmektedir. Bugün de tarihi 

kaynakların pek çoğunda Osmanlı hanedanının Oğuz Han’a dayandırıldığı 

görülmektedir
20

. 

Egemenlik anlayıĢı bakımından Osmanlı Devleti’nde eski Türk 

egemenlik anlayıĢının yanı sıra Ġslâm anlayıĢının da etkisi göze çarpmaktadır. 

Halifelik kurumunun 1517 yılında Osmanlı Hanedanı’na geçiĢine kadar 

Osmanlı hükümdarları halifeye biatı eksik etmemiĢlerdir. Nitekim Yıldırım 

Bayezid Mısır’daki göstermelik halifeden desteğini almıĢtır
21

. Osmanlı 

camilerinde halife adına hutbe okutulması da bu otoritenin padiĢahlar tarafından 

tanındığının bir göstergesidir. Ġstanbul’un fethi gibi olayların halife tarafından 

takdir ile karĢılanması da, Osmanlı Devleti ile halife arasındaki sıkı iliĢkinin 

varlığına bir delil sayılabilir. Ayrıca padiĢah seçimlerini müteakip “ittifak-ı 

ashabı arâ ve Ģura” ile (yani “ehl’i hal ve’l akd”in seçimiyle) tahtın yeni 

sahibinin belirlendiğinin duyurulması usulü de hiç Ģüphesiz Ġslâm egemenlik 

anlayıĢının izlerini taĢır
22

. 

                                                             
17  AYDIN, M.Âkif; a.g.e., s. 127. 
18  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 203. 
19  CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 110. 
20  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 207.  
21  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 207.  
22  AYDIN, M. Âkif; a.g.e., s. 128.-ĠNALCIK; a.g.m., s. 82.  
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Fatih Sultan Mehmed ile birlikte padiĢahın egemenlik yetkisinin çok daha 

kuvvetlendiği görülmektedir. Bu Hükümdar, eski Roma Ġmparatorluğu’nda 

karĢımıza çıkan “Ġmperium (Evrensel Egemenlik)” anlayıĢını benimsemiĢ, 

böylelikle Osmanlı padiĢahı kendisini evrensel egemenliğe sahip bir kiĢi olarak 

görmeye baĢlamıĢtır
23

.  

Fatih Sultan Mehmed’in “Evrensel Egemenlik” anlayıĢını benimsemesi 

ve bunun padiĢahın yetkilerini mutlak hale getirmesinin etkileri devlet 

yönetiminde kendisini hissettirmiĢtir. Fatih, Ġstanbul’un fethine karĢı duruĢuyla 

bilinen Çandarlı Halil PaĢa’yı ortadan kaldırmıĢ ve Çandarlı ailesinin saraydaki 

etkisini kırmıĢtır. Böylece Saray’da yavaĢ yavaĢ kul sistemi hâkim olmaya 

baĢlamıĢtır. Yöneticilerin padiĢaha karĢı sorumlu olmaları idarî açıdan çeĢitli 

olumlu sonuçlar doğurmuĢtur. Bu sistemde padiĢahın “Siyaseten Katl”
24

 yetkisi 

de vardır. Bu yetki sadece idarî görevlilere ve ordu mensuplarına karĢı 

kullanılmıĢ ve merkezde padiĢahın yetkilerini mutlak hale getirmede büyük 

etkisi olmuĢtur
25

. 

Fatih Sultan Mehmed zamanında devletin evrensel olduğu inancı Ġbn-i 

Kemal ve KemalpaĢazâde gibi ünlü tarihçiler tarafından da ifade edilmiĢ, 

meselâ Fatih için, “Roma tahtına oturmuĢ” gibi benzetmelerde bulunulmuĢtur. 

Trapezuntatus ve Kritovulus gibi tarihçiler de Roma tahtına geçen Fatih’in 

Roma Kayzeri olduğunu ifade etmiĢler
26

, keza Fatih’in Ġstanbul’un fethi 

sonrasında Edirne’ye giriĢi de “Roma İmparatorlarının zafer dönüşü” Ģeklinde 

betimlenmiĢtir
27

.  

Fatih’in Rumlara dinî yönden ayrıcalıklar tanıması ve Ortodoksların 

koruyuculuğunu üzerine alması, evrensel egemenliğin bir görünümü olarak 

algılanabilir. Öte yandan Fatih’in “Gökteki güneş nasıl tekse, dünyada tek 

devlet, tek din olmalı” sözünü söylediği tarihçiler tarafından rivayet 

edilmektedir
28

. Bunun da evrensel bir nazariye olduğu açıktır. 

Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethetmesi ile birlikte, “Halifelik” kurumu 

Osmanlı Hanedanı’na geçmiĢ, bu durum padiĢahın otoriter gücünü daha da 

                                                             
23  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 208. 
24  “Siyaseten Katl” ile ilgili açıklamalarımız makalemizin 3. Bölümü’nün C BaĢlığı altında yer 

almaktadır. 
25  AYDIN, Erdoğan; Fatih ve Fetih, Mitler ve Gerçekler, Ġstanbul, 2005, s. 298. 
26  ORTAYLI, Ġlber; Osmanlı’yı Yeniden KeĢfetmek, Ġstanbul, 2006, s. 75. 
27  de LAMARTINE, Alphonse; Osmanlı Tarihi, C. I, (Çev: Serhat Bayram), Ġstanbul, 1991, s. 273. 
28  ORTAYLI; a.g.e., s. 76. 
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geliĢtirmiĢtir
29

. Çünkü Osmanlı Devleti’nin Ġslâm dünyasındaki siyasî liderliği 

ve askerî üstünlüğü dinî bir kurumla daha da perçinleĢmiĢ olmaktadır. ĠĢte, 

“Halifelik” kurumunun Osmanlı Hanedanı’na geçmesi ile birlikte eski Türk 

egemenlik anlayıĢının izleri yavaĢ yavaĢ kaybolmuĢ ve eski Roma anlayıĢı ile 

Ġslâm egemenlik anlayıĢları ön plâna çıkmıĢtır. Yavuz Sultan Selim’in halifelik 

unvanını taĢımaya baĢlamasıyla birlikte tahta çıkıĢ sırasında halifenin göreve 

baĢlaması için gerekli olan biat merasimi ve benzeri cülus törenlerinin yapılmıĢ 

olması ve bunun Yavuz’dan sonra da devam ettirilmesi artık eski Türk 

egemenlik anlayıĢının yerini Ġslâm egemenlik anlayıĢına bırakmaya baĢladığını 

bizlere kanıtlamaktadır. 

Bu noktada, Kanunî Sultan Süleyman’ın kendisini Orta Asya’dan 

Hindistan’a kadar bütün Müslümanların hamisi olarak görmesine de değinmek 

gerekir. Bu PadiĢah Mekke ġerifi’ne yazdığı bir mektubunda, kendisi için 

“Hadim-u Beyt’illah ve’l harem (Mekke ve Medine hadimi)” unvanını 

kullanmıĢ, “hilâfet’ül-kübra” makamına oturduğunu da açıkça bildirmiĢtir. 

Kanunî dönemiyle birlikte Osmanlı padiĢahları için “Halife-i Ruy-i Zemin 

(Dünya Halifesi)” ve “Halifet’ül Müslimin (Tüm Müslümanların Halifesi)” gibi 

unvanların da kullanılması
30

, Osmanlı padiĢahlarının yetkilerinin nasıl mutlak 

hale geldiğini bizlere göstermektedir. 

Anlatılan bu ilginç geliĢim sonucunda Osmanlı hükümdarlarının 

yetkisinin mutlak hale gelmesi, Ģüphesiz Ġslâm egemenlik anlayıĢına uygun 

değildir; ancak devleti taht kavgalarından ve belki de zamansız yıkılmasından 

kurtarmıĢtır, denilebilir. 

2. OSMANLI EGEMENLİK ANLAYIŞININ TAHTA GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Osmanlı Hanedanı’nda tahta geçiĢ yöntemlerinin hepsinin de değiĢik 

zamanlarda uygulandığı görülmektedir. BaĢa geçmede Osmanlı Hanedanı’na 

mensup olmak vazgeçilmez bir kural olarak her zaman uygulanmıĢtır. Bunda 

“Kut” anlayıĢının Ġslâm anlayıĢıyla birlikte yerleĢmesi etkendir. 

                                                             
29  Osmanlı padiĢahlarının KureyĢ Kabilesi’ne mensup olmamaları sebebiyle halife olamayacakları 

iddiası, Hanefî okulu mensuplarının fetvalarıyla aĢılmıĢtır. Meselâ Osmanlı ġeyhülislâmlarından 
KemalpaĢazâde ve Ebussuud Efendi’nin bu konuda çalıĢmaları olduğu bilinmektedir. MUMCU; 
a.g.e., s. 41.   

30  CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 111. 
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Osmanlı Devleti’nin kuruluĢ aĢamasında bey ve devlet ileri gelenlerinin 

kararları padiĢah seçiminde büyük önem kazanmıĢtır. Bu dönemde “Ahîler” 

olarak bilinen esnaf kuruluĢları Osmanlı sosyal teĢkilâtlanmasında etkili 

oldukları gibi, padiĢahın belirlenmesinde de çok önemli rol oynamıĢlardır. 

Nitekim Osman Bey, “Ahî” reislerinin desteğini alarak seçilmiĢtir
31

.  Osman 

Bey’in “Ahî” lideri ġeyh Edibali’nin büyük desteğini görmesi, ayrıca onun 

damadı olması buna açık bir delildir. Ġkinci hükümdar Orhan Bey’in de 

“Ahî”lerin ve beylerin ittifakı ile seçildiği ifade edilir
32

.  

I. Murad, kendisinden büyük kardeĢi Ġbrahim Bey hayatta olmasına 

rağmen padiĢah olmuĢtur. Bu PadiĢah’ın, babası Orhan Bey’in vasiyeti ile baĢa 

getirildiği rivayetinin yanı sıra
33

, devlet ileri gelenlerince seçildiği iddiası da 

mevcuttur
34

. I. Bayezid’in (Yıldırım Bayezid) ise devlet ricalinin desteğiyle 

padiĢah olduğu bilinmektedir
35

. 

Yıldırım Bayezid’in Ankara SavaĢı’nda Timur’a yenilmesinin ardından 

girilen Fetret Dönemi sonrasında kardeĢlerini mağlup eden Çelebi Mehmed (I. 

Mehmed) tahta geçmiĢtir. I. Mehmed’in kendinden önceki dört padiĢahtan farklı 

biçimde hükümdar olmasında, içinde bulunulan buhran döneminin etkisi vardır.  

I. Mehmed, hayatta iken oğlu Murad’ın kendisinden sonra hükümdar 

olmasını devlet büyüklerine önermiĢtir
36

. Bu usul, aynı zamanda Ġslâm 

egemenliğinde halifenin belirlenmesi yollarından biri olan “Ahd” yöntemidir. 

Ancak Ġslâm Hukuku’nda ve Osmanlılar’da uygulanan “Ahd” sistemleri 

arasında fark vardır; zira halifenin “Ahd” ile belirlenmesinden sonra 

tanınmaması gibi bir durum söz konusu değilken, Osmanlı Devleti’nde “Ahd” 

ile belirlenen padiĢahın tanınmaması mümkün olabilmiĢtir. ġu halde, Osmanlı 

padiĢahlarının vasiyetleri çoğu kez devlet ileri gelenlerine bir tavsiyeden öteye 

gidememiĢtir, denilebilir
37

.  

                                                             
31  UZUNÇARġILI, Ġsmail Hakkı; Osmanlı Devleti’nin Saray TeĢkilâtı, Ankara, 1988, s. 40. 
32  UZUNÇARġILI; a.g.e., s. 41. Bu konudaki tarihî vesikalar için bkz. ĠNALCIK; a.g.e., s. 82. 
33  AYDIN, M.Âkif; a.g.e., s. 128. 
34  CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 110.-ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT, a.g.e., s. 222. 
35  AYDIN, M.Âkif; a.g.e., s. 128. 
36  CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 110.-ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e.,s. 222. 
37  Fatih Sultan Mehmed’in kendinden sonra gelecek padiĢah için, “Ahd” yolunu tercih ettiği ve 

Cem’den yana olduğu tarihçiler tarafından rivayet edilmektedir. Buna dayanak olarak, Cem’in 

merkeze daha yakın olan bir yere; Konya’ya, Bayezid’in ise daha uzak olan Amasya’ya vali olarak 
gönderilmesi gösterilmektedir. Sonuçta padiĢah olan, Saray’ın da desteğini almıĢ bulunan 
Bayezid olmuĢtur. AYDIN, M.Âkif; a.g.e., s. 128, 129.  Bu rivayet doğru olarak değerlendirilirse 
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Osmanlı Devleti’nde “Ahd” yöntemi ile baĢa gelen padiĢahlardan en çok 

bilineni Ģüphesiz Fatih Sultan Mehmed’dir. Öyle ki, II. Murad’ın, sağlığında, 

kendi isteğiyle iki kez oğlu adına tahttan feragatte bulunduğu bilinmektedir. 

Fatih döneminde bir tedvin ürünü olarak oluĢturulmuĢ TeĢkilât 

Kanunnamesi’nde (Kanunname-i Âli Osman), “Her kimesneye (kimseye) 

evlâdımdan saltanat müyesser ola, kardeşleri nizam-ı âlem için katletmek 

münasibtir, ekser (tüm) ulema dahi tecviz itmiştir (onay vermiştir), anınla amil 

olalar” kaydı yer almaktadır. Bu kaydın “KardeĢ Katli” kurumunu hukukî hale 

getirdiği açıktır. Kanunname’de yer alan, “Her kimesneye evlâdımdan saltanat 

müyesser ola... ” ifadesi ile saltanat için bir yaĢ ölçütü getirilmediği, ayrıca 

hükümdar olabilme hakkının Hanedan mensupları içerisinde yalnızca mevcut 

padiĢahın erkek evlâdına tanındığı, böylece Hanedan’ın diğer erkek üyelerinin 

böyle bir haktan mahrum bırakıldıkları anlaĢılmaktadır. Bu Ģekilde, merkezî 

otorite tahtta hak sahibi olanların sayıca sınırlanmasıyla daha da güçlendirilmiĢ 

olmaktadır. 

Fatih Sultan Mehmed’in taht için bir veliahd tayin etmediği 

bilinmektedir
38

. Gerçekten TeĢkilât Kanunnamesindeki ifadeden anlaĢılan, 

Fatih’in “Ahd” yoluna taraftar olmadığıdır. Bu PadiĢah’tan sonra Osmanlı 

tahtına büyük evlât Bayezid (II) geçmiĢtir. KardeĢi Cem’in yoğun taht 

giriĢimlerine rağmen, devlet erkânının da desteği ile II. Bayezid saltanatını 

devam ettirebilmiĢtir
39

.  

II. Bayezid’den sonra tahta, O’nun en küçük oğlu Selim geçmiĢtir. Selim, 

babasına ve kardeĢlerine karĢı kuvvet kullanmıĢ, baĢta asker olmak üzere devlet 

ricalinin desteğini de arkasına almıĢ, bunun neticesinde II. Bayezid, tahttan oğlu 

Selim adına feragat etmek zorunda kalmıĢtır
40

. Ancak Yavuz Sultan Selim’in 

tahta geçiĢini “zor kullanma”ya dayandıran yazarlar da bulunmaktadır
41

. 

                                                                                                           
varılacak sonuç Ģudur ki: Fatih gibi güçlü bir padiĢahın “Ahd” yöntemini tercih etmesi dahi, 
devlet ricali için tavsiyenin ötesine geçememiĢtir. 

38  Fatih’in hayatta iken Cem’i çok sevdiği, ancak Kanunname’ye bağlı kalarak saltanat konusunda 

bir irade açıklamadığı Ģeklinde görüĢler de mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bkz. UZUNÇARġILI; 
Saray TeĢkilâtı, s. 46.  

39  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 223. 
40  ÖZTUNA, Yılmaz; Yavuz Sultan Selim, Ġstanbul, 2006, s. 37–40. 
41  AYDIN, M. Âkif; a.g.e., s. 128.-LAMARTINE; a.g.e., C. I, s. 330 vd. I. Selim zamanında yazılan 

bir Selimnâme’de,  II. Bayezid’in “Bu beyliklerden feragat itmedüm ben/ Görün beyler bana nitdi 
Selim Ģah” sözlerine yer verilmesi dikkat çeker. SAKAOĞLU, Necdet; Bu Mülkün Sultanları, 
Ġstanbul, 1999, s. 130. Yine II. Bayezid’in Ģiirlerinden birinde Ģu dörtlük yer alır: “Benim 
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Onuncu Osmanlı padiĢahı Kanunî Sultan Süleyman ise, tahtın tek varisi 

olduğu için padiĢahın kim olacağı sorunu O’nun döneminde yaĢanmamıĢ, ancak 

Osmanlı tarihinin bu güçlü hükümdarına iki oğlu (Mustafa ve Bayezid) 

baĢkaldırmıĢ, babaları onları zorlukla öldürtmüĢ ve hayatta tek oğul (Selim) 

1566’da rahatlıkla tahta çıkmıĢtır. Bu tarihe kadar bütün Ģehzadeler eski Türk 

geleneğinin etkisiyle illere vali olarak gönderilirken, artık yalnızca büyük 

Ģehzade vali olarak atanmaya baĢlanmıĢ, böylece egemenlik hakkı sadece büyük 

evlât için söz konusu olmuĢtur. Böylece “Primogenitur” kuralının benimsenmiĢ 

olduğu ortaya çıkmaktadır
42

. Bu durum 1603 yılına (I.Ahmed’in padiĢah 

oluĢuna) dek sürmüĢtür. I.Ahmed tahta çıktığında kardeĢi Mustafa’yı öldürtmek 

istemiĢ, ancak devlet ileri gelenleri, PadiĢah’ın oğlu olmadığı için, kendisinin 

ölmesi durumunda Hanedan’da hiç erkek üyenin kalmayacağı uyarısında 

bulunarak PadiĢah’ı vazgeçirmiĢlerdir
43

. I. Ahmed, oğulları dünyaya geldiğinde 

kardeĢini yine öldürtmek istediyse de, Mustafa’nın zekâ özürlü olması sebebiyle 

PadiĢah’a bir kez daha engel olunmuĢtur
44

. I. Ahmed vefat ettiğinde (1617), yaĢ 

küçüklüğü nedeniyle oğulları değil, kardeĢi Mustafa padiĢah yapılmıĢtır. Bu 

tarihten itibaren “Senioratus” sistemi uygulamada benimsenmiĢ ve 1876 Kanun-

ı Esasî’ye yazılı bir kural olarak konmuĢtur
45

.  

Belirtmek gerekir ki, Sultan Mustafa’nın tahta geçmesiyle uygulanmaya 

baĢlanan “Senioratus” sistemi bazı padiĢahlarca eleĢtiriye uğramıĢtır. Nitekim 

II. Osman’ın padiĢah olurken söylediği “Babam Sultan Ahmed’in irtihalinden 

sonra saltanat, kanun-ı kadime tevfikan bana tevarüs etmek lazım gelirken 

benden birkaç yaş müsin olmasına mebni Sultan Mustafa tahta çıkarılmıştır” 

Ģeklindeki sözleri böyle bir eleĢtiriye örnek sayılır
46

. II. Osman’dan sonra 

padiĢah yapılan IV. Murad da, “Senioratus” sistemine karĢı durmuĢtur
47

. Keza 

Sultan Abdülmecid kendisinden sonra büyük oğlu Murad’ın, Sultan Abdülaziz 

                                                                                                           
ekmeğimi yahvif edenler/ Beni koyup Selim ġah’a gidenler/ Hakikat rahına varanlar/ Görün 
beyler nitdi bana Selim ġah”. TOKMAKÇIOĞLU, Erdoğan; Osmanlı Tarihinde Katledilen 

ġehzadeler, Ġstanbul, 2004, s. 144.   
42  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 223. 
43  I.Ahmed’den sonra tahta, kardeĢi Mustafa’nın getirilmesinde ġeyhülislâm Esad Efendi’nin ve bazı 

devlet adamlarının etkisinden bahsedilir. AYDIN, M.Âkif; a.g.e., s. 130.  
44  I. Ahmed’in kardeĢi Mustafa hakkında Solakzâde’nin ifadeleri Ģöyledir: “26 yaĢında idiler. Yalnız 

bir miktar aklı hafif olup buna hapiste uzun süre kalması sebep olmuĢtur; giderek aklı gelir deyü, 
doktorların tedaviye devam etmeleri kaydıyla ġeyhülislâm Esad Efendi kavliyle amel 
olunmuĢtur”. AKGÜNDÜZ, Ahmet / ÖZTÜRK, Said; Bilinmeyen Osmanlı, Ġstanbul, 2000, s. 180. 

45  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 224. 
46  UZUNÇARġILI, Ġsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, C. I, Ankara, 1982, s. 49. 
47  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 224. 
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de kendisinden sonra oğlu Yusuf Ġzzettin’in hükümdarlıklarını istemiĢler, ancak 

“Senioratus” sistemi gereğince oğulları değil, Hanedan’ın en büyük erkek 

üyeleri padiĢah yapılmıĢtır
48

. Ayrıca II. Abdülhamid’in de saltanat veraseti 

usulünü değiĢtirerek genç ve dinamik Hanedan üyelerinin önünü açmak istediği 

bilinmektedir
49

. 

Osmanlı Devleti’nde tahta geçiĢ kurallarındaki değiĢim, egemenlik 

anlayıĢı ile yakından ilgilidir. Egemenliğin aileye değil kiĢiye ait olması 

gerektiği görüĢü, 17. yüzyılın ortasında Fatih’in mutlak egemenlik anlayıĢı 

temelinin üzerinde pekiĢmiĢ ve böylece “Senioratus” sistemi bu geliĢimin doğal 

bir sonucu olmuĢtur
50

. 

3. KARDEŞ KATLİ KURUMU 

A. Kardeş Katlinin Amacı 

“KardeĢ Katli” denildiğinde, belirli bir hanedana mensup olan ve tahtta 

hakkı bulunan kiĢilerin hayatlarını sona erdirme düĢüncesi akla gelmektedir. 

Aslında hiçbir hukuk sisteminde ve bu arada Ġslâm Hukuku’nda, her ne sebeple 

olursa olsun bir kimsenin bir baĢkasının canına kast etmesi hukukî 

görülmemiĢtir. Kendi hükümranlığı uğruna baĢkasının canına kastetmek de 

hukukî görülemez.  

Modern hukuk sistemlerinde kiĢilik haklarına verilen değer had 

safhadadır. Ceza kanunları insan öldürme suçuna çok ağır müeyyideler 

öngörmüĢlerdir. Özellikle yakın hısımların öldürülmesi fiili çoğu ceza hukuku 

sisteminde en ağır müeyyidelerle karĢılanmıĢtır. Adam öldürme fiili ahlâkî 

açıdan da hiçbir toplumda hoĢ görülmemektedir.  

KardeĢ katli meselesini incelerken, bunun hükümdarın tahtı için mi, 

yoksa devletin intizamı ve bekası için mi yapıldığının tespiti büyük önem 

kazanır. Salt hükümdarın Ģahsiyeti adına bir katlin cinayetten farksız olduğu 

açıktır. Oysa hükümdarın Ģahsında devletin yararına gerçekleĢtirilen katli 

milletin saadetini ve devletin bekasını sağlamaya yönelik bir önlem olarak 

                                                             
48  CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 115.-UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı., s. 49.  
49  EKĠNCĠ, Ekrem Buğra; Osmanlı Hukukunda KardeĢ Katli Meselesi, Prof. Dr. Fikret Eren’e 

Armağan, Ġstanbul, 2006, s. 1116. 
50  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 224. 
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değerlendirebilmek mümkündür
51

. Nitekim bir devlet için çeĢitli iç çekiĢmeler 

sebebiyle zayıf düĢmek kadar acı bir Ģey düĢünülemez. Ayrıca, halkın sadece 

saltanata dair çekiĢmeler sebebiyle belirsizliğe sürüklenmesi kamu düzenini ve 

birliğini had safhada tehdit eder. Ġstikrar, huzur, birlik ve dirlik her daim yok 

olmaya mahkûm bir hal alır. ĠĢte tüm bu endiĢeler, yönetimde belli sistem 

belirleyemeyen devletleri tarihte “katl” gibi bazı önlemleri almaya yöneltmiĢtir. 

Dünya tarihinde taht kavgalarının doğurduğu olumsuz sonuçlar sadece 

Türk devletleri için söz konusu olmamıĢtır. Nitekim Roma, Bizans ve Moğol 

Ġmparatorlukları gibi bazı büyük devletler de taht kavgalarından olumsuz yönde 

etkilenmiĢlerdir. Benzer Ģekilde Ġskender Ġmparatorluğu’nun sonunu da taht 

kavgalarının getirdiği bilinmektedir.  

“Katl” meselesinde çoğu kez yönetime iliĢkin belli kuralların 

belirlenemeyiĢi eleĢtiri konusu olmuĢtur. “Primogenitur” ve “Senioratus” gibi 

sistemlerin değiĢik zamanlarda uygulanması “katl” gibi önlemler alınmasına 

duyulan gerekliliği ortadan kaldırmıĢtır. Ne var ki, bu defa da baĢka zaafların 

ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıĢtır.  

Türkler’de uzun yıllar baĢa geçmeye iliĢkin kesin bir kaide 

oluĢturulamamıĢtır. Kesin olan tek durum vardır; o da belirli bir hanedana 

mensup olma mecburiyetidir. Tahta geçmede genel bir kuralın oluĢmaması 

hanedan mensupları arasında sürekli çekiĢmeleri doğurmuĢtur. Kimi zaman 

tahtta oturan hükümdara kardeĢleri baĢkaldırmıĢ, kimi zaman da bir evlâdın 

veya baĢka bir aile mensubunun saltanata iliĢkin plânlar yaptığı görülmüĢtür. Bu 

hareketler, önlem alınmadığı zaman devlet yönetimi için ciddî tehlikeler 

doğurmuĢtur. Sonuçta, dünya tarihine adını yazdıran çok sayıda Türk devletinin 

taht mücadeleleri neticesinde yıkıldığı görülmektedir. Bu devletler arasında 

büyük fetihler yapan ya da düĢman komĢularınca saygın görülenleri dahi vardır. 

Gerçekten Hun, Göktürk, Kutluk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Gürganlı ve 

Selçuklu devletlerinin yıkılmalarında taht kavgalarının etkisi büyük olmuĢtur
52

. 

Osmanlı Devleti’nin de Fetret Devri’nde meydana gelen taht kavgaları 

yüzünden ne kadar aciz hallere düĢtüğü bilinmektedir. Ayrıca II. Murad’ın, 

amcası Mustafa’nın taht iddiaları sebebiyle Ġstanbul kuĢatmasını kaldırması ve 

                                                             
51  Nitekim Kanunî zamanında Osmanlı Devleti’nde bulunan Avusturya elçisi Busbecq “Türkiye’yi 

Böyle Gördüm” adlı eserindeki değerlendirmelerinde Osmanlı Devleti’nde devletin ve dinin 
selâmetinin evlâttan daha mühim görüldüğünü ifade etmektedir. EKĠNCĠ; a.g.m., s. 1009. 

52  EKĠNCĠ; a.g.m., s 1105. 
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ġehzade Cem’in de II. Bayezid’in icraî hareketlerini kısıtlayıcı davranıĢlar 

sergilemesi taht kavgalarının devlet siyaseti üzerinde ne derece olumsuz etkiler 

gösterdiğini gözler önüne sermektedir
53

. 

KardeĢ katli müessesesinin Osmanlı Devleti’ndeki uygulamasında 

özellikle padiĢahın otoritesinin “bölünmez” kabul edilmesinin etkisi büyük 

olmuĢtur. Buna Fetret Devri’nden sonra I. Mehmed’in, ġahruh’a cevaben 

yazdığı mektupta kullandığı “İki derviş bir kilime sığar/ Lakin iki padişah bir 

iklime sığmaz… Niye biz fitnelerle uğraşalım” ifadesi örnek verilebilir
54

. Benzer 

Ģekilde ġehzade Cem’in, ağabeyi Bayezid’e ülkeyi aralarında bölüĢmeyi teklif 

etmesi
55

, buna mukabil II. Bayezid’in, bu teklifi değerlendirmeye bile almadan 

reddetmesinde ve kardeĢine cevaben söylediği “La ehrâm beyne’l müluk 

(padişahlar arasında akrabalık olmaz)”
56

 sözlerinde de saltanatın bölünmezliği 

ilkesine vurgu yapılmıĢtır. 

KardeĢ katli uygulamasının hukukî zemini açısından Fatih Sultan 

Mehmed’in TeĢkilât Kanunnamesi (Kanunname-i Âli Osman) büyük önem 

taĢımakta, zira bu metinde “KardeĢ Katli” müessesesi yazılı biçimde karĢımıza 

çıkmaktadır. Fatih’in kardeĢ katlini meĢrulaĢtırma amacıyla Kanunname’de 

getirdiği Ģu kural çok ünlüdür: “Her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser 

ola, kardeşini nizam-ı âlem için katletmesi münasibtir. Ekser ulema dahi tecviz 

etmişlerdir. Anınla amil olalar”. Bu hükümdeki “nizam-ı âlem için” ibaresi 

kamu düzenini ifade etmektedir. ġu durumda kardeĢ katli müessesesi, devletin 

dirliği ve bekası açısından oldukça önemli ve zarurî görülmüĢtür. Ancak her 

padiĢahın kardeĢini katletmesinin padiĢahlığın bir zorunluluğu olmadığı 

“…münasibtir” ifadesinden çıkartılabilmektedir. Nitekim hemen Fatih’ten sonra 

tahta çıkan II. Bayezid’in bu hüküm çerçevesinde kardeĢini katletmediği 

bilinmektedir. Benzer Ģekilde, dokuzuncu Osmanlı PadiĢahı Yavuz Sultan 

Selim de bir süre kardeĢi Korkud’a dokunmamıĢ, ancak onun daha sonraki tahta 

çıkma giriĢimleri nedeniyle idamına gidilmiĢtir
57

.  

                                                             
53  UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı, s. 136. 
54  AKMAN, Mehmet; Osmanlı Devleti’nde KardeĢ Katli, Ġstanbul, 1997, s. 122. 
55  Cem Sultan’ın II. Bayezid’e sunduğu teklife göre, kendisi Bursa’da hükümdar olacak ve 

Anadolu’yu kontrol edecek, Bayezid ise Ġstanbul’daki hükümdarlığını devam ettirip Rumeli’yi 

yönetecekti. EKĠNCĠ; a.g.m., s. 1107. 
56  AKMAN; a.g.e., s. 118. 
57  EKĠNCĠ; a.g.m., s. 1108. 
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KardeĢ katli kurumunun amaçlarından biri de fitne tehlikesini bertaraf 

etmektir. Osmanlı tarihinde bazı Ģehzadelerin aslında hiç suçları olmadığı halde, 

fitne çıkarmaları endiĢesi ile katledildikleri bilinmektedir. Gerçekten de, devlet 

ricalinin tercihi, ulemanın tercihlere katılımı, askerî sınıfın (özellikle 

yeniçerilerin) tutumu, valide sultanların entrikaları bu konuda hep potansiyel 

tehlike arz etmiĢtir. Özellikle saltanata dair usullerin yerleĢtirilmeye çalıĢıldığı 

dönemde bu türden tehlikelere sıkça rastlanmaktadır. Avusturya Büyükelçisi 

Busbecq “Türkiye’yi Böyle Gördüm” adlı eserinde ġehzade Mustafa’nın 

katlinden bahsederken Ģunları söylemektedir: “Türk padişahlarının oğlu olmak 

büyük bir talihsizliktir. Çünkü bunlardan biri tahta çıkınca, diğerleri ölüme 

hazırlanmalıydı. Bu da özellikle yeniçerilerin durumuyla ilgilidir. Çünkü 

padişahın hayatta bir kardeşi varsa, bu askerlerin padişahtan istekleri hiçbir 

zaman bitmez. Diledikleri şey kabul edilmezse, “Allah kardeşini başımızdan 

eksik etmesin!” diye bağrışırlar. Bu, onu tahta getirmek istediklerini anlatmak 

içindir”
58

. Busbecq’in tespitleri, katl uygulamalarının devlet yaĢantısı içindeki 

yerini ve rolünü gözler önüne sermektedir. 

Osmanlı Devleti’nde yaĢanan kardeĢ katli vakıaları hakkında A. D. 

Alderson’un tespiti de oldukça ilginçtir: “Türkiye hakkında yazı yazan tarihçi ve 

seyyahların neredeyse tamamı, kardeş katli uygulaması neticesinde kaçınılmaz 

olarak idama maruz kalan şehzadelerin korkunç sonlarını dehşet verici 

ifadelerle yorumlamışlardır. Şehzadelerin merhametsiz bir meşruiyet kuralı 

gereği idam edilmelerinden dolayı şaşırmış olan bu yazarlar, onların 

birbirlerini öldürmelerine daha fazla şaşırmalıdırlar”
59

.   

Osmanlı Devleti’nde Ģehzadelerin mevcut hükümdara karĢı her zaman bir 

tehdit oluĢturduklarını ya da devletin ilerlemesi önünde engel teĢkil ettiklerini 

söylemek doğru olmaz. Unutmamak gerekir ki, Devlet’in kuruluĢ safhasında 

Ģehzadelerin devlete büyük hizmetleri görülmüĢtür. Meselâ, Orhan Bey’in 

kardeĢi Alâeddin Bey ağabeyine büyük sadakat göstermiĢ
60

, Rumeli’de ilk 

fetihlerin gerçekleĢmesinde de Orhan Bey’in oğlu Süleyman’ın büyük 

hizmetleri dokunmuĢtur
61

. Öte yandan Yakub Bey’in I. Murad’ın ordusunda çok 

saygın bir yerinin olduğu ve fetihlerde ön plânda olan Ģehzadenin ağabeyine 

                                                             
58  EKĠNCĠ; a.g.m., s. 1109. 
59  ARMAĞAN, Mustafa; Osmanlı Tarihinde Maskeler ve Yüzler, Ġstanbul, 2006, s. 138. 
60  AKMAN; a.g.e., s. 118. 
61  AFYONCU, Erhan; Sorularla Osmanlı Ġmparatorluğu, C. IV, Ġstanbul, 2005, s. 164. 
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büyük sadakat duyduğu bilinmektedir
62

. Bu arada, Ģehzadelerin eski Türk 

egemenlik anlayıĢının da etkisiyle çeĢitli sancaklara gönderilmesiyle Anadolu 

topraklarının imarı hızlanmıĢ, devlet-halk arası iletiĢim hep canlı tutulmuĢtur. 

ġehzadeleri sancaklara gönderme usulünün terk edilmesiyle, taĢrada ayanlar söz 

sahibi olmaya baĢlamıĢlar ve giderek toprak düzeni bozulmuĢtur
63

. Ancak bu 

faydalarına rağmen tarih içinde yaĢanan türlü geliĢmeler padiĢahın egemenlik 

yetkisini mutlaklaĢtırmıĢ ve tahtta söz sahibi olmak isteyen diğer kardeĢlerin 

katledilmeleri meĢru görülmeye baĢlanmıĢtır. 

KardeĢ katli uygulamasına gidilmektense, padiĢahların güçlü Ģahsiyetleri 

sayesinde fitnelerin önüne geçilebileceği, dolayısıyla otoritenin katl ile değil, 

padiĢahın Ģahsî olarak güçlü duruĢu sayesinde sağlamlaĢtırılabileceği yönünde 

görüĢler de yok değildir
64

. ġüphesiz bu görüĢ biçimi isabetli yönler 

içermemektedir. Çünkü çok güçlü Ģahsiyetler olarak bilinen Fatih Sultan 

Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman gibi padiĢahlar bile her 

daim entrikalarla karĢılaĢmıĢlar, sonuçta onlar da kardeĢ katlini devletin bekası 

açısından uygulamak durumunda kalmıĢlardır. Nitekim Fatih hayatta olan ve 

kendisine muhalif olabilecek kardeĢi olmamasına rağmen, evlâtlarını 

merkezden uzak tutmuĢ, Yavuz kardeĢlerini katledene dek ülke menfaatine bir 

hamle yapamamıĢ, Kanunî ise entrikalarla dolu bir süreç neticesinde iki oğlunu 

zorlukla öldürtmüĢtür. IV. Murad gibi celalli bir padiĢah dahi, askerî sınıfın 

kardeĢleri üzerinden siyaset yapması problemi ile karĢılaĢmıĢ ve daha büyük 

fitnelere mani olmak için kardeĢlerini katletmekten geri kalmamıĢtır
65

.  

KardeĢ katli uygulamasında yalnız saray içi çekiĢmeler değil, aynı 

zamanda yabancı devletlerin tutumunu da görmek gerekmektedir. Özellikle 

Bizans Sarayı çoğu kez Ģehzadeleri taht konusunda iddialı olmaları yönünde 

kıĢkırtmıĢ
66

, zaman zaman Anadolu beylikleri de Ģehzadeleri Osmanlı tahtına 

karĢı kullanmıĢtır. ġehzade Cem’in Memluk Devleti ve Avrupalı devletler 

tarafından taht aleyhine kullanılmak istendiği bilinmektedir. Keza, Doğu’da 

Timur Devleti ile Safevîlerin de bu kıĢkırtmalara dâhil olduğu görülmüĢtür
67

. 

                                                             
62  LAMARTINE; a.g.e., C. I, s. 105. 
63  EKĠNCĠ; a.g.m., s. 1116. 
64  AYDIN, M.Âkif; a.g.e, s. 134. 
65  AKMAN; a.g.e., s. 106–108.-EKĠNCĠ, a.g.m., s. 1108. 
66  AKMAN; a.g.e., s. 122–124. 
67  ġehzadeler üzerinden yapılan siyasetin ne kadar etkili olduğu, “düzmece” olarak ortaya 

çıkanların bile taraftar toplamasında kendini gösterir. ĠNALCIK; a.g.m., s. 93. 
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Belirtmek gerekir ki, Osmanlı Devleti’nde görülen kardeĢ katli 

uygulamaları sayesinde hanedanın karĢısında bir güç olarak yer alan 

Avrupa’daki gibi bir aristokrasi sınıfının oluĢmasına izin verilmemiĢtir
68

. Türk 

tarihinde kardeĢ katlinin amacı, Fatih Kanunnamesi’nde kaleme alındığı gibi 

“nizam-ı âlem”den ibarettir. Uygulamada bu amaçtan uzak bazı katl vakıaları 

tabii ki yaĢanmıĢtır; ancak bunlar istisnadır. KardeĢ katlinde nihaî amaç ülkenin 

dirliği, selâmeti ve milletin huzurudur. KardeĢ katli, hukuk tarihinde 

karĢılaĢılabilecek en vahim hâdiselerden biri olmakla beraber, belirtilen amaç 

doğrultusunda değerlendirildiğinde, hükümdarın devletin menfaatleri uğruna 

kardeĢ veya hısımlarından bir feragati olarak ifade edilebilir. 

B. Kardeş Katlinin Tarihî Analizi 

Türk tarihinde kardeĢ katli müessesesi genellikle Osmanlı Devleti ile 

birlikte anılmaktadır. Oysa kardeĢ katli uygulamasına Osmanlı Devleti 

öncesindeki Türk devletlerinde de baĢvurulmuĢtur. Aslında “kardeĢ katli” 

sadece Türk tarihine has bir uygulama da değildir. Eski Ġran’da, Roma ve 

Bizans Ġmparatorluğu’nda, Müslüman Endülüs Devleti ile Mağrib devletlerinde 

bu müessese yer almıĢtır
69

. 

Meselâ Eski Ġran’da, ArĢaklar’da kral hanedandan herhangi birinin 

hükümdar seçilme hakkını haiz olması nedeniyle kendi aile üyelerini idam 

ettirebiliyordu
70

. Ġran’ın muhtelif tarihî bilgilerini barındıran Firdevsî’nin ünlü 

eseri “ġehname”, hanedan içi çekiĢmelerin anlatıldığı hikâyelerle doludur. 

Safevî Devleti’nde de, ġah Ġsmail’in çoğu çocukluk çağındaki kardeĢlerini 

tahtta söz sahibi olmamaları için katlettiği tarihçiler tarafından tespit 

edilmiĢtir
71

. 

Roma Ġmparatorluğu’nda sistematik bir kardeĢ katli uygulaması mevcut 

değilken, Bizans Ġmparatorluğu’nda tahtta söz sahibi olmaya ehliyetli kimseleri 

etkisiz hale getirebilmek için katl müessesesine sıkça baĢvurulmuĢtur. Bu 

devlette katlin yerine türlü eza veren yöntemlerin de uygulanabildiği 

görülmektedir
72

. 

                                                             
68  EKĠNCĠ; a.g.m., s. 1106. 
69  AKMAN; a.g.e., s. 20 vd. 
70  ĠNALCIK; a.g.m., s. 91. 
71  AKMAN; a.g.e., s. 21. 
72  Bizans Ġmparatorluğu döneminde görülen kardeĢ katli vakıaları için bkz. AKMAN, a.g.e., s. 

21,22. 
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Arap saltanat veraseti usulünde hükümdarın oğlundan çok kardeĢinin 

tahta geçmeye hakkı vardı. Bu kurala rağmen, bazı hükümdarlar veliahd olarak 

oğullarını ön plâna çıkarmak istemiĢler, bu durum hükümdarın kardeĢleri ile 

oğulları arasında çekiĢmelere yol açmıĢtır. Söz konusu çekiĢmelerin Emevîler 

döneminin sonuna dek devam ettiği anlaĢılmaktadır. ġüphesiz taht için yapılan 

bu mücadeleler kimi zaman katl ile son bulmuĢtur. Abbasî döneminde ise, 

Halife Harun ReĢid’in oğulları arasında çıkan ihtilâf, kardeĢlerden birinin 

öldürülmesi ile sonuçlanmıĢtır. Endülüs Emevileri’nde de benzer çekiĢmeler 

yaĢanmıĢ, akıbet aynı olmuĢtur.  Ancak kardeĢ katli Araplar’da yerleĢik bir 

uygulama olmaktan uzaktır
73

. Zaten Araplar’daki uygulamanın da gerçek 

anlamda bir kardeĢ katli olduğu söylenemez. Nitekim Hz. Ali ve Hz. Muaviye 

arasındaki çekiĢmeler zamanla Araplar arasındaki birliğin bozulmasına 

sebebiyet vermiĢ, saltanat için mücadeleler olmuĢ ve bu uğurda cinayetler 

iĢlenmiĢtir. Ancak bu uygulamaları kardeĢ katli gibi mütalaa etmek yerinde 

olmaz. Mücadelenin devlet baĢkanlığı için, taht için yapıldığını kabul etmek 

daha isabetlidir. 

Eski Türk devletlerinde ise, tespit edilen ilk hanedan içi öldürme vakıası 

Oğuz Destanı’nda yer alır. Bu Destan’a göre Oğuz Han, babası Kara Han ile 

amcaları Kür Han ve Küz Han’ı öldürmüĢtür. Göktürkler’de ise Orhun 

Kitabeleri’nden okuyabildiğimiz “Çin kavmi hilekâr, kurnaz olduğu için, küçük 

kardeşler büyük kardeşler aleyhine durduğu için… Türk milletinin ülkesi 

yıkılmaya yüz tutmuş…”
74

 Ģeklindeki ifadeden bu devlette taht için çeĢitli siyasî 

mücadelelerin olduğu ve neticesinde kardeĢ katli vakıalarının yaĢanmıĢ 

olabileceği tahmin edilmektedir. Bunun dıĢında eski Türkler ve Moğollar’da 

ağır bir suç iĢlemedikleri sürece hanedan üyelerinin katlinin doğru görülmediği 

de bilinmektedir
75

. 

Selçuklular’da da kardeĢ katli vakıalarına rastlanmıĢtır. Tuğrul Bey 3 

Ağustos 1059’da Rey’de meydana gelen savaĢta esir aldığı kardeĢi Ġbrahim 

Yınal ile yeğenleri Ahmed ve Mehmed’i idam ettirmiĢtir. Alparslan’ın oğlu 

MelikĢah tahta çıktığında, amcası Kavurd Bey de tahtta hak sahibi olduğunu 

ileri sürerek yeğenine savaĢ açmıĢ, ancak savaĢın sonunda esir alınarak yay 

                                                             
73  AKMAN; a.g.e., s. 22. 
74  THOMSEN, Vilh; ÇözülmüĢ Orhon Yazıtları, (Çev. Vedat Köken), Ankara, 1993, s. 92. 
75  ĠNALCIK; a.g.m., s. 91.-MUMCU; a.g.e., s. 188. 
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kiriĢi ile boğdurulup öldürülmüĢtür (1072 veya 1073)
76

. Sultan Mesud da 

giriĢtiği taht mücadelesinin sonunda I. Kılıçarslan’ın oğlu ġahinĢah’ı 

öldürtmüĢtür (1116)
77

. 

Anadolu Selçukluları’nda da II. Kılıçarslan’ın, tahta çıktığında kendisine 

rakip gördüğü ortanca kardeĢinin hayatına son verdiği bilinmektedir (1155)
78

. 

II. Gıyaseddin Keyhüsrev ise bir erkek çocuğu doğunca, devlet adamlarının da 

kıĢkırtmalarıyla kardeĢleri Ġzzeddin Kılıçarslan ve Rükneddin Süleyman’ı 

öldürtmüĢtür (1237)
79

. Sultan Mesud da, yine benzer bir ortamda kardeĢi III. 

Gıyaseddin Keyhüsrev’i tahtta söz sahibi olmaması için Erzincan’da 

katletmiĢtir (1283). Öte yandan, Kirman Selçuklu Devleti’nde Arslan ġah 

kardeĢi Terken ġah’ı, Suriye Selçuklu Devleti’nde ise Melik Rıdvan 1113’te ve 

Melik Alparslan da 1114’te ikiĢer kardeĢlerini öldürtmüĢlerdir
80

. 

KardeĢ katli uygulamalarına Anadolu beyliklerinde de rastlanmaktadır. 

DaniĢmendoğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları, Karamanoğulları ve 

Dulkadiroğulları Beylikleri kardeĢ katli vakıalarının sıkça görüldüğü beylikler 

olmuĢlardır. YaĢanan çeĢitli katl vakıaları sırasında Ģehzadelerin, öldürülmekten 

kaçınmak için Osmanlı Devleti’ne, hatta Memluk Devleti’ne sığındıkları veya 

Ģehzadelere karĢı beylerin bu devletlerden yardım istediği görülmüĢtür
81

. 

Osmanlı Devleti’ne sıra gelmiĢken, özellikle kardeĢ katli uygulamalarının 

bu devlette kurumsal bir statü kazandığının ve kardeĢ katllerinin uygulamada en 

çok bu devlette görüldüğünün altının çizilmesi gerekir. 

Osmanlı Devleti’nde tarihçiler tarafından tespit edilen ve çoğunlukta olan 

görüĢe göre kardeĢ katlinin, yani hanedan içi öldürme vakıalarının sayısı altmıĢ 

birdir. Ancak ünlü tarihçi Alderson’a göre, kaynak gösterilmeden tespit edilen 

on iki kardeĢ katli vakıası daha vardır
82

.  

                                                             
76  Eski Türk Kamu Hukuku geleneklerinden biri olarak hanedan üyelerinin öldürülmelerinde asla 

kan dökme yoluna gidilmemesi ve yay kiriĢleriyle boğularak öldürülmelerinin sebebi, bu kiĢilerin 
kanlarının kutsal sayılmasıdır. AKMAN; a.g.e., s. 162.-CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 116. 

77  AKMAN; a.g.e., s. 34. 
78  CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 112.-ĠNALCIK; a.g.m., s. 91.  
79  AYDIN, M.Âkif; a.g.e., s. 130.-ĠNALCIK; a.g.m., s. 91. 
80  AYDIN, M.Âkif; a.g.e., s. 130. 
81  AKMAN; a.g.e., s. 35, 36.-AYDIN, M.Âkif; a.g.e., s. 131. 
82  Alderson’un “The Structure of the Ottomon Dynasty” adlı eserinden naklen AKMAN; a.g.e., s. 

39. 
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Osmanlı Devleti’nde ilk hanedan içi öldürme vakıası Osman Bey’in 

amcası Dündar Bey’in öldürülmesidir. Bu kiĢinin ölümü üzerine farklı 

anlatımlar mevcuttur: Meselâ NeĢrî’ye göre, Osman Bey’in bir ziyafet sırasında 

Bilecik tekfurunun elini öpmek zorunda kalması intikam hissi doğurmuĢ ve 

derhal sefer hazırlıklarına baĢlanmasına karar verilmiĢtir. Ancak amca Dündar 

Bey karara karĢı çıkmıĢ, bunun üzerine Osman Bey amcasını okla vurup 

öldürmüĢtür
83

. Lamartine’e göre hâdise aynı olmakla beraber, Osman Bey çok 

saygı duyulan amcasına öldürme kastı olmaksızın yayı ile vurmuĢ ve Dündar 

Bey bu darbe sonucunda ölmüĢtür
84

. UzunçarĢılı’ya göre ise, Dündar Bey’in 

ölümü saltanat çekiĢmesi için cereyan etmemiĢtir. Tahtın kime ait olduğu 

meselesi bey ve ahîlerin desteğinin Osman Bey’in yanında olmasıyla 

çözümlenmiĢtir
85

. 

Dündar Bey’in öldürülmesi üzerinde, bunun bir kardeĢ katli sayılıp 

sayılmayacağı hususunda tartıĢmalar varken, I. Murad’ın, kardeĢleri Halil ve 

Ġbrahim Beyleri katletmesinin bir kardeĢ katli olduğu konusunda fikir ayrılığı 

yoktur
86

. I. Murad, tahtta gözleri olan kardeĢlerini idam ettirdiği gibi
87

, 

kendisine isyan eden ve tahtı ele geçirmek isteyen oğlu Savcı’nın da gözlerini 

çıkarmıĢtır
88

. Daha sonraları Savcı Bey’in babası tarafından katledildiği 

görülmektedir
89

. Lamartine bu konuda I. Murad’ın oğlunu katletmesiyle birlikte 

baba egemenliğinin had safhaya çıktığını belirtmektedir
90

.  

Osmanlı Devleti’nde kardeĢ katli vakıalarına bir diğer önemli örnek 

Yıldırım Bayezid’in kardeĢi Yakup Çelebi’nin öldürülmesidir. Saltanatta bir 

hakkın iddia edilmesini önlemek amacını taĢıyan bu katlin devlet erkânının bir 

tasarrufu olduğu bilinmekte
91

, ancak hâdisenin Yıldırım Bayezid’in emriyle 

gerçekleĢtiği de rivayet edilmektedir
92

. Bu konuda Osmanlı tarihçileri arasında 

da görüĢ birliği yoktur. Nitekim Solakzâde’ye göre, Yakup Çelebi’nin katli 

                                                             
83  AKMAN; a.g.e., s. 43.-TOKMAKÇIOĞLU; a.g.e., s. 28. 
84  LAMARTINE; a.g.e., C. I,  s. 48. 
85  UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı, s. 40. 
86  Aksi görüĢ için bkz. AKMAN; a.g.e., s. 48. 
87  AKMAN; a.g.e., s. 47.-ĠNALCIK; a.g.m., s. 92.-MUMCU; a.g.e., s. 190.  
88  ĠNALCIK; a.g.m., s. 92. 
89  AKMAN; a.g.e., s. 51.-MUMCU; a.g.e, s. 190.-TOKMAKÇIOĞLU; a.g.e., s. 54. 
90  LAMARTINE; a.g.e., C. I, s. 90. 
91  CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 112.-LAMARTINE, a.g.e., C. I, 105, 106.-YÜCEL, YaĢar/ SEVĠM, Ali; 

Türkiye Tarihi, C. II, Ankara, 1990, s. 40.  
92  AYDIN, M.Âkif; a.g.e., 131.-ĠNALCIK; a.g.m., s. 92.-MUMCU; a.g.e., s. 190, 191. 
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devlet ileri gelenlerince gerçekleĢtirilmiĢtir
93

. Karamanlı NiĢancı Mehmed 

PaĢa’ya göre ise, Yıldırım Bayezid’in olayda parmağı vardır
94

.  

Yıldırım Bayezid’in Ankara SavaĢı’nda Timur’a yenilmesinin ardından 

Osmanlı devleti on bir yıllık Fetret Devri’ne girmiĢ, bu süre zarfında taht 

mücadeleleri hiç eksik olmamıĢtır. Yıldırım Bayezid’in dört oğlu arasında 

cereyan eden mücadele Çelebi Mehmed’in padiĢah olması ile son bulmuĢtur
95

. 

Bu devrin her Ģeye rağmen büyük bir zayiata uğramadan atlatılmasında Osmanlı 

Devleti’nin hoĢgörülü politikası ve sağlam temelli kurumsal yapısının etkili 

olduğu söylenebilir. 

Fetret Devri’ndeki taht mücadeleleri Yıldırım Bayezid’in “Mehmed”, 

“Süleyman”, “Ġsa” ve “Musa” adlarındaki dört oğlu arasında geçmiĢtir. 

Bunlardan Musa, Timur’un kendi yanına aldığı Osmanlı Ģehzadesidir
96

. Diğer 

Ģehzadeler arasında cereyan eden taht mücadelelerinde önde olan ve destek 

bulan Mehmed’i en çok rahatsız eden giriĢimlerde bulunan Ġsa olmuĢ, ancak bu 

faaliyetleri neticesinde kendisi katledilmiĢtir. Bu arada Musa’nın da, 

Anadolu’ya döndükten sonra akıbetinin aynı olduğu görülmektedir. Süleyman 

ise önceleri destek toplamıĢ, ancak bir süre sonra çevresindeki güçlü isimleri 

kaybetmesi neticesinde saltanattaki iddiası zayıflamıĢtır
97

. Süleyman’ın, kardeĢi 

Musa tarafından katledildiği de, baĢka bir rivayet olarak yer alır
98

.  

Fetret Devri’nde yaĢanan sıkıntılı günlerin sonucunda, Çelebi Mehmed, 

diğer kardeĢleri arasından sıyrılarak 1413’te padiĢah olmuĢ ve bu kadar 

mücadele ve belirsizliğin ardından bir bakıma Osmanlı Devleti’nin ikinci 

kurucusu sayılmıĢtır. 

Çelebi Mehmed’in devleti tekrar toparlayarak hâkimiyeti sağlaması, 

Timur’un oğlu ġahruh Mirza tarafından derhal protesto edilmiĢ, bu hükümdar 

babasının kurduğu statükonun bozulduğu endiĢesi ile I. Mehmed’e çok ağır bir 

mektup yazarak, padiĢahın kardeĢlerini ortadan kaldırmasının Türe-i Ġlhani’ye 

                                                             
93  Solakzâde’nin “Solakzâde Tarihi” adlı eserinden naklen AKMAN; a.g.e., s. 52. 
94  Karamanlı NiĢancı Mehmed PaĢa’nın “Osmanlı Sultanları Tarihi” adlı eserinden naklen AKMAN; 

a.g.e., s. 52. 
95  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. UZUNÇARġILI; Osmanlı Tarihi, s. 330 vd. 
96  ġehzade Mustafa’nın da kardeĢi Musa gibi Timur tarafından Semerkant’a götürüldüğü ve bu 

yüzden tüm aramalara rağmen bulunamadığı rivayeti mevcuttur. YÜCEL/ SEVĠM; a.g.e., C. II, s. 
86.-UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı, s. 134. 

97  UZUNÇARġILI; Osmanlı Tarihi, s. 330 vd.-MUMCU; a.g.e., s. 191.-YÜCEL/ SEVĠM; a.g.e., C. II, 
s. 71 vd.  

98  MUMCU; a.g.e., s. 191.-UZUNÇARġILI; Osmanlı Tarihi, s. 338, 339. 
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uygun düĢmediği düĢüncesini ileri sürmüĢtür
99

. I. Mehmed ise protestoya 

verdiği cevapta Osmanlı padiĢahlarının baĢlangıçta her Ģeyi tecrübeleri ile 

çözümlediklerini, hükümdarlığın taht çekiĢmelerini kaldıramayacağını, nitekim 

Selânik’in kaybedilmesinin böyle bir çekiĢmenin sonucu olduğunu ifade 

etmiĢtir
100

. I. Mehmed’in cevabı “egemenliğin bölünmezliği” anlayıĢının 

Osmanlı Devleti’nde hâkim olmaya baĢladığını göstermektedir.  

Yıldırım Bayezid’in bir diğer oğlu Mustafa ise, I. Mehmed’in 

saltanatından sonra ortaya çıkmıĢ ve taht için hak talebinde bulunmuĢtur. ÇeĢitli 

kanlı ve zorlu mücadelelerden sonra Selânik’e sığınan Mustafa, I. Mehmed 

tarafından istenmiĢ, ancak buna muvafakat edilmemiĢtir. Ne var ki, Mustafa’nın 

Limni Adası’nda hapiste tutulacağına dair Bizans’tan söz alınmıĢ ve bunun için 

her yıl bu devlete üç yüz bin akçe verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. I. Mehmed, 

saltanatının sonlarına doğru Mustafa’nın çıkarabileceği bir fitneyi önlemek 

üzere büyük oğlu Murad’ı veliahd tayin etmiĢtir. Murad (II) tahta geçtikten 

sonra Bizans’a bazı tavizler vererek amcası Mustafa’nın serbest bırakılmasını 

sağlamıĢ, ancak amcasının çeĢitli aleyhte propagandaları üzerine onun katlini 

gerçekleĢtirmiĢtir. II. Murad, kardeĢi Mustafa’yı da kendisine karĢı saltanat 

mücadelesine giriĢtiği için katletme yolunu seçmiĢtir. PadiĢah’ın diğer 

kardeĢleri Mahmud ve Yusuf’u ise, onları katletmek yerine gözlerine mil 

çektirdiği bilinmektedir
101

. II. Murad’ın bu tür önlemler almasında, özellikle 

babası zamanında yaĢanan çeĢitli taht kavgalarının doğurduğu olumsuz tablodan 

etkilenmesi rol oynamıĢtır, denilebilir. 

II. Murad’dan sonra Osmanlı tahtına, oğlu Mehmed geçmiĢtir. II. Murad 

hayatta iken ġehzade Mehmed, II. Murad tarafından hep veliahd olarak 

görülmüĢtür. Hatta PadiĢah’ın, oğlu lehine iki kez tahttan feragat ettiği de 

bilinmektedir. Mehmed’in (II) tahta çıkar çıkmaz kundaktaki kardeĢi Ahmed’i 

boğdurttuğu iddia edilmektedir
102

. Bazı kaynaklarda Evrenos-zâde Ali Bey’in 

haksız yere ve padiĢahtan gizli olarak bu katli gerçekleĢtirdiği, ancak daha sonra 

kendisinin de idam edildiği ifade edilmektedir
103

. Namık Kemal ise, “Evrak-ı 

                                                             
99  ĠNALCIK; a.g.m., s. 90. 
100  UZUNÇARġILI; Osmanlı Tarihi, s. 345. 
101  ĠNALCIK; a.g.m., 92.-UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı, s. 134, 135.-YÜCEL/ SEVĠM; a.g.e., C. II, 

s. 87, 88. 
102  ġehzade Ahmed öldürüldüğünde kimi kaynaklara göre 8 aylık, kimilerine göre 3 yaĢında, 

bazılarına göre de 7–8 yaĢlarındadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 
112. 

103  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. AKGÜNDÜZ/ ÖZTÜRK; a.g.e., s. 88. 
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PeriĢan” adlı eserinde konuyla ilgili olarak Ģu ifadeleri kullanmıĢtır: “ Fatih (II. 

Mehmed), Ahmed’i öldürtmemiĢtir. O isimde babasının oğlu yoktur. Bunların 

hepsi bühtandır (iftiradır)”
104

. Aynı konuda ayrı ve ilginç bir iddia da Ġ. Hikmet 

Ertaylan’ın 1953 tarihli “AdilĢahîler: Hindistan’da Bir Türk- Ġslâm Devleti” adlı 

kitabında ileri sürülmektedir. Esere göre, Fatih’in babası Sultan II. Murad’ın, 

ömrünün sonlarına doğru Hatice Âlime Hatun’dan Ahmed adını verdiği bir oğlu 

dünyaya gelmiĢtir. II. Mehmed, o sırada fitne endiĢesi ile küçük kardeĢinin 

boğdurulmasını emretmiĢ, ölen babasının tabutunu da küçük bir tabut takip 

etmiĢtir. Fakat o tabutun içerisinde zannedildiği gibi Ahmed yer almamaktadır; 

bir köle çocuğu tabuttadır. Çünkü Mehmed’in üvey annesi Hatice Âlime Hatun 

Ahmed’i daha önce Ġran’a göndermiĢtir. Nitekim, zamanla Hindistan’da 

Behmenî Devleti’nin hizmetine giren Ahmed, bir süre sonra bu devlet yıkılınca 

bölgede kurulan irili ufaklı devletlerden AdilĢahîler Devleti’nin kurucusu 

olmuĢtur
105

. 

Fatih Sultan Mehmed’in ġehzade Orhan’ı katlettiği de tarihçiler arasında 

rivayet edilmektedir. ġehzade Orhan’ın kimliği konusunda çeliĢkili bilgiler 

olmasına rağmen, bu kiĢinin Süleyman Çelebi’nin Bizans’a teslim edilen oğlu 

olduğu düĢüncesi genelde kabul görmektedir. Fatih tahta henüz on iki yaĢında 

geçtiğinde, Edirne’de baĢlayan yeniçeri isyanları Orhan’a biat edilmesi ile had 

safhaya ulaĢmıĢtır.  Ġsyanın bastırılması çabasına giriĢilmiĢ fitnenin 

büyümemesi için Orhan da katledilmiĢtir
106

. 

Fatih Sultan Mehmed 1481 yılında vefat ettiğinde, taht için adları geçen 

iki Ģehzade bulunmaktaydı: Bayezid ve Cem. Bunlardan Bayezid büyük 

kardeĢti ve Amasya valisiydi. Küçük kardeĢ Cem ise Karaman’a vali olarak 

atanmıĢtı. Fatih Sultan Mehmed’in veliahd tayin etmediği bilinmektedir. Ne var 

ki, Bayezid’in padiĢah olmasını vasiyet ettiği rivayet edilmektedir
107

. Ancak 

Fatih Kanunnamesi’nde Ģehzadelere yazılacak elkâbla (resmî unvanla) ilgili 

bölümde ġehzade Cem’in isminin zikredilmesi, Cem’in Fatih’ten sonra taht için 

ön planda olduğu Ģeklinde de yorumlanmaktadır
108

. Sonuçta Bayezid Fatih’ten 

sonra padiĢah olmuĢtur. Ağabeyinin padiĢahlığını tanımayan Cem, onunla 
                                                             
104  Namık Kemal’in “Evrak-ı PeriĢan” adlı eserinden naklen ARMAĞAN, Mustafa; Ufukların Sultanı 

Fatih Sultan Mehmed, Ġstanbul, 2006,  s. 179. 
105  Ġ. H. Ertaylan’ın “AdilĢahîler: Hindistan’da Bir Türk-Ġslâm Devleti” adlı eserinden naklen 

ARMAĞAN; Ufukların Sultanı, s. 182. 
106  AKMAN; a.g.e., s. 67–69. 
107  ARMAĞAN; Ufukların Sultanı, s. 185. 
108  AKGÜNDÜZ/ ÖZTÜRK; a.g.e., s. 127. 
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yoğun taht mücadelelerine giriĢmiĢ, ancak mağlup olmuĢtur. Özellikle Kapıkulu 

Ocağı’nın desteğini arkasına almayı baĢaran Bayezid (II), kardeĢine karĢı güçlü 

bir biçimde durabilmiĢtir. Cem’in ağabeyine “Anadolu benim, Rumeli senin 

olsun” Ģeklindeki teklifi II. Bayezid tarafından devletin bekası ve milletin dirliği 

açısından tehlikeli görülmüĢ ve Ģiddetle reddedilmiĢtir
109

. GiriĢtiği mücadeleleri 

kaybeden Cem önce Memluklar’a, ardından da Karamanoğulları’nın entrikaları 

sonucu Rodos ġövalyelerine sığınmıĢtır. Sonrasında Papa’ya teslim edilen Cem, 

en son Fransa Kralı tarafından himaye edilmiĢtir. 1495 yılında Cem’in öldüğü 

rivayet edilir. Bayezid-Cem mücadelesi
110

 hakkında Ģunlar söylenebilir: Cem’in, 

ağabeyine taht için baĢkaldırıĢı Türk gelenekleri açısından bir yere kadar makul 

görülebilir; ancak söz konusu mücadele nice Anadolu insanının boĢ yere canına 

mal olmuĢ, Devlet pek çok yönden iyi bir seviyede bulunmasına rağmen büyük 

hamleler yapamamıĢtır. Meselâ, Endülüs Emevileri’nin yıkılıĢına seyirci 

kalınmıĢ, ġah Ġsmail’in Doğu’daki faaliyetlerine karĢı önlemler alınamamıĢ, 

Avrupa’nın siyasî ve dinî karıĢıklıklarından istifade edilememiĢ, bilâkis Cem 

Avrupa tarafından Osmanlı’ya karĢı koz olarak kullanılmıĢtır. Tüm bu 

çıkmazların içinde II. Bayezid, daha büyük fitnelerin çıkmasını önlemek için 

Cem’in oğlu Oğuz Han’a kefil olan Gedik Ahmed PaĢa’yı öldürtmüĢ, ardından 

da Oğuz Han’ı da katletmiĢtir
111

. 

II. Bayezid’in sekiz oğlu vardı; ancak bunlardan beĢi, daha kendisi 

hayattayken vefat etmiĢti. Diğer üç oğlu Ahmed, Korkud ve Selim Ģehzade 

olarak sancağa gönderilmiĢlerdi. Ahmed Amasya, Korkud Antalya ve Selim 

Trabzon valisiydi
112

. Payitahtın Doğu’da ġah Ġsmail’in faaliyetlerine seyirci 

kalması ve II. Bayezid’in saltanat için Ahmed’i düĢünmesinin iyice 

belirginleĢmesi, Selim’in babasıyla mücadele etmesine sebebiyet vermiĢtir. 

Selim babası ile giriĢtiği ilk mücadeleyi kaybetmesine rağmen, zamanla 

ordunun sevgi ve desteğini kazanmıĢ, bunu değerlendirerek tahtı babasından 

devralmıĢ ve onu Dimetoka’ya göndermiĢtir. Selim, babasına kendisine karĢı 

koymadıkları müddetçe kardeĢlerini öldürmeyeceği sözünü de vermiĢ, ancak bir 

süre sonra saltanat isteği olduğunu öğrendiği ağabeyi Korkud’u öldürtmüĢtür. 

Selim, II. Bayezid tarafından varis gösterilen, hatta Ġstanbul’a davet edilen 

                                                             
109  EKĠNCĠ; a.g.m., s. 1107. 
110  Cem’in, ağabeyi Bayezid ile giriĢtiği mücadele ve sonrası hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

TOKMAKÇIOĞLU; a.g.e., s. 93–132. 
111  MUMCU; a.g.e., s. 195.-UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı., s. 138. 
112  ÖZTUNA; a.g.e., s. 30.-UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı, s. 138. 
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ağabeyi Ahmed’i ise YeniĢehir SavaĢı’nda yenmiĢ ve öldürtmüĢtür. Ahmed’in 

oğullarından Murad ġah Ġsmail’in yanına, Kasım ise Kölemenler’e kaçmıĢtır. 

Murad’ın bir süre sonra eceliyle öldüğü, Kasım’ın ise Mısır’ın alınmasından 

sonra Selim tarafından katledildiği bilinmektedir
113

. Selim’in, bu arada hayatta 

olmayan kardeĢleri ġehinĢah, AlemĢah ve Mahmud’un oğulları Mehmed, Musa, 

Emin, Orhan ve Osman’ı da katlettiği rivayetler arasındadır
114

. PadiĢah’ın, 

babasını zehirlettiği, kesin olmamakla birlikte Peçevî ve ġemdanizâde 

tarafından değiĢik üsluplarla rivayet edilmiĢtir
115

. 

Selim’in kardeĢ katlini çok yoğun biçimde uygulamasında, babası 

Bayezid’in kendi kardeĢi Cem ile yaptığı mücadele sırasında yaĢananların 

oldukça ekili olduğu düĢünülebilir.  

Yavuz Sultan Selim’den sonra, Osmanlı tahtına tek varis durumundaki 

Süleyman çıkmıĢtır. Süleyman saltanatının ilk yıllarında, atalarının yaĢadığı 

gibi taht mücadeleleri ile karĢılaĢmamıĢtır. YaklaĢık kırk altı yıl süren 

hükümdarlığı ile Osmanlı Devleti’nin tahtta en uzun süre kalan padiĢahı olan 

Süleyman, saltanatının ilerleyen yıllarında belki kardeĢleri ile değil, ama 

oğulları ile taht mücadelelerine giriĢmiĢ, O bile taht için katl yoluna baĢvurmak 

zorunda kalmıĢtır. 

Kanunî Sultan Süleyman’ın kardeĢinin olmadığı bilinir; fakat Yemen 

Beylerbeyliği’ne getirilen Üveys PaĢa’nın onun kardeĢi olduğu iddiası vardır. 

Üveys PaĢa katledilmemiĢ, Yemen’de çıkan bir isyanda hayatını kaybetmiĢtir. 

Kanunî’ye Üveys’i niçin öldürmediği sorulduğunda O, “Allah korkusunun buna 

daima engel olduğu” cevabını vermiĢtir
116

. Ancak Kanunî, saltanatında bu 

kuruma, aslında hoĢgörmese de, baĢvurmak zorunda kalmıĢtır. Nitekim 

Kanunî’nin Rodos’un fethinden sonra orada yakalanan Cem Sultan’ın oğlu 

Murad ile onun oğlu olan ve adının yine Cem olduğu rivayet edilen iki kiĢiyi 

katlettiği bilinmektedir. Ancak bu katl vakıalarının irtidad (dinden dönme) 

nedeniyle gerçekleĢmiĢ olma ihtimali de vardır. Bu konuda tarihî kaynaklarda 

bir ittifak yoktur
117

. 

                                                             
113  MUMCU; a.g.e., s. 195, 196.-ÖZTUNA; a.g.e., s. 30 vd.-UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı, s. 138, 139. 
114  AKMAN; a.g.e., s. 76–78.-CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 112.-MUMCU; a.g.e., s. 196. 
115  AKMAN; a.g.e., 72–76. 
116  MUMCU; a.g.e., s. 196. 
117  AKMAN; a.g.e., s. 84.-MUMCU; a.g.e., s. 197. 
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Kanunî’nin veliahd olarak Gülbahar Hatun’dan doğma Mustafa’yı ön 

plânda düĢündüğü, Sadrazam Ġbrahim PaĢa’nın da onun tarafında yer aldığı 

tarihî kaynaklarda yer almaktadır. Ne var ki, kendi oğullarından birinin tahta 

çıkmasını arzulayan Hürrem Sultan entrikalar sonucunda önce Ġbrahim 

PaĢa’nın, sonra da Mustafa’nın katlini sağlamıĢtır
118

. Bu katl fiillerinden sonra, 

Mustafa’nın annesinin yanında kalan sekiz yaĢındaki oğlu Mehmed’in de aynı 

akıbete uğradığı rivayet edilmektedir. Kanunî’nin Hürrem Sultan’dan doğma 

oğlu Cihangir ağabeyinin katline çok üzülmüĢ ve kederinden hastalanıp 

ölmüĢtür
119

. Ardından ana-baba bir kardeĢler Bayezid ile Selim arasında rekabet 

baĢlamıĢtır. Önceleri Kütahya Valisi olan Bayezid, taht için Manisa Valisi 

kardeĢi Selim’e göre ön planda yer alırken, sonraları gözden düĢmüĢ ve 

Manisa’ya tayin edilmiĢ; Selim ise Konya’ya
120

, bazı kaynaklara göre ise 

kardeĢi Bayezid’in yerine, yani Kütahya’ya atanmıĢtır
121

. Bu geliĢmeler 

Selim’in yavaĢ yavaĢ güç kazandığının açık bir göstergesi sayılmaktadır. 

Payitahttan uzaklaĢtırılmasından Ģüphelenen Bayezid’in bu emre itaat etmekte 

gecikmesi ve bunun üzerine vezirlerin, lalaların Bayezid aleyhine faaliyetleri, 

onun zamanla isyancı olarak tanınmasına yol açacaktır. Sonuçta, kendisini 

istemediği bir mücadelenin içinde bulan Bayezid Ġran’a sığınmıĢ ve burada 

Kanunî’nin emriyle katledilmiĢtir
122

. Kanunî’nin bilâhare Bayezid’in beĢ oğlunu 

da katlettiği mevcut rivayetler arasındadır
123

. Neticede rakipsiz kalan Selim’in, 

1566’da Osmanlı tahtına oturması kendisi açısından kansız ve mücadelesiz 

olmuĢtur. 

II. Selim ile birlikte, artık saltanatın intikalinde belli bir kuralın 

yerleĢmeye baĢladığı gözlemlenebilmektedir: “Primogenitur Sistemi”. Nitekim 

II. Selim, tıpkı kendisinin tahta geçiĢinde olduğu gibi oğullarından sadece en 

büyük olanını (Murad’ı) sancağa göndermiĢ, vefatından sonra da payitahta, 

aslında kardeĢleri de bulunmasına rağmen Murad çağrılmıĢ ve padiĢah olarak 

tanınmıĢtır. Murad (III) tahta geçtiğinde Mustafa, Osman, Süleyman, Cihangir 

ve Abdullah adlarını taĢıyan beĢ kardeĢini katlettirmiĢtir
124

. Bu PadiĢah’ın, 

                                                             
118  UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı, s. 140.-YÜCEL/ SEVĠM, a.g.e., C. II, s. 298.  
119  AKMAN; a.g.e., s. 86-88. 
120  YÜCEL/ SEVĠM; a.g.e., C. II, s. 298. 
121  UZUNARġILI; Saray TeĢkilâtı, s. 140. 
122  UZUNÇARILI; Saray TeĢkilâtı, s. 140.-YÜCEL/ SEVĠM; a.g.e., C. II, s. 298. 
123  AKGÜNDÜZ/ ÖZTÜRK; a.g.e., s. 82. 
124  AKMAN; a.g.e., s. 98, 99.-AYDIN, M.Âkif; a.g.e., s. 131.-CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 112.-

MUMCU; a.g.e., s. 197. 
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aslında tahta çıktığında eĢi Safiye Sultan’ın da etkisiyle kardeĢlerini öldürmek 

gibi bir düĢünceye sahip olmadığı, ancak özellikle ġeyhülislâm’ın fitneye iliĢkin 

endiĢelerini beyan etmesini müteakip katl vakıalarını gerçekleĢtirdiği iddia 

edilmektedir
125

. 

III. Murad, kendi saltanatında babasının yolunu takip etmiĢ ve sadece en 

büyük Ģehzadeyi sancağa göndermiĢtir. Nitekim, III. Murad’dan sonra III. 

Mehmed padiĢah yapılmıĢ ve bu PadiĢah tahta geçtikten sonra on dokuz 

kardeĢinin katlini emretmiĢtir
126

. Bu hâdise, Osmanlı hanedanı içinde yaĢanan 

diğer kardeĢ katli vakıaları içerisinde en ağır olanıdır. Bu olay Sarayı, Ġstanbul 

ahalisini ve tüm ülkeyi derinden etkilemiĢtir. Öyle ki, I. Ahmed ve sonrasında 

gelen padiĢahların tahta çıkar çıkmaz katle cesaret edememelerinde III. 

Mehmed zamanında yaĢanan bu katllerin etkisinin bulunduğu söylenebilir. 

III. Mehmed on dokuz kardeĢinin yanı sıra, tahtta gözü olduğu 

gerekçesiyle oğlu Mahmud’u da katletmiĢtir
127

. III. Mehmed’in bazı hamile 

cariyeleri de öldürttüğü iddia edilse de, Osmanlı arĢivlerinde bu iddiayı 

doğrulayan bir kayıt bulunamamıĢtır
128

.  

III. Mehmed’den sonra sırasıyla I. Ahmed ve I. Mustafa tahta 

çıkmıĢlardır. Bu padiĢahların dönemlerinde kardeĢ katli vakıasına 

rastlanmamıĢtır. I. Mustafa’dan sonra II. Osman baĢa geçmiĢ, bu zat padiĢah 

olduğunda kardeĢleri Mustafa, Mehmed, Bayezid, Süleyman, Kasım ve 

Ġbrahim’i öldürtme yoluna gitmemiĢtir. Lehistan seferine çıkmadan önce en 

büyük kardeĢi Mustafa’yı katl için ġeyhülislâm’dan fetva isteyen II. Osman, 

ġeyhülislâm Es’ad Efendi’nin reddi ile karĢılaĢmıĢtır. Bunun üzerine Rumeli 

Kazaskeri TaĢköprülüzâde Kemaleddin Efendi’nin fetvasına uygun olarak katl 

gerçekleĢmiĢtir
129

. Kazasker’in Ģahsî menfaatlerle bu fetvayı verdiği söylense 

de, bu noktada padiĢahın gerçekleĢtirmek istediği fiil için kendisine hukukî 

zemin araması ve sonuçta “mutlak egemen” olarak istediğini yaptırtması dikkat 

                                                             
125  de LAMARTINE, Alphonse; Osmanlı Tarihi, C. II, (Çev: Serhat Bayram), Ġstanbul, 1991, s. 521. 
126  Katledilen Ģehzadelerin isimleri öyledir: Mustafa, Osman, Bayezid, Selim, Cihangir, Abdullah, 

Abdurrahman, Hasan, Ahmed, Yakub, AlemĢah, Yusuf, Hüseyin, Korkud, Ali, Ġshak, Ömer, 

Alâeddin ve Davud. Öldürülen kardeĢler arasında sadece Mustafa, Osman, Bayezid ve 
Abdullah’ın yetiĢkin oldukları rivayet edilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. AKMAN; 
a.g.e., s. 100, 101.  

127  MUMCU; a.g.e., s. 198.-LAMARTINE; a.g.e., C. II, s. 569.-UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı, s. 141. 
128  AKMAN; a.g.e., s. 102. 
129  AKMAN; a.g.e., s. 104.-AYDIN, M.Âkif, a.g.e., s. 134.-MUMCU; a.g.e., s. 199.  
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çekicidir. Öte yandan, önceki padiĢahlar evlâtları hariç, kardeĢlerini katletmek 

üzere fetva istemezlerken, II. Osman’ın fetva almayı arzulaması ilginçtir
130

.  

IV. Murad, I.Mustafa’nın ikinci defa tahta çıkıp hal’edilmesinden sonra 

padiĢah olmuĢtur. Bu PadiĢah tahta çıktığında kardeĢleri Bayezid, Süleyman, 

Ġbrahim ve Kasım hayattaydı. Uzun süre kardeĢlerine dokunmayan PadiĢah, 

yeniçerilerin kardeĢleri üzerinden siyaset yapmasını tehlikeli bularak, Revan’ın 

fethini müteakip kardeĢi Bayezid ve Süleyman’ı katletmiĢtir. Bağdat Seferi’ne 

çıkmadan önce Kasım’ı da öldürten IV. Murad, hayatının son günlerinde 

Ġbrahim’in de katlini emretmiĢ, ancak bu gerçekleĢmemiĢtir
131

.  

IV. Murad’dan sonra padiĢah olan Sultan Ġbrahim’i IV. Mehmed izlemiĢ, 

bu hükümdar da töre gereğince kardeĢlerini katletmek istemiĢ, ancak baĢta 

valide sultan olmak üzere kimseden destek görmemiĢtir. Nitekim IV. 

Mehmed’in niyetini öğrenen halkın da çeĢitli protestolarda bulunduğu rivayet 

edilmektedir
132

. 

Osmanlı Devleti’nde kesin olan son kardeĢ katli uygulaması, III. 

Osman’ın yaklaĢık yüz yıl uygulanmayan bir kurumu tekrar diriltmeye çalıĢarak 

kardeĢi Mustafa’yı öldürmesi olayında yaĢanmıĢtır. Bu olayda padiĢahın Ģahsî 

bunalımlarının büyük etkisi olduğu kabul edilmektedir
133

.  

Osmanlı Devleti’nde kardeĢ katli uygulamasının sona ermesinde saltanat 

veraseti usulünde “Senioratus” sisteminin yerleĢmesi ana etken olarak 

değerlendirilmelidir. Ayrıca zamanla ulema baĢta olmak üzere devlet ricalinin 

ve halkın da bu uygulamayı tasvip etmemesinin rolü bulunmaktadır. Ayrıca 

padiĢahların ordunun baĢında sefere çıkmayı bırakmalarının fitne endiĢelerini 

ortadan kaldırdığından bahisle, artık kardeĢ katline gerek duyulmadığı 

anlayıĢının yerleĢmesi de, katl uygulamasını sona erdiren nedenler arasında 

gösterilebilir. 

C. Kardeş Katlinin Hukukî Boyutu 

                                                             
130  MUMCU; a.g.e., s. 199. Kanaatimizce II. Osman’ın bu tutumunu hukukî olan bir durumun 

meĢruluğunu perçinleme ihtiyacı olarak değerlendirmek gerekir. PadiĢah’ın kardeĢini katlederken 

fetva almaması hukukî olmayan bir durum değildir. Zira Fatih Kanunnamesi’nde kardeĢ katline 
“nizam-ı âlem” için cevaz verilmiĢtir.  

131  MUMCU, a.g.e., s. 199. IV. Murad’ın amcası I. Mustafa’yı da katlettiği iddiası bulunmaktadır. Bu 

iddianın eleĢtirisi için bkz. AKMAN; a.g.e., s. 108. 
132  AFYONCU; a.g.e., s. 170. 
133  MUMCU; a.g.e., s. 199. 
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KardeĢ katli kurumunun kaynağı hem ġer’î hem de Örfî Hukuk 

hükümlerine dayanmaktadır.    

Ġslâmiyet’in dünyevî ve uhrevî hayat çerçevesinde gerek Kamu Hukuku 

iliĢkilerinde, gerek bireyler arası iliĢkilerde belirlediği kurallar bütününe 

“ġeriat” adı verilir. ġeriat tüm kurallarıyla bir bütün teĢkil eder. Örfî Hukuk ise 

ġer’î hükümlere dokunmamak ve ona aykırı olmamak koĢuluyla Ġslâm Devleti 

hükümdarlarının koymuĢ olduğu kurallardır
134

.  

Osmanlı Devleti’nde Örfî Hukukun varlığı için, bu kuralların ġeriat dıĢı 

olması, o konuda öteden beri uygulanagelen bir âdetin varlığı, hükümdarın 

iradesinin ürünü olması ve kamu düzeninin gerektirmesi gibi özellik ve Ģartlar 

aranmıĢtır
135

. ġüphesiz bir Örfî Hukuk kuralının Ġslâm’ın genel düĢüncesine 

aykırı olmamasının güvencesi Osmanlı Devleti’nde ulema sınıfı ve bu sınıfın 

baĢında bulunan ġeyhülislâm sayılmıĢtır
136

. ġeyhülislâmlık padiĢah iradesi ile 

konulmak istenen Örfî Hukuk kurallarının ġeriat’a uygunluğunu denetleyen bir 

merci olarak yer almıĢtır. Gerektiğinde o hukuk kuralı için fetva vermeyerek 

ġeyhülislâmın padiĢahın iradesine bir sınır getirebileceği düĢünülebilir; ancak 

bu tür bir denetim (Hukukî Denetim) Osmanlı tarihinde sadece birkaç 

ġeyhülislâm tarafından gerçek olarak uygulanabilmiĢtir; fazla örneği yoktur
137

. 

ġu durumda padiĢahların denetlenmesinde ġeyhülislâmın elinde bulunan fetva 

yetkisi çok etkili olamamıĢtır, denilebilir.  

Fatih Sultan Mehmed dönemi Örfî Hukuk konusunda en yoğun 

çalıĢmaların yaĢandığı dönemlerden biri sayılmaktadır. Öyle ki, bu PadiĢah 

yoğun faaliyetleri nedeniyle bazı yazarlar tarafından imparatorluğun gerçek 

kurucusu ve kanun hükümdarı olarak nitelendirilmektedir
138

.  

Fatih Sultan Mehmed’in koyduğu iki meĢhur kanunname bulunmaktadır. 

Bunlardan biri idare, ceza ve maliye alanlarıyla ilgili olan Reâyâ Kanunu, diğeri 

ise devlet teĢkilâtına iliĢkin olan TeĢkilât Kanunnamesi’dir. “KardeĢ Katli” ile 

ilgili hükümleri de içinde barındıran TeĢkilât Kanunnamesi üç bölümden 

                                                             
134  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 59, 226. 
135  ĠNALCIK, Halil; Osmanlı Ġmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi, Ġstanbul, 1996, s. 321. 
136  “ġeyhülislâmlık” unvanının kullanılmaya baĢlanması ve ġeyhülislâmın görevleri ile ilgili ayrıntılı 

bilgi için bkz. DÜZDAĞ, M.Ertuğrul; ġeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları, Ġstanbul, 1983, s. 17 
vd. 

137  Bu ġeyhülislâmlardan Ali Cemal Efendi, KemalpaĢazâde ve Ebussuud Efendi’nin adları özellikle 
zikredilmelidir. CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 152.-ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 235-238.  

138  ĠNALCIK; a.g.e., s. 327. 
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oluĢmakta, birinci babda devlet yönetiminde ileri gelen kiĢilere iliĢkin 

düzenlemeler, ikinci babda saray hizmetlileri ve hazine ile ilgili hükümler ve 

son babda ise tımar ve maaĢlara iliĢkin düzenlemeler yer almaktadır
139

. 

Kanunname’nin sistematik olmadığı gözden kaçmamaktadır. Bunun sebebi, 

metni kaleme alanların tercihlerinden çok, padiĢahın metni gözden geçirme 

evresinde aklına gelen hususları aralara sıkıĢtırmak istemesidir. Bu arada kardeĢ 

katli meselesi de sistematik olmayan bir biçimde, cep harçlığı maddesi ile has-

oda oğlanlarının yıllık kaftan hakkı maddesi arasında yer almıĢtır
140

.   

“KardeĢ Katli” uygulamasının Ġslâm Ceza Hukuku’na göre 

değerlendirilmesi Ģöyle yapılabilir: Bindiği gibi Ġslâm Ceza Hukuku’nda cezalar 

dört ana gruba ayrılmaktadır: “Kısas”, “Diyet”, “Hadd” ve “Ta’zir”. Bunlardan 

“Kısas” öldürme ve yaralama suçlarında, suçun faillerinin de iĢledikleri suçun 

aynı ile cezalandırılmalarıdır. “Diyet” ölüm veya yaralama söz konusu 

olduğunda, “Kısas”ın istenmediği ya da uygulanmasının olanaksız olduğu 

durumlarda baĢvurulan bir çeĢit tazminat cezasıdır. “Hadd” Kur’an-ı Kerim’de 

açıkça belirtilmiĢ ve cezaları gösterilmiĢ suçlardır. “Ta’zir” ise, önceden 

belirtilmemiĢ veya belirtilmiĢ olup da cezası gösterilmemiĢ olan suçlara 

verilecek cezanın kadı tarafından kararlaĢtırılmasıdır
141

. 

KardeĢ katli uygulamalarını tahlil ederken ilk olarak, Hanedan üyelerinin 

taht için isyanı neticesinde vuku bulan katl vakıalarını irdelemek gerekir. Böyle 

bir isyan devletin bekasına ve güvenliğine tehlike arz ettiği için Ġslâm Ceza 

Hukuku’ndaki “Bağy” suçunun kapsamına dâhildir ve cezası idamdır. Cezanın 

bu yönüyle Örfî değil, ġer’î Hukuk kaynaklı olduğu söylenebilir.  

                                                             
139  ĠNALCIK; a.g.e., s. 331. 
140  ĠNALCIK; a.g.e., s. 331. TeĢkilât Kanunnamesi’nde kardeĢ katline iliĢkin hüküm ile ilgili bazı ilginç 

iddialar ortaya atılmıĢtır. 1953 yılında Ali Hikmet Berki ve 1967 yılında Alman araĢtırmacı Konrad 

Dilger’e göre kardeĢ katline iliĢkin madde Fatih’e ait değildir. Çünkü Kanunname’yi nakleden tarihçi 
Bosnavi Hüseyin Efendi Kanunname metni üzerinde değiĢikler yapıldığını ve kardeĢ katli ile ilgili 
hükümlerin sonradan ilâve edildiğini beyan etmiĢtir. Keza 1675’te Hüseyin Efendi tarafından kaleme 
alınan ve Kanunname’ye ait nüshaları içeren Telhisu’l-Beyan fi Kavani-i Âl-i Osman’da kardeĢ katli 

hükümleri mevcut değildir. Ġbn Kemal’in (KemalpaĢazâde) de, Kanunname’yi kaleme alan Sadrazam 
Karamanlı Mehmed PaĢa’nın PadiĢah’ı etkileyerek bazı isteklerini kabul ettirdiği iddiasında olduğu 
bilinmektedir. Buradan hareketle ilgili hükmün Karamanlı Mehmed PaĢa’nın iradesi neticesinde metne 
dâhil edildiği sonucuna varılması mümkündür. ARMAĞAN; Maskeler ve Yüzler, s. 146, 147.-Aynı 

yazar; Ufukların Sultanı, s. 188 vd. Tüm bu Ģüpheci, ancak ihtimal dâhilindeki yaklaĢımlara rağmen, 
Kanunname’nin asıl olduğu ve ilgili hükümlerin Fatih’e ait olduğu genelde kabul edilir. AKMAN; a.g.e., 
s. 157.-AYDIN, M.Âkif; a.g.e., s. 132.-CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 111.-ĠNALCIK; a.g.e., s. 331.-
MUMCU; a.g.e., s. 192 vd.-UZUNÇARġILI; Saray TeĢkilâtı, s. 46. 

141  ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; a.g.e., s. 91 vd. 
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Buna karĢılık, herhangi bir isyan söz konusu olmadığı halde, salt hanedan 

üyesi olmaları sebebiyle gelecekte taht için tehlike arz ettiklerine inanılan 

kimselerin öldürülmesi ise “Ta’zir” kapsamına girer. Bu düĢünce çerçevesinde 

Ģehzadelerin hayatlarına son verilmesi “Siyaseten Katl” adını almaktadır. 

Sadece Osmanlı Devleti için değil, tüm Ġslâm devleti hükümdarlarına devlete 

zararlı oldukları kanısına vardıkları kimseleri öldürebilmeleri yolunda bir hak 

tanınmıĢtır. Burada Ģüphesiz, Ġslâm Ceza Hukuku’nca tanınan suç tiplerinden 

“Kısas”, “Diyet” ve “Hadd” cezaları içine girmeyen, bu sebeple “Ta’zir” içinde 

düĢünülmesi gereken bir durumla karĢılaĢılmaktadır. “Ta’zir” in kuralı, 

verilecek cezanın aynı türden “Hadd” cezasının alt sınırını bulmamasıdır. ġu 

durumda “Ta’zir” olarak ölüm cezasını uygulayabilmek mümkün değildir. 

Ancak hükümdar, devletin bekası ve güvenliği için “Siyaseten Katl” cezasını 

uygulamakla bu kurala bir istisna getirmiĢ olmaktadır. Bu uygulamada, verilen 

cezanın ġeriat’a uygunluğunu belgeleyebilmek için de ġeyhülislâm’dan fetva 

alınması yoluna gidilmektedir
142

.   

“Siyaseten Katl”in ġer’î hükümlere uygun olduğunu göstermek üzere, 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru ġeyhülislâmlık yapmıĢ Hoca Saadettin Efendi ve 

ünlü tarihçi Bosnevî Hüseyin Efendi’nin aslî kaynak Kur’an-ı Kerim’de yer 

alan fitnenin ölümden daha Ģiddetli olduğunu belirten ayetlere atıfta 

bulunmaları dikkat çekmektedir
143

. Ayrıca konuyla ilgili çeĢitli “Sahabe” 

uygulamaları da Ġslâm Hukuku’nda delil olarak kabul edilmektedir
144

.  

Osmanlı Devleti’nde isyan suçu neticesinde katline hükmedilenler 

arasında, Osman Bey’in amcası Dündar Bey, Savcı Bey, I. Murad’ın kardeĢleri, 

II. Murad’ın kardeĢi Mustafa, Yavuz Sultan Selim’in kardeĢleri Korkud ve 

Selim, Kanunî’nin oğlu Bayezid yer almaktadır
145

. Bunun haricindekiler 

“Siyaseten Katl” ile idam edilmiĢlerdir.  

                                                             
142  AKGÜNDÜZ/ ÖZTÜRK; a.g.e., s. 82 vd.-MUMCU; a.g.e., s. 47, vd.-ÜÇOK/ MUMCU/ BOZKURT; 

a.g.e., s. 99, 100. 
143  EKĠNCĠ; a.g.m., s. 1112. Fitne ve fesat tehlikesiyle ilgili ayetler için bkz. Bakara Suresi: 191, 

217. ayetler ve Kehf Suresi:74, 80-81. ayetler. 
144  Buna iliĢkin olarak Hz. Ömer’in fitne ve fesada sebebiyet vereceği endiĢesiyle hiç suçu 

olmadığını açıkça ifade ettiği Nasr bin Haccac’ı Medine’den Basra’ya sürgüne göndermesi örnek 
olarak verilebilir. EKĠNCĠ; a.g.m., s. 1112. 

145  AKGÜNDÜZ/ ÖZTÜRK; a.g.e., s. 82. 
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KardeĢ katli uygulamalarında, kardeĢ ve yeğenlerin katli için fetva 

alınmasına gerek duyulmamıĢ, evlât katlinde ise padiĢahlar, ġeyhülislâm’dan 

fetva istemeye özel bir önem vermiĢlerdir
146

.  

KardeĢ katlinde takip edilen infaz biçimi de konumuzun ilginç 

noktalarından birini oluĢturmaktadır. Bilindiği gibi, Hanedan mensuplarının 

kanının akıtılmaması eski Türk egemenlik anlayıĢından gelen bir ilkedir. Bu 

egemenlik anlayıĢına göre egemenlik ilâhî kaynaklı sayılır; bu nedenle de 

Hanedan ailesi kutsal kabul edilir. Kut anlayıĢı, Ġslâmiyet’in kabulüyle birlikte, 

bu inanç sistemi ile bir senteze uğramıĢ ve varlığını dinî kaidelere uygun 

biçimde devam ettirmiĢtir. Buna göre, infazda kan akıtma değil, genellikle yay 

kiriĢi ile boğma yöntemi tercih edilir
147

. Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nde genel 

uygulama böyle olmuĢtur. ġüphesiz, Osmanlı tarihinde farklı bazı uygulamalara 

da rastlanmaktadır. Meselâ II. Murad, amcası Mustafa’yı halk içinde asarak 

idam ettirmiĢtir
148

. Bu farklı uygulamanın sebebi zamanın siyasî koĢullarının 

etkili olmasıyla izah edilebilir. 

SONUÇ 

“KardeĢ Katli”, hanedan yönetimini benimsemiĢ devletlerde, hükümdar 

olabilmek için ortaya çıkan hanedan içi çekiĢmeleri önlemeye yönelik bir 

müessesedir. Dünya tarihinde baĢta Roma, Eski Ġran ve Moğol Ġmparatorluğu 

olmak üzere birçok devlette benimsenen bu müessese Türk tarihinde ayrı bir 

yere sahiptir. Gerçekten, tarihî süreçte “KardeĢ Katli”, Türk devletlerinde 

kurumsallaĢmıĢ bir yapıya sahip olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Konu egemenlik anlayıĢı ile yakından ilgilidir. Bu bağlamda eski Türk 

egemenlik anlayıĢı ve onun bir parçası olan “Kut” anlayıĢı, Gök Tanrı 

tarafından seçilen bir ailenin tüm erkek üyelerinin egemenliğe sahip olmalarını 

öngörmektedir. Türkler’in Ġslâmiyet’e girmelerini müteakip bu dinin egemenlik 

anlayıĢı ile eski Türk egemenlik anlayıĢı senteze uğramıĢ ve zamanla 

hükümdarlar eski Roma Ġmparatorluğu’nun egemenlik anlayıĢından da 

etkilenerek mutlak egemen konumuna gelmiĢlerdir. Ġslâmiyet’in kabulünden 

sonra, bu dinin Kamu Hukuku kurallarının kaynaklarda çok az düzenlenmiĢ 

olması sebebiyle Türkler eski geleneklerini sürdürmüĢler ve tek bir hanedanın 
                                                             
146  CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 116; Ebusuud Efendi’nin Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu Bayezid’in 

katli ile ilgili verdiği fetva için bkz. DÜZDAĞ, a.g.e., s. 191. 
147  AKMAN; a.g.e., s. 162.-CĠN/ AKYILMAZ; a.g.e., s. 116. 
148  Kan akıtılmaması kuralına bağlı kalınarak baĢvurulan değiĢik infaz Ģekilleri hakkında ayrıntılı bilgi 

için bkz. AKMAN; a.g.e., s. 162, 163. 
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egemenliği Türk-Ġslâm devletlerinde benimsenmiĢtir. Bu durum taht kavgalarını 

ve bu kavgalar sonucu meydana gelen çeĢitli iç huzursuzlukları beraberinde 

getirmiĢtir. Bu olumsuzluklar bazen devletlerin sonunu bile getirebilmiĢtir. 

BaĢta bulunan güçlü hükümdarlar sayesinde atlatılabildiğini gördüğümüz 

çalkantılar, hükümdarlara devletin bekası için kardeĢ katli uygulamalarını ilham 

etmiĢtir. 

“KardeĢ Katli” vakıaları Türk tarihinde en çok Osmanlı Devleti’nde 

yaĢanmıĢtır. Osmanlı Devleti yöneticilerinin daha önceki devletlerin yıkılıĢ 

sebeplerini iyi tahlil etmeleri, ayrıca bu devletin tarihinde de çeĢitli acı 

hâdiselerin yaĢanmıĢ olması saltanat ile ilgili olarak sıkı önlemlerin alınmasını 

ve bu arada “KardeĢ Katli” uygulamalarını beraberinde getirmiĢtir. Kurumun 

hem ġer’î, hem örfî dayanaklarla hukukî temele oturtulup güçlendirilmesi 

bunun göstergesi sayılmalıdır.  

Tarihî süreçte “KardeĢ Katli” müessesesi, “Primogenitur” ve özellikle 

“Senioratus” sistemlerinin benimsenmesiyle etkisini kaybetmiĢtir. Bunda hiç 

Ģüphesiz “ulema” sınıfının desteğini çekmesi, halktan gelen çeĢitli tepkiler ve 

kimi zaman da padiĢahların kiĢilikleri etkili olmuĢtur, denilebilir. Özellikle 

“ulema” sınıfının “KardeĢ Katli”ne desteğini çekmesi ve gerçekleĢtirilmek 

istenen katl fiillerine fetva vermeme yönündeki tutumu, padiĢahların mutlak 

egemenlikleri önünde bir engel oluĢturmuĢtur. 

Sonuçta “KardeĢ Katli” uygulaması, Türk Kamu Hukuku’nun çok önemli 

bir müessesesidir ve kimi zaman acı ve hüzün dolu olayları bizlere hatırlatsa da, 

genel olarak devletin huzur ve refahının sağlanması yolunda uygulanmıĢ ve 

hukukîlik kazanmıĢ bir müessese olarak tarihteki yerini almıĢtır. 
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GENEL ĠDARĠ USUL ve DĠNLENĠLME HAKKI 

General Administrative Procedure and the Right to be Heard 

 

AyĢen GÜLER  

 

ÖZET 

GeliĢmiĢ hukuk sistemlerinde, idari iĢlemlerin yapılmasında idarenin 

uyması gereken ilke ve kuralların “genel idari usul”ün belirlenmesi, hukuk 

devleti ilkesinin gereklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu noktadan 

hareketle çalıĢmada ilk olarak, hukukumuzda idari usulden ne anlaĢıldığı ve 

idari usul kanunlarının kapsamı hakkında kısa bir değerlendirme yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın odağında ise, idari usule iliĢkin kanunlarda usuli bir hak olarak 

tanınan “dinlenilme hakkı” yer almaktadır. Avrupa Konseyi’nin idare karĢısında 

bireyin korunmasına yönelik 77/31 sayılı kararında beĢ temel ilkeden biri olarak 

gösterilen dinlenilme hakkının; kararda ve kanunlarda yer verilen tanımı, 

uygulama Ģartları ve bireyin korunmasına, hukuk devletinin 

gerçekleĢtirilmesine, idarede etkinliğin ve yönetimde demokrasinin 

sağlanmasına hizmet eden iĢlevsel yönü üzerinde durulmuĢtur. Dinlenilme 

hakkının niteliğine iliĢkin tartıĢmaya yer verilen son bölümde, hakkın idari 

iĢlemle iliĢkisi incelenmiĢ ve ülkemizdeki kanun tasarı taslaklarında dinlenilme 

hakkının düzenleniĢ Ģekli değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler 

Ġdari Usul, dinlenilme hakkı, katılma hakkı, yönetimde demokrasi,    

bireyin korunması. 

ABSTRACT  

Being determined the rules and principles, namely “General Administra-

tive Procedure” which administrations have to obey while doing administrative 

act is accepted as one of the necessities of the principle of superiority of State of 

Law in contemporary Law Systems. With this starting point, firstly, how admin-

istrative procedure is being interpreted and the extent of regulations of adminis-

                                                             

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. DanıĢmanı: Dr. Artuk Ardıçoğlu. 
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trative procedure have been evaluated summarized in this study. „Right to be 

heard‟ which is known as a procedural right in the regulations of administra-

tive procedure has formed the focus of the study. It has been mentioned the de-

finition in Regulations of the „right to be heard‟, which has been determined in 

a decision numbered 77/31 of the Council of Europe as one of five fundamental 

principles related to preserving individuals against to administration, the con-

ditions of being put into practice of this right, the importance of the right to be 

heard for providing democracy in Governance and the efficiency of administra-

tion. The relation has been studied among administrative act and this right in 

the last part of the article where a discussion takes part related to quality of the 

right to be heard and it has been evaluated how the right to be heard has been 

regulated in draft of “General Administrative Procedure Law” in Turkey. 

Keywords 

Administrative procedure, right to be heard, right to participation, de-

mocracy in Governance, Turkish Administrative Law. 
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A. ĠDARĠ USUL 

1. GiriĢ 

Ġdare organı dıĢındaki devlet organlarının iĢleyiĢi Ģekil ve usule iliĢkin 

kurallarla düzenlenmiĢtir. Yasama organının çalıĢma usulleri kısmen 

Anayasa’da kısmen de meclis iç tüzüğünde düzenlenirken, yargı alanında çeĢitli 

yargılama usulleri belirli usul yasalarında toplanmıĢtır
1
. Yürütme organının ise, 

belli alanlardaki özel düzenlemeler haricinde, kamu hizmetini yürütürken hangi 

tür kurallara bağlı kalarak görev yapacağı yönünde bir düzenleme yoktur. Bu 

durum yürütmenin bir parçası olan idarenin, kamu hizmetini etkili ve verimli 

yürütmesini önlediği gibi, genellikle bireyin yargı öncesinde idare karĢısında 

korunmasız kalmasına yol açmaktadır
2
.  

Kamu hizmetinden yararlanan
3
 bireye, hukuk devleti anlayıĢına uygun 

olarak devlet egemenliğinin yansıması olan irade açıklamalarına karĢı yargıya 

baĢvurma hakkı tanınması kadar;  bu hak öncesinde, idarenin tek yanlı ve etkili 

iĢlemlerinin hukuka uygun irade açıklamaları olmasını sağlamak da hukuk 

devletinin gereğidir
4
. Ayrıca idare, birel idari iĢlemin meydana getirilmesi, 

baĢka bir deyimle idari kararların alınması sürecinde
5
, maddi hukuk normlarının 

uygulanacağı olayların özelliklerini yeterince ortaya çıkaramamakta ve ilgilileri 

bilerek ya da bilmeyerek, farklı muameleye tabi tutmak suretiyle eĢitlik ilkesini 

zedelemektedir. Bu nedenler, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren birçok 

hukuk sisteminde idari karar alınması sürecinin, yargı kararlarının alınması 

sürecinin bağlı tutulduğu usullere benzemekle birlikte, idarenin yapısına ve 
                                                             
1  AZRAK, Ali Ülkü: “Ġdari Usul ve YasalaĢtırılması” I.Ulusal Ġdare Hukuku Kongresi (2.kitap),  

Ankara, 1990, s. 821. 

“Normativist hukuk anlayıĢına göre; “yöntemin” ne olduğunu, bozukluğun ne olduğunu 
saptamada baĢvurulacak bir genel yöntem normu ve bu normu konu alan genel yöntem hukuku 
söz konusudur... Genel yöntem hukuku, devletin temel iĢlevlerinden hareketle yasama, 
yargılama ve yönetim olmak üzere üç büyük yöntem hukuku kompleksinden oluĢur.” 
AKILLIOĞLU, Tekin: Yönetim Önünde Savunma Hakları, Ankara, 1983, s. 36. 

2  ODYAKMAZ,  Zehra: “Hazırlanmakta Olan Ġdari Usul Kanunu Açısından DemokratikleĢme 
Sürecinde ġeffaflaĢma ve Bireye Tanınan Haklar”, GÜHFD-Naci KINACIOĞLU’ na Armağan, C. 1, 
S. 2., 1997, s. 2. 

3  “…çağdaĢ yönetim karĢısında biz “idare edilenler” değiliz, biz kamu hizmetinden 
yararlananlarız…” ÖZAY, Ġl Han: “Demokratik Yönetim ve Yönetimde Demokrasi” , Ġdari Usul 
Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, BaĢbakanlık, Ankara, 1998, s. 277. 

4  AKYILMAZ, Bahtiyar: Ġdari Usul Ġlkeleri IĢığında Ġdari ĠĢlemin YapılıĢ Usulü, Ankara, 2000, s. 72. 
5  “Bireysel idari iĢlemler, belli kiĢi ve durumlara iliĢkin olan iĢlemlerdir. Bireysel idari iĢlemlerle, 

belli kiĢiler için hukuki durumlar yaratılır, değiĢtirilir veya kaldırılır. Bireysel idari iĢlemler bu 

nedenle idari kararlar olarak da adlandırılır.” GÜNDAY, Metin: Ġdare Hukuku, Ankara, 2004, s. 
111. 
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iĢlevine uydurulmuĢ bulunan bazı usullere bağlanmasına neden olmuĢ ve bu 

usuller yasalaĢtırılmıĢtır
6
.  

GeliĢmiĢ hukuk sistemlerindeki yerleĢik ilkelerin (idari karar alınmadan 

önce ilgililere baĢvurma ve görüĢlerini alma zorunluluğu, açıklık ve sözlülük 

ilkeleri…), idareye benimsetilmesi, bizde bugüne dek yargı yoluyla yapılmaya 

çalıĢılmıĢtır
7
. Türk Ġdare Hukuku’nu 70’li yıllara kadar önemli ölçüde etkileyen 

Fransız hukukunda
8
 sonrasında bazı düzenlemeler çıkarılmak suretiyle idari 

usul konusunda yapılan yasalaĢtırmalar
9
, hukukumuzda aynı ölçüde etkili 

olamamıĢtır. 

Ġdari faaliyette, özellikle içerik ve hedeflerin hukuken düzenlenmesine 

karĢılık, bu hedeflere ulaĢmada izlenen yollar ve uygulanan usuller uzun süre 

ihmal edilmiĢtir. “Nasıl” sorusunun değil,  “ne zaman” ve “neden” sorularının 

sorulması ve yalnız bu sorulara verilen cevaplarla yetinilmesi, maddi Ġdare 

                                                             
6  AZRAK, Ali Ülkü: “Ġdari Usul ve YasalaĢtırılması”, s. 823. 1855 yılında Avusturya’da kamu 

gücünün kullanıldığı faaliyetlerin tabi olacağı usuller bir “ emirname” ile düzenlenmiĢ olmakla 
birlikte, kanunlaĢtırma hareketleri ilk olarak Ġspanya’da (18 Ekim 1918 tarihli kanun) 
görülmektedir. “Genel Ġdari Usul Kanunu” adı altında ilk düzenleme ise 1925 yılında yine 
Avusturya’da yapılmıĢtır. Polonya (1928), Çekoslovakya (1928), Yugoslavya (1930) idari usul 
düzenlemelerinde büyük ölçüde Avusturya’dan etkilenilmiĢtir. Ġspanya, yargı içtihatları ve 

doktrinin çalıĢmalarıyla geliĢen usul kurallarını 17 Temmuz 1958 tarihli Ġdari Usul Kanunu’nda 
birleĢtirmiĢtir. AKYILMAZ, Bahtiyar: “Yeni Bir Ġdari Usul Kanunu Örneği: Ġspanya Kamu 
Ġdarelerinin Hukuki Rejimi ve Genel Ġdari Usul Hakkında Kanun”, Ġdari Usul Kanunu Hazırlığı 
Uluslararası Sempozyumu, BaĢbakanlık, Ankara, 1998, s. 37 dn. 9., dn. 12. 

7  Ancak; 1963 yılında Türk Ġdaresi’nin iyileĢtirilmesi için kurulan reform komisyonunun yayınladığı 
“Merkezi Hükümet TeĢkilatı AraĢtırma Projesi” ne iliĢkin raporda,  idari usullerin yazılı metinlerde 
tespit edilmesi gerektiğinden bahsedilmiĢ; “…fertleri ve ilgili kuruluĢları karardan önce dinlemek, 

onların istek ve mütalaalarını almak ve değerlendirmek…” devlet kuruluĢlarının çalıĢmasında ve 
kararların alınmasında halkla yakınlaĢma sağlanmasının yolu olarak belirtilmektedir.  AZRAK, 
“Ġdari Usul ve YasalaĢtırılması” , s. 825. Yine 82 Anayasası görüĢmelerinde DanıĢma Meclisi 
üyelerinden Cahit TUTUM’ un Genel Ġdari Usul Yasası ile ilgili önergesi ve gerekçesi de dikkat 

çekicidir. GÖZAYDIN, ĠĢtar; “Yönetimde ġeffaflık Üzerine Notlar”, Ġdari Usul Kanunu Hazırlığı 
Uluslararası Sempozyumu, s. 126. 

8  AZRAK, Fransa’da genel idari usul ilkelerinin tek bir yasada toplanmasına gösterilen direniĢi, 

idare hukukundaki kaynaklar sisteminin kendine özgü bir niteliği olmasıyla açıklamıĢtır: “Bu 
sistemde çoğunlukla idare yargıcı tarafından üretilen idare hukuku kuralları, yine yargıçlar 
tarafından analiz edilmekte ve uygulanmakta dolayısıyla yasama alanına dar bir alan 
kalmaktaydı. Ġçtihatlar, yasama karĢısında gerçek bir otonomiye sahipti.” AZRAK; “Ġdari Usul ve 
YasalaĢtırılması” , s. 824. dn. 1. 

9  6 Ocak 1978 tarihli Bilgi-ĠĢlem ve Özgürlükler Hakkında Yasa, 12 Temmuz 1983 tarihli Ġdari 
SoruĢturmaların DemokratikleĢtirilmesi Hakkında Yasa, 28 Kasım 1983 tarihli Ġdare ile Hizmetten 

Yararlananlar Arasındaki ĠliĢkiler Hakkında Kanun-Kararname. AZRAK, “Ġdari Usul ve 
YasalaĢtırılması” , s. 824. 



Genel Ġdari Usul ve Dinlenilme Hakkı 297 

Hukuku alanının, Ģekli Ġdare Hukuku alanından daha fazla geliĢip geniĢlemesine 

sebep olmuĢtur
10

.  

 “Usul” kavramının yargılamaya özgü ve fakat idareye yabancı olduğu 

yönündeki anlayıĢın sonucu olarak “usul” denildiğinde yargı düĢünülmekte, 

“idari usul” denildiğinde, bunun “idari yargı”yı ifade ettiği kabul edilmektedir
11

. 

Bu anlayıĢa paralel olarak, hukukumuzda da Ġdare Hukuku kuralları sadece, 

idare alanında ortaya çıkan “hukuki bir patoloji”yi gidermeye yönelik kurallar 

gibi algılanmıĢ, sonuç olarak idare, ilgililerle ancak “hukuki patoloji”nin 

giderilmesi sürecinde, yani yargı önünde yüz yüze gelmiĢtir. Ġdare hukuku 

kurallarının “açık” bir biçimde uygulanması bu nedenle yargı önünde baĢlayıp 

yargı önünde bitmiĢtir
12

.  

Oysa örneğin medeni hukuk alanında devletin faaliyeti, ancak 

uyuĢmazlığın kendi makamları önüne getirilmesinden sonra baĢlarken; Ġdare 

Hukuku’nun maddi kısmı ile Ģekli ve usuli kısmı arasındaki iliĢki, idari kararın 

yargı organı (idare mahkemesinin) önüne getirilmesinden önce, yani idari 

kararın oluĢturulması sürecinde mevcuttur
13

. 

2. Tanım 

“Usul”  teriminin hukukumuzda iki temel kullanımı mevcuttur:  “Ġdari 

usuller” deyimi, yönetimin çeĢitli kamu hizmetlerini yapmak için baĢvurduğu 

faaliyetleri, “usul unsuru” ise bir idari kararın alınmasında uyulması gereken 

koĢulları ifade etmektedir. Bununla birlikte hukukumuzda geliĢmiĢ bir genel 

idari usul kuramı bulunmamakta; gerek doktrinde
14

, gerek yargı kararlarında
15

 

Ģekil “üst kavram” olarak kullanılmaktadır
16

. 

Doktrinde, usul ve Ģekil kavramalarının ayrı anlamlarda kullanılması 

gerektiğini savunan görüĢler ise, söz konusu ayrımı idari iĢlemin ikili yapısına 
                                                             
10  AZRAK, Ali Ülkü: “Umumi Ġdari Usul ve Kodifikasyonu Meselesi”, ĠÜHFM, C.33 (1967-1968), S.1-

2, s. 67. 
11  AKILLIOĞLU, s. 40.  
12  AZRAK, Ali Ülkü: “Ġdari Usulün Kodifikasyonuna ĠliĢkin Sorunlar”, Ġdari Usul Kanunu Hazırlığı 

Uluslararası Sempozyumu, s. 89. 
13  AZRAK, Ali Ülkü: Umumi Ġdari Usulün Teorik Esasları ve ÇeĢitli Hukuk Sistemlerinde GeliĢimi, 

Doktora Tezi(yayınlanmamıĢ), Ġstanbul, 1964, s.15. (naklen: AKILLIOĞLU, s. 41.) 
14  “ġekil dediğimiz zaman tasarrufun oluĢu ve tekemmülü; iradenin hazırlanması, izharı ve tespiti 

için takip edilecek usul merasim ve vesikalar anlaĢılır.” ONAR; Sıddık Sami: Ġdare Hukukunun 

Umumi Esasları, C. III, Ġstanbul, 1966, s. 308. (naklen: AKILLIOĞLU, s. 2.) 
15  AKYILMAZ, s. 67. 
16  AKILLIOĞLU, s. 11, aynı yönde bkz. AKYILMAZ, s. 66. 
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dayandırmaktadır. ĠĢlem; bir yandan hukuki irade (kural, kaide, norm, tasarruf, 

karar), diğer yandan yapılıĢ faaliyeti (oluĢ, tekemmül, muamele, merasim, 

formalite, vesika) anlamına gelmektedir. ĠĢlemin içerdiği iradenin oluĢumuna 

iliĢkin iĢlere “usul” denir, buna karĢılık “Ģekil”, iĢlem belgesine veya metnine 

iliĢkin bir terimdir
17

. 

Terminolojide yaĢanan sıkıntılar sebebiyle
18

 “idari usul” kavramının tek 

bir tanımı olduğunu söylemek mümkün değildir. Örneğin: 

AZRAK, genel idari usulü; “İdare tarafından ferdi mahiyette idari 

tasarrufların meydana getirilmesine ve bu tasarrufların hukuka uygun olup 

olmadıklarının, yine idare tarafından re‟sen veya ilgililerin istemi üzerine 

denetlenmesine müteallik işlemlerin tabi olduğu kazai usule benzeyen bir 

usuldür.” 
19

 Ģeklinde tanımlarken, 

BALTA, “İdari usul bir idari faaliyetin hangi merci tarafından ne 

şekilde yapılacağını gösteren, kısaca yetki ve şekil meselelerini düzenleyen 

kaidelerdir.”
 20

 Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

1976 tarihli Federal Almanya Ġdari Usul Kanunu 

(Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG ) § 9’ da ise idari usul Ģu Ģekilde 

tanımlanmıĢtır: “İdari usul; idari makamların, koşulların incelenmesinde, idari 

işlemin hazırlanmasında ve yapılmasında ya da kamu hukuku sözleşmesinin 

akdedilmesinde bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik herhangi bir faaliyetidir. 

Bu faaliyet bir idari işlemin yapılmasını ya da kamu hukuku sözleşmesinin 

akdedilmesini de içerir. ”
21

 

AKILLIOĞLU tanım sorunuyla ilgili olarak, hukukumuzda idari usul 

yaklaĢımlarının çok çeĢitli olduğunu belirtmekle birlikte; idari usulü, biçimsel 

ve özsel yaklaĢımlar baĢlıkları altında, ikili bir ayrım gözeterek incelemiĢtir
22

: 

                                                             
17  AKILLIOĞLU, s. 5.  
18  AKYILMAZ, s. 67. dn. 265. 
19  AZRAK, Ali Ülkü: Umumi Ġdari Usulün Teorik Esasları ve ÇeĢitli Hukuk Sistemlerinde GeliĢimi, 

Doktora Tezi (yayınlanmamıĢ), Ġstanbul, 1964, s. 16 (naklen: AKYILMAZ, s. 68). 
20  AKILLIOĞLU, s. 3. 
21  AKYILMAZ, s. 68. 
22  Yazar bu yaklaĢımlar dıĢında, kuramsal değil ve fakat deneyimsel bir yaklaĢım olarak kabul 

edilen “yargı denetimi yaklaĢımı” ndan bahseder. Yargı denetimi yaklaĢımının diğer 

yaklaĢımlardan farkı; idari usul kavramını tek baĢına değil, idari iĢlemin bir öğesi olarak 
değerlendirmek suretiyle sınırlayıp, kavramın kapsamını daraltmasıdır. AKILLIOĞLU, s. 50. 
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Biçimsel yaklaĢımda, kendi içinde de farklı anlayıĢlar olmakla birlikte
23

; 

maddi hukukun bir iĢlevinden-biçiminden ibaret olduğu kabul edilen usulün, 

kendine özgü bir içeriği bulunmadığı (içeriksizlik savı) ve yargılama usulünden 

ayrı bir niteliği haiz olduğu savunulur
24

. Fransız Hukuku’nda benimsenen bu 

yaklaĢıma göre genel bir idari usul, olması gereken hukuk bakımından bir değer 

taĢıyor olsa da; idari faaliyetlerin çeĢitliliği ve pozitif hukukun geliĢmesi 

karĢısında kolayca belirlenebilir, uygulanabilir ve kapsayıcı bir idari usulden 

söz edilememektedir
25

.   

Özsel yaklaĢımlarda
26

 ise yargılama hukukunda belirlenen bazı temel 

ilkelerin, idari usulde de “uygunluk ilkesi” çerçevesinde uygulanacağı ve usulün 

kendine özgü bir içeriği olduğu savunulur. Bu içerik savı, idari iĢlemin 

yapılıĢında, idare makamları ve iĢlemin yönelik olduğu kiĢi veya iĢlemden 

etkilenen kiĢilerin meydana getirdiği bir iliĢki –yönetim iliĢkileri- bulunduğu ve 

bu iliĢkide tarafların tek yanlı olmayan, karĢılıklı hak ve ödevleri olduğu 

anlamına gelir
27

. 

3. Kapsam  

Genel Ġdari Usul, idare makamlarının, idari kararların alınması sürecinde 

uygulamak zorunda oldukları genel usul kurallarını kapsamaktadır. Kapsamın 

ilk sınırının tanımda yer alan “idare makamları” kavramı olduğunu savunan 

                                                             
23  AKILLIOĞLU, biçimsel yaklaĢımların genel olarak üç grupta toplanabileceğinden bahseder. Kimi 

görüĢlere göre idari usul, çeĢitli iĢlemlerin meydana getiriliĢinde bu iĢlemler arasındaki iĢbirliği, 
sıra ve düzeni ifade ederken; kimi görüĢler usulde asıl olanın iĢlemlerin sıralanması olduğunu 
kabul etmekle birlikte, iĢlemin asli veya usule iliĢkin olmasının belirlenmesinde bu iĢlemlerin yer 

aldığı zaman diliminin (evrenin) de dikkate alınması gerektiğini savunmaktadır. Üçüncü görüĢ, ilk 
iki görüĢü birleĢtirmekle birlikte usul iĢlemlerinin iĢlevini belirlemede, hedef alınan faaliyet veya 
faaliyet amacını da dikkate alır. Buradan hareketle kimi zaman faaliyetin konusuna, kimi zaman 

biçimine, kimi zaman da amaca göre isimlendirilen (kamulaĢtırma, istimval, vergileme, 
bayındırlık iĢleri…) çeĢitli idari usullerden bahsetmek mümkün olmaktadır. AKILLIOĞLU, s. 26 

vd.  
24  Biçimsel yaklaĢımda, idarenin ilgiliye dinlenilme veya baĢka bazı haklar tanıması pozitif hukukun 

istisnai olarak düzenlediği yargı benzeri iĢlerde söz konusudur. AKILLIOĞLU, s. 32. 
25  AKILLIOĞLU, s. 31. “Ġdari faaliyetlerin hukuk kuralları ile kısıtlanması, idarenin hukuka bağlılığı 

ilkesinin tabii bir sonucudur. Ancak idare hukuku kuralları, kamu görevlerinin değiĢen 

gereklerine ve özelliklerine uymak zorunda bulunduğundan idarelerin bütün faaliyetleri evvelden 
konulmuĢ esaslara bağlanmak suretiyle düzenlenemezler. Nitekim çoğu defa idarelerin ne 
zaman, nerede, nasıl, ne Ģekilde iĢlem tesis edeceklerinin önceden düzenlenmiĢ kurallarla 
saptanmasına imkân yoktur.” DanıĢtay 5. Daire  26.3.1970, E. 1969/4331, K. 1970/1004, DD, S. 
1. (1971), s. 203. 

26  Yazar, bu yaklaĢımla ilgili açıklamaların öğretimizde  “Umumi Ġdari Usul” baĢlığı altında yapıldığıı 
belirtmektedir. AKILLIOĞLU, s. 32.  

27  AKILLIOĞLU, s. 46 (ayrıntılı bilgi için bkz. s. 26- 58). 
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AZRAK, yasama ve yargı organlarının idari nitelikte olduğu kabul edilen 

tasarruflarının genel idari usulün kapsamı dıĢında bırakılmıĢ olduğunu belirtir
28

. 

Organik kıstasın
29

 hakim olduğu Fransa’da da aynı sonuca ulaĢmak mümkünse 

de, içeriği itibariyle idari olan, yani fonksiyonel anlamda idari olan tasarrufların 

idari tasarruf sayıldığı hukuk sistemimizde, yasama ve yargı organlarının idari 

nitelikli iĢlemleri de idari usulün kapsamı içinde olacaktır
30

. 

Genel idari usul yasalarında kapsam dıĢı bırakılan faaliyet alanlarının Ģu 

biçimde sıralanması mümkündür 
31

: 

1. Kararname, tüzük, yönetmelik gibi genel ve objektif nitelikli iĢlemlerin 

meydana getirilmesine iliĢkin faaliyetler, 

2. Ġdarenin özel hukuk tüzel kiĢisi gibi yürüttüğü yaratıcı ve teknik 

faaliyetler (idarenin, okul tiyatro yapımı gibi sosyal, kültürel 

alanlardaki teĢebbüsleri ve ticari sınaî alanlardaki faaliyetleri),   

3. HiyerarĢi kudretinin kullanılması araçlarından olan emir ve 

direktiflerin verilmesi ve genelgeler gönderilmesine iliĢkin, idari fakat 

icrai olmayan iç düzen iĢlemleri, 

4. Ġdari eylemlerin meydana getirilmesiyle ilgili olup, yerinde ve acele 

alınması gereken polis tedbirleri gibi, mahiyetleri gereği önceden bir 

idari karar alınması mümkün olmayan faaliyetler, 

5. Ġdari iĢlemlerin yürütülmesiyle ilgili olan iĢlemler.     

Ġdari usulünü yasalaĢtırmıĢ ülkelerdeki pozitif düzenlemelere bakılarak, 

uygulama alanı bu sınırlarla belirlenen genel idari usul, Ģu hususlara iliĢkin 

kurallar içermektedir 
32

: 

1. Ġdari kararların alınmasından önceki hazırlık iĢlemleri, 

2. Ġdari iĢlemi meydan getirecek olan idare makamlarının yetkileri,    

                                                             
28  AZRAK, Ali Ülkü: “Umumi Ġdari Usul ve Kodifikasyonu Meselesi”, ĠÜHFM, C.33 (1967- 1968), S. 

1-2, s. 75, dn. 1 
29  GÜNDAY, Metin: Ġdare Hukuku, Ankara, 2004, s. 10. 
30  DURAN, Lütfi: “Ġdari Usul Ġlkeleri ve Kapsadığı Konular”, Ġdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası 

Sempozyumu, s. 33. Nitekim ülkemizde görüĢe sunulmuĢ bulunan Genel Ġdari Usul Kanunu 
Tasarısı’nın kapsamı belirleyen 2. maddesinde yasama ve yargı organlarının idare iĢlevinden 
kaynaklanan iĢlemlerine de yer verilmiĢtir. Bkz. Kanunlar Genel Müdürlüğü, 

http://www.kgm.adalet.gov.tr/gorus/giuk.htm (SGT: 18.04.2008) 
31  AZRAK, “Umumi Ġdari Usul ve Kodifikasyonu Meselesi”, s. 75, aynı yönde bkz. AKYILMAZ, s. 85. 
32  AKYILMAZ, s. 85 

http://www.kgm.adalet.gov.tr/gorus/giuk.htm
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3. Meydana getirilecek idari iĢlem ile menfaat iliĢkisi bulunan kiĢilerin, 

idare makamları karĢısındaki hukuki durumlarını, diğer bir ifadeyle, 

idare makamına karĢı ileri sürülebilecek yetki ve ödevleri, 

4. Ġdari iĢleme karĢı baĢvuru yolları, 

5. Ġdari iĢlemlerin geçersizlik halleri ve iĢlemin idarece geri alınması, 

değiĢtirilmesi ya da kaldırılmasına iliĢkin Ģartlar ve bu hallerde 

izlenecek usul.                                                                        

Pozitif hukukta yasalaĢtırmaya konu olan idari usulden, genel anlamda, 

genel idari usul anlaĢılır. Bunun anlamı yürürlükteki usule iliĢkin özel 

düzenlemelerin (örneğin vergi usulüne, kamulaĢtırmaya, kamu alacaklarının 

tahsili usulüne iliĢkin düzenlemeler) saklı tutulması ve genel ilkelerin tespit ve 

düzenlenmesi ile yetinilmesidir
33

. 

Genel idari usul yasalarında belirlenen ilkeler gereği, idare makamlarının; 

idari kararın alınmasından önce, ilgilinin görüĢlerine baĢvurma zorunluluğu, 

prosedürde nispi sözlülük ve açıklık ilkelerine uyulması, kararların gerekçeli 

olması, idari ve yargısal baĢvuru yollarının açık tutulması ve gösterilmesi, 

kararın dayandığı maddi ve hukuki gerçeklerin tamamıyla ortaya çıkarılması 

hukuka bağlı demokratik bir devlet ve hukuki güvenlik açısından oldukça 

önemlidir. Pek çok Kıta Avrupası ülkesinde ve A.B.D.’de de idari usulden 

anlaĢılan budur 
34

. 

Avrupa Bakanlar Komitesince 1971’den itibaren çeĢitli komisyonlarda 

çalıĢmalar sürdürülmüĢ ve 28 Eylül 1977’de (77) 31 sayılı karar alınmıĢtır.
35

 

Avrupa Konseyi, vatandaĢın kendisini ilgilendiren iĢlerde, idare makamlarına 

karĢı korunmasını kiĢinin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla ilgili bir 

sorun olarak görmüĢtür
36

. Karar ekinde beĢ genel ilke sıralanmıĢ ve üye 

ülkelerin bunlardan yararlanmaları tavsiye edilmiĢtir 
37

 : 

                                                             
33  AZRAK, Ali Ülkü: “Ġdari Usulün Kodifikasyonuna ĠliĢkin Sorunlar”, Ġdari Usul Kanunu Hazırlığı 

Uluslararası Sempozyumu, s. 91. 
34  AZRAK, Ali Ülkü: “Umumi Ġdari Usul ve Kodifikasyonu Meselesi”, Ġ.Ü.H.F.M., C. 33 (1967- 1968), 

S.1- 2, s. 77.  
35  “Conseil de l’Europe, Affaires Juridiques, “Protection de l’individu au regard des actes de 

l’administration”, Résolition (77) 31 adoptѐe parle  Comitѐ des Ministres du Conseil de L’Europe, 
28 Septembre 1977 et Exposѐ des motifs, Strasburg 1978”  AKILLIOĞLU, s. 191, dn. 1. 

36  “Ġdarenin ĠĢlemleri KarĢısında Bireyin Korunması Hakkında Karar”, (çev. )KUNTBAY Ġhsan, 
A.Ġ.D., C. 11 (1978) S. 4., s. 5.  

37  AKILLIOĞLU, s. 194 
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I. Dinlenilme hakkı 

II. Bilgi kaynaklarından yararlanma hakkı 

III. Hukuki yardım ve temsil 

IV. Yönetsel iĢlemlerin gerekçeli olması 

V. ĠĢleme karĢı baĢvurma yollarının belirtilmesi       

B. DĠNLENĠLME HAKKI 

1. Genel BakıĢ 

1.1. Tanım 

Dinlenilme hakkı; idari iĢlemin meydana getirilmesinden önce, karar için 

belirleyici olan önemli olaylarla ilgili olarak, idari iĢlemden etkilenecek kiĢilere, 

idare makamlarınca, görüĢünü açıklama fırsatı verilmesi yükümlülüğüdür
38

. 

Ġdari usulünü kanunlaĢtıran ülkelerin tamamında, dinlenilme hakkı 

önemli bir usul hakkı olarak düzenlenmiĢtir. Örneğin VwVfG § 28’e göre; 

“…katılanların haklarını etkileyen bir idari kararın alınmasından önce, 

katılana, kararı etkileyecek tüm olaylar üzerindeki görüşlerini ifade etme fırsatı 

verilir.”
39

. Yine Ġspanyol Usul Kanunu mad. 81, Ġsviçre Usul Kanunu mad. 29, 

Ġtalyan Usul Kanunu mad. 11’ de idare, iĢlemin meydana getirilmesinden önce, 

bu iĢlem ile ilgili olan bireylerin görüĢ ve düĢüncelerine baĢvurmakla yükümlü 

kılınmıĢtır
40

. Ülkemizde
41

 hâlihazırda görüĢ bildirimi için kurumlara 

gönderilmiĢ bulunan Genel Ġdari Usul Kanunu tasarısında ise, dinlenilme hakkı 

Ģöyle düzenlenmiĢtir
42

:  

“MADDE 24- (1) Dinlenilme hakkı, ilgililerin, bir idarî iĢlemin 

yapılmasından önce, haklarını, özgürlüklerini ya da hukukî yararlarını 

savunmak üzere kendi tercihleri doğrultusunda yazılı veya idarece düzenlenecek 

                                                             
38  AKYILMAZ, s. 143. 
39  AKYILMAZ, s. 143; ayrıca bkz. dn. 226. 
40  ÖZKAN, GÜRSEL: “Ġdari Usul Kanununda Düzenlenmesi Gereken Ġdari Usul Ġlkeleri” Ġdari Usul 

Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, s. 60, dn. 9. 
41  1997’de Ġdari usul yasası ile ilgili çalıĢmalar baĢlatılmıĢ, Ġl Han ÖZAY baĢkanlığında BaĢbakanlık 

bünyesinde oluĢturulan komisyon tarafından bir yasa tasarısı hazırlanmıĢtır. Hükümet değiĢikliği 
sonrasında çalıĢmalar ĠÜHF Ġdare Hukuku ve Ġlimleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi’nde 2001 
yılında tamamlanmıĢ ve bir tasarı ortaya çıkarılmıĢtır. ÖZAY, Ġl Han; GünıĢığında Yönetim, 
Ġstanbul, 2004, s. 911. Tasarı metni için bkz. age. s. 930- 946. 

42  Kanunlar Genel Müdürlüğü, http://www.kgm.adalet.gov.tr/gorus/giuk.htm ( SGT: 27.03.2008 ). 
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görüĢme toplantısında sözlü açıklama yapmalarını, tanık dinletebilmelerini, 

idareye her türlü bilgi ve belge sunmalarını, bilirkiĢi incelemesi yapılması 

isteğinde bulunmalarını kapsar…” 

Dinlenilme hakkı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 77/31 sayılı 

Kararı’nda belirtilen beĢ temel ilkeden biridir. Genel görüĢ bölümünde; kararın 

temelinde yatan, idare ile birey arasındaki iliĢkilerde haklara saygınlığı azami 

ölçüde sağlama fikrine uygun olarak, idari iĢlemin meydana getirilmesinde 

ilgiliye kendini dinlettirme hakkı tanındığı belirtilmiĢtir
43

. Kararda yer alan bu 

ilkenin çevirisi Ģu biçimdedir
44

: 

“Haklarını özgürlüklerini ya da yararlarını zedeler nitelikte her yönetsel 

işleme karşı ilgilinin olay ve delilleri öne sürme ve gerektiğinde kanıt araçlarını 

sunma hakkı vardır. Bunlar yönetimce göz önünde tutulur. 

Uygun durumlarda, ilgiliye elverişli süre içinde ve olaya uygun biçimde 

yukarıdaki hakları bildirilir.”  

1.2.  ġartları 

77/31 sayılı Konsey kararının Genel DüĢünceler baĢlığı altında, kararda 

yer alan ilkelerin tamamına uygulanacak kurallara yer verilmiĢtir. Buna göre 

ilkeler sadece, “kamu gücünün kullanılması suretiyle” meydana getirilen ve 

genel uygulama niteliği taĢımamak kaydıyla belli sayıda kiĢiyi de 

kapsayabilen
45

 “bireysel karar” niteliğinde idari iĢlemelerde uygulanacaktır
46

. 

Söz konusu iĢlemler haklar, özgürlükler ya da yararlar üzerinde “doğrudan” 

sonuç doğuran iĢlemlerdir. Bu nedenle dolaylı olarak etkilenen kiĢiler kapsam 

dıĢındadır
47

. 

                                                             
43  “…gerçekten de ilgili olaylara itiraz edebilir, delillerini değerlendirtmek isteyebilir ve nihayet son 

aĢamada kanıtlayıcı belgeler teklif edebilir. Böylece ilgili, idari iĢlemle ilgili sürece katılma, 
haklarını, özgürlüklerini ve yasal çıkarlarını savunma olanağına sahip olmaktadır.” KUNTBAY, s. 
8. 

44  AKILLIOĞLU, s. 194. 
45  Ġdari iĢlemler soyut, genel  ve nesnel düzenleme getiren genel düzenleyici iĢlemlerden, münferit 

bir durumla ilgili olarak somut ve özel bir düzenleme içermesi nedeniyle ayrılır.Ġdari iĢlemi 
tanımlayan VwVfG § 35/2’ de “ Ortak özellikleri tanımlanmıĢ ya da tanımlanabilir bir grup insana 
yöneltilen ya da bir Ģeyin kamusal niteliği ile ya da o Ģeyin kamuca kullanılması ile ilgili idari 
iĢlem” biçiminde ifade edilen “genel karar” idari iĢlem kategorisinde sayılmıĢtır. 

46  KUNTBAY, s. 7. 
47  AKILLIOĞLU, “Bireyin Yönetsel ĠĢlemler KarĢısında Korunması ve Yönetim Hukukumuz”, AĠD, C. 

14, (1981), S. 3, s. 39. 
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Kararda, ilkelerin uygulanmasının, iyi ve etkili bir idarenin gerekleri ile 

bağdaĢtığı ölçüde mümkün olduğu ve kamu yararı ile üçüncü kiĢilerin 

yararlarını (örneğin idarenin üçüncü kiĢilere iliĢkin sır niteliğinde bilgileri 

sağlaması) zedeleyici sonuçlar doğuramayacağı belirtilmiĢtir
48

. Örneğin 

ertelenmesi mümkün olmayan bir idari karar söz konusu olduğunda, ya da 

ilgiliyi dinlemenin olanaksız veya pratik açıdan mümkün olmadığı hallerde 

ilgilinin dinlenilmesine gerek yoktur
49

. Bu doğrultuda, VwVfG § 28/2’de 

dinlenilme hakkından vazgeçilebilecek haller Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır
50

: 

1. Bir tehlike ya da kamu yararı derhal bir kararın alınmasını gerekli 

kılması, 

2. Ġlgilinin dinlenmesi meselenin karar bağlanması için öngörülen zaman 

sınırını aĢma tehlikesi yaratması, 

3. Ġlgilinin baĢvurusunda ya da bildiriminde beyan ettiği görüĢler onun 

aleyhine sonuç doğuracak biçimde farklı olması, 

4. Yetkili makamın genel karar almak ya da kapsamlı bir iĢlem yapmak 

veya otomatik bir araç vasıtasıyla benzer bir idari karar almak istemesi, 

5. Dinlenilme hakkı tanınmasının iĢlemin yürütülmesini engelleyecek 

olması. 

Ġdari iĢlem, ilgilinin baĢvurusu üzerine ve isteğini tam olarak karĢılama 

amacıyla hazırlanıyorsa, bu durumda dinlenilme hakkı tanınması gerekli 

değildir
51

. 

Dinlenilme hakkı kural olarak karar için oldukça önemli vakıalarla ilgili 

olarak tanınmıĢtır
52

. Konsey kararında dinlenilme hakkı tanınmasına iliĢkin 

ilkenin, ilgililerin haklarını, özgürlüklerini veya çıkarlarını ihlal eder nitelikteki 

iĢlemlere uygulanacağı belirtilmiĢtir
53

. Ancak “ihlal etme” den ne anlaĢılması 

gerektiği kararda yer almamıĢtır. Bir görüĢe göre, dinlenilme hakkı, ilgililerin 

hukuki durumlarına müdahale eden, ilgililerin hukuki durumlarında aleyhe 

                                                             
48  AKILLIOĞLU, s. 193.  
49  KUNTBAY, s. 9.    
50  AKYILMAZ, s. 146. 
51  AKILLIOĞLU, s. 195. 
52  AKYILMAZ, s. 143. 
53  KUNTBAY, s. 9. 
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sonuç doğuran idari iĢlemler bakımından söz konusu olacaktır
54

. Hakkın 

amacına daha uygun sayılabilecek diğer görüĢe göre ise, haklara müdahale eden 

iĢlemden “yararlandırıcı olmayan” baĢka bir deyiĢle “bütün yükümlendirici 

iĢlemler” veya belli bir Ģeyden yararlanma talebini reddeden iĢlemler 

anlaĢılmalıdır
55

.  

Konsey kararında idare, itiraz etme, deliller ileri sürme ve kanıtlayıcı 

belge kullanma gibi olanaklara sahip olduğu konusunda ilgiliyi haberdar 

etmekle yükümlü tutulmuĢtur. Bu yükümlülük, dinlenilme hakkının 

kullanılabilmesi için hazırlık yapılabilmesine yetecek kadar uygun bir süre önce 

yerine getirilmelidir
56

. 

1.3. ĠĢlevi 

Dinlenilme hakkı, hukuk devletinde kiĢilere sağladığı güvence 

bakımından önem taĢır. Hukuk devleti ve hukuka bağlı idare kavramları; 

idarenin önceden belli kurallara bağlanması, kendi koyduğu kurallara da uyma 

zorunluluğu, gereken önlemi gecikmeden alma ödevi, idarenin sorumluluğu gibi 

ilkelerle bir güvence sistemi oluĢtursa da, bunlar yeterli değildir
57

.  

Dolaylı güvence niteliğindeki bu ilkelere rağmen, idarenin söz sahibi 

olduğu durumlarda iyi iĢleyiĢe veya yönetime iliĢkin kuralların ağır basması söz 

konusu olabilmektedir. Kaldı ki, bazı Anayasa Mahkemesi kararlarında
58

, idari 

kararlara karĢı üst makamlara baĢvuru yolunun kapatılması suretiyle, idari usule 

iliĢkin bir güvencenin kısıtlanmıĢ olmasının
59

, idarenin iyi iĢleyiĢine ve kamu 

düzeninin korunmasına hizmet ettiği ve yargı güvencesi de bulunduğu için, 

Anayasa’ ya aykırı olmadığı sonucuna varılmıĢtır
60

. 

                                                             
54  Dinlenilme hakkını düzenleyen VwVfG § 28’in gerekçesinde dinlenilme hakkının, katılanların 

hukuki durumunu sınırlayan( bir statünün, daha sınırlı bir statü ile değiĢtirilmesi) idari iĢlemler 

için söz konusu olacağı belirtilmektedir. Federal Almanya Ġdare Mahkemesi 
(Bundesverwaltungsgericht- BVerwG) kararları da bu yöndedir bkz. AKYILMAZ, s. 144. 

55  AKYILMAZ, s. 144. 
56  KUNTBAY, s. 9. 
57  AKILLIOĞLU, s. 16. 
58  Anayasa Mahkemesi; 22.10.1968, E. 1968/ 8, K. 1968,  AMKD,  S.6 (1969), s. 299. , 21.2.1963, 

E. 1962/ 274, K. 1963/40, AMKD, S. 1.(1962-1963), s. 85. 
59  AKILLIOĞLU, s. 54. 
60  Söz konusu kararlara iptal istemiyle konu olan 5917 sayılı kanunun, 5.maddesinin son fıkrası 

“Verilen kararlar kesindir.” biçimindedir. Her iki kararda fıkra hükmü, idari kararlara karĢı yargı 

yolunun kapatılmadığı yönünde yorumlanmıĢtır. Ancak, karara “5 inci maddenin son fıkrasının, 
hiyerarĢi murakabesini önlemek maksadıyla konulmuĢ olup; bu kararlar aleyhine DanıĢtay'a 
baĢvurulmasını önleyici mahiyette olmadığı ve madde metninde yargı denetimi yolunu kapayan 
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ġu halde, idari kararların alınmasında idarenin tek yanlı iĢlem yapma 

üstünlüğüne karĢı bir denge oluĢturmak gerekir. Ġlgililere güvence niteliğinde 

kurallarla, dinlenilme ve katılma haklarının tanınması, ilgilileri idare karĢısında 

edilgen durumdan çıkararak, bu dengenin kurulmasına hizmet edecektir
61

. 

Böylelikle en etkin, en nesnel denetim olan ve fakat sonradanlık (a posteriori) 

niteliği taĢıyan yargı denetimi, bir ön denetim iĢlevine sahip idari usul 

güvenceleriyle tamamlanmıĢ, bireyin korunması ve henüz eksiklikleri 

giderilememiĢ “hukuk devleti binasının” tamamlanması yolunda önemli bir 

adım atılmıĢ olacaktır
62

. 

Ġdari usul, idarenin, faaliyetlerini hukuk çerçevesinde yürütmesini 

sağlarken aynı zamanda demokratikleĢmesine de imkân vermektedir
63

. Hukuk 

devletinde, bireylere hukuki düzeyde seçme ve seçilme hakkı tanımak ve 

idarenin bazı karar organlarının seçimle iĢ baĢına getirilmesi, “demokratik 

yönetim”i gerçekleĢtirebilse de, “yönetimde demokrasi” ancak bireylerin 

idarenin karar alma sürecine “meĢru”
64

 yollarla katılabilmeleri ve hukuken 

idareyi etkileyebilme imkânına sahip olmaları ile gerçekleĢtirilebilecektir
65

.  

Hukuki durumunu sınırlayan ya da düzenleyen bir idari iĢlemin 

yapılmasından önce, ilgiliye tanınan dinlenilme hakkı, bir yandan da idare 

makamının olayı açıklığa kavuĢturmasını sağlayan önemli bir araçtır
66

. Maddi 

gerçeğin ortaya çıkarılmasındaki kamu yararından ve doğru-isabetli karar 

alınmasının hukuk devletinin gereği olduğu düĢüncesinden hareketle kabul 

edilen re’sen araĢtırma yükümlülüğü, zorunlu olmakla birlikte yeterli değildir; 

ilgililerin de sürece katılmasını sağlamak, alınacak kararların doğruluğu-

inandırıcılığı ve adilliği bakımından önemlidir
67

. Bir görüĢe göre taraflarca 

bilinen gerçeklerin açıklanması ve ispat araçlarının sunulmasına imkân 

                                                                                                                                                     
bir hüküm bulunmadığı da düĢünülebilirse de DanıĢtay 8 inci Dairesince 334 sayılı Anayasa'nın 
yürürlüğe girmesinden sonra bu konu da ittihaz edilen 12.12.1962 tarihli ve 1962/4968 sayılı 
kararla Ġstanbul'da ġiĢli Kaymakamı tarafından bir tecavüzün define dair verilen kararın iptali 
hakkında açılan davanın "5917 sayılı kanuna göre verilen kararın kesin bulunduğunun 5 inci 
maddede zikredilmesine" de dayanılarak reddedilmiĢ olması böyle bir düĢünceye yer 
bırakmamaktadır.” (Anayasa Mahkemesi, 21.2.1963, E. 1962/ 274, K. 1963/40, AMKD, S. 
1.(1962-1963), s. 91. ) Ģeklinde muhalefet Ģerhi düĢülmesi ilginçtir. 

61  AKYILMAZ, s. 76. 
62  AZRAK, “Umumi Ġdari Usul ve Kodifikasyonu Meselesi”, s. 72. 
63  ÖZAY, s. 14-15. 
64  ÖZAY, s. 917. 
65  ÖZAY, s. 70. 
66  AKYILMAZ, s. 141. 
67  AZRAK, “Ġdari Usul ve YasalaĢtırılması”, s. 828. 
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sağlayacak dinlenilme ve bilgi edinme haklarının ilgililere yeterince 

kullandırılmamıĢ olması, re’sen araĢtırma yükümlülüğünün ihlali anlamına da 

gelecektir
68

. 

Son olarak; tarafların hak ve menfaatlerinin daha iyi korunmasına hizmet 

eden dinlenilme hakkı, diğer idari usul ilkeleriyle birlikte, idari kararların idare 

yargıcı tarafından denetlenemeyen “yerindeliğine”, kararın oluĢum sürecinde 

etki edilebilmesini de mümkün kılmaktadır
69

. Böylelikle ilgililere dinlenilme 

hakkı tanınması; bir yandan ilgiliyi idarenin yanlıĢ kararlarının akıbetinden 

kurtarırken, diğer yandan idare mahkemelerindeki iĢ yükünü önemli ölçüde 

azaltmaktadır
70

. 

2. Dinlenilme Hakkının Niteliği 

2.1. Dinlenilme hakkının savunma hakkı olduğu yönündeki görüĢ 

GeniĢ anlamda savunma kavramı, hak arama faaliyetini ifade eder. Ġdari 

karar alınması sürecinde, idare makamı ile ilgililer arasında söz konusu olan 

“yönetim iliĢkileri”
71

 denilen hukuki iliĢkiler ağında, ilgililerin, yargılamada 

olduğu gibi bir taraf ya da uyuĢmazlığın varlığına gerek duyulmaksızın, 

savunma hakları
72

 denilen istemlere sahip olması mümkündür
73

. Bu halde 

idarenin yasada zorunlu kılınan hallerde, ilgiliye karĢı ve onun yararına yerine 

getirmek zorunda olduğu bir ödevden “kamu hakkından” bahsedilir
74

. Bu 

anlayıĢ çerçevesinde dinlenilme hakkı savunma hakkının kapsamındadır. 

Bir anlayıĢa göre idare karĢısında savunma hakları, yalnızca yargı benzeri 

iĢlerde söz konusu olabilecektir. Çünkü “savunma hakkı” kavramı esas olarak 

yargılama hukukuna özgü bir kavramdır
75

. Bu anlayıĢ daha önce sözü edilen 

biçimsel yaklaĢımın bir ifadesidir
76

.  Anayasa’nın hak arama hürriyetini 

düzenleyen 36. maddesinde yalnızca yargı mercileri önünde savunma 

                                                             
68  AKYILMAZ, s. 132. 
69  AZRAK, s. 834. 
70  AZRAK, “Umumi Ġdari Usul ve Kodifikasyonu Meselesi”, s. 79. 
71  Özsel yaklaĢım için bkz dn. 26. 
72  Ġlgiliye ayrı ayrı aktif davranıĢlarda bulunma olanağı veren ve bir bütünü ifade eden terimin, 

çoğulluğu ifade eden “savunma hakları” biçiminde kullanılması gerekirken, öğretide daima tekil 

olarak “savunma hakkı” biçiminde kullanıldığı görülmektedir. AKILLIOĞLU, s. 17. 
73  AKILLIOĞLU, s. 21. 
74  AKILLIOĞLU, s. 22. 
75  AKILLIOĞLU, s. 19. 
76  Bkz. dn. 24,25. 
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hakkından bahsedilmesi ve 129. maddede, memur ve diğer kamu görevlilerinin 

disiplin cezasına çarptırılabilmesi için savunma hakkının tanınması 

gerekliliğinin ayrıca ve açıkça belirtilmiĢ olması, bu görüĢü destekler 

niteliktedir
77

. 

BaĢka bir anlayıĢ, savunma haklarının yalnızca disiplin iĢleri ve idari ceza 

iĢlerinde söz konusu olduğunu kabul etmekle birlikte; ilk görüĢten farklı olarak, 

“yaptırım” alanına girmeyen idari iĢlemler bakımından ise ilgililerin “görüĢ 

bildirme yetkisi” ne sahip olduklarını savunur
78

. Bu durumda ilgilinin sahip 

olduğu bir “kamu hakkından” değil; idarenin, karar alma sürecinde gerçeğe 

yaklaĢabilmek için kullandığı yetkilerden bir kısmını ilgililere de tanımasından 

söz edilir ve bu yetkinin içeriğinin belirlenmesi idarenin takdirine 

bırakılmıĢtır
79

. 

Savunma hakkının genel olarak bir idari iĢlemin ilgilisine, kendisine 

yöneltilen iĢlem konusunda önbilgi alma ve bundan hareketle kendi 

açıklamalarını ve haklılık iddialarını belirtme imkânını sağladığı kabul edilir
80

. 

Bu hakkın idari kararların alınmasında ilgiliye tanınmasına, genel olarak 

biçimsel yaklaĢımın etkisiyle yargılama alanının idari alana “yansıması” olarak 

bakılmakla birlikte; bu durumun özsel yaklaĢım ıĢığında “idari usulün 

hukukileĢtirilmesi” olarak düĢünülmesi daha uygundur
81

. 

2.2. Savunma Hakkı-Ġdari ĠĢlem- Ġdari Usul ĠliĢkisi 

Bir yaklaĢıma göre, idari usul ilkelerinin ve kurallarının varlık nedeni 

savunma hakkıdır. Diğer bir ifadeyle, idari usulde, hukukun genel ilkesi niteliği 

taĢıyan tek ilke savunma hakkı ilkesidir
82

. Bu yaklaĢımda savunma hakları asıl, 

idari usul ikincil bir kavramdır ve savunma hakları, bireye hukuk düzeni 

tarafından tanınmıĢ ve idareye karĢı öne sürülebilen hakların bir kesimi olarak 

tanımlanır. Savunma haklarının kullanılması, idari usulden bağımsız, kendi 

baĢına bir sorun olarak görülür
83

.  

                                                             
77  AKILLIOĞLU, s. 20.  
78  AKILLIOĞLU, s. 60. 
79  AKILLIOĞLU, s. 61. 
80  ÖZKAN, “Ġdari Usul Kanununda Düzenlenmesi Gereken Ġdari Usul Ġlkeleri”, s. 65. ,AKILLIOĞLU, 

s. 144. 
81  AKILLIOĞLU, s.135. 
82  AKILLIOĞLU, s. 63. 
83  AKILLIOĞLU, s. 23. 
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Yargı kararlarına bakıldığında; ilgilinin savunma haklarının ihlal edilip 

edilmediğinin denetiminin de, idari iĢlemin hukuka uygunluğunun denetimi 

sırasında yapıldığı görülmektedir. Bunun nedeni ilgilinin savunma haklarını 

kullanmasının genellikle, hakkında alınacak bir idari kararın oluĢum evresinde 

söz konusu olmasıdır
84

. Bu duruma dayanan ikinci yaklaĢıma göre, savunma 

hakları, idari kararın alınması sürecinde uyulması gereken idari usulün 

parçalarından biridir. Ġdari iĢlemin hazırlık aĢamasında bilgi toplama, inceleme, 

araĢtırma, soruĢturma faaliyetinde bulunurken usuli bir hak olarak ilgilinin 

dinlenilmesi de yer alabilecektir. Bu hususlar yasaca öngörülmüĢ ve 

düzenlenmiĢse, buna aykırılık halinde iĢlemde Ģekil bakımından bozukluk söz 

konusu olacaktır
85

. Türk Hukuku’nda, memurlar ve diğer kamu görevlilerine 

yönelik, savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği yönündeki 

anayasal düzenlemenin yanı sıra; ilgililere savunma hakkı tanınmasına iliĢkin 

özel kural ve Ģekiller öngören yasal düzenlemeler mevcuttur
86

. Ancak bu 

yaklaĢımda asıl sorun, mevzuatta dinlenilme hakkının açıkça tanınmadığı 

hallerde ortaya çıkmaktadır
87

. 

Soruna Anayasa Mahkemesi’nin “hukuk devleti” yorumundan hareketle 

çözüm aranmıĢtır: 

“Devletimiz, Anayasa‟nın 2. maddesinde ifade edildiği gibi, bir hukuk 

devletidir. Kanunlarımızın Anayasa‟nın açık hükümlerinden önce hukukun 

bilinen ve uygar memleketlerde kabul edilen prensiplerine uygun olması 

şarttır.
88

” 

AKILLIOĞLU, Anayasanın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti 

ilkesinin, kararda da görüldüğü üzere, “benimseme” (réception) yöntemi ile 

yorumlandığında, mevzuatta açıkça düzenleme olmasa da, hukuk devletinin 

                                                             
84  AKILLIOĞLU, s. 23 
85  AKILLIOĞLU, “Bireyin Yönetsel ĠĢlemler KarĢısında Korunması ve Yönetim Hukukumuz”, s. 45. 

Aynı yönde yargı kararları için bkz. AKYILMAZ, s. 142. dn. 223, 224, 225. 
86  ÖZAY, s. 170 vd. ayrıca bkz. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun madde 44-45 

http://www.rekabet.gov.tr/kanun.html (SGT: 10.04.2008), 
87  AZRAK, “Ġdari Usul ve YasalaĢtırılması”, s. 828, Özel yasalarda düzenlenen alanlar dıĢında, 

idarenin…birel iĢlemleri yaparken uyması gereken “usul” belli değildir. Bu durumlara iliĢkin 
olarak bazı gelenekler bulunsa da, onlara uyulmamıĢ olması yapılanları hukuka aykırı yani sakat 
kılmaz. ÖZAY, s. 2. 

88  Anayasa Mahkemesi, 22.12.1964, E. 1963/166, K. 1964/76, AMKD, S. 2. (1965), s. 237. 

http://www.rekabet.gov.tr/kanun.html
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gereği olarak dinlenilme hakkı tanınmasının mümkün olduğu sonucuna 

ulaĢmaktadır
89

. 

Bu yorum tarzı kabul edilebilir olmakla birlikte, ülkemizde idari iĢlem 

yapılıĢ usulünde, çeĢitli ülkelerde yasal düzenlemelerle de güvence altına 

alınmıĢ olan dinlenilme hakkının, iĢlemden etkilenecek ilgililere usuli bir hak 

olarak tanındığını söylemek güçtür
90

. Yine de bazı yargı kararlarında
91

, herhangi 

bir yasal zorunluluk olmasa da, “yaptırım” içeren idari kararlar alınmadan önce, 

idarenin iĢlemin ilgilisine savunma hakkı tanıması gerektiği üzerinde 

durulmuĢtur
92

. Merkez Bankası’nda çalıĢan bir mühendisin hizmet 

sözleĢmesinin feshi ile ilgili bir davada, DanıĢtay 5. Dairesinin verdiği karar, 

idare karĢısında bireyin korunması yönünde umut verici bir geliĢmedir: 

“…işlemin tesisinde izlenen yöntem nedeniyle konunun savunma hakkıyla 

ilgili boyutu üzerinde de durmak gerekir. Olayda davacı hakkındaki işleme 

dayanak yapılan ve uyumsuzluğun kanıtı olarak değerlendirilen “rapor” 

lardaki suçlamalar idarece işlemin tesisinden önce davacıya bildirilmediği gibi, 

Mahkemenin de söz konusu belgeleri davacıya tebliğ etmeden karar verdiği 

anlaşılmaktadır… Hakkında kimi suçlamalar nedeniyle ve bu suçlamalara 

dayanılarak özlük haklarını ihlal edecek biçimde işlem tesis edilecek ilgiliye, 

idarenin, işlemi gerekli kılan suçlama konularını önceden açıkça bildirerek 

ilgilinin savunmasını almasının idari işlemlere güveni ve hukuka uygunluk 

yönünden isabet oranını arttıracağı kuşkusuzdur…
93

”   

2.3. Genel Ġdari Usul Kanunu Tasarısı ve Dinlenilme Hakkı  

Ülkemizde çeĢitli dönemlerde güncellik kazanan, idari usul ilkelerinin 

“Genel Ġdari Usul Kanunu” nda toplanması fikri, 1998 yılında BaĢbakanlık 

bünyesinde oluĢturulan komisyon çalıĢmaları sonucunda bir kanun tasarısında 

somutlaĢmıĢ, 2001 yılında son halini alan ve “Ġstanbul Metni” olarak bilinen 

                                                             
89  AKILLIOĞLU, “Bireyin Yönetsel ĠĢlemler KarĢısında Korunması ve Yönetim Hukukumuz”, s. 41. 
90  AKYILMAZ, s. 142. 
91  DanıĢtay 8. Daire, 11.01.1966, E. 1965/933, K. 1966/44, DanıĢtay Dava Daireleri Kurulu, 

07.10.1976, E. 1965/58, K. 1965/585, DanıĢtay 5. Daire 16.06.1969, E. 1968/2182, K. 
1969/2036 (naklen: AZRAK, “Ġdari Usul ve YasalaĢtırılması”, s. 829). 

92  AZRAK, “Ġdari Usul ve YasalaĢtırılması”, s.828. 
93  DanıĢtay 5.Daire, 06.06.1991, E. 1990/4297, K. 1991/1099, DD, S. 84-85 (1992), s. 344. 

   Güncel tasarı metni ve gerekçesi için bkz. http://www.kgm.adalet.gov.tr/gorus/giuk.htm ( SGT: 

18.04.2008 ). 
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tasarı görüĢe sunulmuĢtur
94

. Ancak komisyon baĢkanı Sayın Ġl Han ÖZAY’ın 

deyiĢiyle “dağ fare doğurmuĢ” ve “çıka çıka” 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu çıkmıĢtır. 

2001 tarihli Genel Ġdari Usul Kanunu Tasarısı’nın “Dinlenilme ve 

Savunma Hakkı” baĢlıklı 17. maddesi Ģu biçimde düzenlenmiĢtir: 

“Dinlenilme ve Savunma Hakkı 

MADDE 17-İlgililere, bir idari kararın alınmasından önce, onu 

etkileyebilecek tüm olaylar hakkında dinlenilme, savunma, kararla ilgili her 

türlü bilgi, belge ve delili sunma hakkı tanınır. 

Dinlenilme hakkı, idarenin belirleyeceği elverişli bir yerde, usulüne 

uygun bir şekilde, yazılı olarak on gün önceden bildirilerek ve ilgilinin istemesi 

halinde temsilci veya vekilinin katılımıyla kullandırılır. 

Bu amaçla idare, bu hususlar ile kararı alacak makamı, kararın 

konusunu, maddi ve hukuki dayanaklarını ve davete haklı bir neden olmaksızın 

uyulmaması halinde doğacak sonuçları yazılı olarak bildirir. 

Dinlenilme ve savunma hakkının kullanıldığı veya tanık ve bilirkişilerin 

dinlenildiği oturumun tutanakları idarece tutulur ve istek halinde ilgiliye onaylı 

bir örneği verilir.” 

Hâlihazırda görüĢe sunulmuĢ bulunan kanun tasarısında ise 24-26. 

maddelerde dinlenilme hakkına iliĢkin düzenlemelere yer verilmiĢtir. Hakka 

iliĢkin temel düzenleme 24. maddede yer almaktadır: 

“Dinlenilme hakkı  

MADDE 24- (1) Dinlenilme hakkı, ilgililerin, bir idarî iĢlemin 

yapılmasından önce, haklarını, özgürlüklerini ya da hukukî yararlarını 

savunmak üzere kendi tercihleri doğrultusunda yazılı veya idarece düzenlenecek 

görüĢme toplantısında sözlü açıklama yapmalarını, tanık dinletebilmelerini, 

idareye her türlü bilgi ve belge sunmalarını, bilirkiĢi incelemesi yapılması 

isteğinde bulunmalarını kapsar. 

(2) İdare, idarî işlemden önce ilgililere dinlenilme hakkı tanıyıp 

tanımama konusunda takdir yetkisine sahiptir. Her kamu kuruluşu, kamu düzeni 

                                                             
94  Ġstanbul Metni ve gerekçesi için bkz. ÖZAY, s. 913-946. 
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ve kamu yararını, idarî işlemlerde ivediliği değerlendirmek suretiyle, bu 

Kanundaki zorunluluklar dışında, hangi tür idarî işlemlerde ilgililere 

dinlenilme hakkı tanınabileceğini çıkaracağı yönetmelikle düzenler. 

(3) Dinlenilme hakkı tanınan ilgililere, idarece, en az yedi gün önceden 

yazılı bildirimde bulunulur. Bu bildirimde, yapılmak istenilen işlemin konusu, 

maddî ve hukukî dayanakları, bu hakkı yazılı ya da sözlü olarak 

kullanabileceği, sözlü olarak kullanmak istiyorsa yapılacak görüşme 

toplantısının yeri, tarihi ve saati  gösterilir.” biçimindedir. 

2001 tarihli Genel Ġdari Usul Kanun Tasarısı (Ġstanbul Metni) ile güncel 

tasarı arasındaki ilk fark madde baĢlıklarında görülmektedir. Bu farkın pratikte 

önemli olmayacağı düĢünülebilecek olsa da, Ġstanbul Metni’nde, kimi görüĢlere 

göre
95

 hukukun genel ilkesi sayılan “savunma hakkı”ndan bahsedilmesi, 

dinlenilme hakkının önemini vurgulamaktadır. 

Ġki düzenleme arasındaki en temel fark, kuĢkusuz, hakkın kullanılması 

için öngörülen usule iliĢkindir. Ġstanbul Metni’nde dinlenilme hakkını 

düzenleyen maddede, ilgililerin dinlenilme hakkını kullanmasına iliĢkin olarak 

herhangi bir sınırlamaya yer verilmemiĢ, ancak; tasarının “Genel Ġlkeler” 

baĢlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında “İdare, olağandışı ve acil durumlarda 

gerekçesini yazılı olarak bildirerek usul kurallarına uymayabilir.” 

düzenlemesine yer verilmiĢtir. Maddenin gerekçesinde; idari usul sürecine dahil 

olan iĢlemlerin hazırlık aĢamasında uzun bir zaman dilimine ihtiyaç duyulacağı 

için, “acil ve olağandıĢı durumlar” la sınırlı olarak ve bu hallerde de gerekçenin 

yazılı olarak bildirilmesi koĢuluyla, idarenin, Ġdari Usul Kanunu’ndaki kurallara 

uymayabileceği ifade edilmiĢtir. Hangi durumların olağandıĢı olduğunun ve 

aciliyet gerektirdiğinin idarece önceden tespitinin zorluğu karĢısında, idarenin 

her somut olayda bu istisnai durumların var olup olmadığına karar vermesi ve 

hakkın tanınmama gerekçesini bildirmesi kabul edilmiĢtir
96

. 

ġu an kurumların görüĢüne sunulmuĢ bulunan Genel Ġdari Usul Kanunu 

Tasarısı’nın, yukarıda yer verdiğimiz 24. maddesinin 2. fıkrasında, dinlenilme 

hakkı tanınmasının, idarenin takdirine bağlı olduğu açıkça düzenlenmiĢtir. 

Fıkranın ikinci cümlesinde, bu takdir hakkının “kamu yararı”, “kamu düzeni”, 

“idari iĢlemlerin gerektirdiği ivedilik” çerçevesinde kullanılacağına ve 

                                                             
95  AKILLIOĞLU, s. 70. 
96  Madde gerekçesi için bkz. ÖZAY, s. 923. 
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dinlenilme hakkı tanınabilecek iĢlem türlerinin yönetmelikle düzenleneceğine 

iĢaret edilmiĢtir. Madde gerekçesinde bu hususlar Ģöyle açıklanmıĢtır: 

“…Dinlenilme hakkının, idarenin aldığı veya alacağı bütün kararlarda 

uygulanması idarî faaliyetlerin gecikmesi sonucunu doğurabileceğinden veya 

bazı hallerde yürütülen hizmetin gereklerine uygun olmayabileceğinden, 

idareye kural olarak takdir yetkisi tanınmıştır. İdarenin, söz konusu takdir 

yetkisini objektif esaslara bağlamak için ise bu konuda yönetmeliklerin 

çıkarılması öngörülmüştür…” 

Ġdari usul ilkelerine uyulmasının, idari iĢlemin hazırlanıĢ sürecini 

uzatabileceği gerçeği karĢısında, “belirli” hususlarda idareye takdir hakkı 

tanınması kaçınılmazdır. Daha önce de değinildiği üzere, Avrupa Konseyi’nin 

77/31 sayılı kararında da, temel idari usul ilkelerinin uygulanmasının, iyi ve 

etkili bir idarenin gerekleri ile bağdaĢtığı ölçüde mümkün olduğuna yer 

verilmiĢtir
97

.  

Bu noktada, takdir hakkının hangi Ģartlarda tanınacağı hususu önem 

taĢımaktadır. Hâlihazırdaki tasarının idareye “kural olarak” takdir hakkı 

tanıması, tarihsel kapalı bürokrasi anlayıĢımız
98

 da dikkate alındığında, 

dinlenilme hakkını düzenleyen 24. maddenin uygulanabilirliğini önemli ölçüde 

azaltacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında, her kamu kuruluĢunun, hangi 

iĢlemlerde ilgilisine dinlenilme hakkı tanınabileceğini “yönetmelikle” 

belirleyecek olmasından söz edilmektedir. Bu düzenlemenin, madde 

gerekçesinde ifade edildiği gibi, idarenin kullanacağı takdir yetkisinin 

objektifleĢtirilmesine hizmet edeceği kuĢkusuzdur. Ancak Ġstanbul Metni’nin 

dinlenilme hakkını düzenleyen 17. maddesinin gerekçesinde de dikkatlere 

sunulduğu üzere, takdir hakkının kullanılmasının söz konusu olabileceği, kamu 

yararının, kamu düzeninin gerekli kıldığı zorunluluk veya idari iĢlemlerin 

gerektirdiği ivedilik hallerinin, önceden tespitinin zorluğu ortadadır. Esasen, bu 

haller çoğu zaman iĢlem tipi veya belli konularla ilgili iĢlemlere bağlı olarak 

değil, somut olayın gerekleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır.  

ġu halde, üçüncü bir yol olarak; salt hakkın kullanılmasının, idarenin 

iĢlevini gereği gibi yerine getirmesini engelleyecek olan durumların kanunda 

sayılması ve diğer hallerde ilgiliye dinlenilme hakkının kullandırılması söz 

                                                             
97  Bkz dn. 48- 49. 
98  DOĞAN, Ġlyas; “Yönetilenlere Katılım Yollarının Kısıtlanması Güçlü Devlet Anlamına Gelir mi?”, 

Ġdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, s. 130 vd. 
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konusu olabilir. Nitekim Alman Ġdari Usul Kanunu (VwVfG) § 28/2’ de 

dinlenilme hakkının tanınması hususunda takdir hakkı söz konusu olabilecek 

haller beĢ bent halinde sayılmıĢ ve asıl olanın ilgilinin dinlenilme hakkını 

kullanması olduğu kabul edilmiĢtir
99

. Alman doktrininde kamu yararı, idarenin 

iĢlevini sekteye uğratmama vb. için dahi olsa, dinlenilme hakkına bu kadar 

istisna getirilmesi, hukuk devleti ilkesiyle bağdaĢmadığı gerekçesiyle 

eleĢtirilmiĢtir
100

. 

24. maddenin 2 fıkrasında,(aynı) kanunda dinlenilme hakkı tanınmasının 

zorunlu olduğu belirtilen hallerde, takdir hakkının söz konusu olmayacağı ifade 

edilmiĢtir. Gerek diğer maddelerde gerekse gerekçede, bu zorunluluğun söz 

konusu olduğu hallerin hangileri olduğu hususunda bir açıklama yer 

almamaktadır. Ancak burada, tasarıda bazı düzenleyici iĢlemlerin
101

 tesis 

edilmesi ile ilgili olarak ayrı bir maddede düzenlenen “katılma hakkı”ndan 

bahsedildiği düĢünülebilir
102

: 

“Katılma hakkı ve bilgilendirme yükümlülüğü 

MADDE 27- (1) Yöre halkının ortak yararını ilgilendirmek koşuluyla, 

bayındırlık hizmetleri, imar uygulamaları, mülkiyet ve çevre hakları ile kültür 

ve tabiat varlıklarını doğrudan etkileyen düzenleyici işlemlerin yapılmasından 

önce, kamunun bilgilendirilmesi ve katılımı esastır. 

(2) Birinci fıkradaki işlemlerin konusu, otuz gün içinde incelenip görüş 

bildirilmesi amacıyla elverişli vasıtalarla kamuya duyurulur. İdare, yöre 

halkının ortak yararına ilişkin düzenlemelerde; ilgili kamu kurumu ve 

kuruluşlarından, üniversitelerden, konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin çağırılacağı 

genel görüşme toplantısı düzenler.  

                                                             
99  Daha önce değindiğimiz dinlenilme hakkının kullandırılmayabileceği beĢ durum için bkz. dn. 50. 
100  AKYILMAZ, s. 147, dn. 252. 
101  Burada “düzenleyici iĢlem”  teriminin kullanılması katılma hakkını, birel iĢlemlerle sınırlı olarak 

tanınan dinlenilme hakkından ayırmaktadır. Düzenleyici iĢlemin,  imar planları gibi içerikleri 
itibariyle “karma iĢlem” niteliği taĢıyan ancak “genel” ve “kural” olma özellikleri ağır basan ve bu 
bakımda düzenleyici iĢlem sayılan iĢlemlerle sınırlı olarak kullanıldığını düĢünüyoruz.( karma 
iĢlemle ilgili olarak bkz. ÖZAY, s. 429 vd. 

102  Ġstanbul Metni’nde “katılma hakkı” na yer verilmemiĢtir. Kanun tasarı hazırlanması sürecinde, 
katılma hakkının, idarede Ģeffaflığı sağlama amacına yönelik olan dinlenilme hakkının 
kapsamında olduğu belirtilmiĢ ve kurul toplantılarının açıklığına yer verilmiĢtir. Yeni hazırlanmıĢ 

yasa tasarısında kurul toplantılarının açıklığına yer veren maddenin yanı sıra katılma hakkına yer 
verilmesi isabetli olmuĢtur. 
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3) Bu madde kapsamına giren ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici 

işlemlerde de ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarından, üniversitelerden; konuyla 

ilgili meslek kuruluşlarının birlik ve federasyonlarından ve sivil toplum 

kuruluşlarından temsilcilerin çağırılacağı genel görüşme toplantısı  düzenlenir. 

(4) Ġdare, bu toplantılar sonucunda ortaya çıkan görüĢleri, konuyla ilgili 

anket, kamuoyu yoklaması ve benzeri vasıtalarla elde edilen veri ve sonuçları 

karar alma sürecinde değerlendirir…” 

Katılma hakkını düzenleyen madde gerekçesi: 

 “Maddede yöre halkının ortak yararını ilgilendirmek koşuluyla, 

bayındırlık hizmetleri, imar uygulamaları, mülkiyet ve çevre hakları ile kültür 

ve tabiat varlıklarını doğrudan etkileyen düzenleyici işlemlerde, kamunun 

bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması için özel bir usul öngörülmüştür. 

Yönetime katılma, tesis edilecek idarî işlem ile ilgisi bulunan birey ya da 

bireylere, alınacak kararla ilgili olarak olayın aydınlatılmasında aktif bir rol 

verilmesini gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, yönetime katılma, idarî işlemin 

hukuka uygunluğunun sağlanmasını ve insan hak ve özgürlüklerinin de idarenin 

keyfi eylem ve işlemleri karşısında korunmasını, kısaca toplumsal hayatta 

hukukî güvenliğin gerçekleştirilmesini sağlayan bir niteliğe sahiptir.” 

biçimindedir. 

Gerekçenin ikinci paragrafında, idarî iĢlem ile ilgisi bulunan birey ya da 

bireylere, alınacak kararla ilgili olarak olayın aydınlatılmasında aktif bir rol 

verileceğinden bahsedilmek suretiyle dinlenilme hakkına iĢaret edilmiĢtir. 

C.  SONUÇ  

“Ġdarenin temel amacı yargı gibi hukuku uygulayarak uyuĢmazlıkları 

çözmek değildir. Onun misyonu kamu yararının gerçekleĢtirilmesine yönelik 

faaliyetlerde bulunmaktır.” 

“Ġdarenin kamu yararını gerçekleĢtirmek için karar alırken uyguladığı 

yöntemler, izlediği usuller kendi içsel alanını ( res Interna) oluĢturur. DıĢarı 

yansımaz ve idare dıĢında kimseyi de ilgilendirmez.” 

“Ġdari usul kurallarının bir yasa içinde toplanması ve bu konuda ayrıntılı 

düzenlemeler yapılması idareyi bir çelik korse içine sokma sonucunu yaratır. 
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Çünkü idareyi karar alma sürecinde ilgililerle görüĢmede, ne yapmak istediği 

konusunda onlara hesap vermeye mecbur etmek, iĢleri çıkmaza sokabilir ve 

idarenin hareket alanını daraltacağı gibi, sorunların çözümünü de geciktirir.” 

Anayasamız’ ın 2. maddesinde “Hukuk Devleti” niteliğinin açıkça 

vurgulanmasına rağmen, idarenin önceden konulmuĢ objektif Ģekil ve usul 

kurallarına uygun olarak faaliyette bulunması ve idarece, bireylere haklarına 

müdahale edecek iĢlemlerin yapılıĢ sürecinde birtakım hakların tanınmasına 

yukarıda yer verilen olası görüĢlerle
103

 direnilmesini hukuk devleti ve 

demokrasi ilkeleri ile bağdaĢtırmak güçtür. Hukukumuzda, kurum ve 

kuruluĢların sahip oldukları bilgi ve belgelere ulaĢılmasını sağlayan “bilgi 

edinme hakkı” nın tanınması, yasa ile güvence altına alınmıĢtır. Modern hukuk 

sistemlerine paralel olarak, bu güvenceyi tamamlayacak biçimde, idari 

iĢlemlerde gerekçe gösterilmesi zorunluluğu gibi idarenin iĢlevini yerine 

getirirken uyması gereken kuralları belirleyen ve idari iĢlemin meydana 

getirilmesi sürecine bireyin katılımını sağlayacak olan usul kurallarının da 

yasalaĢtırılması bir an önce gerçekleĢtirilmelidir.  

Genel Ġdari Usul Yasası, idarenin eylem ve iĢlemlerinin hukuka 

uygunluğunun sağlanmasında, pek çoğu içtihatlarla kabul edilmiĢ olan ilkeleri 

yazılı hale getirmesi ve bu suretle uygulamadaki keyfi durumları 

engelleyebilecek olması bakımından önemli bir araç olacaktır. Uygulamamız 

için yeni sayılabilecek dinlenilme ve katılma hakkı kurumları ise; kamu 

gücünün ve kamusal iktidarın sıkıntıya düĢürülmemesi için dıĢarıya bilgi 

vermeyi reddederek, genel olarak, bireylerin yasal düzenleme ve kararlara 

uymasının, kamu yararını gerçekleĢtirmek açısından yeterli olduğu Ģeklindeki 

geleneksel anlayıĢın
104

 terk edilmesi yönünde atılan, gecikmiĢ ancak umut verici 

adımlardır. YasalaĢtırma faaliyeti gerçekleĢecek olursa, kısa vadede elde 

edilecek faydalar bir yana, “demokrasi”yi sandıktan, “hukuk”u hakim önünden 

kamu binalarının koridorlarına da indirebilmek mümkün hale gelecektir. 

KAYNAKÇA 

AKILLIOĞLU, Tekin: Yönetim Önünde Savunma Hakları, Ankara, 1983. 

                                                             
103  AZRAK, Ġdari usule karĢı bu direniĢ sebeplerini dogmatik ve pragmatik ve politik nedenler olarak 
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ÖZET 

Bu makale, genel olarak idarî kolluğu ve idarî kolluk yetkilerinin 

sınırlarını; özellikle de 2 Haziran 2007‟de kabul edilmiĢ olan 5681 sayılı Polis 

Vazife Ve Salâhiyet Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılmıĢ 

olan değiĢiklikleri içermektedir. Öncelikle genel olarak kolluk kavramına 

değinilmiĢtir. Ardından kolluk yetkilerinin sınırları Anayasal, yasal ve 

diğer(amaç, sebep ve konu, yer ve zaman, görevli personel bakımından sınırlar) 

boyutlarda incelenmiĢtir. Ayrıca, 2 Haziran 2007‟de söz konusu kanunla Polis 

Vazife ve Salahiyetleri Kanunu‟nda yapılan değiĢiklikler çerçevesinde polisin 

durdurma, kimlik sorma, parmak izi ve fotoğrafları kayda alma, önleme araması 

yapma, zor ve silah kullanma yetkileri, bu yetkilerin sınırları ve Anayasal 

sınırlara uygunluğu ele alınmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler 

Kolluk, PVSK 2 Haziran 2007 değiĢiklikleri, kimlik sorma, parmak izi, 

arama durdurma, silah ve zor kullanma. 

ABSTRACT 

This article includes generally administrative police and limits of author-

ities of administrative police; and specially the revisions, that were done by the 

code, which has a number of 5681 and was accepted on 2
nd

 June 2007, that 

redeploys on the regulation of police’s responsibilities and authorities. Firstly, 

it was touched on generally the concept of police. After that, the limits of au-

thorities of the police were analyzed in constitutional, legal and the other (limits 

in terms of purpose, cause and subject, location and time, personnel in charge) 

                                                             
1  2 Haziran 2007 Kanunun kabul tarihi olup, Resmî Gazete’nin 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 

sayılı nüshasında yayımlanmıĢtır.  
2  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. DanıĢmanı: Dr. Artuk Ardıçoğlu.  
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contemplations. Separately, it was discussed in the frame of the named rear-

rangements, that was done on the polices’ responsibilities and authorities regu-

lation on 2
nd

 June 2007, police’s stopping, challenging, booking down the finger 

prints and the photographs, carrying out a search, indignity to the person and 

using the weapon powers, the limits and constitutionality of this powers.  

Keywords 

Police, authority, fundamental rights and freedoms, constitutional law, 

administrative law. 
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I. KOLLUK KAVRAMI 

Kolluk, hem bir iĢlevi, hem bir faaliyeti, hem de bunu yürüten örgütü ile 

personeli aynı anda kapsayan bir kavram ve anlatan bir terimdir. 
3
 Kolluk 

faaliyeti kamu düzenini korumayı ve sağlamayı amaçlayan özelleĢmiĢ bir kamu 

hizmetidir. Ġdarenin kamu düzeninin sağlanması ve korunmasındaki en etken 

gücü kolluk kuvvetleridir. 

Kamu düzeni kavramı ise; güvenlik, dirlik, esenlik ve sağlık öğelerini 

içermektedir. Güvenlik, bireylerin can ve malları için endiĢe duymamalarını; 

dirlik ve esenlik, yaĢamın normal seyrini olumsuz yönde etkileyebilecek her 

türlü düzensizlik ve kaos ortamının yokluğunu; sağlık ise, toplumun bulaĢıcı ve 

yaygın hastalıklardan uzak tutulmasını, toplumun sağlık koĢulları içinde 

yaĢamını sürdürmesini ifade eder.
4
 

Toplumda suçların önlenmesi, suçun iĢlenmesinden sonra suçluların 

yakalanmasından daha önemlidir. 
5
 Kolluk kuvvetleri bu noktada idarî 

(önleyici) kolluk ve adlî kolluk (suç kolluğu) olarak ikiye ayrılır.  

Önleyici kolluk faaliyetleri, kamu düzeninin bozulmasını önlemeye 

yönelik olması bakımından kolluğun en önemli ve öncelikli görevidir.
6
 

Toplumda herkesin kendini güvende hissetmesi ve kamu düzeninin 

bozulmaması, toplumda kargaĢa ortamını engelleyen en önemli faktörlerdendir. 

Devlet, bu nedenle kamu düzenini korumak ve sağlamak için belli kurallar 

koyar ve kolluk kuvvetleri ve belli makamlar aracılığıyla bu kurallara 

uyulmasını sağlar. Bu kurallar, bazen bir davranıĢın yasaklanması Ģeklinde 

olurken, bazen de belli davranıĢları zorunlu hale getirir. 

Ġdarî kolluğun tüm önlemlerine karĢın, toplumun olduğu yerde mutlaka 

hukuk kuralı ihlali vardır. Hukuk kuralının ihlali iddiası ortaya atıldıktan sonra 

böyle bir ihlalin gerçekten olup olmadığı; varsa kimin tarafından ne Ģekilde 

gerçekleĢtirildiği ve uygulanması gerekli yaptırımın ne olacağı sorunlarının 

çözümü amacıyla muhakeme faaliyeti yürütülecektir.
7
 Bu faaliyetler adlî 

                                                             
3  ÖZAY, Ġl Han: GünıĢığında Yönetim, Ġstanbul 2002, s. 489. 
4  GÜNDAY, Metin: Ġdare Hukuku, Ankara 2003, s. 262. 
5  KARAGÖZ, Ahmet: Ġdari Kolluk, Ġdari Kolluk Önlemleri ve bu önlemlere baĢvurmadaki ġartlar, 

Ġdari Kolluk Önlemlerindeki Ölçülülük Ġlkesi, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 1990, s. 1. 

6  KOÇ, Cihan/GÜNDOĞAN, Kadir/ÖZBUDAK, CoĢkun: Kolluğun(Jandarma ve Polisin) Önleyici ve 
Adlî Görevleri, Ankara 2007, s. 1.  

7  KOÇ/GÜNDOĞAN/ÖZBUDAK, age., s. 2. 
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faaliyetler olup kamu düzeninin bozulmasıyla baĢlar, Ģüphelinin belirlenmesi ve 

delillerin toplanması, sanık hakkında hüküm verilmesiyle son bulur. Adlî 

kolluk(suç kolluğu), kiĢilerin kamu düzenini bozan eylemlerde bulunması 

durumunda harekete geçer ve Ģüphelileri ve suça iliĢkin delilleri bularak adlî 

makamlara teslim eder. 

Ġdarî kolluk ile suç kolluğu arasındaki en önemli fark, idarî  kolluğa 

iliĢkin belirli düzenlemelerin idarî makamlar tarafından yapılabilmesidir.
8
 Türk 

Ceza Hukukunda suçta ve cezada kanunîlik ilkesi geçerli olduğundan suç ve 

cezanın mutlaka kanunda öngörülmesi gerekmektedir. Ġdarenin düzenleyici 

iĢlem yapma yetkisi de vardır. Bunlar arasındaki bir diğer fark, adlî kolluğun 

Ģüpheli birisini bulduğunda ya da birini suçüstü yakaladığında adlî makamlara 

teslim etme yükümlülüğüne sahip olmasıdır. Buna karĢılık idarî kolluğun idarî 

yaptırım uygulama yetkisi vardır. Ayrıca, idarî kolluk idarî makamların emri 

altında faaliyet gösterirken, adlî kolluk adlî makamların emri altında faaliyet 

gösterir.  Ancak ülkemizde bu iki kolluk da ĠçiĢler Bakanlığı‟na bağlı Emniyet 

Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenmiĢtir. Ġdarî ve adli kolluk görevlerini 

yerine getiren görevliler aynıdır.
9
 

Ġdarî kolluk, genel idarî kolluk ve özel idarî kolluk olarak ikiye ayrılır.  

Genel idarî kolluk, kamu huzuru, kamu güvenliği ve genel sağlık 

amacıyla, belirli bir toprak üzerinde bulunan her birey, her grup ve her çeĢit 

faaliyet hakkında yetkili olan kolluktur.
10

 Genel idarî kolluk, silahlı birer kuvvet 

olan polis ve jandarmadan oluĢan merkezî idarî kolluk; il özel idaresi kolluğu, 

belediye kolluğu ve köy kolluğundan oluĢan mahallî idare kolluklarından 

meydana gelir. Merkezî idarî kolluk makamları Bakanlar Kurulu, ĠçiĢleri 

Bakanı, valiler, kaymakamlar ve bucak müdürleri olup Bakanlar Kurulu tüzük 

ve yönetmelik, ĠçiĢleri Bakanı yönetmelik, valiler de genel emir çıkarma 

yetkisine sahiptir.
11

 

Merkezî idare kolluğuna kısaca değinecek olursak,  bu kavramı öncelikle 

polis ve jandarma olarak ikiye ayırmamız gerekir. Polis ve jandarma arasındaki 

görev ve yetki ayrımı yer bakımındandır.  

                                                             
8  ÖZAY, age., s. 493. 
9  GÜNDAY, age., s. 264. 
10  GÖZLER, Kemal: Ġdare Hukukuna GiriĢ, Bursa, 2003, s. 221. 
11  GÜNDAY, age., s. 267. 
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Polis, en kısa ve temel tanımıyla Ģehir ve kasaba zabıtasıdır.
12

 Emniyet 

TeĢkilatı Kanunu‟nun 4. maddesinden de anlayacağımız üzere, polis, üniformalı 

ya da sivil olabileceği gibi, vasıtalı ya da vasıtasız da olabilir; ancak her Ģekilde 

silahlıdır. Sözü geçen kanunun 8. maddesine göre de, polis örgütü görev 

bakımından Ģu bölümlere ayrılır: Ġdarî polis, adlî polis, siyasî polis. Adlî ve idarî 

polis teĢkilatı, ĠçiĢleri bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü; siyasî polis 

teĢkilatı, BaĢbakanlığa bağlı Millî Ġstihbarat TeĢkilatı çatısı altında 

örgütlenmiĢlerdir. 

Merkezî idare kolluğunun bir diğer kanadı olan jandarmanın görev alanı, 

polisin aksine Ģehir ve kasaba dıĢıdır; ancak pek çok kasabaya ve bir kısım 

ilçeye polis teĢkilatı götürülemediğinden, bu yerleĢim birimleri de jandarmanın 

görev ve yetki alanı içine girer. Yani kısaca, il ve ilçe sınırları dıĢında kalan ve 

bu sınırlar içinde olup polis teĢkilatı bulunmayan yerler, jandarmanın görev ve 

yetki alanındadır. Jandarma da polis gibi silahlıdır. Jandarma örgütü, kolluk 

yetki ve görevleri bakımından ĠçiĢleri Bakanlığı‟na bağlı Jandarma Genel 

Komutanlığı çatısı altında teĢkilatlanmıĢtır.  

Bunlar dıĢında, ĠçiĢleri Bakanı ve valiler, zorunlu olan durumlarda, silahlı 

kuvvetler birliklerinden de kolluk personeli gibi yararlanma yetkisine 

sahiptirler. Ancak kaymakamın böyle bir yetkisi yoktur. Kaymakam olağanüstü 

ve ani durumları en yakın askeri birlik kuvvetine ve valiye haber vermekle 

yükümlüdür.
 13

  

Mahallî idare kollukları, il özel idaresi kolluğu, belediye kolluğu ve köy 

kolluğu olarak üçe ayrılır.
 14

 

Ġl özel idaresi kolluğunun kendisine has bir teĢkilat ve personeli yoktur. 

Belediye kolluğunun görevi, belediye sınırı içinde beldenin dirlik ve 

esenliğini sağlamak ve korumak, belediye kanununu, nizam ve yasaklarını ve 

bunlar uyarınca verilen emirleri ve cezaları uygulamak ve belediye suçlarını 

kovuĢturmaktır. Belediye kolluk makamları, belediye baĢkanı, belediye baĢkan 

yardımcıları, belediye meclisi ve belediye encümenidir. Belediye kolluk 

personeli sivil ya da üniformalı olabilir; ancak silahsızdır.  

                                                             
12  KIRATLI, Metin: Koruyucu Ġdarî Hizmetler, Ankara, 2003, s. 44. 
13  GÜNDAY, age., s. 268-269. 
14  GÖZLER, age., s. 223. 
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Mahallî idare kolluklarından bir diğeri olan köy kolluğu, köylünün ırzını 

malını ve canını korumak üzere köy ihtiyar heyeti tarafından tutulup, 

kaymakamın emri ile göreve baĢlayan silahlı köy koruyucularıdır. Her köyde en 

az bir koruyucu bulunur; ancak nüfusu 1000‟i aĢan köylere her 500 kiĢi için bir 

koruyucu daha tutulur. Köy kolluk makamları, köy ihtiyar meclisi ve köy 

muhtarıdır. 

Özel idarî kolluk, genel idarî kolluk dıĢında kalan ve özel kanunlarla 

kurulmuĢ olan, belli görevleri yerine getiren kolluktur. Orman kolluğunu,  tarım 

kolluğunu, sınır kolluğunu(gümrük kolluğu), hayvan kolluğunu, av kolluğunu,  

imar kolluğunu, çevre kolluğunu, sahil kolluğunu, özel güvenliği, ordu 

zabıtasını(inzibat), cezaevi kolluğunu örnek olarak sayabiliriz. Özel idarî 

kolluğun görevi, hizmet alanıyla sınırlıdır. Aksine bir açıklama olmadıkça genel 

kolluğun yetkilerini sınırlayamaz. Çünkü amaç, kural olarak daraltmak değil, 

suçla daha etkili Ģekilde savaĢmaktır.
15

 Hizmet kolluk makamları, hizmet 

kolluğunun bağlı olduğu bakanlık ve idarî kuruluĢa göre değiĢir. Örneğin sahil 

kolluğu, Sahil Güvenlik Komutanlığı‟na bağlı olup Sahil Güvenlik Komutanlığı 

da ĠçiĢleri Bakanlığı‟na bağlıdır. Ayrıca özel idarî kolluğun personeli, silah 

kullanmaya yetkili olup olmadıkları bağlı oldukları kolluk makamlarına göre 

değiĢir. Yine sahil kolluğundan örnek verecek olursak,  personeli Sahil 

Güvenlik Komutanlığı mensuplarıdır ve silah kullanma yetkisi dâhil, kanunların 

diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı tüm hak ve yetkilerle donatılmıĢtır.  

II. KOLLUĞUN GENEL ĠDARÎ GÖREVLERĠ 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu‟nun (PVSK) 1. 

maddesinde, polisin idarî (önleyici) görevleri Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır: “Polis 

asayişi, amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın 

ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım 

isteyenlere, yardım gereksinimi olan çocuk, sakat ve düşkünlere yardım eder, 

kanun ve tüzüklerin kendisine verdiği görevleri yapar.”  

O halde kolluğun genel idarî görevlerini Ģu bölümlere ayırabiliriz: 

Emniyet ve asayiĢi korumak; konut dokunulmazlığını korumak; halkın ırz, can 

ve malını korumak; kamunun istirahatini sağlamak. 

                                                             
15  KUNTER, Nurullah/YENĠSEY, Feridun: Muhakeme Hukuku Dalı olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 

Ġstanbul, 1998, s. 734. 



Kolluk Yetkilerinin Sınırları ve 2 Haziran 2007 DeğiĢiklikleri 327 

Ġdarî (Önleyici) Kolluk Yetkisinin Sınırları 

Kolluğun genel idarî görevlerini yerine getirebilmesi için birtakım 

yetkilerle donatılmıĢ olması gerekir. Fakat bu yetkiler sınırsız değildir. Batılı 

demokratik rejimlerde, bireyler ve toplulukları, tutum ve davranıĢlarında, ilke 

olarak özgür ve serbest sayıldığından; kolluk gücü bu tutum ve davranıĢları 

ancak ayrık biçimde ve kamu düzeninin gerektirdiği hallerde ve ölçüde 

sınırlayıp kısıtlayabilir; fakat yok edemez. Bu alanda önemli ve zor olan, 

düzenle özgürlük arasında kamu yararıyla bireyin çıkarını bağdaĢtıran dengeyi 

sağlayabilmektir. Kolluk gücünün bu yetkilerini, gerçekleĢtirmeyi amaçladığı 

kamu düzeni ile yöneldiği temel hak ve özgürlükleri bağdaĢtıracak biçimde  

kullanması gerekir. Bu itibarla kolluk gücü, ancak ve ancak kamu düzenini 

tehdit eden yada tehlikeye sokan tutum ve davranıĢların ortaya çıkması halinde, 

bunları, tehdit ve tehlikenin nitelik ve koĢulları ile orantılı ve hak ve hürriyetleri 

en az sınırlayıcı ve kısıtlayıcı olan yollardan ve araçlarla önlemek, engellemek 

ve kaldırmak için yapılması zorunlu her türlü iĢlem ve eylemleri 

gerçekleĢtirmeye yetkilidir.
16

 

Kolluk yetkisinin sınırları, anayasal sınırlar; yasal sınırlar ve öteki sınırlar 

(amaç yönünden sınırlar; sebep, saik ve konu yönünden sınırlar; yer ve zaman 

bakımından sınırlar; görevli personel bakımından sınırlar) alt baĢlıkları altında 

toplanabilir.  

1. Anayasal Sınırlar 

a. Genel Sınırlar 

Kolluk, temel hak ve özgürlükleri sınırlama süreci olduğu için
17

, temel 

hak ve özgürlükler de baĢta Anayasa tarafından güvence altına alınmıĢ 

olduklarından, bu temel hak ve özgürlüklere sınırlamalar getirileceği zaman, 

baĢta Anayasanın ruhuna ve lafzına önem verilmeli ve uygun davranılmalıdır.  

Anayasanın 13. maddesi uyarınca, “Temel hak ve özgürlükler, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 

bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir Bu sınırlamalar, Anayasanın 

sözüne, ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine 

ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 
                                                             
16  GÜRAN, Sait, “Polisin Kimlik Sorma Yetkisi”, Yargı Dergisi, Mayıs 1980-sayı: 49, s. 12.  
17  GÜLER, Yusuf, Önleyici Kolluk Gücü Olarak Polis ve Polis Ġmajı. Örnek bir ÇalıĢma: Mardin Polis 

TeĢkilatı, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 110. 
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Anayasakoyucu, Anayasanın muhtelif maddelerinde; devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, milli egemenliğin korunması, 

cumhuriyetin korunması, milli güvenliğin korunması, kamu düzeninin 

korunması, genel asayiĢin korunması, kamu yararının korunması, genel ahlakın 

korunması, genel sağlığın korunması
18

 gibi sebeplere bağlı olarak temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlanabileceğini öngörmüĢtür. Bu sınırlamaların da maddi 

dünyaya yansıması, esas olarak idari organların faaliyetleri ile mümkün 

olabilecektir. Ancak, maddede de açıkça belirtildiği üzere, burada kanunilik 

ilkesi gereğince Ġdare sadece kendisine kanunla verilmiĢ yetkileri kullanabilir ve 

bunlara göre temel hak ve özgürlüklere müdahale edebilir, aksi takdirde yani 

Ġdare kanunla yetkilendirilmediği takdirde temel hak ve özgürlüklere müdahale 

edemez veya bunları sınırlayamaz. Örneğin, Ġdarenin bir düzenleyici iĢlemiyle 

temel hak ve özgürlükleri sınırlandırması mümkün değildir. Bu durum, yürütme 

fonksiyonunun yasama fonksiyonuna müdahalesi olur, ki bu da fonksiyon gaspı 

teĢkil eder.
19

 Bunu temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının sınırı olarak 

niteleyebiliriz. 

Temel hak ve özgürlüklerin en önemli güvencesi Anayasadır. Anayasada 

temel hak ve özgürlüklerin hangi nedenlerle ve hangi ölçülerde kısıtlanacağı 

belirtilmiĢ ve bu konuda kanun koyucunun yetkileri de kısıtlanmıĢtır.  

Kanun koyucunun yetkilerinin kısıtlanmasına verilebilecek en büyük 

örnek, “öze dokunma yasağı”dır. Öze dokunma yasağı, bir temel hak ve 

özgürlüğün sınırlandırılmasıyla, o temel hak ve özgürlüğün kullanılamaz veya 

fevkalade güç kullanılabilir hale gelmesini engeller. 

Öze dokunma yasağının yanında, “Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırılık 

yasağı” da getirilmiĢtir. Bu yasağa göre, Anayasanın metninin ve Anayasanın 

içinde yer alan temel değer ve prensiplerin temel hak ve özgürlüklerin lehine 

yorumlanması; temel hak ve özgürlüklere herhangi bir kısıtlama getirilecekse, 

yapılan bu yorum çerçevesinde yasal düzenleme yapılması gereklidir. 

Ayrıca, Anayasakoyucu, “demokratik toplum düzeninin gerekleri”ni de 

sınırlama sebeplerinin genel sınırları arasında saymıĢtır. Anayasa 

Mahkemesinin 26.11.1986 gün ve E.1985/8, K. 1986/27 sayılı kararına göre: 

“…Kişinin sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez temel hak ve 

                                                             
18  GÜNER,  age., s. 112. 
19  GÜNDAY, age., s. 276. 
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özgürlüklerin özüne dokunulup tümüyle kullanılmaz hale getiren kısıtlamalar, 

demokratik toplum düzeninin gerekleriyle uyum içinde sayılmaz.” Demokratik 

toplum düzeninin gerekleri kavramı, belirgin bir kavram olmamasına rağmen, 

Anayasa Mahkemesinin bu kararından yola çıkarsak, temel hak ve 

özgürlüklerin özüyle bağlantılı olduğunu anlarız. Diğer bir ifadeyle, temel hak 

ve özgürlüklerin özüne aykırı olan bir kısıtlama, demokratik toplum düzenine 

de aykırı olacaktır ve Anayasa tarafından da yasaklanmıĢtır. 

Temel hak ve özgürlüklerin “laik Cumhuriyetin gerekleri”ne de aykırı 

olamayacağı vurgulanmıĢtır. Bu ölçüt kamuoyunda iki farklı biçimde 

algılanmıĢtır. Birinci görüĢe göre, bu kriterin özgürlükler lehine güvence 

oluĢturacağı Ģüphelidir. “Demokratik toplum düzeninin gerekleri” ölçütü; ayrıca 

Anayasanın BaĢlangıç, 2, 6, 10, 14, 24, 68 ve 69 uncu maddeleri varken bu 

değiĢikliğe gerek olmadığı belirtilmektedir. Anayasada ilk kez olarak laiklik, 

temel hak ve özgürlükleri sınırlamada bir ölçüt olarak konulmuĢtur. Bu kavrama 

dayanarak hakların kısıtlanabileceği kuĢkusu doğabilecektir. “Laik cumhuriyet 

gerekleri”ne dayanarak kiĢi hakları lehine davranıldığına dair bir mahkeme 

kararı bulmak olası değildir. Doktrinde genelde kabul edildiği gibi “çok partili 

demokratik liberal bir hayatta resmi ideolojiye yer yoktur.” Ġkinci görüĢ ise, bu 

ölçütün Anayasadaki yerine bakıldığında “temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlanması” baĢlığı altında yer aldığını, bu nedenle de temel hak ve 

özgürlükler aleyhine kullanılamayacağını ileri sürmektedir. 
20

 Gerçekten de, 

özellikle Anayasanın 13 üncü maddesinin değiĢiklik sonrası aldığı hal ve madde 

lafzı esas alındığında, bu ölçütün bir sınırlamanın sınırını oluĢturduğunu, bu 

bakımdan özgürlükler aleyhine değil, aksine lehine bir ölçüt olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına iliĢkin sınırlamalardan bir 

diğeri, “ölçülülük ilkesi”dir. Ölçülük ilkesi, bir temel hak ve özgürlüğün, 

sınırlama ile ulaĢılmak istenen amacın zorunlu kıldığından ve gerektiğinden 

fazla sınırlanamayacağı anlamına gelmektedir.
21

 Ölçülülük ilkesi, temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılmasında temel bir ilke olarak belirtilmiĢ 

bulunmaktadır. Sadece kolluk görevi yapanların değil, her düzeydeki Anayasal 

ve Ġdarî  organ, makam ve kiĢiler içinde görevlerini yaparlarken ölçülülük 

                                                             
20  FENDOĞLU, Hasan Tahsin, “2001 Anayasa DeğiĢikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin 

Sınırlandırılması ( Anayasanın 13. Maddesi)”, http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/anyarg19/fendoglu 
21  GÜNDAY, age, s. 278. 

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/anyarg19/fendoglu.pdf
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ilkesine uyma mecburiyetleri bulunmaktadır.”Ölçülülük ilkesi”, bilhassa Polis 

Vazife ve Salahiyetleri Kanununun yeniden düzenlenmesini gerektirdiği gibi; 

uygulamada, bu kanuna göre kendisine görev ve sorumluluk verilen her 

düzeydeki polis görevi yapan kiĢilerin görevlerini yaparken Anayasal bir emir 

mahiyetinde olan “ölçülülük ilkesine” uyma zorunlulukları vardır. 
22

  

b. Özel Sınırlar 

Anayasada bazı temel hak ve özgürlüklerin yasakoyucu tarafından 

sınırlanmasına özel bazı sınırlar konmuĢ ve böylece idarenin kolluk yetkisi de 

sınırlandırılmıĢtır.
23

 

i) Ek Güvenceler 

Bunlardan biri, ek güvencelerdir. Anayasa, bazı temel hak ve özgürlükler 

için bazı ek güvenceler öngörmüĢtür. Dolayısıyla, bu ek güvencelere aykırı ya 

da bunları kaldırmaya yönelik kolluk faaliyeti olamaz.  

Örneğin, Anayasanın 28. maddesinin birinci fıkrasında “Basın hürdür, 

sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mâli teminat yatırma şartına 

bağlanamaz.” hükmü yer almaktadır.  

Bu konuya bir baĢka örnek olarak Anayasanın 29. maddesinin birinci 

fıkrası verilebilir. Buna göre ”Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve 

malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.” Ayrıca yine aynı maddenin 3. 

fıkrasında, “…Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını 

engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz.” 

hükmü yer almaktadır.  

Ayrıca Anayasanın 30. maddesine göre de “Kanuna uygun şekilde basın 

işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti 

olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten 

alıkonulamaz.” 

Yine aynı konu üzerinde bir baĢka örnek verecek olursak, Anayasanın 31. 

maddesinin ikinci fıkrasının üzerinde durabiliriz. Bu hükme göre, “Kanun, millî 

güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın korunması sebepleri dışında, 

                                                             
22  ATASOY, Ömer Adil: “Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Yeni Bir Kavram: 

Ölçülülük Ġlkesi ve Yasa Uygulayıcılar Açısından Uygulama Zorunluluğu”, Anayasa Yargısı 
Dergisi, cilt: 19 (2002), http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/anyarg19/atasoy.pdf 

23  GÜNDAY, age, s.278. 



Kolluk Yetkilerinin Sınırları ve 2 Haziran 2007 DeğiĢiklikleri 331 

halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve 

kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.” 

Anayasanın 33. maddesinin birinci fıkrası da bu konuya örnek 

gösterilebilir: “Herkes, önceden izin almaksızın  dernek kurma ve bunlara üye 

olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.” 

Yukarıda yer verilen örneklerde gördüğümüz gibi, Anayasanın özel 

olarak düzenleme yaptığı konular hakkında kanunkoyucu bile herhangi bir 

düzenleme yapamaz.. O halde, kanunkoyucunun dahi yetkisi olmayan bir 

alanda, Ġdarenin düzenleme yapması veya kolluk faaliyetlerinde bulunması 

mümkün değildir. 

ii) Kural Olarak Ġdarenin Müdahalesine Kapalı Olan Temel Hak ve 

Özgürlükler 

Bazı temel hak ve özgürlüklerin kamu düzenini korumak, genel asayiĢi 

sağlamak gibi nedenlerle yasa ile sınırlandırılabileceği kabul edilmekle beraber, 

Anayasanın bu hak ve özgürlükleri sınırlayan yasaların uygulanması görev ve 

yetkisinin Ġdareye değil; yargı organlarına verdiğini görüyoruz.  

Örneğin, Anayasanın 20. maddesinin 2. fıkrasında “Millî güvenlik, kamu 

düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması 

veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 

birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu 

sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla 

yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları 

ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört 

saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan 

itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden 

kalkar.” hükmü yer almaktadır.  

Buna benzer bir örnek Anayasanın 21. maddesinde yer almaktadır: 

“Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç 

işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 

birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu 

sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla 

yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, 
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arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi 

dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan 

itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden 

kalkar.” 

Aynı Ģekilde Anayasanın 22. maddesinin ikinci fıkrası da buna örnek 

gösterilebilir: “Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 

sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş 

hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; 

haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı 

yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk 

sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.” 

Ayrıca 33. maddenin 5. fıkrasında yer alan; “Dernekler, kanunun 

öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten 

alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya 

suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede 

sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. 

Bu merciin kararı, yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. 

Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar 

kendiliğinden yürürlükten kalkar.” hükmü de buna örnek olarak gösterilebilir. 

Görüldüğü gibi, bu kategorinin içinde bulunan temel hak ve özgürlüklerin 

kamu düzeni, genel asayiĢ ve genel sağlık nedenlerine dayanılarak yasa ile 

sınırlandırılması mümkündür. Ancak bu yasaların uygulama makamı Ġdarî 

organlar değil, yargı organlarıdır yani mahkemelerdir. Ġdarenin bu yasaları 

doğrudan uygulama yetkisi kural olarak yoktur. Buna istisna olarak 

“gecikmesinde sakınca bulunan haller” bulunmaktadır. Ġdareye istisnaen 

tanınabilecek olan bu yetki, 1982 Anayasasının ilk biçiminde kural haline 

getirilmiĢti. Ġdare, hemen hemen bütün temel hak ve özgürlüklere gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde müdahale edebilmekteydi. 4709 sayılı yasa ile 

Anayasada yapılan değiĢiklik sonucu Ġdarenin bu yetkisi gerçekten istisnai hale 

getirilmiĢtir. ġöyle ki, idare ancak ve ancak gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde temel hak ve özgürlüklere müdahale edebilmektedir; ama idarenin bu 

kararını 24 saat içinde hakime sunması zorunludur ve de görevli hakim 48 saat 

içinde karar vermeye mecburdur. Aksi takdirde, idarenin temel hak ve 
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özgürlükleri sınırlayıcı iĢlemleri ya da kararları kendiliğinden geçersiz hale 

gelecektir. 

 

 

iii) Ġdarenin Müdahalesine Açık Olan Temel Hak ve Özgürlükler 

Bazı temel hak ve özgürlükler ise, kamu düzeni, genel sağlık ve genel 

asayiĢ gibi sebeplerle yasayla sınırlanarak, idarî organlara belirli yetkiler 

tanınmaktadır. Ġdare, bu Ģekildeki temel hak ve özgürlüklerde kolluk 

faaliyetleriyle yasaların uygulanmasını sağlayabilir.
24

   

Örneğin yerleĢme ve seyahat hürriyetinin ele alındığı Anayasanın 23. 

maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beĢinci fıkralarında yer alan hükümlere 

göre: “Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik 

gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu 

mallarını korumak; seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle 

ve suç işlenmesini önlemek; amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.Vatandaşın yurt 

dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya 

kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir.” 

Bu temel hak ve özgürlüklere örnek olarak Anayasanın 26. maddesinde 

yer alan düĢünceyi açıklama ve yayma  hürriyeti de verilebilir. Bu maddenin, 

ikinci fıkrasında; “Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, 

kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile 

bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların 

cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin 

açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının 

yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama 

görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.” 

hükmü yer almaktadır.  

Sonuç olarak, bunlar, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ve 

dolayısıyla idarenin kolluk yetkisinin sınırlarına Anayasa ile getirilen güvence 

ve kısıtlamalardır.  

2. Yasal Sınırlar 

                                                             
24  GÜNDAY, age., s. 280. 
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Anayasal sınırlar dıĢında, kolluk alanını düzenleyen temel yasalar, 

4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile 4.6.1937 

tarihli ve 3201 sayılı Emniyet TeĢkilatı Kanunudur. Bu kanunlarda kolluk 

faaliyetlerinin alanı ve yetkileri düzenlenmiĢtir.
25

 Kanunla bu alanda kolluğa 

yetki verilmedikçe kolluk müdahalede bulunamaz; aksine bir tutum fonksiyon 

gaspına yol açar.
26

 

3. Öteki Sınırlar 

Kolluk yetkisi, yukarıda bahsettiğimiz Anayasal sınırlamaların ötesinde, 

bir idarî iĢlem yapılmak suretiyle kullanıldığı için, idarî iĢlemlerin tâbi olduğu 

tüm sınırlamalara da tâbi olacaktır. Bu sınırlar; amaç, sebep, konu, yer ve 

zaman yönünden karĢımıza çıkmaktadır. Bu sayılanlara ek olarak bu baĢlık 

altında görevli personel bakımından sınırları da inceleyebiliriz. 

a. Amaç Yönünden Sınırlar 

Önleyici kolluğun amacı, genel olarak kamu düzenini sağlamak ve 

korumaktır. Kamu düzeni ise, güvenlik, dirlik esenlik ve genel sağlık 

öğelerinden oluĢmaktadır. Dolayısıyla kolluk faaliyetleri, ilk olarak bu ilkelere 

yönelik değilse, “yetki saptırması” oluĢturur ve hukuka aykırılık teĢkil eder.
27

 

Yetki saptırması, iĢlemin amaç yönüne iliĢkindir ve kiĢisel, siyasal amaçlarla 

yapılmıĢ iĢlemler, yetki saptırmasıyla malûldürler. Örneğin, bir kimsenin 

belediyeye olan borcunu ödemek veya belediyeye gelir sağlamak için alınan ve 

kamu düzenini koruma amacına yabancı bulunan zabıta tedbirleri yetki 

saptırması olarak hukuka aykırı iĢlemlerdir.
28

 

Kolluk yetkileri, kamu hizmetlerini yürütmek, kamu mallarını korumak 

ya da malî yararlar sağlamak amacıyla kullanılamaz.
29

 Kolluk yetkileri, 

özellikle siyasal ve dinsel amaçlarla ve özel çıkarlar için de kullanılamaz
30

 

b. Sebep ve Konu Yönünden Sınırlar 

                                                             
25  KARAGÖZ, age., s. 93. 
26  ÖZEV, Arif Fikret: Jandarmanın Ġdari Kolluk Faaliyetleri, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1999, s. 35. 
27  GÜLER, age., s. 113. 
28  KIRATLI, age., s.42. 
29  GÜLER, age., s. 113. 
30  GÜNDAY, age., s. 281. 
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Önleyici kolluk tedbirleri, kamu düzenini koruyup sağlamak amacına 

yönelik olduğundan ancak kamu düzenini bozan veya bozacak nitelikte olan 

gerçek bir tehlikenin varlığı halinde kanuna uygundur. Böyle bir tehlike 

olmadan konulan önleyici kolluk tedbirleri, sebepsizdir ve dolayısıyla gereksiz 

birer hürriyet kısıtlamasıdır.
31

 Bu durumda, yapılan kolluk iĢlemi sebep öğesi 

yönünden hukuka aykırı olur. 

Kolluk iĢleminin konusu ise, kamu düzenini tehdit eden ve tehlikeye 

düĢüren eylem ve durumların ortaya çıkması halinde kamu düzeninin korunması 

için alınacak önlem ya da önlemlerdir. Bu önlemler, yasada belirtilmiĢtir.  

Kolluk iĢlemlerinin sebep ve konu öğeleri arasındaki sıkı bağlantı 

sebebiyle alınacak olan kolluk önlemleri ile bu önlemlerin alınmasına yol açan 

olay ya da durumların ağırlıkları orantılı olmalıdır. Bir temel hak ve özgürlüğe 

müdahale edildiğinde, o temel hak ve özgürlüğe daha az bir biçimde müdahale 

etmek suretiyle de kamu düzeninin korunması ve sağlanması mümkün ise, 

temel hak ve özgürlükleri daha fazla sınırlayan bir kolluk önlemi ölçülülük 

ilkesine dolayısıyla da hukuka aykırı olacaktır. Örneğin, göz yaĢartıcı bomba 

kullanılması suretiyle bir toplantı ya da gösteri yürüyüĢü dağıtılabiliyor ise, bu 

grubu dağıtmak için silah kullanılması ölçülülük ilkesine, dolayısıyla da hukuka 

aykırıdır. 

c. Yer ve Zaman Yönünden Sınırlar 

Kolluk yetkileri, kullanıldıkları yer ve zamana göre, geniĢ veya dar 

olabilirler.  

Kolluk yetkilerini yer bakımından incelersek, bu yetkiler, sırasıyla, 

meskenlerde, iĢ yerlerinde, umuma açık yerlerde, umumî yerlerde gittikçe artar 

ve yoğunlaĢır.
32

 Kolluk yetkileri yol, meydan, park gibi umuma açık alanlarda 

geniĢ, aksine, konutlarda dardır. Kolluğun konutlara girmesi ve müdahale 

edebilmesi, ancak kanunda belirtilen hallerde mümkündür. Bu PVSK‟ nın 20. 

maddesinde ele alınmıĢtır. Buna göre:  

“Zabıta, imdat istenmesi veya yangın, su baskını ve boğulma gibi büyük 

tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi halleri ile ağır cezalı bir suçun 

                                                             
31  KIRATLI, age., s. 42. 
32  KARAGÖZ, age., s. 94. 
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iĢlenmesine veya yapılmakta devam olunmasına mani olmak için konutlara, iĢ 

yerlerine ve eklentilerine girebilir. 

Zabıta aşağıda yazılı hallerde üniversite, bağımsız fakülte veya 

üniversiteye bağlı kurumların binalarına veya bunların eklerine girebilir. 

A) Üniversite binaları veya ekleri içinde, kurumun imkanlarıyla 

önlenmesi mümkün görülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında 

rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı kuruluş yetkililerinin 

zabıtadan yardım talep etmeleri halinde, 

B) Herhangi bir davet veya izne bağlı olmaksızın suç ve suçluların 

kovuşturulması için her zaman, 

Fıkranın (A) bendinde gösterilen hallerde talep derhal yerine getirilir, 

(...) 

İlgili kurumlar kovuşturma dolayısıyla zabıta kuvvetlerine gereken her 

türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.” 

Bunlar dıĢında kolluk kuvvetleri usulüne uygun yetkili makamlarca 

verilmiĢ karar olmadan meskenlere ve iĢ yerlerine giremez, çeĢitli idarî  kolluk 

tedbirlerine baĢvuramaz.
33

 

Ayrıca taĢınmaz mallara tecavüzün giderilmesi konusunda kolluğun yer 

bakımından müdahale edebileceği alan hususunda DanıĢtay kararları 

mevcuttur.
34

  

Zaman bakımından kolluk yetkileri değiĢmektedir. Kolluğun yetkileri 

günün saatlerine göre değiĢebilir. Örneğin, bazı faaliyetler gündüz 

sınırlandırılamayacağı halde, gece sınırlandırılabilir. Sözgelimi, kolluk, saat 

24.00‟e kadar yapılan gürültülerde farklı, saat 24.00‟ten sonra yapılan 

gürültülere farklı davranmakta ve kanuna dayanarak gürültüyü men etmektedir.
 

35
 

SavaĢ, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hal gibi olağanüstü 

yönetim usullerinin geçerli olduğu bir dönemde, Anayasanın 15. maddesinde 

                                                             
33  KARAGÖZ, age., s. 94. 
34  ÖZKAN, Ahmet: Önleyici Kolluk Görevinde Jandarma, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996, s. 35. 
35  GÜNEY, Erhan: Jandarmanın Önleyici Kolluk Gücü Olarak Önleyici Kolluk Ġçerisindeki Yeri, 

Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1990, s. 82. 
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belirtildiği üzere, kolluk gücü, olağan zamanlara nazaran daha geniĢ ve kuvvetli 

yetkilerini kullanarak, olağan düzenlemeye nazaran daha kısıtlayıcı hareket 

edebilecektir. 

 

d. Görevli Personel Bakımından Sınırlar 

Polisin görev alanı ve hizmet sınırı, PVSK‟nın ek 4. maddesiyle 

belirlenmiĢtir. Bu maddeye göre:  

“Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branĢı, yeri ve 

zamanına bakılmaksızın, bir suçla karĢılaĢtığında suça el koymak, önlemek, 

sanık ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle 

görevli ve yetkilidir. 

Bu madde hükmü gereğince bir suça müdahale eden polise karşı işlenen 

suçlar görevli memura karşı işlenmiş suç; müdahalede bulunan polisin işlediği 

suçlar ise görevli memurun işlediği suç sayılır.” 

Bu görev ve yetki, görevli bulunulan polis bölgesi içinde her durumda 

kullanılacak ve yerine getirilecektir. Ayrıca, güvenlik ve kamu düzeni 

bakımından olaylara zamanında müdahaleyi sağlamak, olayların büyümesini 

önlemek, suçüstü hallerinde sanıkları ele geçirmek, suç delillerini tespit etmek 

amacıyla, o bölgede görevli olmak Ģartıyla, polis sıfat ve yetkisine sahip olanlar, 

bu konularda yetkilidir. 
36

 

III. 2 HAZĠRAN 2007 DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 

2 Haziran 2007‟de TBMM tarafından kabul edilmiĢ ve 14 Haziran 

2007‟de Resmî Gazete‟de yayımlanmıĢ olan 5681 sayılı Polis Vazife ve 

Salâhiyet Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunla, PVSK‟da yer alan 

kolluk yetkilerinde ciddi değiĢiklikler yapılmıĢtır.  

PVSK‟nın 5., 9., 16., ek 6., maddelerine değiĢiklik getiren; 3. maddesiyle 

17. maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beĢinci fıkralarını yürürlükten 

kaldıran; ayrıca 4/A maddesi ekleyen bu kanun, polisin, durdurma ve kimlik 

sorma, parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması, önleme araması, zor ve silah 
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kullanma yetkilerini ve adlî görev ve yetkilerinin sınırlarını oldukça 

geniĢletmiĢtir. 

Bu kanunla getirilen yenilikler aĢağıdaki baĢlıklar altında incelenecektir. 

 

A. Polisin Durdurma Yetkisi 

Bu yetki, kanuna eklenen 4/A maddesinin ilk bölümünde yer almaktadır. 

Polisin durdurma yetkisi diğer görevlerinden tefrik edilerek ilk defa bir yasa 

maddesinde düzenlenmiĢ bulunmaktadır. Genel kolluk görevlisi olarak polisin, 

yerine getirdiği görevler çerçevesinde; baĢta suç ve tehlikenin önlenmesi olmak 

üzere, kimlik sorma, arama, trafik kontrolleri, trafik cezası uygulaması ve 

Kabahatler Kanununa göre idarî yaptırım uygulaması ve benzeri birçok 

yetkisinin kullanımının önceliğini bu yetki oluĢturmaktadır.
37

 Bu maddeye göre: 

“Polis, kişileri ve araçları;  

a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, 

b) Suç iĢlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, iĢlenen 

suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,  

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan 

kişileri tespit etmek, 

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da 

topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek, 

amacıyla durdurabilir.” 

Bu yetkinin sınırları, aynı maddenin alt fıkralarında belirtilmiĢtir.  

Maddenin ikinci fıkrasında öncelikle kiĢinin veya aracın durdurulabilmesi 

için makûl bir sebep aramaktadır: “Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için 

polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan 

makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve 

keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.” Burada kanun açıkça 

“ve” kelimesini kullandığından, hem “polisin tecrübesi” hem de “içinde 

                                                             
37  ZEYBEK, Cengiz, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundaki DeğiĢiklikler ve Önleyici Polislik 

YaklaĢımı, 2007, s. 5. 
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bulunulan durumdan edindiği izlenim” beraber ele alınmalıdır. Makûl sebebin 

varlığı için, iki unsurun birlikte var olması gerekmektedir.  

Ancak, maddede kullanılan kavramlar her zaman ideal Ģekilde 

yorumlanamamaktadır. Bu yüzden durdurma yetkisinin kullanılmasında aslında 

inisiyatif polise bırakılmıĢtır. Polis, bu yetkiyi kullanırken keyfi bir Ģekilde 

davranabilecektir. Yukarıda bahsettiğimiz makûl sebep, ülkemiz koĢullarında 

çok geniĢ değerlendirilebilir. Sonuçta her polisin tecrübesi, makûl sebep 

anlayıĢı, içinde bulunulan durumdan edindiği izlenim farklı olacaktır. Bu 

yüzden her ne kadar ilgili fıkra “Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik 

oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.” hükmünü barındırsa da, bu 

hüküm göz ardı edilebilecek ve kiĢi ve araçlar, keyfî Ģekilde 

durdurulabileceklerdir. Bu temel hak ve özgürlüklere keyfî Ģekilde müdahaleye 

yol açar. 

Ayrıca üç ve dördüncü fıkralarda yer alan; “Polis, durdurduğu kişiye 

durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir; 

kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini 

isteyebilir.  

Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin 

gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz.” hükümlerindeki 

“durdurma süresi” kavramı da belirsizdir. Net bir ifadeyle belirtilmediğinden 

sübjektif bir kavram olacak ve polis tarafından geniĢletilebilecektir. Burada da 

temel hak ve özgürlükler açısından ciddi tehdit oluĢturabilecek bir hüküm 

vardır.  

“Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike 

oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı 

halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik 

gerekli tedbirleri alabilir. Ancak bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin 

çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen 

bölümlerinin açılması istenemez.” biçimindeki altıncı fıkra hükmüyle de, 

durdurma iĢlemini yapan polisin aynı zamanda yeterli Ģüphe durumunda kiĢi 

üzerinde yoklama ve sıvazlama yöntemiyle arama yapabileceği belirtilmiĢtir. 

Aslında “her durdurma iĢlemi için yeterli Ģüphe vardır” Ģeklinde 

düĢünüldüğünde her durdurma iĢlemi sırasında arama iĢlemi de yapılacağı ya da 

en azından bu yetkinin kullanılmasına engel olmadığı ortaya çıkmaktadır. 
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B. Polisin Kimlik Sorma Yetkisi 

Polisin “kimlik sorma yetkisi” yine 5681 sayılı kanunla Polis Vazife ve 

Salahiyetleri Kanununa eklenen 4/A maddesinde düzenlenmiĢtir.  PVSK‟nın 

polisin kimlik sorma yetkisini düzenleyen ve tereddütlere yol açan 17. 

maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beĢinci fıkraları da yürürlükten 

kaldırılmıĢtır.  

Kimlik(hüviyet), kiĢiliğin belirlenmesine yardım eden unsurların, durum 

ve Ģartların tümünü gösteren, yani Ģahısları ayıran niteliklerdir.
38

  

Kimlik sormadan amaç, önleyici zabıta hizmetlerinde olan suç 

iĢlenmesini engellemek veya adlî zabıta görevlerinde olan iĢlenmiĢ suçların 

faillerini ele geçirmektir.  

Ek madde 4/A nın sekizinci fıkrası uyarınca: “Polis, görevini yerine 

getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, 

kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda 

gerekli kolaylık gösterilir.” 

Polis, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra 

kiĢilerden kimlik sorma yetkisine sahiptir. 

Dokuzuncu fıkraya göre de: “Belgesinin bulunmaması, açıklamada 

bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya 

da sair surette kimliği belirlenemeyen kiĢi tutularak durumdan derhal 

Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kiĢi, kimliği açık bir Ģekilde 

anlaĢılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve 

tutuklamaya karar verme yetkisi ve usûlü bakımından 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.”
39

 

                                                             
38  GÜLER, age., s. 65. 
39  5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasına göre de: “Açıklamada 

bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği 
belirlenemeyen kiĢi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kiĢi, 
kimliği açık bir Ģekilde anlaĢılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve 
tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri 
uygulanır.” 
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Bu fıkra, Anayasanın 19. maddesine aykırı olacak Ģekilde; “kimliği açık 

bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınma ve gerekirse tutuklanma” 

yetkilerini kapsamına almaktadır.
40

 

Maddenin on, on bir ve on ikinci fıkraları da; “Kimliğinin tespiti 

amacıyla tutulan kişiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması 

halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. 

Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya 

tutuklanma haline derhal son verilir. 

Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kiĢilerin nüfusa 

kayıtlarının temini için gerekli iĢlemler yapıldıktan sonra, 5 inci maddeye göre 

fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek kayda alınır.  

Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde, 

5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve 

Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.” düzenlemesine 

yer vermiĢtir. 

Aynı Ģekilde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40. maddesinin 3. 

fıkrasında da “Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına 

alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir” hükmü yer almaktadır.  

Polis, bu yetkiyi kullanırken yasanın belirttiği ve sınırladığı sebeplerle bu 

yetkinin tanınmasındaki amaç dıĢına çıkmamak zorundadır. Yasanın bu yetkiyi 

vermesindeki amaç, daha önce de belirttiğimiz gibi, suç iĢlenmesini önlemek 

veya iĢlenmiĢ suçların faillerini ele geçirmektir. Ancak, yasada bu yetkinin 

koĢulları ve sınırları açıkça belirtilmemiĢtir. Polisin kimlik sorabilmesi için 

kendisinin polis olduğunu belgelemesi ve durdurma yetkisini kullanabileceği 

Ģartların bulunması gerekir ki, durdurma yetkisini incelerken de belirttiğimiz 

üzere polis tarafından bu yetkinin kullanılması için de kanunda objektif bir 

kıstas bulunmamaktadır.  

C. Polisin Parmak Ġzi ve Fotoğrafları Kayda Alma Yetkisi 

Parmak izi parmağın en uç boğumundan tırnak dibine kadar olan 

bölgedeki Ģekillerin dokunduğumuz yüzeylerde kalan Ģekillerine denir.
41

 

                                                             
40  AKTAġ, Süleyman: “Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanunu'nda Yapılan DeğiĢiklikler”, 

http://belirtiyorum.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=28. 
41  SÖYLEMEZ, Ahmet: Kriminalistik, s. 77. 

http://belirtiyorum.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=28
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Parmak izlerinin değiĢmez oluĢu, herkesin parmak izinin farklı oluĢu, kimlik 

tespiti bakımından önemlidir.
42

  

Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisinin amacı, herhangi bir suçtan, suç 

mahallinde usulüne uygun alınmıĢ parmak izi ile suçlunun tayini açısından 

parmak izi dosyalarının karĢılaĢtırılması veya sanıkların parmak izleri ile 

karĢılaĢtırılması sonunda Ģüpheyi ortadan kaldıracak biçimde suçlunun tespit 

edilmesini sağlamaktır.  

PVSK‟nın 5 inci maddesinde yer alan ve Ceza Muhakemesi Kanununun 

81 inci maddesindeki düzenleme sonrasında önemli tereddütler yaĢanan “polisin 

parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi” tamamen farklı bir yaklaĢımla 5681 sayılı 

kanunun 2. maddesiyle PVSK‟nın 5. maddesine değiĢiklik getirilerek yeniden 

düzenlenmiĢtir: 

“Polis;  

a) Gönüllü, 

b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine 

geçen belge almak için başvuruda bulunan, 

c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel 

güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen, 

ç) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan, 

d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş 

yapan sair yabancı,  

e) Gözaltına alınan, 

kiĢilerin parmak izini alır.” 

Yapılan yeni düzenlemeyle, öncelikle parmak izinin alınma emri 

konusunda adli makamlar tamamen devre dıĢı bırakılarak, kolluğa dönük 

hukuksal denetimler bertaraf edilmiĢtir. 

Ayrıca eski düzenlemenin aksine, parmak izinin ve fotoğraflarının 

alınması için kiĢinin suça karıĢmıĢ olması ya da toplum tarafından tasvip 

edilmeyen iĢlerle uğraĢması gerekmemektedir. Polis sadece suç sebebiyle değil, 

                                                             
42  Kimlik tespitiyle kimlik sorma aynı Ģey değildir; kimlik sormada kiĢinin polis kayıtlarına alınması 

söz konusu değilken, kimlik tespitinde aksine kiĢiler polis kayıtlarına alınır. 
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kanunda sayılan görevi sırasında hakkında fıkrada sayılan bir iĢlem yaptığı 

kiĢilerin de parmak izini alacaktır. Yani, polis, bu yetkisini kullanırken suçlu 

suçsuz ayrımını göz ardı etmekte, kanunda sayılan her durumda kiĢinin parmak 

izini alabilmektedir. Kanunda geniĢ kapsamlı ve neredeyse herkesi kapsayacak 

Ģekilde kayıt sistemi oluĢturma hedeflenmiĢ bununla toplumun bir bütün olarak 

fiĢlenmesi hukuki dayanak bulmuĢtur. Burada özellikle toplumu meydan getiren 

bireylerin tamamının ilerde suç iĢleyecek bireyler olabileceği olgusu ortaya 

konulmuĢ ve potansiyel suçlu gözü ile topluma bakılmıĢtır.
43

 

Ġkinci fıkraya göre: “Alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileri 

ile birlikte, ne zaman ve kim tarafından alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca 

özgü sisteme kaydedilerek saklanır. Ancak, parmak izinin hangi sebeple alındığı 

sisteme kaydedilmez.” 

Maddenin insan haklarını ihlal ettiği kesin olmakla beraber, bu hususu 

göz ardı edip yalnızca bu hükme yoğunlaĢırsak; ilk baĢta kiĢilik haklarının ihlali 

olarak nitelendirilebilecek bu düzenlemeye, Ģu açıdan da bakılabilir: Kanun, bu 

düzenlemeyle suçlu suçsuz ayrımını kaldırdığından, kayıtlarda parmak izi 

bulunan herkesin suçlu olduğu kanısına varılamaz. Eski düzenlemeyle kiĢilerin 

parmak izleri alındığında, onların suçlu olduğu varsayılmakta ve bu durum 

onların iĢe alınmaları da dahil olmak üzere her alanda karĢılarına 

çıkabilmekteydi. Fakat yeni düzenlemeyle hangi sebeple parmak izinin alındığı 

kayda geçmeyeceğinden, kiĢinin parmak izinin alınması, çeĢitli alanlarda 

karĢısına çıkmayacaktır. Dolayısıyla, toplum arasında „fiĢleme‟ diye 

nitelendirilen kavramın „ayrımcılığı‟ önlenecektir, zira herkes fiĢlenmiĢ 

olacaktır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında; “5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun 81 inci maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfazı Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınan parmak 

izleri de bu sisteme kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.  

5271 sayılı CMK‟ nın 81. maddesine göre: “Üst sınırı iki yıl veya daha 

fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın kimliğinin 

teşhisi için gerekli olması halinde, Cumhuriyet Savcısının emriyle fotoğrafı, 

beden ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini 

                                                             
43  Ġnsan Hakları Derneği, Polis Vazife Ve Salahiyeti Yasasında DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı Ġnceleme Raporu. 
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kolaylaştıracak diğer özellikleriyle sesi ve görüntüleri kayda alınarak, 

soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya konulur.” 

Burada açıkça Ģu durum göze çarpmaktadır: 5271 sayılı yasa ile kiĢinin 

sadece bir Ģüpheli veya sanık olması yeterli bulunmayarak, isnat edilen bir 

suçun cezasının 2 yıl veya daha fazla olması halinde parmak izi alma ve 

fotoğraf çekme iĢlemi yapılabilir iken yeni tasarıda bu husus tamamen göz ardı 

edilmiĢ ve neredeyse her hal ve Ģartta bu iĢlemi yapması için polise yetki 

tanınmıĢtır.
44

 

Ayrıca yine 5271 sayılı kanunun 81. maddesinde açıkça gereklilik unsuru 

aranırken, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun 5. maddesinin ilk fıkrasına 

göre gereklilik Ģartı göz ardı edilmekte ve hatta kiĢi gönüllü olduğu takdirde de 

parmak izini verebilmektedir.  

"Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi kamu görevlisi tarafından ve ne amaçla 

kullanıldığının denetlenebilmesine imkân tanıyan bir güvenlik sistemi kurulur" 

hükmüne sekizinci fıkrada yer verilmekte; ancak, ne zaman, hangi iĢlemle ve 

nasıl kurulacağı belirtilmemektedir. Bu, ciddi bir eksiklik olarak 

nitelendirilebilir.  

Onuncu fıkra düzenlemesine göre de:“Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve 

fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her halde kayıt tarihinden 

itibaren seksen yıl geçtikten sonra sistemden silinir.”  

Ancak CMK madde 81 ikinci fıkraya göre: “Kovuşturmaya yer olmadığı 

kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine 

yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hallerinde söz konusu kayıtlar 

Cumhuriyet Savcısının huzurunda derhal yok edilir ve bu husus tutanağa 

geçirilir.” 

5271 sayılı yasada alınan parmak izi ve fotoğrafların kovuĢturmaya yer 

olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza 

verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleĢmesi hallerinde söz konusu 

kayıtların Cumhuriyet Savcısının huzurunda derhal yok edilip bu hususun bir 

tutanakla tespitinin yapılması öngörülmüĢ iken, tasarı da sisteme kayıtlı bu 

bilgilerin 80 yıl gibi uzun bir süre saklanacağı belirtilmiĢtir. Hatta daha da ileri 

gidilerek, kiĢinin ölümünden itibaren 10 yıl boyunca da saklanacağı 

                                                             
44  ibid. 
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düzenlenmiĢtir.  Burada sistemdeki kayıtların kiĢinin cezai sorumluluğundan 

bağımsız olarak değerlendirildiği tamamen fiĢleme amacına dönük olduğu 

gerçeği karĢımıza çıkmaktadır.
45

 

D. Önleme Araması 

Arama, genel emniyet ve asayiĢin korunması, dolayısıyla kamu düzeninin 

sağlanması için yapılır. Arama, suç iĢlenmesinin önlenmesi dıĢında, millî 

güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya baĢkalarının 

hak ve hürriyetlerinin korunması, taĢınması veya bulundurulması yasak olan her 

türlü silah, patlayıcı madde veya eĢyanın tespiti amacıyla yapılabilmektedir.  

PVSK‟da 5681 sayılı yasayla yapılan değiĢiklikler çerçevesinde önleyici 

arama yetkisi de ele alınmıĢtır. Bu yetki PVSK‟nın 9. maddesinde yer almıĢtır:  

“Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne 

göre verilmiş sulh ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak 

gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; 

kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar; alınması gereken 

tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar.” 

Anayasanın 20 maddesinin ikinci fıkrasına göre: “Millî güvenlik, kamu 

düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması 

veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 

birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu 

sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla 

yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları 

ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz.” 

Bu düzenlemede, önleme aramasının yapılabilmesi için  Anayasanın  20. 

maddesindeki yargıç kararı koĢulu korunmuĢtur. Anayasa yine aynı maddesinde 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerle ilgili düzenlemeyi kanuna bırakmıĢtır ve 

bu düzenlemeye göre bu hallerde mülkî amirin yazılı emri ile polis, önleyici 

arama yetkisini kullanabilecektir. 

Maddenin 2. ve 3. fıkralarına göre, 
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“Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun 

gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir.  

Arama kararında veya emrinde; 

a) Aramanın sebebi, 

b) Aramanın konusu ve kapsamı, 

c) Aramanın yapılacağı yer, 

ç) Aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre, 

belirtilir.” 

Burada hâkim tarafından alınan arama kararında veya mülkî amir 

tarafından verilen yazılı emirde olması gerekenler belirtilmiĢ ve bu 

düzenlemelerin yapılmasıyla kiĢilerin temel hak ve özgürlükleri, 5681 sayılı 

yasanın genel içeriğinin aksine, güvence altına alınmıĢtır.  

Aynı zamanda maddenin 6. fıkrasına göre, “Spor karşılaşması, miting, 

konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya aniden 

toplulukların oluştuğu hallerde gecikmesinde sakınca bulunan hal var sayılır.” 

Bu fıkrada sayılan hallerin “gecikmesinde sakınca bulunan hal” olarak 

var sayılması kanısına, çok geniĢ yorum yapılması sonucu varılabilir. Ancak, bu 

hüküm, Anayasa madde 20 de yer alan istisnai durumu esasa dönüĢtürmekle 

kalmamakta, ayrıca 13. madde ile yasaklanmıĢ bulunan bir husus olan, temel 

hak ve özgürlüklerin özünü zedelemektedir. Ayrıca bu düzenleme ile, Anayasa 

hükümleri temel hak ve özgürlüklerin Anayasada belirtilenden daha geniĢ 

Ģekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak 

Ģekilde yorumlandığından, kanımca Anayasanın  14. maddesine de aykırıdır. 

E. Zor ve Silah Kullanma Yetkisi 

1. Zor Kullanma 

Polis Vazife ve Salahiyetler Kanununun 5681 sayılı kanunun 4. 

maddesiyle değiĢtirilen 16. maddesi polisin zor ve silah kullanma yetkisini ele 

almaktadır.  

“Polis, görevini yaparken direniĢle karĢılaĢması halinde, bu direniĢi 

kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir.” şeklindeki 

birinci fıkrasına göre, zor kullanmanın ölçüsünü belirlemek polise kalmıştır ve 
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bu, kişiden kişiye değişebilecek bir kavramdır. Bu nedenle, burada kolayca 

polis tarafından insan hakları ihlali yapılabilir. 

“Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde 

doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtarı yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti 

ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor 

kullanılabilir.” yönündeki dördüncü fıkra hükmüyle, yine direnmenin 

mahiyetinin ve derecesinin değerlendirilmesi polise bırakılmıĢtır. Sınırları 

çizilmediğinden geniĢ yorumlanabilir. Bu da insan hakları ihlaline yol 

açabilecek unsurlardan biridir.  

“Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak 

amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi 

takdir ve tayin eder. Ancak, toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, 

zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden 

kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir.” düzenlemesinin yer aldığı 

beĢinci fıkra hükmüne göre, kullanılacak araç, gereç ve zorun Ģiddeti polisin 

takdir yetkisine dayandığından, keyfi uygulamalara yol açacaktır. Bu da 

Anayasanın 13. maddesiyle garanti altına alınmıĢ olan ölçülülük ilkesine 

aykırılık teĢkil etmektedir.  

2. Silah Kullanma 

PVSK‟nın 16 ncı maddesinin yedi ve devamı fıkralarına göre: 

“Polis;  

a) Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında,  

b) Bedenî kuvvet ve maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği 

direniş karşısında, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde,  

c) Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya 

yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin 

yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde, 

silah kullanmaya yetkilidir.  

Polis, yedinci fıkranın (c) bendi kapsamında silah kullanmadan önce 

kişiye duyabileceği şekilde "dur" çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya 

uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla silahla ateş 

edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin 

mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve 

sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir.  
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Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma 

yetkisini kullanırken, kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi 

halinde, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz 

kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilir.”  

Burada silah kullanma yetkisi “silah kullanma” ve “silahla ateĢ etme” 

Ģeklinde ayrı ayrı ele alınmıĢtır 
46

 Yine de bunlar, ülkemiz koĢullarında kolayca 

birbirine karıĢtırılabilecek kavramlardır.  

Bu düzenlemeyle her ne Ģekilde olursa olsun polise silahla karĢılık 

vermese dahi sadece “dur” çağrısına uymadığı için ve kaçmakta ısrar ettiği için, 

kiĢi polisin açmıĢ olduğu ateĢle karĢı karĢıya kalacaktır. Bu anlamda herhangi 

bir Ģekilde polise karĢılık vermeyen ve sadece kaçan kiĢiye ateĢle karĢılık 

verilmesi hukuki açıdan orantısızlıktır, “ölçülülük ilkesine” de aykırıdır.  

Ayraca son fıkrada geçen “saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde 

duraksamadan silahla ateş edebilir” ibaresi, silahla ateĢ etme gibi hayati önem 

taĢıyan bir konuda polise takdir yetkisi bırakmıĢtır. 

Polis, bu düzenlemeyle keyfîliğe varabilecek bir oranda, sınırlarını 

kendisinin takdir ettiği bir Ģekilde silahla ateĢ etmesine yasal dayanak 

bulabilecektir.  

IV. SONUÇ 

Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda 2 Haziran 2007 tarihinde 

yapılan değiĢiklikler güvenliği sağlama gerekçesiyle yapılmıĢ olsa da, temel hak 

ve özgürlükleri, belli bölümleri Anayasaya da aykırı olacak Ģekilde sınırlamıĢtır.  

Toplumun güvenliğini sağlamak, Ģiddeti ve suçu önlemek amacıyla 

yapılan bu değiĢiklik sonrası kolluk güçlerinin yetkileri geniĢletilmiĢtir.  

Bu yetkilerin geniĢletilmesi ile kanun koyucu, Anayasanın 13. 

maddesinde belirtilen yasaklardan biri olan öze dokunma yasağını göz ardı 

etmiĢtir. Yukarıda incelenen tüm yetkiler kolluk güçleri tarafından keyfilikle ve 

temel hak ve özgürlüklerin özleri hiçe sayılarak kullanılabilir. Bu da temel hak 

ve özgürlüğün kullanılamaz ya da fevkalade güç kullanılır hale gelmesine yol 

açar. Böyle bir düzenlemeyle temel hak ve özgürlüklerin özlerinin korunması 

mümkün değildir, mutlaka ihlal edilecektir. 

Aynı Ģekilde bu düzenlemeyle Anayasanın  13. maddesindeki ölçülülük 

ilkesine de aykırılık söz konusudur. Ölçülülük ilkesinin, temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılmasında temel ilke olarak göz önünde bulundurulması 
                                                             
46  ZEYBEK, age., s. 15. 
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gerekirken, bu değiĢiklikle ölçülülük ilkesini yok sayan birçok hüküm 

getirilmiĢtir. Söz konusu düzenlemelerin yeteri kadar belirgin olmaması 

özellikle uygulamada, temel hak ve özgürlüklerin gerektiğinden fazla 

sınırlanmasına yol açabilecek, bu da ölçülülük ilkesine aykırılık teĢkil edecektir.  

Ayrıca bu kanunla olağan dönemde olunmasına rağmen, olağanüstü ve 

temel hak ve özgürlükleri son derece kısıtlayıcı düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Anayasanın  15. maddesinde belirtilen Ģartlar olan olağanüstü hal veya 

sıkıyönetim ilan edilmesi,  savaĢ hali ve seferberlik dıĢında temel hak ve 

özgürlükleri bu denli sınırlayacak düzenlemelerin yapılması Anayasaya 

aykırıdır ve vatandaĢlar açısından da son derece tehlikelidir.  

Güvenliği sağlama isteğiyle yapılmıĢ olan bu yasa kiĢilerin güvenliğini 

sağlamamakta, aksine, hem kiĢilerin temel hak ve özgürlüklerinin 

sınırlanmasını, hem de kiĢilerin fiĢlenmesini yasallaĢtırmaktadır. 

Bu düzenleme sonrası kolluğa büyük görev düĢmektedir. Burada 

toplumun güvenliği, dirlik ve esenliği ile kiĢilerin temel hak ve özgürlükleri 

arasındaki dengenin korunması ve gözetilmesi, kolluk organlarının en baĢta 

Anayasal ve sonrasında yasal yükümlülükleridir.  
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ÖZET 

İdarenin birtakım eylem ve işlemlerinden dolayı bireyler zarar 

görebilmektedir. Bu zararların karşılanması “hukuka bağlı idare” anlayışının 

ortaya çıkmasıyla söz konusu olmuştur. İdarenin yaptığı eylem ve işlemlerde 

kusurunun bulunması halinde sorumluluğuna gidilmesi ilk ve olağan bir yoldur. 

Klasik kusurlu sorumluluk şartlarının var olması halinde idare bireylerin 

zararlarını gidermek zorunda olacaktır. Daha yeni sayılabilecek bir anlayışa 

göre, idare bazı durumlarda kusur olmadan da sorumlu tutulabilmektedir. 

Bunun için de sorumluluğun şartlarından fiil, zarar ve nedensellik bağının 

bulunması gerekmektedir. Terör eylemleri dolayısıyla bireylerin uğradıkları 

zararların idarece tazmin edilmesi de kusursuz sorumluluk kapsamında 

değerlendirilmektedir. Nedensellik bağının aranmayacağı söylenen bu duruma 

“idarenin sosyal risk ilkesine göre sorumluluğu” adı verilmektedir. Uygulamada 

böyle bir yola başvurulmasının, hukuk devleti ve sosyal devlet anlayışının kabul 

edilmesinin bir sonucu olduğu söylenmektedir. 

Anahtar Kelimeler 

Sorumluluk, kusurlu sorumluluk, kusursuz sorumluluk, nedensellik bağı, 

sosyal risk ilkesi. 

ABSTRACT 

Individuals can be damaged by acts and actions of administration. With 

the idea of “administration bound by law”, compensation of these damages 

became possible. Administration will be responsible if there is a fault of admin-

istration. On the condition that there are classical “administrative liability from 

fault” conditions, administration must compensate the damages of individuals. 
                                                             

* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Dr. Ayhan Tekinsoy.  
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In the view of idea which can be called as new, administration may be -in some 

conditions- responsible when there is no administrative fault. The conditions of 

responsibility such as action, damage and causality are also necessary for this 

type of responsibility. The compensation of damages of the individuals by ad-

ministration because of terrorist attacks is accepted in the scope of “adminis-

trative responsibility without fault”. This type of responsibility that the causality 

is not required is called “the responsibility of administration according to the 

principle of social risk”. To accept such a responsibility is said to be the result 

of the social state principle. 

Keywords 

Administrative responsibility, responsibility from fault, responsibility 

without fault, causality, principle of social risk. 
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A. GENEL OLARAK SORUMLULUK  

1. ĠDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK VE DAYANAĞI 

Devlet denilen örgütlü mekanizmanın ortaya çıkması bireylerin hayatında 

birtakım etkiler yaratmış ve devletin gün geçtikçe daha da gelişmesi ve 

genişlemesi, onun kendisiyle ilişkide bulunan bireylerin hayatına bir takım 

müdahalelerini kaçınılmaz kılmıştır. Elinde bulundurduğu “kamusal gücü” 

kullanmasıyla bireyler bundan bir şekilde etkilenmişler ve ortaya birtakım 

zararlı sonuçlar çıkmıştır. Devletin ilk ortaya çıkmasından bugünkü konumuna 

gelmesine kadar çeşitli süreçler yaşanmıştır. Bu süreçler içerisinde kendini 

hukukla bağlı hissetmeyen devletten, “hukuk devleti”ne doğru bir evrilmenin 

olduğunu görmekteyiz .Buna paralel olarak bireylere verdiği zararlardan 

sorumlu olmayan devletten, sorumlu devlete doğru bir gidişin de olduğu 

görülmektedir. 

İlk başlardaki hakim düşünce “devlet hata yapmaz” şeklindeydi. Devletin 

sanık sandalyesine oturup, hesap vermesi “mutlak devlet” anlayışıyla 

örtüşmemekteydi. Daha sonra ortaya çıkan düşünceler çerçevesinde bu katı 

anlayış biraz olsun yumuşamış, devletin de belirli koşullar altında sorumlu 

olabileceği kabul edilmiştir. “Fiscus” teorisi ile devletin hazinesine karşı dava 

açılıp birtakım zararların devletin kasasından karşılanabileceği kabul edilmiştir. 

Ancak bu teori yine de devleti tam olarak hukuka uygun davranmaya sevk 

edecek bir sorumluluk anlayışı getirmemektedir. Günümüze bakacak olursak, 

insan hakları ve devlet anlayışındaki gelişmeler sonucunda “devletin ve diğer 

kamu tüzel kişilerinin tutum ve davranışları sonucunda bireylere ve topluluklara 

verdikleri zararların karşılanması gerektiği artık hiçbir uygar ülkede tartışma 

konusu değildir”.
1
 Önceleri Fransa’da başlayan bu anlayış zamanla diğer 

Avrupa ülkeleri ve A.B.D’de de kabul görmüştür. 

Ancak bugün esas tartışma konusu yapılan şey, idarenin bu 

sorumluluğunun dayanağının ne olduğudur. Bu sorun önemini idarenin verdiği 

zararları neye göre tazmin edeceği ve bireylerin hangi hallerde neye dayanarak 

idareye başvurabileceği noktasında kendini göstermektedir. Doktrinde bu konu 

hakkında birçok düşünce geliştirilmiştir. Balta'ya göre sorumluluğun dayanağı 

                                                             
1  Lütfi DURAN, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu (Sorumluluğun Temeli ve Sebepleri, Sorumluluğa 

Yol Açan Olgular), Sevinç Matbaası, Ankara 1974, s. 11. 
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“hukuk devleti” ilkesidir.
2
 Duran ise imkân ve fırsat eşitliğinin dayanak olarak 

alınmasını savunmaktadır.
3
 Buna göre bireyler ve topluluklar, bir arada 

yaşamalarını ifade ve temin eden İdarenin varlığından ve işleyişinden bir zarara 

uğradıklarında, aynı ölçüde “imkan ve fırsat eşitliğini” yitirmiş olurlar. Böylece 

“imkan ve fırsat eşitliği”nin bozulduğu hallerde, Devletin ve diğer kamu tüzel 

kişilerinin, zarar görenlerin aksayan yaşam dengesini yeniden kurmak için 

kendilerine tazminat ödemesi olağan sayılır.
4
 Gözübüyük/Tan bu noktada ikili 

bir ayrıma gitmekte ve idarenin kusurdan doğan sorumluluğunu “hukuk devleti” 

ilkesiyle, kusursuz sorumluluğunu ise “sosyal devlet” ilkesiyle açıklamaktadır.
5
 

Ozansoy’a göre ise her ne kadar orjinalite eksikliğine ve soyut bir ilke olmasına 

rağmen “hukuk devleti” ilkesi sorumluluğun dayanağını açıklayabilecek yegane 

ilkedir.
6
 Kesin ve net tanımlamalar yapmanın zor olmasına rağmen bize göre, 

bireylerin haklarının kamu gücü kullanan idare tarafından ihlal edilmemesini ve 

bireylerin kendilerini hukuki güvenlik içinde hissetmelerini ifade eden “hukuk 

devleti” ilkesi bu sorumluluğun dayanağını oluşturmaktadır. 

2. ĠDARENĠN SORUMLULUĞUNUN NEDENLERĠ 

Bireylere verdiği zararlardan dolayı sorumlu olan idare anlayışının kabul 

edilmesinden sonra bu sorumluluğun hangi durumlarda söz konusu olacağı 

tartışılmıştır. Özel hukuktaki klasik sorumluluk anlayışı olan “kusurlu 

sorumluluk” ilk başlarda idare hukukunda da tek sorumluluk sebebi olarak 

kabul edilmekteydi. Ancak günümüzde artık tartışma konusu yapılmayan bir 

sorumluluk sebebi de idarenin kusursuz sorumluluğudur. Özellikle sosyal devlet 

anlayışının kabulüyle beraber idarenin kusurunun aranmadan da sorumlu 

tutulacağı kabul edilmiştir. 

A) Kusurlu Sorumluluk 

İdarenin sorumluluk nedenlerinden biri olan kusur, “İdarenin kuruluşunda 

düzenlenmesinde ve işleyişinde ortaya çıkan bir bozukluk, aksaklık veya 

                                                             
2  Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, Ankara 1970, s. 64. 
3  DURAN, a.g.e., s. 16. 
4  a.g.e., s. 17. 
5  Şeref GÖZÜBÜYÜK-Turgut TAN, İdare Hukuku - Genel Esaslar, C.1, Ankara 1999, s. 518. 
6  Cüneyt OZANSOY, “Türkiye İdaresinin Sorumluluğunda Kamu Hukuku Erozyonu”, 1. Ulusal 

İdare Hukuku Kongresi, 1. Kitap İdari Yargı, Tartışmaları, Ankara 1991, Soru-Cevap Bölümü, s. 
102. 
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boşluktur.
7
 Buradaki kusurlu sorumluluk özel hukuktaki kusurlu sorumluluktan 

farklı olarak nesnel niteliktedir. Yani idare hukukunda kusur söz konusu 

olduğunda kasıt, dikkatsizlik, ihmal gibi öznel öğeler aranmadan idarenin 

sorumluluğuna gidilmektedir.
8
 Doktrinde kabul edilen anlayışa göre kusurlu 

sorumluluk denildiğinde akla “hizmet kusuru” kavramı gelmektedir. 

Hizmet kusurunun özelliklerine bakacak olursak, ilk başta bu kusurun 

“anonim” nitelikte olduğunu görürüz. Burada idarenin görevlilerinin şu veya bu 

şekilde somut olarak bir kusurunun bulunması gerekmemektedir. Kusur, 

görülen hizmetle iç içe girmiştir ve ondan ayrılıp somutlaştırılamaz. Dolayısıyla 

idarenin sırf yürüttüğü faaliyetteki kusurlu durum nedeniyle somut bir personel 

aranmadan sorumlu tutulması burada söz konusu olmaktadır. Hizmet kusurunun 

bir diğer özelliği de “asli” olmasıdır. İdare, faaliyetlerini ajanları eliyle yürütür. 

Dolayısıyla bir hizmetin işleyişindeki aksaklıkta idarenin ajanlarının da etkisi 

olabilir. Ancak, zararlı bir sonuç ortaya çıktığında buna sebep olan somut kişiye 

başvurmak yerine hizmetin asıl sahibi olan idareye başvurulur, zararın 

giderilmesi ondan istenir. İdare burada özel hukukta istihdam edenin 

sorumluluğunda olduğu gibi (BK. m. 55) kurtuluş kanıtları getirerek 

sorumluluktan kurtulamaz
9
. 

İdarenin sorumluluğunun genel olarak görünüm biçimi olan “hizmet 

kusuru”nun hangi durumlarda ortaya çıkacağı noktasında gerek doktrinde gerek 

uygulamada kabul edilen anlayış “hizmetin geç işlemesi, hizmetin kötü işlemesi 

ve hizmetin hiç işlememesi” şeklinde bir sınıflandırmaya dayanmaktadır. 

aa. Hizmetin Geç ĠĢlemesi 

İdarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu bir faaliyeti, hizmetin 

gereklerine göre kendisinden beklenen çabuklukta yerine getirememesi 

nedeniyle bir zararın ortaya çıktığı durumlarda hizmet kusurundan söz edilir.
10

 

Hizmetin yerine getirilme zamanıyla alakalı olan bu durumda mevzuat 

hükümlerine göre idareye bir süre gösterilmiş olabilir. 

Bu süreye aykırılık durumunda ortada hizmet kusurunun olduğu 

noktasında şüphe yoktur. Ancak faaliyetin hangi sürede yapılacağı genelde 

mevzuatta gösterilmez. Bu durumda, idarenin yürüttüğü faaliyetin niteliği, 

                                                             
7  DURAN, a.g.e, s. 26. 
8  GÖZÜBÜYÜK - TAN, a.g.e., s. 519. 
9  Yargıtay 4. H.D., E:1978/12904, K:1979/140, K.t. 15.1.1979, aktaran GÖZÜBÜYÜK - TAN, a.g.e., s. 523. 
10  Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, İmaj Yayınları, Ankara 2003, s. 322. 



Burak COŞKUN 360 

idarenin sahip olduğu imkan ve araçlar ve somut olayın özellikleri 

değerlendirilip, bir gecikmeden söz edilebildiği takdirde idarenin 

sorumluluğuna gitmek gerekir.
11

 

 

bb. Hizmetin Kötü ĠĢlemesi 

Esas itibariyle hizmet kusurunun en geniş uygulanma alanı bulan türünü 

teşkil eden hizmetin kötü işlemesi hallerinin ne olacağını tespit etmek çok 

zordur. Bir hizmetin gereği gibi işlememesi şeklinde ifade edebileceğimiz 

hizmetin kötü işlemesi durumu, somut olayların özellikleri de göz önünde 

bulundurularak yargı yerlerince takdir edilecektir. 

cc. Hizmetin Hiç ĠĢlememesi 

İdarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu bir faaliyeti yerine 

getirmemesi durumunda hizmet kusurunun varlığı söz konusu olur. Burada her 

şeyden önce idarenin bir hizmeti yerine getirmekle yükümlü olup olmadığına 

bakmak gerekir. “Bağlı yetki” olarak adlandırılan durumlarda idarenin herhangi 

bir sebep göstererek sorumluluktan kurtulması düşünülemez. Ancak bazı 

hallerde idareye bir faaliyetin yapılmasında takdir yetkisi tanınmıştır. Bu 

durumda idarenin bu yetkiyi kullanış biçimi idareye hakim olan anlayışla 

yakından ilgilidir. Ancak herhalde hukuk düzeni, idareye tanınan takdir 

yetkisinin keyfi olarak kullanılmasını korumaz. 

“Kamu yararı” ve “hizmet gerekleri” kıstaslarına göre idarenin takdir 

yetkisini kullanması da denetlenebilmektedir ve kusurunun bulunduğu 

durumlarda sorumlu da tutulabilmektedir. Burada karşımıza Anayasanın 65. 

maddesindeki “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen 

görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali 

kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.” hükmü çıkmaktadır. Ancak 

bu hükümle ilgili tartışmalara girmeksizin bu hükmün idarenin birtakım 

hizmetleri yerine getirmemesinde sığınabileceği bir hüküm olmadığını 

belirtmekle yetiniyoruz. Çünkü idarenin üstlendiği birtakım hizmetler vardır ki 

bunların yerine getirilmesi sırf “idare” olmanın bir gereğidir. Dolayısıyla idare 

kolluk, kamu düzeninin sağlanması gibi birtakım faaliyetleri mali gücünün 

                                                             
11  a.g.e., s. 322. 
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yetersizliği gibi nedenlere dayanarak yerine getirmekten kaçınamaz ve bunları 

yapmamasından dolayı da sorumluluktan kurtulamaz.
12

 

Hizmet kusurunun değişik görünüm biçimlerine değindikten sonra bu 

konuyla ilgili olarak sık sık karıştırılan bir husus olan kişisel kusur kavramına 

değinmekte fayda vardır. Kamu görevlilerinin hizmetle ilgili olmayan kusurlu 

tutum ve davranışları onların kişisel kusurunu teşkil eder.
13

 Bu durumda, kamu 

görevlisinin işlediği fiille idarenin yürüttüğü faaliyet arasındaki bağ 

kopmaktadır. “Ajanların idare fonksiyonuna, kamu görevinin gerek ve 

koşullarına yabancı tutum ve davranışlarının anlatımı”
14

 olan kişisel kusur 

durumunda kamu görevlisi artık üzerindeki “kamusal gömleği” çıkarıp sıradan 

bireyler gibi davranmakta ve ortaya koyduğu davranışların sonuçlarından da 

kişisel olarak sorumlu olmaktadır. 

İdarenin kusurlu sorumluluğunun olduğu durumlarda ispat sorunu 

karşımıza çıkmaktadır. Özel hukukta kabul edilen herkes hakkını dayandırdığı 

olguların varlığını ispat etmekle yükümlüdür ilkesi kural olarak idare 

hukukunda da geçerlidir. İdarenin bir faaliyetinden dolayı zarara uğradığını 

iddia eden bir kimse idarenin kusurlu olduğunu ispat edecektir. Ancak bu genel 

kurala karşılık olarak bazı durumlarda idare aleyhine bir kusur karinesinin 

olduğu kabul edilmektedir.
15

 Bu durumda idare ancak kusursuz olduğunu ispat 

ederek sorumluluktan kurtulabilecek, aksi takdirde zararı gidermekle yükümlü 

tutulacaktır. Esas itibariyle biraz sonra inceleyecek olduğumuz idarenin 

kusursuz sorumluluğuyla, kusur karinesi karışabilmekte ve uygulamada bazı 

sıkıntılara yol açabilmektedir. 

B) Kusursuz Sorumluluk 

Kusursuz sorumluluk, bir olayda İdari kusur bulunmasa da bazı kayıt ve 

şartlar altında İdarenin verdiği zararı ödemekle yükümlü sayılmasıdır.
16

 İdarenin 

sorumluluğunun ilk ve genel şekli olan kusurlu sorumluluğun yanı sıra artık 

kusuru olmadan da idarenin sorumlu olabileceği tartışmasız kabul edilmektedir. 

Anayasanın idari işlem ve eylemlere karşı yargı yolunu düzenleyen 125. 

maddesinin son fıkrasındaki “idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı 
                                                             
12  a.g.e., s. 324. 
13  a.g.e., s. 325. 
14  İl Han ÖZAY, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul 1996, s. 772. 
15  DURAN, a.g.e., s. 40. 
16  a.g.e., s. 47. 
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ödemekle yükümlüdür” hükmü idarenin sorumluluğu için herhangi bir kusur 

şartı öngörmemektedir. Bu hüküm genel olarak idarenin kusursuz 

sorumluluğunun pozitif hukuksal dayanağını teşkil etmektedir. 

Liberal devlet anlayışından sosyal devlet anlayışına doğru bir evrilme 

yaşanmasıyla beraber devlete atfedilen görevlerde de bir değişim yaşanmıştır. 

Sınırlı olan devletin yerine sosyal alanda etkinlikleri daha fazla olan ve 

müdahaleci bir devletin geçmesi bireylerin hayatında etkilerini fazlasıyla 

hissettirmiştir. Buna göre devlet bireysel yaşam alanında daha fazla etkin 

olmakta ve bunun sonucu olarak da birtakım zararlı sonuçlar ortaya 

çıkabilmektedir. Devlet karşısında zayıf konumda bulunan bireyin maruz 

kaldığı zararlar dolayısıyla mağduriyetinin giderilmesi noktasında idarenin 

kusurunu ispatlayacak olması bazı hallerde hakkaniyete aykırı düşebilmektedir. 

Hangi hallerde kusursuz sorumluluğun söz konusu olacağı noktasında 

doktrinde genel olarak kabul edilen “risk ilkesi” ve “kamu külfetleri karşısında 

eşitlik ilkesi” karşımıza çıkmaktadır. 

aa) Risk Ġlkesi 

İdarenin yerine getirdiği birtakım faaliyetler niteliği itibariyle tehlikeli 

durumlar arz edebilir. İşte idarenin bu faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan 

zararlardan kusuru olmasa da sorumlu tutulması risk ilkesini ifade eder. Esas 

itibariyle idare hukukundaki risk ilkesi özel hukuktaki tehlike ilkesinin bir 

yansımasıdır. “Her nimetin bir külfeti vardır” şeklinde ifade edilen kural, risk 

ilkesinin temelini oluşturmaktadır. Buna göre yapılış amacı toplum yararı olan 

birtakım faaliyetler sonucu zarar ortaya çıktığında bu zarara maruz kalan 

kişilerin mağduriyetinin giderilmesi gerekir. Faaliyetin esas sahibi idare 

olduğuna göre bu zararı gidermekle yükümlü olan da idaredir. Faaliyet 

sonucunda faydalanan bireyler olsa da son tahlilde idarenin menfaati gerçekleşir 

ve zarar ortaya çıktığında da idarenin buna katlanması gerekir. 

Risk ilkesinin birtakım özellikleri vardır. Buna göre ortaya çıkan zarar 

olağanüstü ağırlıkta olmalıdır.
17

 Olağan ve her zaman karşılaşılabilecek 

nitelikteki zararlardan dolayı idare sorumlu olmaz. Fransız Danıştayı’nın da bir 

kararında belirttiği gibi zararın, “kamu hizmetinin sağladığı avantajlar 

karşısında normal olarak katlanılması gereken külfetleri aşan bir ağırlıkta 

                                                             
17  Kemal GÖZLER, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2002, s. 620. 
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olması gerekmektedir.” Ayrıca zararın istisnai bir nitelik arz etmesi de 

gerekmektedir.
18

 Herkesin karşılaşabileceği sıradan nitelikte zararlar 

olmamalıdır. 

Risk ilkesinin uygulandığı durumlara da bakmakta fayda vardır. Buna 

göre risk ilkesi; idarenin tehlikeli faaliyetleri ve araç gereçleri söz konusu 

olduğunda uygulanmaktadır. Bu hallerde idarenin faaliyetleri niteliği gereği bir  

risk içerir. Yargı kararlarına da yansıyan bazı halleri örnek verecek olursak; bir 

cephaneliğin bilinmeyen nedenle patlaması, polisin bir şüpheliye ateş ederken 

orada bulunan başka kimselerin yaralanması, hastaya verilen kan sonucu AIDS 

mikrobunun bulaşması gibi durumlar karşımıza çıkmaktadır. Bu durumlarda 

idare kendine atfedilecek bir kusurun olmadığını ispat ederek sorumluluktan 

kurtulamaz. Bir başka deyişle özel hukuktaki gibi kurtuluş kanıtı getirme 

olanağı yoktur. 

Risk ilkesini incelerken mesleki risk kavramına da değinmekte fayda 

vardır. Kamu görevlileri görevlerini yaparlarken birtakım zararlara maruz 

kalabilirler. Kamu görevlileri bu zararlara idareye ait bir işi yaparken maruz 

kaldıkları için, zararı gidermek de kural olarak idareye düşecektir. Kamu 

görevlisi için ciddi nitelikte sonuçlar doğurabilecek mesleki risk halleri için bazı 

özel kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Emekli sandığı kanunu, Sosyal Sigortalar 

Kanunu, Orman Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki 

Kanun bu düzenlemeler örnek olarak gösterilebilir. 

bb) Kamu Külfetleri KarĢısında EĢitlik Ġlkesi 

Toplumsal ihtiyaçları gidermek için birtakım faaliyetlerde bulunan 

idarenin bu faaliyetleri sonucu ortaya bazı zararların çıkması ve bu zararların da 

belli kişilerin üstünde kalması durumunda idarenin bu zararları gidermesi 

gerekir. İdarenin hiçbir kusuru, tehlikeli bir faaliyeti veya araç kullanması söz 

konusu olmaksızın, bazı şahısların diğerlerine nazaran özel ve olağan dışı bir 

zarara uğramış olması halinde, bu zararın tazmin edilmesi esasını kamu 

külfetleri karşısında eşitlik ilkesi ifade eder.
19

 

İdare kamu yararı amacıyla toplumun geneli için faydalı olacak bir işlem-

eylem yapmaktadır. Ancak bu faaliyetin yapılması sırasında ya da sonucunda 

zarar belli bir kişinin üzerinde kalabilir. Faydalarından tüm toplumun 
                                                             
18  a.g.e., s. 620. 
19  ÖZAY, a.g.e., s. 761. 
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yararlandığı bir faaliyetin zararlarına bir kişinin katlanması hakkaniyet 

duygusuyla bağdaşmaz. Burada risk ilkesinden farklı olarak tehlikeli bir araç ya 

da eylemin varlığı aranmaz. Zarar, sıradan normal faaliyetler sonucu da 

meydana gelebilir. Bu ilkenin uygulandığı durumlarda idare zararı gidererek 

belli bir kimsenin üzerinde kalan yükümlülüğü tüm topluma pay etmeye 

çalışmaktadır. Zarara maruz kalan kişi kendi iradesiyle değil, sırf kamusal 

faaliyetle bir şekilde alakadar kılındığı için mağdur olmaktadır. 

Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesinin en yaygın uygulama biçimi 

“kamulaştırma”da karşımıza çıkmaktadır. Kamu yararının söz konusu olduğu 

hallerde bir kişiye ait taşınmaz, bu amaçla kamuya tahsis edilir. Bunun 

karşılığında o kişiye taşınmazın bedeli ödenir ve bu suretle bozulan menfaat 

dengesi onarılmaya çalışılır. Ayrıca bu ilkenin uygulanması durumunda 

idarenin bir kusurunun varlığı da aranmaz. 

cc) Kusursuz Sorumluluğun ġartları 

İdarenin kusursuz olarak sorumlu tutulabilmesi için birtakım şartların 

varlığı aranmaktadır. Genel olarak hukukta sorumluluktan söz edebilmek için 

fiil, kusur, zarar ve nedensellik bağının varlığı gerekmektedir. Kusursuz 

sorumlulukta da kusur şartı hariç diğer üç şartın varlığı gerekir. 

İlk olarak sorumluluktan söz edebilmek için bir fiilin olması lazımdır. 

Burada fiilden kasıt idarenin bir eylemi ya da işlemi olabileceği gibi idarenin 

ihmali suretteki bir eylemi de olabilir. Yani zarar idarenin bir davranışta 

bulunması sonucunda ortaya çıkabileceği gibi bir şey yapmaması sonucunda da 

ortaya çıkabilir. Daha sonra ortada bir zararın olması gerekmektedir. Herhangi 

bir zarar yoksa idarenin bir sorumluluğundan da söz edilemez. Zarar maddi 

nitelikte olabileceği gibi manevi nitelikte de olabilir. Maddi zarar, bir kimsenin 

iradesi dışında malvarlığında uğradığı kayıptır.
20

 Manevi zarar ise kişinin 

haysiyetine, vücut tamlığına veya yakınlarına yapılan saldırılar nedeniyle 

duyduğu bedensel ve ruhsal acı ve üzüntülerdir.
21

 

İdarenin kusursuz sorumluluğu için aranan son şart ise nedensellik 

bağıdır. İdare tarafından meydana getirilen fiille kişinin maruz kaldığı zarar 

arasında bir nedensellik bağının olması gerekir. Zarar idareye atfedilebilen bir 

fiil sonucu ortaya çıkmış olmalıdır. Kusursuz sorumlulukta nedensellik bağı 
                                                             
20  GÜNDAY, a.g.e., s. 335. 
21  GÜNDAY, a.g.e., s. 335. 
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kavramı büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü burada idarenin hukuka aykırı 

bir davranışının varlığı aranmamaktadır. Dolayısıyla hangi durumlarda 

nedensellik bağı şartının gerçekleşip gerçekleşmediği sorun yaratabilmektedir. 

Kural olarak idare nedensellik bağı kurulabilen zararlardan sorumludur. Ancak 

ileride üzerinde uzunca duracağımız sosyal risk ilkesinin bu kuralın istisnasını 

teşkil ettiği kabul edilebilmektedir. 

İdare yukarıda sayılan üç şartın da bulunduğu durumlarda kusursuz 

olarak sorumlu tutulmaktadır. Bu şartların birinin eksik olması halinde kural 

olarak idarenin sorumluluğu ortadan kalkar.
22

 

B. SOSYAL RĠSK ĠLKESĠ 

1. KAVRAM  

Toplumda yaşayan kişilerin gerek bireysel gerek içinde bulundukları 

gruplar bakımından birtakım istekleri ve talepleri bulunabilir. Bu istekler çok 

çeşitli alanlarla ilgili olabilir. Devlete yönetilen bazı istekler iktidarlar 

tarafından günün şartlarına ve anlayışlarına göre meşru kabul edildikleri ölçüde 

yerine getirilmeye çalışılır. Ancak sınırsız isteklere sahip insanoğlunun bunları 

giderme şekli bazen belirttiğimiz şekilde olağan yollardan olmayabilir. Kişilerin 

düşünce yapısı ve içinde bulundukları toplumsal koşullar kişileri normal 

yollardan başka yollara başvurmaya itebilir. Devlet ise üstlendiği rol gereği her 

zaman toplumsal barışı koruma amacıyla hareket eder. İşte insanların bazı 

istekleri devlet tarafından meşru görülmediği için uygulamaya geçirilmez. Bazı 

hallerde kişiler buna karşı herhangi bir refleks göstermeyerek tepkisiz kalırlar. 

Ancak bazı durumlarda böyle davranılmaz ve devlete karşı sırf bu amaçla tepki 

gösterilebilir. 

Günümüz toplumuna bakacak olursak gelişen düşünce yapısı ve artan 

istekler sonucu meşru ya da gayri meşru bazı taleplerle karşılaşılabilir. Çoğulcu 

demokratik yönetim anlayışı bu istekleri kendi mantığına uygun düştüğü ölçüde 

bireylerin istekleri doğrultusunda yerine getirmeye çalışır. Ancak bazı 

durumlarda gerek kişisel gerek belli bir gruba ait istekleri kabul ettirmek 

amacıyla meşru yolların dışına çıkıldığı görülmektedir. İşte bu durum çoğulcu 

demokratik düzenin işleyişini tehdit edebilmektedir. Bundan devlet zarar 

görebileceği gibi toplumda yaşayan kişiler de zarar görebilir.  
                                                             
22  GÖZÜBÜYÜK-TAN, a.g.e., s. 551. 
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Ülkemiz pratiğine bakacak olursak Cumhuriyet tarihinde belli 

dönemlerde toplumsal düzeni derinden etkileyen bazı olaylar yaşanmıştır. Genel 

olarak devlete yönelik gibi görünen bu olaylardan toplumumuzda yaşayan 

bireylerin de bir hayli zarar gördüğü bilinmektedir. Esas itibariyle korku ve 

yıldırma amaçlı hareketlerde bulunan bazı oluşumların bireylere verdiği zararlar 

sonucu özgürlük ortamı ve kamu düzeni sarsılmaktadır. Bu tür hareketlerin 

sosyal, ekonomik, siyasi birtakım saikleri olabilmektedir. Ancak son tahlilde bu 

amaçlara ulaşmak için toplumdaki kişilere zararlar verilmektedir. Ülkemizde 

özellikle 1980'li yıllardan sonra Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde yukarıda 

belirttiğimiz toplumsal düzeni bozucu nitelikte olaylar gerçekleşmiş ve bunların 

sonucunda birçok kişi zarar görmüştür. Bu ve buna benzer olaylarda hiçbir 

kusuru olmayan ama sırf o yörede ya da topluluk içinde bulunması dolaysıyla 

zarara uğrayan kişilerin zararlarının giderilmesi hakkaniyet düşüncesinin bir 

gereğidir. İşte bu tür olaylar sonucu ortaya çıkan zararların ne şekilde, hangi 

esaslara göre, kim tarafından giderileceği hususları gerek doktrinde gerek yargı 

kararlarında üzerinde durulan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İlerleyen bölümlerde adına sosyal risk ilkesi denilen, devletin ortaya çıkan bu 

zararları karşılaması gerektiğini ifade eden ilkenin anlamı, kapsamı ve şartları 

üzerinde doktrindeki ve yargı kararlarındaki görüşler de belirtilmek suretiyle 

durulacaktır.  

2. DEVLETĠN KUSURLU SORUMLU TUTULUP TUTULAMAYACAĞI 

SORUNU 

Yukarıda da değindiğimiz gibi idarenin sorumluluğunda esas ölçüt 

kusurlu sorumluluktur. Kusur kavramıyla neyin kastedildiği hususuna da 

yukarıda değinilmişti. Burada inceleyeceğimiz nokta ise terör eylemlerinden 

dolayı ortaya çıkan zararlardan idarenin sorumluluğunda kusurlu sorumluluk 

esasının geçerli olup olmayacağıdır. 

Devletin Anayasa ile belirlenen, yapması gereken birtakım görevleri 

vardır. Bunlar devlet olmanın doğal sonucudur. 1982 Anayasası’nda da 

“Devletin temel amaç ve görevleri” başlığı altında 5. madde düzenlenmiştir. 

Buna göre “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve 

bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, 

kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak 

ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkesiyle bağdaşmayacak surette 

sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve 
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manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” İşte 

bu madde göz önünde bulundurulduğunda devlete bir yapma görevinin 

yüklendiği ve bu görev bir şekilde yerine getirilmediğinde sonuçlarından 

sorumlu olunacağı söylenebilir 

Esas itibariyle bu zararlardan dolayı sorumluluğun neye göre 

belirleneceği doktrinde tartışmalıdır. Kusurlu sorumluluğun olması gerektiğini 

söyleyen Günday'a göre terör olaylarının önlenmesi ve terörsüz bir toplum 

düzeninin sağlanması İdarenin en başta gelen görevlerinden biridir.
23

 Yazar bu 

olaylarda hizmet kusurunun hizmetin gereği gibi işlememesi ya da kötü işlemesi 

şeklinde bir görünüm biçiminin olduğunu savunmaktadır. Gözler ise, her ne 

kadar bu olaylarda kusurlu sorumluluğun anlamı noktasında Günday’dan 

ayrılmaktaysa da, ancak idareye atfedilebilecek somut bir kusurun varlığı 

halinde sorumluluğa gidilebileceğini söylemektedir.
24

 Terör olaylarından dolayı 

idari sorumluluğun ancak kusurlu sorumluluk şartları dahilinde mevcut 

olabileceğini belirtmektedir.
25

 Söz konusu olaylarda esasen baktığımızda 

devlete yönelik bir tepkinin yansımasının bulunduğu görülecektir. Burada zarar 

gören kişilerin terör eylemlerine herhangi bir şekilde katılmaları söz konusu 

değildir. Sadece toplum içinde bulunduklarından dolayı bu eylemlere hedef 

olmaktadırlar. Bu olaylarda kusurlu sorumluluğun var olduğunu söyleyecek 

olursak, devlete Anayasa ile yüklenen görevin kapsamına yönelik 

düşüncelerimize göre bir değerlendirmede bulunmuş olacağız. Eğer sosyal 

devlet anlayışının en saf biçimiyle uygulanması yolu tutulacak olursa, 

Anayasamızın 5. maddesiyle belirtilen göreve, terör olaylarında çok büyük 

ihtimalle aykırılık tespit edileceğinden büyük oranda devletin sorumluluğuna 

gidilecektir. Bu durumu idarenin “kendine yabancı olsun olmasın, bireylere 

yönelik toplumsal nitelikteki her türlü saldırılara karşı tedbir alma ve önleme 

yükümlülüğünün olduğu” anlamına gelen geniş anlamda kusursuz sorumluluk 

kavramıyla ifade edebiliriz. Burada kusurun çerçevesi geniş tutulmaktadır. 

Ancak daha katı bir anlayış benimsendiği takdirde idareye yabancı üçüncü 

kişilerin meydana getirdiği bu zararlardan dolayı idarenin sorumluluğuna 

gitmek zorlaşacaktır. Bu durumda kusur, geniş anlamda kusurlu sorumluluğa 

göre daha net bir şekilde ortadadır. Gerekli ihbarların yapılmasına rağmen 

tedbir almayan güvenlik görevlilerinin durumunda olduğu gibi, kusurun ilk 

                                                             
23  GÜNDAY, a.g.e., s. 333. 
24  GÖZLER, a.g.e., s. 626. 
25  a.g.e., s. 626. 
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bakışta görülebildiği bu hallere de “dar anlamda kusursuz sorumluluk” 

diyebiliriz. Tekrar belirtelim ki bu söylediklerimiz idarenin terör olaylarından 

dolayı kusuru ile sorumlu olacağı şeklindeki görüşlerle alakalıdır. 

Peki, kusuruyla sorumlu olduğunu kabul ettiğimiz takdirde bu kusurun 

niteliği ne olacaktır, yani kusur nerede kendini gösterecektir? Hemen belirtmek 

gerekir ki idarenin kusurunun varlığının kabulü, söz konusu terör olaylarının 

güttüğü amacı meşrulaştıracak şekilde algılanmamalıdır. Yani devletin kusurlu 

davranışları yüzünden terör olaylarının meydana geldiği şeklinde bir düşünce 

doğru değildir. Bunun incelenmesi İdare hukukunun kapsamına girmediği gibi, 

hukuki değil siyasi bir tartışmaya konu olacaktır. İdarenin vatandaşların mal ve 

can güvenliğini gereği gibi koruyamaması dolayısıyla kusurlu olduğu 

söylenebilir. Burada yetersiz kalan idari eylemlerden ya da idarenin hiçbir 

eylemde bulunmamasından söz edilebilir. 

Danıştay’ın bu konu hakkındaki eski içtihatlarında idarenin ancak kusurlu 

olarak sorumlu tutulabileceği şeklinde görüşü öne çıkmaktaydı. Ancak buradaki 

kusurlu sorumluluk yukarıda değindiğimiz dar anlamda kusurlu sorumluluk 

anlayışına uygun düşmektedir. Dolayısıyla zararlı sonuçların tazmini noktasında 

idare lehine bir yaklaşımın olduğu gözlemlenmekteydi. Ancak ileride de 

üzerinde duracağımız gibi Danıştay bu görüşünü terk etmiştir.  

İdarenin kusurlu sorumluluğunun kabul edilmesi halinde zarar gören 

kimselerin idarenin kusurlu olduğunu ispat etmeleri gerekecektir. Esas itibariyle 

idareye tamamen yabancı üçüncü kişilerin eylemlerinden dolayı ortaya çıkan 

zararlarda idarenin kusurunu ispat etmek oldukça zor bir durumdur. Çünkü 

zarar büyük bir ihtimalle idarenin ajanlarıyla bir alakanın kurulamadığı yani 

pasif bir davranış sonucunda meydana gelmektedir. İdare gereken özeni 

gösterdiğini ispat ederek sorumluluktan kurtulma imkanına sahip olacaktır. 

Ancak devletin görevlerini geniş yorumladığımız takdirde ortaya çıkan 

zararlarda idarenin bir şekilde kusurunun bulunduğu da söylenebilir. Çünkü bu 

durumda önlemekle görevli olan idare ne şekilde olursa olsun sonucu 

önleyememiştir. Dolayısıyla kusurludur ve sorumlu tutulmalıdır. Ancak bu son 

belirttiğimiz düşünce genel olarak kusurlu sorumluluktan anlaşılan düşünce 

değildir. Buna göre idarenin sorumluluğunun kapsamı genişletilebilecekse de 

son tahlilde olayı çözecek olan yargıcın kusurlu sorumluluktan çıkardığı anlam 

belirleyici olacağı için, zarar gören vatandaşların bu zararlarını giderme 

açısından pek de uygun bir yöntem olmadığı söylenebilir. Kusurlu sorumluluk 
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anlayışının bir avantajı ise, idareye yapamadığı işten dolayı kusurunu göstererek 

bir daha bu şekilde davranmasının önüne geçme olanağının bulunmasıdır. 

İleride değineceğimiz gibi kusursuz olarak sorumlu tutulduğu takdirde, kusurun 

varlığına bakılmadığı için idareye yol gösterici şekilde kararların verilmesi de 

söz konusu olamayacaktır. Oysa ideal bir idareden beklenen hukuka aykırı 

davranmamasıdır ve eğer hukuka aykırı davranmışsa da bu tutumunu daha 

sonra devam ettirmemesidir. Mahkeme kararlarının idareye neyin hukuka aykırı 

olduğunu gösterme şeklinde bir özelliği de vardır ve belirttiğimiz gibi kusurlu 

sorumlulukta kusur belirtildiği için bu amacın gerçekleşebileceği söylenebilir. 

3. SOSYAL RĠSK ĠLKESĠ VE KUSURSUZ SORUMLULUK 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kusursuz sorumluluk, bir olayda idari kusur 

bulunmasa dahi bazı kayıt ve şartlar altında idarenin verdiği zararları ödemekle 

yükümlü olmasını ifade eder. Kusursuz sorumluluğun da genel olarak iki tür 

görünüm biçimi vardır. İdarenin yerine getirdiği ve tehlikeli nitelik arz eden 

birtakım faaliyetler sonucu ortaya çıkan zararlardan kusuru olmasa da sorumlu 

olması “risk ilkesi” ile ifade edilmektedir. İdarenin yürüttüğü birtakım 

faaliyetler sonucunda ortaya çıkan zararların belli kişiler üzerinde kalması 

durumunda bu kimselerin uğradıkları zararların idarenin kusurunun varlığı 

aranmadan giderilmesi de “kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi” ile ifade 

edilmektedir. 

İdarenin kusursuz olarak sorumlu olabilmesi için bazı şartların 

mevcudiyeti gerekmektedir. Yukarıda da ayrıntılı olarak incelediğimiz gibi bu 

şartlar “fiil, zarar ve illiyet bağı”dır. Kural olarak ancak bu şartlar tamam 

olduğu takdirde idarenin kusursuz sorumluluğuna hükmedilebilir. Şimdi ise 

üzerinde durduğumuz nokta terör olaylarından dolayı idarenin sorumluluğunda 

bu şartların mevcut olup olmadığı ve dolayısıyla idarenin kusursuz 

sorumluluğuna gidilip gidilemeyeceğidir. 

Sorumluluktan söz edebilmek için ortada idareye atfedilebilecek bir fiilin 

olması gerekmektedir. İdarenin bu fiili icrai nitelikte olabileceği gibi (yapması 

gereken bir şeyi eksik ya da yanlış yapması) ihmali nitelikte de olabilir. Yani 

idare hareketsiz kalmış da olabilir. Ancak ihmali nitelikteki davranıştan söz 

edebilmek için ortada idarenin yapmakla yükümlü olduğu bir faaliyetin varlığı 

aranmaktadır. Sosyal risk ilkesinin uygulama alanı bulduğu olaylarda ise zarar 

verici fiil, idareye yabancı üçüncü kişiler tarafından yapılmaktadır. Burada 
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üzerinde durulması gereken sorun idarenin önlemekle yükümlü olduğu ve 

önleyemediği terör olayları dolayısıyla ihmali nitelikteki bir fiilinin 

varsayılacağı ve dolayısıyla sorumluluğuna hükmedileceği veya, zararın 

tamamen üçüncü kişilerin eylemleri sonucunda ortaya çıktığı için “fiil” şartının 

gerçekleşmediği ve dolayısıyla sorumluluğunun söz konusu olmayacağı 

hususudur. Bazı yazarlara göre ortada idarenin bir eylemi olmadığı için 

sorumluluktan da söz edilemeyeceği söylense
26

 de bu olaylarda idarenin 

yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapmamasından dolayı zarar ortaya çıktığı 

göz önünde bulundurulduğunda fiil şartının burada gerçekleşmiş olacağını 

söylemek daha doğru olacaktır. Sorumluluğun diğer şartı olan “zarar” burada 

herhangi bir farklı nitelik arz etmez. Bundan dolayı yukarıda kusursuz 

sorumluluk hallerini incelerken yaptığımız açıklamalara yollama yapmakla 

yetiniyoruz. 

Kusursuz sorumluluğun bir diğer şartı olan “illiyet bağı”nın varlığı ise 

sosyal risk ilkesinin en çok tartışma yaratan özelliğidir. Klasik kusursuz 

sorumluluk anlayışına göre ancak zararla fiil arasında bir nedensellik ilişkisi 

kurulduğunda idari sorumluluğa gidilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki 

sosyal risk ilkesinin uygulama alanı bulduğu olaylarda nedensellik bağının 

aranıp aranmayacağı noktasında doktrinde ve yargı kararlarında değişik 

görüşler mevcuttur. 

Gözler’e göre nedensellik bağı idarenin kusurlu veya kusursuz bütün 

sorumlulukları için aranır. İdarenin genel olarak risk sorumluluğu için de, 

sosyal risklerden kaynaklanan kusursuz sorumluluğu için de nedensellik bağı 

aranır.
27

 Yazar bu sebeplerle Danıştay’ın sosyal risk ilkesinde nedensellik bağı 

aranmayacağı şeklindeki kararlarına katılmamaktadır. 

Ancak doktrindeki diğer görüşlere ve Danıştay kararlarına baktığımızda, 

kusursuz sorumlulukta nedensellik bağının aranacağı ancak sosyal risk ilkesinin 

buna bir istisna teşkil ettiği şeklindeki görüşlerle karşılaşıyoruz. Azrak'a göre 

zarar ile, en geniş anlamda kabul edilse bile, idari eylem arasında bir 

nedensellik bağının bulunmadığı tek kusursuz sorumluluk hali budur.
28

 Özay’a 

göre, burada idarenin personelinin davranışı ya da tehlike taşıyan tesislerinin 

                                                             
26  a.g.e., s. 627. 
27  a.g.e., s. 645. 
28  A.Ülkü AZRAK, “İdarenin Toplumsal Muhatara (Sosyal Risk) Kuramına Göre Kusursuz 

Sorumluluğu”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1980, s. 137. 
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yapısındaki bir neden değil, idareye yabancı kişilerin, toplulukların eylemleri 

sonucu bir zarar meydana gelmiştir. Dolayısıyla illiyet bağının olmadığı 

belirtilmektedir.
29

 Onar’a göre bu gibi hallerde idari fiil ile zarar arasında illiyet 

rabıtası mevcut olmamakla beraber zarar, içtimai bir faydanın, ammenin, 

cemiyetin menfaatinin korunması neticesinde husule geldiği için yine cemiyet 

tarafından ödenmesi doğru görülmüştür.
30

 Danıştay karalarına baktığımızda ise 

yukarıdaki yazarların düşüncelerine paralel bir içtihat geliştirildiğini görüyoruz. 

Buna göre “İdarenin hukuki sorumluluğu sadece kusur esasına, hizmet kusuru 

teorisine dayanmamakta; İdare, kusur koşulu aranmadan da sorumlu 

sayılabilmektedir. Kural olarak idare, yürüttüğü hizmetin doğrudan sonucu 

olan nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlüdür. Ancak sözü 

edilen kararın istisnası olarak, idarenin faaliyet alanıyla ilgili, önlemekle 

yükümlü olduğu halde önleyemediği birtakım zararları da nedensellik bağı 

aranmadan tazmin etmesi gerekmektedir. Kolektif sorumluluk anlayışına dayalı, 

sosyal risk adı verilen ilke, öğretide ve yargısal içtihatlarla kabul edilmiştir.” 

şeklindeki ifadeler Danıştay’ın bu konudaki yerleşik içtihadını göstermektedir.
31

 

Esas itibariyle yukarıda belirtilen iki farklı düşüncenin de temel hareket 

noktası aynıdır. Yani her iki görüş de bu olaylarda illiyet bağının bulunmadığını 

söylemektedir. Farklılıkları ise, bir grubun illiyet bağının bulunmadığı için 

kusursuz sorumluluğa gidilemeyeceğini iddia etmesi, çoğunluktaki yazarların 

ve Danıştay’ın ise illiyet bağının bulunmamasıyla birlikte buna bir istisnanın 

tanınacağı ve böylelikle idarenin sorumluluğuna gidilebileceğini 

belirtmesindedir. Burada yukarıdaki görüşlerde dile getirilmeyen bir başka 

görüş de savunulabilir. Klasik kusursuz sorumluluk şartlarından ayrılmadan bu 

olaylarda idarenin sorumluluğuna gidilebileceği söylenebilir. İdari eylem 

kavramını geniş yorumladığımız takdirde ve ihmali nitelikte bir davranışın da 

bu olaylarda fiil olarak sayılabileceğini kabul ettiğimiz takdirde idari eylemle 

zarar arasında illiyet bağı kurulabilir ve idarenin kusursuz sorumluluğuna 

gidilebilir. Ancak belirttiğimiz gibi gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında 

bu şekilde bir yorum tarzına henüz yer verilmemiştir. 

Kusursuz sorumluluğun iki çeşit görünüm biçiminin olduğunu 

söylemiştik. Peki terör olaylarından dolayı idarenin kusursuz sorumluluğunu 

                                                             
29  ÖZAY, a.g.e., s. 763. 
30  Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. 3, İstanbul 1966, s. 1744. 
31  Danıştay 10. Daire, E. 2000/4997, K. 2001/4435. 
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kabul ettiğimizde bu ilkelerden hangisi uygulanacaktır? Risk ilkesinde, idarenin 

yürüttüğü riskli bir faaliyet söz konusudur. Bu faaliyetin bünyesinde taşıdığı 

tehlikeler dolayısıyla kişilere zarar vermiş olması halinde sorumluluğa 

gidilecektir. Görüldüğü gibi burada bir aktif idari faaliyetin varlığı 

gerekmektedir. Ayrıca zararın bu riskli faaliyetin bir sonucu olması 

gerekmektedir. Oysa sosyal risk ilkesine baktığımızda zarar, idareye yabancı 

üçüncü kişiler tarafından meydana getirilmekte ve genel kabul edilen görüşe 

göre de illiyet bağının varlığı aranmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı sosyal 

risk ilkesini klasik risk ilkesi kapsamında değerlendiremeyiz. Kamu külfetleri 

karşısında eşitlik ilkesine bakacak olursak idare, kamu yararı amacıyla 

toplumun geneli için faydalı olacak birtakım eylem ve işlemler yapmaktadır. Bu 

faaliyetler sırasında ya da sonucunda birtakım kişiler zarara uğrayabilmektedir. 

Bu kimseler diğer şahıslara nazaran özel ve olağan dışı zarara uğradıkları 

takdirde idari kusur aranmadan sorumlu olunacağını, kamu külfetleri karşısında 

eşitlik ilkesi ifade eder. Sosyal risk ilkesiyle ifade edilen olaylara baktığımızda, 

bunların kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesinin kapsamına girebileceği 

söylenebilir. Esas itibariyle sonuçları bakımından bu iki durum benzer nitelik de 

arz etmektedir. Çünkü her ikisinde de zarar birtakım kişilerin sırtında kalmakta 

ve bu zarar özel ve olağan dışı bir nitelik arz etmektedir. Ancak eylemin 

kaynağına bakacak olursak aradaki fark görülecektir. Kamu külfetleri karşısında 

eşitlik ilkesinde idarenin kamu yararı amacıyla giriştiği bir faaliyet söz konusu 

iken, sosyal risk ilkesinin uygulama alanı bulduğu durumlarda idareye yabancı 

üçüncü kişilerin eylemleri zarara neden olmaktadır. Ayrıca illiyet bağı sorunu 

da bu iki kavramı birbirinden ayırmaktadır. 

Yukarıda anlattıklarımız ışığında sosyal risk ilkesinin risk ilkesi ve kamu 

külfetleri karşısında eşitlik ilkesinin kapsamına girmeden ayrı ve istisnai bir 

sorumluluk hali teşkil ettiğini söylemek daha doğru görünmektedir. 

Terör olayları dolayısıyla ortaya çıkan zararlı sonuçların tazmini 

gerekliliğinin kusursuz sorumluluk esasına dayandırılması esas itibariyle bazı 

tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Buna göre terör olaylarıyla hiç bir ilgisi 

bulunmayan ve sadece o çevrede yaşamaktan dolayı mağdur duruma düşen 

kimselerin zararlarının tazmini hiç kuşkusuz hakkaniyetin bir gereğidir. Ancak 

yukarıda uzunca değindiğimiz gibi fiil ve illiyet bağı kavramlarındaki 

sıkıntılardan ötürü çok zorlama bir anlayışla kusursuz sorumluluğa gitmek 

hukuki gerekçelerden ziyade ancak sosyal gerekçelere dayandırılabilir. Her ne 
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kadar bazı formülasyonlar üretilmeye çalışılmışsa da sosyal açıdan söz konusu 

olan mağduriyeti giderme zorunluluğunu kusursuz sorumluluk ilkesiyle 

açıklamak, sosyal gereklilikleri zorlama hukuki yorumlarla gidermeye çalışmak 

şeklinde olumsuz sonuçlara da yol açabilmektedir. 

İdarenin kusursuz sorumluluğuna gidildiği takdirde zarar gören birey, 

idarenin kusurunu ispat etmek zorunda kalmayacaktır. İdare de kendine 

atfedilebilecek bir kusurun olmadığını söyleyerek sorumluluktan 

kurtulamayacaktır. Bu açıdan bakıldığında mağdur durumda olan birey 

açısından olumlu bir durumun söz konusu olacağı açıktır. 

Ancak kusursuz sorumluluğa gidilen durumların genel özelliği olarak 

kusurlu davranışlar aranmadığı için olası kusurlar da göz önünde 

bulundurulmayacaktır. Dolayısıyla idareye olası aynı hareketleri için bir yol 

gösterici kararın çıkması da söz konusu olamayacaktır. Ancak tekrar belirtelim 

ki bu yaklaşım idarenin genel olarak hukuka uygun davranması için ortaya 

konulmuştur. Yoksa kusursuz sorumluluk anlayışının kabul edilmesinin birey 

lehine çok ciddi avantajlar sağladığında kuşku yoktur. 

4. YARGI KARARLARINDA SOSYAL RĠSK ĠLKESĠ 

Yukarıdaki bölümlerde de çeşitli vesilelerle değindiğimiz gibi terör 

olayları sonucu ortaya çıkan zararların tazmini noktasında Danıştay’ın 

kararlarında bir istikrarın sağlanmış olduğu görülmektedir. Sosyal risk ilkesinin 

uygulandığı olaylar çok çeşitli olabilmektedir. Ancak bu olayların temel hareket 

noktası aynıdır. İşte burada uygulamada Danıştay’ın kararlarına yansımış bazı 

örnekleri göstererek konunun yargı organlarınca nasıl anlaşıldığını görme 

imkanımız olacaktır. 

“Davacının, terör nedeniyle köyünü terk ederek güvenliğin 

sağlanamamasından dolayı köye dönememesi sonucunda uğradığı zararın 

sosyal risk ilkesi gereğince tazmini istenmektedir.” Bu istemi inceleyen 

Danıştay 10. Dairesi şu şekilde karar varmıştır: “Kamu hizmetinin görülmesi 

sırasında kişilerin uğradıkları özel ve olağan dışı zararların idarece tazmini; 

Anayasa’nın 125. maddesinin gereği ve Türkiye Cumhuriyetinin sosyal hukuk 

devleti niteliğinin doğal bir sonucudur. Ülkemizin belli bir yöresinde 

yoğunlaşan terör eylemlerinin Devlet’e yönelik olduğu, Devletin anayasal 

düzenini yıkmayı amaçladığı, bu tür olayların zarar gören kişi veya kurumlara 

karşı kişisel husumetten ileri gelmediği bilinmekte ve gözlemlenmektedir. Sözü 
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edilen eylemler nedeniyle zarara uğrayan, terör eylemlerine herhangi bir 

şekilde katılmamış olan kişiler kendi kusur ve eylemleri sonucunda değil toplum 

içinde ortaya çıkan bu olaylardan zarar görmektedirler. Başka bir deyişle 

toplumun birer parçası olmak sıfatıyla zarar gören kişilerin belirtilen şekilde 

ortaya çıkan zararlarının özel ve olağan dışı nitelikleri dikkate alınıp 

nedensellik bağı aranmadan, terör olaylarını önlemekle yükümlü olduğu halde 

önleyemeyen idarece sosyal risk ilkesine göre tazmini gerekir. Esasen terör 

olayları sonucu ortaya çıkan zararların idarece tazmini böylece topluma pay 

edilmesi hakkaniyet gereği olduğu gibi sosyal risk ilkesine de uygun düşecektir. 

Dava dosyasının incelenmesinden, olayın oluşumu ve zararın özel ve 

olağan dışı niteliği değerlendirildiğinde davalı idareye yüklenebilecek bir 

hizmet kusuru olmasa da davacının terk etmek zorunda kaldığı ve güvenlik 

sağlanamadığı için de geri dönemediği yerleşim yerindeki malvarlığından 

tasarruf edememesinden dolayı uğradığı zararın genel güvenliği sağlamak, 

toplumun can ve mal güvenliğini korumak, terör olaylarını önlemekle yükümlü 

olan davalı idarece sosyal risk ilkesine göre tazmin edilmesi böylece topluma 

pay edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.”
32

 

Uyuşmazlık Mahkemesi önüne gelen olayda; “Davacı, seyir halindeki 

banliyö treninin yolcularından olan eşinin oturduğu koltuğun altına meçhul 

kişilerce konulmuş bulunan bombanın patlaması sonucu ölmesi ve bundan 

dolayı uğradıkları zararın tazmini için Adli Yargı yerinde dava açmıştır. 

Davalı idare vekilince birinci savunma dilekçesinde, kamu hizmetinin iyi 

işlemediği ve hizmet kusuru iddiasıyla açılan davanın idari yargı yerinde 

görülmesinin gerektiği ileri sürülerek, görev itirazında bulunulmuştur. 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi bu itirazı kabul etmiştir. Ancak daha 

sonra, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi davanın taşıma akdinden dolayı açılmış 

tazminat davası olmasından dolayı idari yargının görevli olduğundan bahisle 

görevsizlik kararı verilmesinin doğru görülmediği gerekçesiyle, anılan 

Mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. 

Daha sonra Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi bozmaya uyarak 

görevsizlik kararı vermiş, fakat daha sonra “olumlu  görev uyuşmazlığı 

çıkarılması yolundaki isteğin reddine” ilişkin karadan dönülerek, davalı 

                                                             
32  Danıştay 10.Daire, E. 2000/4997, K. 2001/4435. 
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idarenin bu yoldaki istemini içeren dilekçesi ve ekleriyle dava dosyası, Danıştay 

Başsavcılığına gönderilmiştir. 

Danıştay Başsavcısı davada; kamu hizmetinin yönetimine ve hukuk 

kurallarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin, kamu yararına işletilip 

işletilmediğinin, sonuçta, hizmet kusuru ve idarenin sorumluluğunu gerektiren 

bir husus olup olmadığının tayin ve tespitinin idari yargı yerlerine ait olduğu; 

davalı idarenin yürütmekle görevli olduğu kamu hizmetinin gereği gibi 

yapılmamasından dolayı uğranıldığı iddia olunan zararın tazminine ilişkin 

uyuşmazlığın görüm ve çözümü, idari işlem ve eylemlerden dolayı zarara 

uğrayanlar tarafından açılacak tam yargı davalarına bakmakla görevli bulunan 

idari yargıya ait olduğundan Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görevlilik 

kararının kaldırılması gerektiği gerekçesiyle, görev konusunun incelenmesini 

Uyuşmazlık Mahkemesi’nden istemiştir.” 

Uyuşmazlık Mahkemesi bu konuda; “Olayda, dava konusu edilen zarar, 

yolcu taşıma işinde işletme güvenliği yönünden ortaya çıkan bir aksaklıktan 

doğmayıp kamu düzenini bozmaya yönelik bir terör eyleminden 

kaynaklandığından bu husus idarenin genel güvenlik ve düzenin sağlanması 

şeklindeki faaliyet alanıyla ilgili bulunmaktadır. Anayasanın 125. maddesinin 

son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle 

yükümlü olduğu kuralına yer verilmiştir. 

Anılan Anayasa hükmüne göre idarenin sorumluluğunun belirlenmesinde 

esas alınan hizmet kusurunun yanı sıra, değişen ve gelişen toplumsal 

ihtiyaçların bir sonucu olarak bu hüküm geniş yorumlanmak suretiyle, idarenin 

faaliyet alanıyla ilgili olup önlemekle yükümlü bulunduğu halde önleyemediği 

birtakım özel ve olağan dışı zararlardan dolayı kusursuz sorumluluğunun 

bulunduğu; bu tür zararların, toplumun ortak sorumluluğu anlayışına dayanan 

sosyal risk ilkesine göre idarece tazmin edilmesi gerektiği yerleşik yargısal 

içtihatlarla kabul görmüş bulunmaktadır. Bu kabul, idarenin yürütmekle 

yükümlü bulunduğu kamu düzenini sağlamaya yönelik önleyici kolluk görevinin 

niteliği itibariyle, terör eylemlerinin yol açtığı zararların, onların doğumunda 

hiçbir kusuru olmayan gerek hizmeti yürüten kamu görevlisinin gerekse 

hizmetten yararlananların ya da üçüncü kişilerin omuzlarında bırakılmasının 

hakkaniyete uygun olmayacağı ve bunun Anayasa’da yer alan “sosyal devlet” 

ilkesinin gereği olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bu durum karşısında 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-b maddesi kapsamında bulunan 
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tam yargı davasının, yukarıda belirtilen idare hukuku ilkelerine göre 

çözümlenmesinde idari yargı yeri görevli bulunmaktadır, şeklinde karar 

vermiştir.
33

 

Danıştay da “davacıların eş ve babalarının G.Doğu Anadolu Asfaltit ve 

Linyitleri İşletmesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmakta iken, terör 

örgütü mensuplarınca kaçırılması ve daha sonra mahkeme kararı ile gaipliğine 

karar verilmesi nedeniyle desteğinden yoksun kalındığından bahisle uğranıldığı 

ileri sürülen maddi ve manevi zararın sosyal risk ilkesi gereğince tazmini” 

yönünde karar vermiştir.
34

 

Danıştay’ın bir diğer kararına göre 

“Bölücü terör örgütüne mensup teröristlerle güvenlik güçleri arasında 

çıkan çatışma sırasında eşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle davacının uğradığı 

maddi ve manevi zararın giderilmesi istemiyle açılan davada; “İdare kural 

olarak yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları 

tazminle yükümlü olup, idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar idare 

hukuku kuralları çerçevesinde hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkeleri 

gereği tazmin edilmektedir. 

Buna karşılık bilimsel ve yargısal içtihatlarla geliştirilen sosyal risk 

ilkesi ile toplumun içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanan, idarenin faaliyet 

alanında meydana gelmekle birlikte yürütülen kamu hizmetinin doğrudan 

sonucu olmayan, toplumsal nitelikteki riskin gerçekleşmesi sonucu oluşan, salt 

toplumun bireyi olunması nedeniyle uğranılan özel ve olağan dışı zararların da 

topluma pay edilerek giderilmesi amaçlanmıştır. Belirtilen niteliğine göre 

sosyal risk ilkesinin uygulanabilmesi için olayın tüm toplumu ilgilendirmesi ve 

zararın toplumsal nitelikteki bir riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelmesi 

yanında, olay ve zararın yürütülen kamu hizmetinin doğrudan sonucu 

olmaması, başka bir deyişle zarar ile idari eylem arasında bir nedensellik 

bağının da kurulamaması gerekmektedir. Zarar ile idari eylem arasında 

nedensellik bağının kurulabildiği hallerde sosyal risk ilkesinin uygulanmasına 

olanak bulunmadığından, idare hukuku kuralları çerçevesinde öncelikle hizmet 

kusurunun bulunup bulunmadığının araştırılması, hizmet kusuru yoksa kusursuz 

sorumluluk ilkesine göre zararın tazmin edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Olayda bölücü terör örgütüne mensup teröristlerle güvenlik 

                                                             
33  Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2000/17, K. 2000/23, K.t.12.06.2000. 
34  Danıştay 10. Daire, E. 2001/1254, K. 2002/4679, K.t. 10.12.2002. 
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görevlileri arasında çıkan çatışmanın evinin damında yatmakta olan şahsın 

ölümüne sebep olduğu, idarenin hizmet kusuru saptanmamakla birlikte ölüm 

nedeniyle oluşan zarar ile idari eylem arasında nedensellik bağının bulunduğu 

açık olduğundan açılan tam yargı davasında mahkemece kusursuz sorumluluk 

ilkesine göre hüküm kurulması gerekirken sosyal risk ilkesine göre hüküm 

kurulmasında hukuki isabet görülmemiştir.”
35

 

Bu kararda görüldüğü gibi Danıştay üçlü bir ayrıma gitmiştir. Buna göre 

bir kusurlu idari eylem sonucunda zarar meydana geldiğinde hizmet kusuru 

ilkesiyle tazmin gündeme gelecektir. Kusur olmasa da ortada idari bir eylemle 

nedensellik bağı bulunduğunda kusursuz sorumluluk esasına gidilecektir. Bir 

kusur olmamakla beraber nedensellik bağı da kurulamıyorsa işte bu noktada 

sosyal risk ilkesi karşımıza çıkacaktır. Danıştay bu kararında da belirttiği gibi 

hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk halleri uygulanabilecekse, sosyal risk 

ilkesine başvurulmasında isabet görmemektedir. 

Danıştay’a göre uğranılan zararın sosyal risk ilkesine göre topluma pay 

edilebilmesi için, zararı doğuran terör eyleminde toplumun içinde bulunduğu 

koşullardan kaynaklanan ve toplumsal nitelik taşıyan riskin gerçekleştiği 

sonucuna ulaşılması gerekir. Nitekim yerleşik Danıştay içtihatlarında da, 

anayasal düzene, devlete ve toplumun bütününe yönelik bulunan terör eylemleri 

sonucu kişilerin salt toplumun bireyi olmaları nedeniyle uğradıkları özel ve 

olağanüstü zararların genel güvenlik ve asayişi sağlamakla görevli olan idarece 

tazmini gerektiği yolundadır. 

Bu konuyla ilgili olarak 2004 yılında çıkarılan 5233 sayılı “Terör ve 

Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun”a da 

bakmakta fayda vardır. Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında 

yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının 

karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılan (m. 1) 

Kanunun gerekçesinde ortaya çıkan zararın birey üzerinde bırakılmasının 

hakkaniyet ve nesafet ilkelerine aykırı düşeceği belirtilmektedir. Kanunun 

kapsamına zarar gören gerçek ya da tüzel kişilerin bu zararlarının sulh yoluyla 

giderilmesi hakkında esas ve usuller girmektedir. Kanuna göre belirtilen süreler 

içinde zarar tespit komisyonları kurulur (m. 4). Zarar gören ilgililerin Kanunda 

belirtilen süreler içerisinde başvurması halinde zarar tespit komisyonları 

                                                             
35  Danıştay 10. Daire, E. 2004/7285, K. 2007/212. 
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Kanunda belirtilen şekilde zarar tespitinde bulunurlar. Tespitten sonra zarar 

miktarını içeren sulhname ilgili kişilere tebliğ edilir (m. 12). Sulhname 

tasarısının kabul edilmemesi durumunda ilgilinin yargı merciine başvurma 

hakkı saklıdır. 5233 sayılı bu Kanunun çıkmasından sonra bazı illerimizde zarar 

tespit komisyonları kurulmuş ve bu suretle meydana gelen bazı zararlar sulh 

yoluyla çözüme kavuşturulmuştur. 

 

 

 

C. SONUÇ 

Yukarıda yaptığımız tüm açıklamaların ışığında, çoğulcu demokratik 

toplumsal yaşamı tehdit eden ve bu şekilde toplumdaki bireylere birtakım 

zararlar veren eylemler sonucunda ortaya çıkan mağduriyetin Devlet tarafından 

karşılanması gerektiği yönünde bir görüş birliğinin olduğunu görmekteyiz. 

Kural olarak idare, kendine atfedilebilecek bir kusurun varlığı halinde sorumlu 

olur ancak bazı durumlarda idarenin üstlendiği özel nitelikteki hizmetlerde 

nedensellik bağının varlığı halinde ortaya çıkan zarardan kusuru olmasa da 

idare sorumlu tutulabilmektedir. Ancak doktrindeki baskın görüş ve yargı 

kararlarındaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere kusursuz sorumluluk ilkesine de 

bir istisna getirilmiş ve belirttiğimiz terör olayları nedeniyle ortaya çıkan 

zararların karşılanmasında nedensellik bağının varlığı aranmamıştır. Sosyal bir 

hukuk devleti olan ülkemizde çeşitli saiklerle ortaya çıkan terör eylemleri 

dolayısıyla uğranılan zararların bu şekilde tazmini bireyler açısından son derece 

büyük avantajlar sağlamıştır. 

İncelememizin bazı bölümlerinde belirttiğimiz tartışmalar ise daha çok 

doktrinsel niteliktedir. İdeal bir toplumda bireylerin hukuki ve toplumsal güven 

içerisinde yaşamaları esastır. Ancak bu ideal anlayıştan bazı durumlarda 

sapmalar görülmektedir ve bu hallerde devletin devreye girerek mevcut durumu 

ideal noktaya taşıma gayreti içerisinde olması gerekmektedir. Sosyal risk 

ilkesinin uygulanarak idarenin sorumluluğu yoluna gidilmesi de idarenin bu 

noktadaki gayreti açısından önemlidir. 
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ÖZET 

ÇalıĢmanın konusu, eser (istisna) sözleĢmesinde müteahhidin eseri bizzat 

meydana getirme veya kendi idaresi altında yaptırma borcudur. Teknolojide 

meydana gelen geliĢmelerin sonucu olarak, müteahhidin bu borcu kural haline 

gelmektedir. Bu sebeple, alt müteahhitlik kavramı bu çalıĢmada 

incelenmektedir. Alt müteahhitlik sözleĢmesi, iĢ sahibi ile müteahhit ve alt 

müteahhit arasındaki iliĢkiler de bu çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler 

Eser (istisna) sözleĢmesi, müteahhit, alt müteahhit, alt müteahhitlik sözleĢmesi, 

müteahhidin borçları, iĢ sahibi.  

ABSTRACT 

The subject of this paper is the obligation of contractor building of work 

by contractor himself or under his management in the contract for work and 

labour. As a result of technological improvements, this obligation of contractor 

is getting a rule. Therefore, the term of subcontractor is examined in this paper. 

In this context, subcontractor contract, the relationship between business 

owner, contractor and subcontractor are also analyzed.  

Keywords 

Contract for work and labour, contractor, subcontractor, subcontractor 

contract, obligation of contractor, business owner. 
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Eser sözleĢmesi -kanunî tabiriyle istisna akdi- Borçlar Kanunu‟nun 355. 

maddesinde tanımlanmıĢ ve 355-371 maddeleri arasında düzenlenmiĢtir. BK. m. 

355‟e göre “İstisna, bir akittir ki onunla bir taraf (müteahhit), diğer tarafın (iş 

sahibi) vermeği taahhüt eylediği semen mukabilinde bir şey imalini iltizam 

eder.”. Bu tanımın içerdiği “Ģey” kelimesi maddi ve cismani varlığı olan bir 

Ģeyi ifade etmektedir. Ancak artık günümüzde söz konusu sözleĢmenin cismani 

varlığı olan bir Ģeyi ihtiva etme zorunluluğu kabul edilmemektedir.
1
 Tanımda 

yer alan “imal” kelimesi ”yeniden yapma, ilk olarak inĢa etme veya ilk defa 

meydana getirme” anlamına gelmektedir. Fakat günümüzde, bir sonucun 

yüklenilmesi bakımından söz konusu sözleĢmenin, yeni bir eserin meydana 

getirilmesi yanında mevcut bir eserin değiĢtirilmesi, onarılması, bakımı veya 

ortadan kaldırılmasını da konu edinebileceği kabul edilmektedir.
2
 Nihayet, 

“semen” kelimesinin para borcunu ifade etmesi nedeniyle ve bunun söz konusu 

sözleĢmeyi dar bir çerçeveye hapsettiği gerekçesiyle tanım eleĢtirilmektedir. 

“ġey” kelimesi yerine “eser”, “imal” kelimesi yerine “meydana getirme”, 

“semen” kelimesi yerine de “bedel” kelimesinin kullanılması daha doğrudur. 

Öyleyse doktrinin ortaya koyduğu bu eleĢtiriler dikkate alındığında; eser 

sözleşmesi, müteahhidin iş sahibine karşı bir eser meydana getirip teslim 

etmeyi, iş sahibinin de buna karşılık olarak bir bedel ödemeyi taahhüt ettiği 

sözleşmedir, Ģeklinde tanımlanabilir.   

Eser sözleĢmesinin unsurları; eser, meydana getirme, bedel ve anlaĢma 

Ģeklinde sıralanabilir. Bunlar sözleĢmenin tanımından çıkarılan, zorunlu ve aslî 

unsurlardır.  

Tanımdan anlaĢılacağı üzere, eser sözleĢmesinin tarafları müteahhit ve iĢ 

sahibidir. Eser sözleĢmesinde, iĢ sahibinin kural olarak tek asli borcu bedel 

ödemedir. Buna karĢılık müteahhidin eseri meydana getirme, eseri teslim ve 

mülkiyetini devir ve ayıba karşı tekeffül olmak üzere üç grup aslî borcu 

bulunmaktadır. Müteahhidin söz konusu borçlarından eseri meydana getirme 

borcu, eseri şahsen meydana getirme veya kendi idaresi altında yaptırma, 

eserin meydana getirilmesi için gerekli araç ve gereçleri sağlama, eser için 

                                                             
1  TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, Cilt II, 3. Bası, Türkiye ĠĢ Bankası Vakfı – 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Yayınları, 
Ankara 1987, s. 1, 2. 

2  ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, Yetkin Yayınları, 6. B., Ankara 2006, s. 315. 
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gerekli malzemeyi temin etme, işi özen ve sadakatle yapma ve işe zamanında 

başlama ve devam etme borçlarını da ihtiva etmektedir.
3
  

Bu çalıĢmada esasen müteahhidin yukarıda sayılan borçlarından, eseri 

bizzat meydana getirme veya kendi idaresi altında yaptırma borcu üzerinde 

durulmaktadır. Söz konusu borç, eser sözleĢmelerinde alt müteahhitlik kurumu 

açısından özelliğe ve öneme sahiptir. Alt müteahhitlik kurumu, özellikle eser 

sözleĢmesinin bir türü olan inĢaat sözleĢmelerinde
4
 önemli bir uygulama alanı 

bulmaktadır. Bu yaygın uygulama, çalıĢmanın çıkıĢ noktasını oluĢturmakta ve 

önemini artırmaktadır.  

II. ESER SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN ESERİ BİZZAT MEYDANA 

GETİRME VEYA KENDİ İDARESİ ALTINDA YAPTIRMA BORCU 

A.Genel Olarak 

Eser sözleĢmesinde müteahhidin eseri bizzat meydana getirme veya kendi 

idaresi altında yaptırma borcu, müteahhidin eseri meydana getirme borcunun 

ifasına iliĢkindir. Müteahhidin eseri bizzat meydana getirme veya kendi idaresi 

altında yaptırma borcu aynı zamanda “borcun ifası” üst baĢlığı içerisinde de 

“ifada bulunacak kişi” alt baĢlığına girmektedir. Diğer bir ifadeyle, 

müteahhidin eseri bizzat meydana getirme veya kendi idaresi altında yaptırma 

borcu ile açıklanan, eser sözleĢmesinde eseri meydana getirme borcunu kimin 

ifa edeceğidir. O halde ilk olarak üzerinde durulması gereken husus, borçlar 

hukukunda borçların ifası ve ifada bulunacak kiĢi konusunda Borçlar 

Kanunu‟nun göstermiĢ olduğu genel kuraldır.  

Borçlar Kanunu‟nda ifada bulunacak kiĢiye iliĢkin genel kural, kanunun 

67. maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre, “Borcun, bizzat borçlu tarafından 

ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça; borçlu, borcunu şahsen 

ifaya mecbur değildir.”. Bu kural ile ifaların gayri Ģahsiliği ilkesi
5
 

benimsenmiĢtir. Böylece borçlunun edimi Ģahsen ifasının zorunlu olmadığı, 

onun yerine üçüncü bir kiĢinin de ifasının hukuka uygun olacağı kabul 

                                                             
3  ARAL, s. 325 vd. 
4  “Ġstisna sözleĢmelerinin bir türü olan inĢaat sözleĢmelerinde...” : YĠBBGK, 25.01.1984 T, 1/3 

sayılı kararından. E 1983/3, K 1984/1, Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Kararları, Hukuk Bölümü, 
Yargıtay Yayınları No. 22, Cilt 6 (1981- 1990), Ankara 1991, s. 121. 

5  EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 8. B., Ġstanbul 2003, s. 885. 
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edilmiĢtir.
6
 Bu genel kural, borçların Ģahsen ifa edilme zorunluluğunun 

bulunmadığı yönünde adî bir kanunî karine getirmiĢtir. Ancak, söz konusu 

karine, hüküm ile istisna tutulan Ģartın gerçekleĢtiğinin ispatıyla çürütülebilir. 

Daha açık bir deyiĢle, borcun bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde 

alacaklının menfaati bulunuyorsa, borçlu borcunu Ģahsen ifaya mecburdur. Söz 

konusu hüküm, kuralı, borcun bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde 

alacaklının menfaatinin bulunmadığı Ģeklinde koymuĢ; aksi halin de 

ispatlanabileceğini, ispatlanması halinde de bu kuralın istisnasının, yani 

borçlunun bizzat ifa mecburiyetinde olacağının belirleneceğini düzenlemiĢtir. 

Burada sözü edilen karinenin aksinin ispatının, baĢka daha kuvvetli bir karineye 

dayanabileceğini de gözden kaçırmamak gerekir. Örneğin, somut olayın 

özellikleri öyle bir nitelikte olabilir ki, söz konusu olayda borcun bizzat borçlu 

tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaatinin bulunduğu halin icabıdır ve 

bu gibi durumda borcun bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde menfaatinin 

bulunduğunu, alacaklının ayrıca ispat etmesine ihtiyaç yoktur. Bazı hallerde 

borçlunun borcunu bizzat ifa etmesinde alacaklının menfaatinin bulunduğunu, 

kanun kendisi karineten kabul etmiĢ olabilir. Böyle bir durumda karine, kanun 

tarafından tersine çevrildiğinden, aksinin iddia edilmesi halinde ispatı gerekir. 

BK. m. 67 aynı zamanda düzenleyici bir hükümdür. Taraflar aralarında 

yaptıkları sözleĢmede, borçlu yönünden kiĢisel ifa yükümlülüğü 

öngörebilecekleri gibi, böyle bir yükümlülük kanun hükümlerinin nitelik ve 

yorumundan da çıkartılabilir.
7
 Ġfaya iliĢkin olarak, Borçlar Kanunu‟nun getirdiği 

bu genel kural ve bu kuralın kısaca gösterilmeye çalıĢılan özellik ve nitelikleri, 

müteahhidin eseri bizzat meydana getirme veya kendi idaresi altında yaptırma 

borcu kapsamında incelenecek çeĢitli olasılıkların nitelendirilmesinde yol 

gösterici olmaktadır. 

Borçlar Kanunu‟nda eseri meydana getirme borcunu ifa edecek kiĢiye 

iliĢkin olarak özel bir hüküm getirilmiĢtir. BK. m. 356/II‟ ye göre “Müteahhit, 

imal olunacak şeyi bizzat yapmağa veya kendi idaresi altında yaptırmağa 

mecburdur. Fakat işin mahiyetine nazaran şahsi maharetinin ehemmiyeti yok 

ise, taahhüt ettiği şeyi başkasına dahi imal ettirebilir.” Bu hüküm ile birlikte, 

ifaya iliĢkin diğer genel kuralların değerlendirilmesi sonucunda ortaya konulan 

yapıya göre, eser sözleĢmesinde müteahhidin eseri meydana getirme borcunun 

                                                             
6  EREN, (Genel Hükümler), s. 885. 
7  EREN, (Genel Hükümler), s. 885. 
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ifası, durum ve Ģartlara göre değiĢen üç Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır. 

Bunlardan ilki, müteahhidin eseri bizzat meydana getirme zorunluluğudur. Bu 

durumda müteahhit yardımcı kiĢilerin çalıĢmasından yararlanamaz. İkinci 

durumda ise, müteahhit eseri bizzat meydana getirebileceği gibi eser meydana 

getirme borcunun ifasının tümünü kendi idaresinde yardımcı kiĢilere de 

bırakabilir. Ayrıca bu durumda müteahhit, söz konusu borcu bizzat ifa ediyorsa 

bu ifa sürecinde yardımcı kiĢilerin çalıĢmalarından da faydalanabilir. Üçüncü ve 

son olarak, müteahhit eserin meydana getirilmesi iĢini tümüyle veya kısmen bir 

baĢkasına bırakabilir. Bu durumda müteahhidin eserin meydana getirilmesinde 

çalıĢanlar üzerinde tümüyle veya devrettiği kısım itibariyle, herhangi bir idare 

görevi ya da yetkisi yoktur. ĠĢte doktrinde müteahhidin eseri bizzat meydana 

getirme borcu baĢlığı altında kural ve istisnalar olarak çeĢitli Ģekillerde 

kategorize edilmiĢ olasılıklar temelde bunlardır. AĢağıda bu olasılıklar ayrı ayrı 

ele alınarak incelenmektedir. 

B. Müteahhidin Eseri Bizzat Meydana Getirme Zorunluluğu 

Eser sözleĢmesinde müteahhidin eseri bizzat meydana getirme veya kendi 

idaresi altında yaptırma borcu özel olarak BK. m. 356/II‟nin  birinci cümlesinde 

düzenlenmiĢtir. Söz konusu hükme göre, kural olarak eser sözleĢmesinde 

müteahhit eseri bizzat meydana getirmek zorundadır. Fakat bu kural 

müteahhidin iĢin icrası sırasında yardımcı kiĢilerin çalıĢmalarından 

faydalanmasına engel değildir. Hatta bugünkü teknik ilerlemeler karĢısında 

çoğunlukla müteahhidin yardımcı kiĢilerin çalıĢmalarından faydalanmaksızın 

eseri meydana getirmesine olanak yoktur.
8
 Ancak, meydana getirilecek eser 

müteahhidin maddi ve fikri bireysel yeteneklerinden, baĢkası onun kiĢisel 

yönetimi altında olsa bile aynı eseri ortaya çıkaramayacak derecede 

etkileniyorsa, iĢin müteahhitçe bizzat yapılması zorunludur. Bu gibi hallerde 

eser özgün yapısını ve değerini onu yapanın kiĢiliğinden alır ve yerine baĢkası 

konulamaz.
9
 Görüldüğü üzere, istisnaî bir durum olarak müteahhidin Ģahsen 

îfâsının, yardımcı kiĢilerin çalıĢmasından yararlanmayı dıĢlayacak biçimde 

zorunlu tutulduğu haller de söz konusudur. Bunlar genel ilkelere dayanan, iĢin 

mahiyetinden, ekonomik iliĢkilerin muhtevasından ve neticede sözleĢmede 

                                                             
8  KILIÇOĞLU, Ahmet: “Müteahhidin Eseri ġahsen Yapma veya Kendi Ġdaresi Altında Yaptırma 

Borcu”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, 1975, C. XXXII, S.1-4, s. 188 (Bu kaynak için bkz.: 
http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1975-32-01-04/AUHF-1975-32-01-04-
Kilicoglu.pdf EriĢim Tarihi:12.03.2008 ). 

9  TANDOĞAN, s. 71. 
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“amaç” unsurundan hareketle ortaya konmuĢ durumlardır. Müteahhidin Ģahsen 

ifa zorunluluğunun dayanağı, ifaya iliĢkin genel kuralı gösteren BK. m. 67‟den 

de çıkarılabilir.  

Yukarıda açıklandığı üzere borçlunun borcunu bizzat ifa etmesinde 

alacaklının menfaati varsa borçlu borcunu bizzat ifayla mükelleftir. Yoksa BK. 

m. 356/II, daha sonra tekrar üzerinde duracağımız gibi, Ģahsen ifa 

mükellefiyetini düzenlerken, yardımcı Ģahıslardan yararlanmayı dıĢlamamıĢtır. 

Ancak Ģunu da belirtmek gerekir ki, müteahhidin Ģahsen ifasının, yardımcı 

kiĢilerin çalıĢmasından yararlanmayı dıĢlayacak biçimde zorunlu tutulması, 

sözleĢme ile de getirilebilir. Çünkü, söz konusu hüküm ve ifaya iliĢkin genel 

kural, emredici düzenlemeler değildir. ĠĢin mahiyetinden, müteahhidin Ģahsen 

ifasının zorunlu tutulacağı sonucuna varılamıyor olsa bile, taraflar sözleĢmeye 

koyacakları bir hükümle böyle bir zorunluluğu öngörebilirler. Bu durumda 

sözleĢmeye koyulacak hüküm geçerlidir. Çünkü, ifaya iliĢkin genel kuralı 

gösteren BK. m.67 ve aynı hususu eser sözleĢmelerine iliĢkin olarak düzenleyen 

BK. m.356/II emredici nitelikte hüküm değildir.
 10

  

Müteahhidin, yardımcı Ģahsın çalıĢmasından dahi yararlanamayacağı ve 

bizzat ifanın zorunlu kabul edildiği durumların tipik örneği, sanat eserlerinin 

imalinin eser sözleĢmesine konu edildiği hallerdir.
11

 Bir ressamın sipariĢ edilen 

tabloyu bir baĢkasına yaptırması, ressam iĢin idaresini üstlenmiĢ olsa dahi kabul 

edilemez. Aynı Ģekilde bir heykeltıraĢın sanatsal yönü itibariyle heykelin 

yapımında bir baĢkasını çalıĢtırması kabul edilmemektedir. Kimi örneklerde, 

terzi, ayakkabı tamircisi gibi zanaatkâr veya esnafın yüklenmiĢ olduğu iĢlerde 

de Ģahsen ifa zorunluluğunun olduğu kabul edilmiĢtir.
12

 Fakat kanaatimizce, bu 

gibi örneklerde iĢin tamamen yardımcı kiĢilere bırakılamayacağı kabul edilebilir 

olsa bile, çeĢitli aĢamalarda yardımcı kiĢilerin çalıĢmasından yararlanmaya 

                                                             
10  “... Gerçekten BK 356 maddesi hükmünce, yüklenici eserin ortaya çıkartılmasında bir baĢkasıyla 

sözleĢme yapabilirse de bunun aksi taraflarca kararlaĢtırılabilir.” Y. 15. HD. 06.03.2003 T. 
524/1113 sayılı kararı. KARATAġ, Ġzzet: Eser (ĠnĢaat Yapım) SözleĢmeleri: Kurulması, 
Uygulanması, Sona Ermesi, Sona Ermesinin Sonuçları, Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2004, s. 
85. 

11  “Borçlar Kanununun 371. maddesine göre istisna sözleĢmesinde yüklenicinin ölümü halinde 
sözleĢme yüklenicinin kiĢiliği nazara alınarak yapılmıĢsa sözleĢme münfesih olur, somut 
olayımızda böyle bir durum yoktur. Yapılacak inĢaat iĢinin herkes tarafından yürütülmesi 
mümkündür. Ancak, yüklenilen iĢ bir sanat eseri niteliğinde, örneğin resim veya heykel yapımı 
vs. olması halinde sözleĢme sona erer...” Y. 15 HD. 21.11.1989 T. 1738/4859 sayılı kararı. 
KARATAġ, s. 85. 

12  KARAHASAN, Mustafa ReĢit: Türk Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, Beta Yayınları, Ġstanbul 
2002, s. 211. 
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engel yoktur. Çünkü bu gibi örneklerde, müteahhidin Ģahsi maharetinin bu denli 

önemli kabul edilemeyeceği iĢler de söz konusu olabilir.  

Müteahhidin eseri bizzat meydana getirmesinin zorunlu olduğu sonucuna 

varılan durumlarda, bu yükümlülüğe aykırı davranıĢ sözleĢmenin müspet ihlali 

sayılır. Böylece BK. m. 96 devreye girer. Bu halde, zarara uğrayan iĢ sahibinin 

bu zararının tazminini isteyebilmesi için müteahhidin kusurunu ispatlamasına 

gerek yoktur. Ancak müteahhit kusursuzluğunu ispat ederek zararı tazminden 

kurtulabilir.
13

 Müteahhidin, bizzat ifanın zorunlu olduğu durumlarda yardımcı 

kiĢilere baĢvurması, tek baĢına borca aykırılık teĢkil eder. Böyle bir durumda 

müteahhit, BK. m. 100 uyarınca, yardımcı kiĢilerin davranıĢlarından dolayısıyla 

değil, BK. m. 96‟ya göre kendi davranıĢlarından doğrudan doğruya 

sorumludur.
14

 

C. Müteahhidin Eseri Bizzat Meydana Getirmesi  veya Kendi İdaresi 

Altında Yaptırması 

BK. m. 356/II‟nin ilk cümlesi ile doğrudan pozitif dayanağını bulan ve bu 

bölümde incelenecek olan kural, esasen yukarıdaki baĢlıkta incelenen durumu 

da kapsamaktadır. ġöyle ki; müteahhidin eseri bizzat meydana getirme 

zorunluluğunun bulunduğu hâl, müteahhidin bizzat ifası olması bakımından, 

“eser sözleĢmesinde müteahhidin eseri bizzat meydana getirme veya kendi 

idaresi altında yaptırma borcu” baĢlığına dahil sayılır. Fakat, müteahhidin 

yardımcı kiĢilerin çalıĢmasından faydalanmasını olanak dıĢı bıraktığı için, bu 

baĢlık içerisinde istisnai bir hâl olarak görülür. Bu nedenlerle söz konusu durum 

ayrı bir baĢlıkta incelemiĢtir.  

Eser sözleĢmesinde müteahhidin eseri bizzat meydana getirme veya kendi 

idaresi altında yaptırma borcu, eserin meydana getirilmesi borcunun kim 

tarafından ifa edileceğine iliĢkin kuralı gösterir. Söz konusu kural, eser 

sözleĢmesine iliĢkin kural olup, genel olarak sözleĢmelerde borcun kim 

tarafından ifa edileceğine iliĢkin kuralın bir istisnası olarak görülebilir. 

Doktrinde BK. m. 356/II ile getirilmiĢ bulunan düzenlemenin hukuki mahiyeti 

bu eksende tartıĢılmıĢtır. Bir görüĢe göre, BK. m. 356/II, BK. m. 67 ile getirilen 

kurala istisna oluĢturmaktadır. BaĢka bir görüĢe göre ise, BK. m. 356/II, BK. m. 

                                                             
13  KILIÇOĞLU, s. 191. 
14  KILIÇOĞLU, s. 192, 193. 
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67‟yi teyit etmekte olup onun bir uygulamasıdır.
15

 Fakat, BK. m. 356/II hükmü 

iki cümleden oluĢmaktadır. Böylece söz konusu hükmün ikili bir ayrıma gittiği 

açıktır. Kanımızca, hükmün hukuki mahiyeti de bu ayrıma göre incelenmelidir. 

Buna göre, BK. m. 356/II ilk cümlesi itibariyle, eser sözleĢmesinde kural olarak 

“müteahhit imal olunacak şeyi bizzat yapmağa veya kendi idaresi altında 

yaptırmağa mecburdur.”. Önceden üzerinde durduğumuz gibi, borcun kim 

tarafından ifa edileceğine iliĢkin genel hüküm olarak BK. m. 67, kuralı, Ģahsen 

ifa yükümlülüğünün bulunmaması Ģeklinde düzenlemiĢtir. Bu iki hüküm 

arasında bu halleriyle bir kural - istisna iliĢkisinin bulunduğu açıktır.
16

 BK. m. 

67‟ye göre kural, ifanın gayri Ģahsiliği iken, BK. m. 356/II‟nin ilk cümlesine 

göre eser sözleĢmelerinde eseri meydana getirme borcunun müteahhit tarafından 

yerine getirilmesi icap etmektedir. Bu hüküm açıkça BK. m. 67‟deki kurala 

istisna getirmektedir.  BK. m. 356/II‟nin ikinci cümlesine göre ise, “... işin 

mahiyetine nazaran şahsi maharetinin ehemmiyeti yok ise, (müteahhit) taahhüt 

ettiği şeyi başkasına dahi imal ettirebilir.”. Bu hüküm ise, eser sözleĢmesinde 

eserin meydana getirilmesi borcunun müteahhit tarafından Ģahsen ifa 

yükümlülüğünün bir istisnası olarak düzenlenmiĢtir. O halde bu hükmün 

kapsamına giren durumlarda da ifanın gayri Ģahsiliği ilkesinin devreye girdiği 

söylenebilir. Bu haliyle de, BK. m. 356/II‟nin ikinci cümlesi sonuç itibariyle 

BK. m. 67‟de gösterilen kuralın bir uygulanıĢ biçimi görünümündedir. Fakat 

kanaatimizce, burada BK. m. 356/II„nin ikinci cümlesini “ilk cümlenin 

istisnasıdır; ilk cümle de asıl kuralın istisnası olduğuna göre, ikinci cümle 

istisnanın istisnası olarak kurala dönüştür” Ģeklinde formüle etmenin bir 

anlamı yoktur. Her ne kadar BK. m. 67  ile BK. m. 356/II‟nin ikinci cümlesi 

aynı sonuca götürecek olsa da, BK. m. 356/II‟nin ikinci cümlesi, özel bir 

hükmün istisnası olarak sadece belirli koĢullarda uygulama alanı bulacaktır. Her 

ne kadar giriĢ bölümünde bu istisnanın geniĢ uygulama alanı bulduğundan 

hareketle yola çıktığımızı söylemiĢ olsak da, bir hükmün hukukî niteliği, 

pratikte bulduğu uygulama alanına göre değil, hukukî ve teknik açıdan 

değerlendirilmesi suretiyle belirlenir. Bu açıdan baktığımızda da eser 

sözleĢmesinde kuralı gösteren BK. m. 356/II‟nin ilk cümlesinin, bu haliyle BK. 

m. 67‟ye istisna getirdiği; BK. m. 356/II‟nin ikinci cümlesinin de, BK. m. 67 ile 

aynı sonuca varsa da, sadece BK. m. 356/II‟nin ilk cümlesine bir istisna 

getirdiği sonucuna varmaktayız. O halde BK. m. 356/II‟nin ikinci cümlesi, ilk 

                                                             
15  Bu tartıĢmanın tarafları için bkz.: KILIÇOĞLU, s. 187, 188. 
16  KILIÇOĞLU, s. 188. 
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cümlesi ile BK. m.67‟ye getirilmiĢ olan istisnaya bir istisna niteliğindedir. Bu 

nitelendirmeden ise, eser sözleĢmesinde eseri meydana getirme borcunun 

ifasında kuralın, 67. maddedeki kuralın bir uygulanıĢ Ģekli olduğu sonucu 

çıkarılamaz. Her ne kadar geniĢ uygulama alanı bulan bir istisna(istisnanın 

istisnası) olsa da, uygulama alanının geniĢliği, ilgili olduğu sözleĢme açısından 

kanunun getirmiĢ olduğu kuralın niteliğini değiĢtirmeye muktedir değildir. 

Netice olarak kanaatimizce, BK. m. 356/II‟nin ilk cümlesi, 67. madde açısından 

bir istisna hüküm olarak, eser sözleĢmesinde eserin meydana getirilmesi 

borcunda kuralı, Ģahsen ifanın -yardımcı kiĢilerden yararlanmayı dıĢlamayacak 

biçimde- zorunlu olduğu yönünde belirlemiĢ bulunmaktadır. 

BK. m. 356/II‟nin ilk cümlesi, müteahhidin eseri bizzat meydana 

getirmek veya kendi idaresi altında yaptırmak zorunda olduğundan 

bahsetmektedir. Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi, yardımcı Ģahısların 

çalıĢmalarından yararlanmayı dıĢlayacak Ģekilde Ģahsen ifa zorunluluğunun 

bulunduğunun kabul edildiği haller de, bu hükmün içerisinde değerlendirilmek 

gerekir. Yani söz konusu durumda müteahhidin eseri Ģahsen meydana getirme 

veya kendi idaresi altında yaptırma borcunun varlığı tespit edilir. Bu hâl dıĢında 

müteahhit, BK. m. 356/II‟nin ilk cümlesi kapsamında ya borcu bizzat ifa 

edecektir, ya da borcu yardımcılarına ifa ettirecek ve fakat onları ifa sürecinde 

idare edecektir. Bu ikinci durumda müteahhidin şahsen idare görevinden söz 

edilir.
17

 Müteahhidin, borcu Ģahsen ifası sırasında, doğrudan eserin meydana 

getirilmesi iĢini kendisi üstlenirken, çeĢitli noktalarda yardımcılarının 

çalıĢmalarından yararlanması da mümkündür. Tüm bu haller, eser 

sözleĢmesinde kural olan “Ģahsen ifa borcu”nun çeĢitli görünümleridir. Tümü 

“Ģahsen ifa borcu” üst baĢlığına dahildir. Fakat iĢin mahiyetine göre belirlenen 

bazı durumlarda, bu saydığımız olasılıklardan bazısı hukuka uygun görülmez ya 

da müteahhidin Ģahsen ifa borcunun varlığından söz edilmez. Bu haller, iĢin 

mahiyetinin kuralın uygulama alanını değiĢtirdiği haller olarak sırasıyla 

“müteahhidin eseri bizzat meydana getirme zorunluluğu“ baĢlığıyla gösterilen 

hâl ve “alt müteahhitlik” baĢlığıyla ele alınacak istisna niteliğindeki hâldir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, müteahhidin, yardımcı kiĢilerin 

çalıĢmalarından yararlanacağı durumlarda şahsen idare görevi vardır. ġahsen 

idare görevi, yardımcı kiĢilere iĢi icra ettirirken, devamlı bir gözetim ve denetim 

                                                             
17  KILIÇOĞLU, s. 189 vd.  
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altında bulundurma yükümlülüğüne iĢaret eder.
18

 ġahsen idare görevi Ģu Ģekilde 

daha da somutlaĢtırılabilir: Müteahhit, Ģahsen idare görevi kapsamında, 

yüklenilen eser yapımı iĢini maddi bakımdan ve personel bakımından amaca 

elveriĢli biçimde düzenleyecek; gerekli çalıĢma araçlarını sağlayacak; iĢin 

ifasını bu iĢi yapabilecek yardımcı Ģahıslar arasında bölecek; gerekiyorsa 

mevcut yardımcı Ģahısları yenileriyle güçlendirecek; yardımcı Ģahıslara gerekli 

talimatları verecek ve kendilerini gözetim altında bulunduracak; iĢin 

gerektirdiği güvenlik önlemlerini alacaktır.
19

 Müteahhidin, bu Ģekilde 

somutlaĢan yönetim borcunun ifasını da iĢin niteliği uygunsa, yardımcı kiĢilere 

bırakabileceği kabul edilmektedir.
20

 

Müteahhidin bizzat ifa borcunun ihlâli üç biçimde olabilir. Bunlardan ilki, 

yukarıda “B” baĢlığında ele alınmıĢ olan borcun ihlâlidir. Yani, müteahhidin 

eserin meydana getirilmesi borcunu Ģahsen ifa etmek zorunda olduğu halde 

baĢkasına ifa ettirmiĢ yahut yardımcı kiĢilerden faydalanmıĢ olmasıdır. Bunun 

sonucunun, doğrudan borca aykırılık olduğu yukarıda belirtilmiĢti. İkinci ihlal 

hali, müteahhidin Ģahsen ifa borcu olduğu durumlarda, BK. m. 356/II‟nin ikinci 

cümlesinde belirtilen Ģart gerçekleĢmediği halde eserin meydana getirilmesi 

iĢini kısmen veya tamamen baĢkasına bırakmasıdır. Burada müteahhit, iĢi alt 

müteahhide devir yetkisi bulunmamasına rağmen devretmektedir. Bunun 

sonuçları bir sonraki bölümde incelenmektedir. Üçüncü olarak da, müteahhidin 

yardımcı kiĢilerin çalıĢmalarından faydalanmasının caiz olduğu, yani eser 

sözleĢmesinde ifaya iliĢkin asıl kuralın uygulandığı halde, birtakım ihlâller söz 

konusu olabilir. ĠĢte bu bölümde asıl üzerinde durulmak istenen ihlâller bu 

üçüncü ihtimale iliĢkindir.  

Müteahhidin eseri bizzat meydana getirme veya kendi idaresi altında 

yaptırma borcunda asıl kuralın söz konusu olduğu durumlarda, yani BK. m. 

356/II‟nin ilk cümlesinin uygulama alanı bulduğu durumlarda gerçekleĢebilecek 

ihlâller çeĢitlilik gösterir. BK. m. 356/II‟nin ilk cümlesinin uygulanacağı 

hâllerde, müteahhit, bizzat eseri meydana getirirken ya yardımcı kiĢilerden 

faydalanacak, ya da iĢi kendi idaresi altında bulunan yardımcılarına 

yaptıracaktır. Buna göre, söz konusu durumlarda gerçekleĢebilecek ihlâller daha 

                                                             
18  KILIÇOĞLU, s. 190. 
19  TANDOĞAN, s. 75. 
20  TANDOĞAN, s. 75. 
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çok müteahhidin içeriği yukarıda gösterilmiĢ olan şahsen idare göreviyle 

ilgilidir.  

Müteahhit, Ģahsen idare borcu kapsamına giren bir yükümlülüğünü ihlal 

etmiĢse ve bu ihlalden bir zarar doğmuĢsa, kendi fiil ve kusuru nedeniyle söz 

konusu zararlı sonuçtan doğrudan doğruya sorumlu olur.
21

 Bu durumda,
22

 

müteahhidin davranıĢı sözleĢmeden kaynaklanan bir yükümlülüğün ihlali 

sayılır. Böylece müteahhit bu davranıĢı nedeniyle BK. m. 96‟ya göre sorumlu 

olur. Söz konusu hükme göre müteahhit, kusuru olmadığını ispat etmedikçe, 

zararı tazminle yükümlüdür.
23

 Müteahhidin Ģahsen idare borcu kapsamındaki 

bir yükümlülüğünü ihlâl etmesi aynı zamanda bir haksız fiil niteliğini de haiz 

olabilir. Söz konusu halde, haksız fiile dayanan sorumlulukla sözleĢmeye 

dayanan sorumluluğun yarıĢmasından söz edilir.
24

 Müteahhidin Ģahsen idare 

görevi kapsamındaki bir yükümlülüğünü ihlâl etmesi nedeniyle meydana gelen 

zarar, iĢ sahibinin değil de iliĢkiye yabancı bir üçüncü kiĢinin zararı da olabilir. 

Bu durumda, müteahhidin söz konusu zarardan sorumlu tutulabilmesi için, 

müteahhidin ihlalinin bu üçüncü kiĢiye karĢı bir haksız fiil teĢkil etmesi 

gerekir.
25

 Burada, müteahhidin zarar gören üçüncü kiĢiye karĢı sorumluluğu, 

esasen tipik bir haksız fiil sorumluluğudur. Müteahhidin kusuruna dayanan 

sorumluluk hallerinde, doğal olarak sorumluluğa iliĢkin genel hükümler de 

gündemdedir. Sözgelimi meydana gelen zararda iĢ sahibinin kusuru da etkili 

ise, müterafik kusur kurumu uyarınca bunun bir anlamı vardır ve bu durum 

tazminat üzerinde etki doğurabilir.
26

 Bu gibi haller genel hükümlere tabidir.  

Müteahhit, Ģahsen idare görevini ihlal edecek herhangi bir davranıĢta 

bulunmamıĢ olmasına rağmen bir zarar meydana gelmiĢ olabilir. Bu halde, 

müteahhidin BK. m. 96‟ya göre sorumlu tutulması mümkün değildir. Ancak 

meydana gelen zararlı sonuçtan müteahhit, zarar görenin Ģahsına göre değiĢen 

hükümler uyarınca sorumlu olur.  

                                                             
21  KILIÇOĞLU, s. 191. 
22  Örneğin, “...davalının elemanı olan kiĢinin iĢ esnasında çaktığı çivinin kabloya isabet etmesi ve 

onu hasara uğratması sonucunda meydana geldiği anlaĢılmaktadır. Yüklenici iĢin ehlidir. Eseri 
fen ve teknik kurallarına uygun meydana çıkarmak ve imalat sırasında her türlü önlemi almak 
zorundadır. Aksi halde iĢ sahibine karĢı sorumluluğu tamdır...” Y. 15. HD. 20.03.2003 T. 

5236/1444 sayılı kararı.  KARATAġ, s. 87. 
23  TANDOĞAN, s. 76. 
24  KILIÇOĞLU, s. 191. 
25  KILIÇOĞLU, s. 191, 192. 
26  KILIÇOĞLU, s. 192. 
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Bir defa, eserin meydana getirilmesi sırasında doğmuĢ bulunan zarar iĢ 

sahibinin zararı ise, müteahhit bu zarardan BK. m. 100‟e göre sorumlu olur. 

Çünkü, BK. m. 100‟de gösterilmiĢ olan sorumluluğun esası, zarar gören ile 

zararın yükletileceği kiĢi arasında bir hukuki iliĢkinin var olması ve bu nedenle 

sorumluluğun bu iliĢkiye dayanmasıdır.
27

 Ayrıca BK. m. 100‟e dayanan 

sorumluluk hâllerinde, adam çalıĢtıranın (istisna sözleĢmesinde müteahhit) 

kurtuluĢ kanıtı getirme olanağı bulunmamaktadır. Hatta zarar veren yardımcı 

Ģahsın kusurlu olup olmaması da önem taĢımaz. Eserin meydana getirilmesi 

sırasında yardımcıya baĢvurulmuĢ olması ve yardımcının fiili ile zarar arasında 

uygun illiyet bağının bulunması, iĢ sahibinin uğramıĢ olduğu zarardan 

müteahhidin sorumlu tutulabilmesi için yeterlidir.
28

 

Eserin meydana getirilmesi sırasında yardımcı kiĢilerin davranıĢlarından 

üçüncü bir kiĢi zarar görmüĢse, bu durumda müteahhidin sorumluluğu BK. m. 

55‟e göredir. Böyle bir durumda, tipik bir adam çalıştıranın sorumluluğu hâli 

söz konusudur. Tipik bir olağan sebep sorumluluğu hâli olan BK. m. 55‟e 

dayanan bu sorumluluktan, müteahhit kurtuluĢ kanıtı getirerek kurtulma 

imkânına sahiptir.
29

 Hâl böyle iken, Yargıtay‟ın bir kararında “...G.E.’ye ait 

aracın onarımını yüklenen davalı A.M.’nin tamirhanesine teslim edilen aracın 

her türlü hasarından ve tamirhanede istihdam ettiği kişilerin kusurlu 

hareketleriyle yaptıkları zarardan sorumludur. Ancak bu sorumluluk Borçlar 

Kanunu’nun 55. maddesindeki koşulların ispatı halinde ortadan kalkar..”  

Ģeklinde bir değerlendirme yapılmıĢtır.
30

 Her ne kadar BK. m. 55, BK. m.100‟e 

göre genel nitelikli bir hüküm olsa da, BK. m. 100‟ün uygulama alanı bulacağı 

bir durumda öncelikle BK. m. 100 göz önünde bulundurulmalıdır. Belirtildiği 

üzere, BK. m. 100‟ün uygulama alanı ile, BK. m. 55‟in uygulama alanını 

birbirinden ayıran ölçüt, zarar görenin kim olduğudur. Zarar gören, zarara 

katlanacak olan adam çalıĢtıran ile bir sözleĢme iliĢkisine girmiĢse ve söz 

konusu zarar bu iliĢkiyle alâkalı olarak meydana gelmiĢse, bu durumda 

sorumluluk BK m. 100‟e dayanır. Karardan anlaĢılacağı üzere,  G. E. ile A. M. 

arasında bir eser sözleĢmesi bulunmaktadır. O halde A. M.‟nin, G. E‟nin 

aracında meydana gelen ve A. M.‟nin çalıĢtırdığı kiĢilerin vermiĢ oldukları 

                                                             
27  EREN, (Genel Hükümler), s. 574- 577. 
28  KILIÇOĞLU, s. 193. 
29  EREN, (Genel Hükümler), s. 574- 577; KILIÇOĞLU, s.192’den naklen: BGE 81 IV112-23; 90 IV 

246-53. 
30  Y. 15. HD. 26.04.1989 T. 3394/2123 sayılı kararı. KARATAġ, s. 88. 
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zarardan sorumluluğu, kararda belirtildiği Ģekilde BK. m. 55‟e değil BK. m. 

100‟e dayanır. Bu durumda BK. m. 55‟de gösterilmiĢ olan kurtuluĢ kanıtı 

getirme imkanı da kalmayacaktır. Bu gerekçelerle, söz konusu kararın belirtilen 

noktalarda yanlıĢ bir hukuksal tahlili içerdiği kanısındayız. 

Yardımcı kiĢinin davranıĢı aynı zamanda haksız fiil teĢkil ediyorsa, iĢ 

sahibi, müteahhit yanında yardımcı kiĢiyi de sorumlu tutabilir.
31

 Aynı Ģey zarar 

görenin üçüncü kiĢi olması halinde de geçerli olur. ÇalıĢtırılan kiĢinin davranıĢı 

aynı zamanda haksız fiil teĢkil ediyorsa, adam çalıĢtıran yanında doğrudan zarar 

veren fiili ika eden çalıĢan da sorumlu tutulabilir. Her iki halde de zararı tazmin 

eden müteahhidin kusuruyla zarar vermiĢ olan yardımcı kiĢiye rücu imkânı 

bulunmaktadır.  

D. Müteahhidin Eserin Meydana Getirilmesini Bir Başkasına Devretmesi 

BK. m. 356/II‟nin ikinci cümlesine göre “…işin mahiyetine nazaran 

şahsi maharetinin ehemmiyeti yok ise,(müteahhit) taahhüt ettiği şeyi başkasına 

dahi imal ettirebilir.” Bu hükümde, müteahhidin eserin meydana getirilmesi 

borcunun ifasını kendisinden bağımsız, müstakilen hareket eden ve asıl 

müteahhit yerine kaim olan kimselere
32

 bırakma yetkisi düzenlenmiĢtir. 

Müteahhidin eserin meydana getirilmesi iĢini bir baĢkasına devir yetkisi kural 

olarak, mevcut bulunduğu durumlarda bir “yetki” olmakla birlikte kimi zaman 

bir zorunluluktan kaynaklanır. Müteahhit, eserin meydana getirilmesi 

hususunda ihtisas ve bilgi sahibi değilse, yardımcı kullanmak veya iĢin icrasını 

alt müteahhitlere devir bakımından sadece yetkili değil aynı zamanda bu yola 

baĢvurmaya mecburdur.
33

 

Ġstisnai hâller olarak, müteahhidin eserin meydana getirilmesini bir 

baĢkasına bırakabileceği durumlar; sözleĢmede bu hususun kararlaĢtırılması, 

devrin iĢ sahibinin iznine bırakılması ve iĢin niteliği icabı bir baĢkası tarafından 

yapılmasında sakınca olmaması Ģeklinde özetlenmiĢtir.
34

 Bu Ģeklide sayılan 

hâllerden ilk ikisini aslında burada tekrar zikretmeye ihtiyaç yoktur. Çünkü, 

ifaya iliĢkin genel hüküm olan BK. m. 67 ile, eser sözleĢmesinde eserin 

                                                             
31  KILIÇOĞLU, s. 193. 
32  KILIÇOĞLU, s. 194. 
33  KILIÇOĞLU, s.189; Müteahhidin alt müteahhitlere baĢvurma zorunluluğu bakımından ayrıca 

bkz.: TANDOĞAN, s. 78,79.  
34  YALÇINDURAN, Türker: Alt Ġstisna (TaĢeronluk) SözleĢmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2000, s. 

26. 
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meydana getirilmesi borcunu ifaya iliĢkin kuralı gösteren BK. m. 356‟nın 

emredici hükümler olmadığını belirtmek, zorunlu olarak zikretmeye ihtiyaç 

olmadığını söylediğimiz ilk iki hâli içerir. Taraflar, söz konusu borca yönelik 

belirlemeyi genel olarak sözleĢme serbestisi ilkesinin sınırları dahilinde olmak 

kaydıyla istedikleri gibi ve hiçbir Ģekil koĢuluna bağlı olmaksızın yapabilirler. 

Aynı gerekçeyle, sözleĢmeyle kısmen ifanın devrinin yasaklanabileceğinden, 

kısmen ifanın devrine iliĢkin yetki verilebileceğinden
35

, iĢin mahiyeti icabı 

mümkün sayılmasa dahi devre iliĢkin yetki verilebileceğinden
36

 vb. diğer çeĢitli 

olasılıklardan ayrı ayrı söz etmenin de bir gereği yoktur. Belirttiğimiz gibi ilgili 

kanun hükümlerinin emredici olmadıklarını tespit etmek, tüm bu olasılıkların 

mümkün olduğu sonucuna zorunlu olarak götürür. Burada özellikli olan durum, 

BK. m. 356/II‟nin ikinci cümlesinde gösterilmiĢ olan durumdur.  

ĠĢin mahiyetine göre müteahhidin kiĢisel niteliklerinin önemi 

bulunmayan hâllerde, müteahhit iĢi kendi kiĢisel yönetimi altında olmaksızın 

kendi adına ve hesabına anlaĢma yaptığı baĢkalarına yaptırabilir.
37

 ĠĢte asıl 

istisnai hâl olarak kanunun BK. m. 356/II‟nin ikinci cümlesiyle getirmiĢ olduğu 

objektif devir yetkisi
38

 bunu gösterir. Burada, iĢin mahiyeti müteahhidin 

edimine göre belirlenecektir. Bu husustaki uygulama da göz önünde tutularak, 

eserin meydana getirilmesinde müteahhidin kiĢisel niteliklerinin önemi olup 

olmamasına göre, kiĢisel yönetim altında olmaksızın iĢin baĢkasına yaptırılıp 

yatırılamayacağına karar verilecektir.
39

 Müteahhidin iĢi baĢkalarına 

devredebilme olanağını sağlayan bu istisnaî hâl, “iĢin mahiyetine göre” 

belirlenecek olmakla birlikte, BK. m. 356/II‟nin kural olarak Ģahsen ifa 

mükellefiyetini getirdiğini unutmamak gerekir. Bu husus, Ģahsen ifa 

mükellefiyetine iliĢkin bir karine getirmesi bakımından önemlidir. Bunun 

sonucu olarak müteahhit, eserin yapılmasında kiĢisel niteliklerinin önemli 

olmadığını iddia ediyorsa bunu ispat etmek zorundadır.
40

 Ancak müteahhidin bu 

hususu ispatı ile karinenin çürütüleceğine kuĢku olmamakla birlikte, karinenin 

çürütülmesinin tek yolu da bu değildir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, söz 

konusu karine, hayatın olağan akıĢına göre belirli bir iĢin, o iĢi yapanın 

                                                             
35  YALÇINDURAN, s. 75. 
36  TANDOĞAN, s. 72, 73, 80. 
37  TANDOĞAN, s. 71. 
38  KILIÇOĞLU, s. 195. 
39  TANDOĞAN, s. 71. 
40  TANDOĞAN, s. 72. 
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kiĢiliğine BK. m. 356‟da gösterildiği Ģekilde bağlanmadığı durumlarda da devre 

dıĢı kalır. Bu fikrin kabulü, BK. m. 356‟nın artık BK m. 67‟ye bir istisna 

getirmediği, aksine BK. m. 67‟nin  bir uygulaması olduğu yönündeki görüĢü de 

bertaraf eder. Çünkü bu fikir, söz konusu görüĢün çıkıĢ noktası olan 

uygulamadaki durumun, niçin teorik çerçeveyi değiĢtirmeyeceğini açıklar. Bu 

açıklama Ģu Ģekilde yapılabilir: Günümüzde eser sözleĢmesinde Ģahsen ifa 

mükellefiyeti bir istisna haline gelmemiĢtir. YaĢanan farklılık Ģudur ki, 

uygulamadaki çoğu durumda Ģahsen ifa mükellefiyetini gösteren kanuni 

karinenin aksinin ispatı gerekmeyecektir; çünkü hayatın olağan akıĢına göre 

eserin meydana getirilmesinde müteahhidin kiĢisel niteliklerinin, büyük 

çoğunlukla önemli kabul edilemeyeceği gerçeği görmezlikten gelinemez. ĠĢte 

böylelikle uygulamada çoğu durumda Ģahsen ifa mükellefiyetinin mevcut 

olmadığı tespit olunmakla birlikte; bu, kanun hükümlerinin hukukî niteliğinin 

değiĢmesinden kaynaklanmamaktadır. Bilâkis, özel hukukun, özellikle de 

üzerinde durduğumuz konu itibarıyla, kanuna uygun birtakım olanak ve 

mekanizmaların iĢletilmesi suretiyle, gerçek hayatın olağan akıĢına 

uydurulabilme kabiliyetinden doğmaktadır.  

Müteahhidin, iĢi bir baĢkasına devretme olanağı bulunmamasına rağmen 

iĢi bir baĢkasına devretmesi halinde, BK. m. 96‟ya göre kendi davranıĢından 

akdi esasa göre sorumlu olacağı açıktır.
41

 Böyle bir durumda iĢ sahibinin BK. 

m. 106‟ya göre sözleĢmeyi feshetmesi de gündeme gelebilir.
42

 

AĢağıda, genellikle özel kiĢiler arasında kurulan yapı iĢlerine iliĢkin eser 

sözleĢmelerinde büyük uygulama alanı bulan,
43

 müteahhidin iĢi baĢkasına devir 

yetkisi, bu yetkiden kaynaklanan alt müteahhitlik kurumu, bu kurumun söz 

konusu olduğu durumlarda meydana gelen iliĢkiler ve bu iliĢkilerin hükümleri 

üzerinde durulmaktadır.  

1. Alt Müteahhitlik Kavramı 

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, iĢin niteliği bakımından 

müteahhidin kiĢisel becerisi önem arz etmiyor veya taraflarca asıl eser 

sözleĢmesinde ya da daha sonra münferiden kararlaĢtırılmıĢsa, asıl müteahhit 

yüklendiği eseri baĢkası vasıtası ile meydana getirebilir. Bu takdirde “alt 

                                                             
41  KILIÇOĞLU, s. 197. 
42  TANDOĞAN, s. 73. 
43  TANDOĞAN, s. 79. 
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müteahhitlik” kavramı söz konusu olur. Bu halde asıl müteahhit, eserin 

tamamını veya bir kısmını üçüncü bir kiĢiye, yani alt müteahhide yaptırır. 

Alt müteahhit, asıl müteahhidin eseri meydana getirme borcunun ifasını, 

kendi adına ve hesabına yaptığı bir eser sözleĢmesi ile ona bıraktığı, kendi 

hesabına çalıĢan yardımcı kiĢidir.
44

 Asıl müteahhidin alt müteahhitle iĢin bir 

kısmının veya tamamının yapılması amacı ile kurdukları bu eser sözleĢmesine 

alt müteahhitlik sözleĢmesi adı verilmektedir.
45

 Asıl müteahhit bu sözleĢmeyi iĢ 

sahibi adına değil de kendi ad ve hesabına yapmaktadır.
46

  

Burada öncelikle, alt müteahhidin mutlaka asıl müteahhidin bağımsız 

olarak çalıĢan bir ifa yardımcısı olması gerekip gerekmediği tartıĢmalıdır. 

Gautschi ve von Tuhr-Siegwart gibi yazarlar ve Ġsviçre Federal Mahkemesine
47

 

göre alt müteahhit, asıl müteahhidin bağımsız olarak ve onun kiĢisel yönetimi 

ve gözetimi altında olmaksızın çalıĢan bir ifa yardımcısıdır. Bağımlı yardımcı 

Ģahısların uzman kiĢiler olmaları gerekmediği halde, alt müteahhidin özellikle 

iĢin bir kısmının ifasının kendisine devredildiği alanda çoğu zaman asıl 

müteahhitten bile daha uzman olması gerekir. Öte yandan bağımlı yardımcı 

kiĢilerle asıl müteahhit arasında genellikle bir hizmet sözleĢmesi bulunduğu 

halde, alt müteahhitle asıl müteahhit arasındaki sözleĢme istisna sözleĢmesi 

niteliğini taĢır. Bu bağlamda asıl müteahhidin alt müteahhit üzerinde, bağımlı 

yardımcı kiĢiler üzerinde olduğu gibi bir gözetimde bulunma yükümlülüğü 

yoktur.
48

 Türk doktrininde de bu görüĢ ağırlıklı olarak benimsenmektedir.
49

 

Buna karĢın Becker ve Gausch‟a göre, alt müteahhitlik sözleĢmesi ilke olarak 

eser sözleĢmesidir. Alt müteahhit de ilke olarak bağımsız yardımcı 

konumundadır. Bununla birlikte alt müteahhidin her vakit asıl müteahhitten 

bağımsız olarak hareket etmesi Ģart değildir. Bunlara göre tam bağımlı 

olmamakla birlikte sözleĢmede kararlaĢtırılması veya iĢin niteliğinin 

gerektirmesi halinde alt müteahhidin, asıl müteahhidin yönetim ve gözetimi 

altında da çalıĢması mümkündür.
50

  

                                                             
44  TANDOĞAN, s. 77. 
45  ARAL, s. 339. 
46  EREN, Fikret: “ĠnĢaat SözleĢmeleri”, Yönetici-ĠĢletmeci Mühendis ve Hukukçular Ġçin Ortak 

Seminer (2. Tıpkı Basım), Ankara 2001, s. 65. 
47  BGE 103 II 57. 
48  TANDOĞAN, s. 77. 
49  Bkz. aynı yönde: EREN, (ĠnĢaat), s. 65; KILIÇOĞLU, s.194, 195. 
50  EREN, (ĠnĢaat), s. 65. 
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Öte yandan alt müteahhitliğin tedarik edenle karıĢtırılmaması gerekir. 

Zira tedarik eden mallarını piyasa için üretir, satın alan firma ile arasında alt 

müteahhitlik sözleĢmesindeki gibi bir iliĢki yoktur. Alt müteahhitlik 

sözleĢmesinde belirleyici olan alt müteahhidin asıl müteahhide hizmet 

sunmasıdır. Oysa tedarik eden asıl müteahhidin iĢ sahibine karĢı olan 

yükümlülüklerinden bir kısmını yerine getirmeyi üzerine almamaktadır. O, 

sadece müteahhidin gerekli olan malzemeleri satın aldığı veya üretilmesini 

sağladığı kiĢidir.
51

 

Son olarak belirtmek gerekir ki, alt müteahhitliğin birden fazla kademeli 

olması, baĢka bir deyiĢle bir alt müteahhidin de kendisine bırakılan iĢlerden bir 

kısmını bir baĢka alt müteahhide yaptırması mümkündür.
52

   

2. Asıl Müteahhitle Alt Müteahhit Arasındaki İlişki 

Asıl müteahhit ile alt müteahhit arasında alt müteahhitlik sözleĢmesi adı 

altında bir eser sözleĢmesi kurulmaktadır.
53

 Alt müteahhit bu sözleĢmede 

öngörülen eseri, sözleĢmeye göre malzemeyi de kendisi sağlayarak veya 

sağlamayarak bir ücret karĢılığında meydana getirmek ve asıl müteahhide teslim 

etmekle yükümlüdür. Alt müteahhidin eserin ayıplarından dolayı tekeffülü de 

asıl müteahhide karĢıdır.
54

 Belirtmek gerekir ki, kural olarak alt müteahhitlik 

sözleĢmesi kurulma ve içerik bakımından asıl müteahhitle iĢ sahibi arasındaki 

eser sözleĢmesinden farklıdır. Ancak bu husus, yani alt müteahhitlik 

sözleĢmesinin asıl sözleĢmeden kurulma ve içerik olarak bağımsız olması 

prensibi, müteahhide her iki sözleĢmenin koordinasyonsuzluğundan doğan 

hukuksal dezavantajlara duçar olması riskini yükler. Bu yüzden alt müteahhitlik 

sözleĢmesinin bir Ģekilde asıl sözleĢmeye bağlanması daha uygun olacaktır.
55

 

Yukarıdaki mülahazalarla alt müteahhitlik sözleĢmesinde bulunan bağlanma 

klozlarının çeĢitli içerikleri olabilir. Bunlara misal olarak, asıl eser 

sözleĢmesinin vaktinden önce sona ermesi halinde alt müteahhitlik 

sözleĢmesinin de sona ereceği verilebilir. Yine, asıl eser sözleĢmenin bir 

uzlaĢma veya iĢ sahibinin tek yanlı beyanı ile içerik olarak tadil edildiğinde, 

tadil edildiği ölçüde asıl müteahhidin alt müteahhit karĢısında tek taraflı olarak 

                                                             
51  YALÇINDURAN, s. 51. 
52  TANDOĞAN, s. 78.  
53  ARAL, s. 340. 
54  TANDOĞAN, s. 82. 
55  YALÇINDURAN, s. 57, 58. 



Eser SözleĢmesinde Müteahhidin Eseri Bizzat Meydana Getirme Borcu 401 

değiĢikliğe hakkı bulunmasının kararlaĢtırılması hali de misal olarak 

verilebilir.
56

 Keza alt müteahhitlik sözleĢmesinde “iĢ sahibi asıl müteahhide 

ödemede bulundukça onun da alt müteahhide ödeme yapacağı” veya “alt 

müteahhide ödeme vadelerinin tespitinde iĢ sahibinin asıl müteahhide ödeme 

vadelerine uydurulacağı” gibi kayıtlar da yer alabilir. Bu tür kayıtlarla asıl 

müteahhit iĢ sahibinin ödemede bulunmaması rizikosunu alt müteahhide 

aktarmaktadır. Böyle bir kayıt dar yorumlanmalı ve iĢ sahibinin ödeme gücünü 

kaybetmesi veya asıl müteahhide isnadı kabil bir neden yüzünden ödemede 

bulunmaması halinde, asıl müteahhit bu kayda dayanarak alt müteahhide ödeme 

yapmaktan kaçınmamalıdır. Zira asıl müteahhit yüzünden iĢ sahibi tarafından 

ödemenin yapılamaması çoğu zaman BK. m. 154‟te yer alan hükmün tatbikini 

gerektirecektir.
57

  

Alt müteahhidin asıl müteahhitle yaptığı sözleĢmeye aykırı davranıĢı 

yüzünden asıl müteahhit de iĢ sahibine karĢı olan borcunu yerine getiremezse, 

asıl müteahhit bu nedenle uğradığı zararın tazminini alt müteahhitten talep 

edebilir.
58

 

3. İş Sahibi İle Alt Müteahhit Arasındaki İlişki 

ĠĢ sahibi ile alt müteahhit arasında herhangi bir eser sözleĢmesi iliĢkisi 

yoktur. Bu bağlamda alt müteahhit eser meydana getirmeyi sadece asıl 

müteahhide karĢı taahhüt etmektedir.
59

  

Buradan da Ģu iki neticeye ulaĢmak mümkündür: 

1- Kural olarak, iĢ sahibinin alt müteahhide karĢı eserin yapımı ediminin 

yerine getirilmesini istemek ve bu hususta ona talimat vermek hususunda 

herhangi bir hakkı yoktur.
60

 ĠĢ sahibi, alt müteahhitlik sözleĢmesinin ihlalinden 

asıl müteahhit lehine doğan hakları kendi adına ileri süremez; o sadece, Ģartları 

varsa haksız fiil hükümlerine dayanarak alt müteahhide baĢvurabilir.
61

  

Ancak Ģu iki halde iĢ sahibi doğrudan doğruya alt müteahhide karĢı, 

sözleĢmeye dayanan haklar ileri sürebilir; 

                                                             
56  YALÇINDURAN, s. 58. 
57  TANDOĞAN, s. 83, 84. 
58  TANDOĞAN, s. 84. 
59  ARAL, s. 340. 
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a. Alt müteahhit, asıl müteahhitçe kendisine verilen iĢleri yapacağı veya 

ayıpsız yapacağı hususunda doğrudan doğruya iĢ sahibine karĢı akdi bir 

yükümlülük altına girmiĢ olabilir. Bu durumda iĢ sahibi, doğrudan doğruya alt 

müteahhide karĢı sözleĢmeye dayanan haklar ileri sürebilir. Ancak, önemle 

belirtmek gerekir ki, iĢ sahibi ihale Ģartnamesine tek taraflı olarak, asıl 

müteahhitle onun iĢ verdiği alt müteahhidin müteselsilen sorumlu olacağı 

kaydını koymuĢ olsa bile, bu kayıt alt müteahhidi iĢ sahibine karĢı sorumlu 

kılabilmesi için yeterli değildir.
62

  

b. Alt müteahhitlik sözleĢmesinin BK. m. 111/II bağlamında gerçek(tam) 

üçüncü kiĢi lehine bir sözleĢme niteliği taĢıması halinde de iĢ sahibi doğrudan 

doğruya alt müteahhide karĢı sözleĢmeye dayanan haklar ileri sürebilecektir. 

Bunun için de iki koĢulun gerçekleĢmesi gerekir. Ġlke olarak, üçüncü kiĢiye bir 

edim yapılması, alt müteahhidin borçlandığı edimin asıl müteahhit yoluyla 

olmaksızın doğrudan doğruya iĢ sahibine ulaĢması Ģart edilmiĢ olmalıdır. Öte 

yandan, iki tarafın niyetine veya örf ve âdete göre iĢ sahibi bağımsız olarak ifayı 

talep edebilmelidir. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken husus, BK. m. 

391/III‟te yer alan vekâlet sözleĢmesinde müvekkile alt vekilden doğrudan 

doğruya talep hakkı tanıyan hükmün, konumuz bakımından kıyasen tatbik 

kabiliyeti bulup bulmayacağıdır. Gauch‟a göre, BK. m. 111/I‟in 

uygulanabilmesinin sadece ikinci Ģartının bulunmadığı hallerde (iki tarafın 

niyetine veya örf ve âdete göre iĢ sahibinin bağımsız olarak ifayı talep 

edebilmesi Ģartı), bu Ģarttan vazgeçip BK. m. 391/III‟ün kıyas yolu ile 

uygulanarak, iĢ sahibine, alt müteahhitten doğrudan doğruya talep hakkı 

tanınması düĢünülebilir.
63

 von Tuhr-Siegwart da asıl müteahhidin alt 

müteahhitten iĢ sahibinin zararının tazminini isteyebileceği ve asıl müteahhidin 

bu tazminat isteminde bulunmaktan veya onu iĢ sahibine temlik etmekten 

kaçındığı ve iĢ sahibinin asıl müteahhidi takip etmesinin esaslı güçlükler 

taĢıdığı hallerde BK. m. 391/III kıyasen uygulanarak iĢ sahibine alt müteahhide 

karĢı doğrudan dava hakkı tanınması gerektiği görüĢündedir.
64

 Keza Türk 

doktrininde Tandoğan da aynı görüĢü savunmaktadır.
65

  

2- Kural olarak, iĢ sahibinin alt müteahhide karĢı herhangi bir ücret 

ödeme yükümlülüğü yoktur. Bununla beraber iĢ sahibi, alt müteahhide karĢı 
                                                             
62  TANDOĞAN, s. 85.  
63  TANDOĞAN, s. 85, 86 naklen. 
64  TANDOĞAN, s. 86 naklen. 
65  TANDOĞAN, s. 86. 



Eser SözleĢmesinde Müteahhidin Eseri Bizzat Meydana Getirme Borcu 403 

müteselsil borçlu sıfatı ile veya kefil olarak ücret ödeme taahhüdünde bulunmuĢ 

veya ona garanti vermiĢ ise, alt müteahhide karĢı ücret ödeme borcu altına 

girmiĢ olur.
66

  

Bundan baĢka Ġsviçre Federal Mahkemesine göre, asıl müteahhidin 

kendisine baĢvuran alt müteahhit asıl müteahhidin iflası dolayısı ile alacağının 

tamamını alamazsa, yapıda gördüğü iĢin meydana getirdiği değer artıĢı ile genel 

eser sözleĢmesindeki götürü ücretten kendisine düĢecek miktar arasındaki farkın 

yapı maliki tarafından kendisine ödenmesini isteyebilmelidir.
67

  

Son olarak belirtmek gerekir ki, alt müteahhit iĢ sahibinin taĢınmazı 

üzerinde yapı veya baĢka bir eser yapımında malzeme vererek veya vermeyerek 

çalıĢmıĢ ise, asıl müteahhitten olan ücret alacağı için, söz konusu taĢınmaz 

üzerinde TMK. m. 893 uyarınca kanuni ipotek hakkının tescilini isteyebilir.
68

 

Bu hak iĢin alt müteahhide devrinin caiz olup olmamasına bakılmasızın vardır. 

Hatta, devirden iĢ sahibinin haberinin olmaması ya da asıl müteahhidin kendi 

lehine kanunî ipotek hakkını tapuda tescil ettirmiĢ bulunsa bile bu hak 

kullanılabilir. ĠĢ sahibi asıl müteahhitle yaptığı sözleĢmede alt müteahhidin 

kanunî ipotek hakkını kaldıramaz. Alt müteahhit de kanunî ipotek hakkından 

önceden feragat edemez. Böyle bir feragat geçersizdir.
69

 

4. Asıl Müteahhidin Alt Müteahhidin Davranışlarından Dolayı İş Sahibine 

Karşı Sorumluluğu 

Asıl müteahhidin eserin meydana getirilmesini alt müteahhide bırakması 

halindeki sorumluluğunu, yetkili ve yetkisiz devir ayrımı yaparak incelemekte 

yarar vardır: 

a) Yetkisiz Devir Halinde 

Asıl müteahhit yetkisi olmadığı halde iĢi alt müteahhide devretmiĢse, bu 

davranıĢ sözleĢmenin müspet ihlali sayılır ve asıl müteahhit iĢ sahibine verdiği 

zararlardan dolayı BK. m. 96 gereğince sorumlu olur.
70

 Bu durumda 

sözleĢmenin müspet ihlalinin ne zaman gerçekleĢeceği hususu da tartıĢmalıdır. 

                                                             
66  ARAL, s. 341. 
67  BGE 99 II 131 (TANDOĞAN, s. 88 naklen). 
68  TANDOĞAN, s. 88. 
69  EREN, (ĠnĢaat), s. 66, 67. 
70  ARAL, s. 342. 
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Gauch‟a göre böyle bir halde, asıl sözleĢmenin ihlali olarak alt müteahhidin 

fiilen çalıĢmaya baĢlaması olarak esas alınmalıdır.
71

 Yani sözleĢmenin ihlali alt 

müteahhitlik sözleĢmesinin kurulması ile değil, alt müteahhidin fiilen 

çalıĢtırılması ile söz konusu olur.
72

 ĠĢin yetkisiz olarak alt müteahhide devrinde 

iĢ sahibi, asıl müteahhitten alt müteahhidin iĢten uzaklaĢtırılmasını isteyebilir.
73

 

Ġsviçre Federal Mahkemesine göre, yetkisiz devir halinde iĢ sahibi, borçlunun 

temerrüdüne iliĢkin BK. m. 106-108 hükümlerine göre sözleĢmeyi 

feshedebilir.
74

 Buna karĢılık Gauch, iĢ sahibinin BK. m. 358/II uyarınca iĢi 

kendisinin yapması için asıl müteahhide bir mehil vermesi gerektiği ve o buna 

uymazsa masrafı ona ait olmak üzere iĢi kendi bulacağı baĢka birine 

yaptırmasının daha doğru olacağı kanaatindedir.
75

 Tüm bu hallerde alt 

müteahhide devrin yetkisiz olduğunu ispat yükü iĢ sahibine aittir.
76

  

Öte yandan asıl müteahhidin caiz olmayan biçimde iĢi kendisine bıraktığı 

alt müteahhidin zararlı eylemlerinden iĢ sahibine karĢı BK. m. 100‟e göre de 

sorumlu tutulması mümkündür.
77

 Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, meydana 

getirilen eser, alt müteahhidin yaptığı iĢlerden dolayı ayıplı olarak iĢ sahibine 

teslim edilmiĢse, asıl müteahhit iĢ sahibinin sözleĢmeden dönme, semenin 

tenzili veya tamir haklarını kullanması halinde BK. m. 100‟den bağımsız olarak 

kusursuz sorumluluk esasına göre sorumlu olur. Buna karĢılık ayıba karĢı 

tekeffül hükümlerinin kusur Ģartına bağladığı ayıbı takip eden zararlar 

açısından, asıl müteahhit BK. m. 100 gereğince sorumlu olur.
78

  

b) Yetkili Devir Halinde 

Asıl müteahhidin iĢin tamamını veya bir kısmını alt müteahhide devretme 

yetkisi bulunmakta ise, alt müteahhit asıl müteahhidin yardımcı kiĢisi sayılır ve 

bunun eylemlerinden dolayı asıl müteahhit iĢ sahibine karĢı BK. m. 100‟e göre 

sorumlu olur.
79

 Burada asıl önem arz eden yön, asıl müteahhidin iĢi devre yetkili 

olduğu hallerde, alt müteahhidi iyi seçtiğini ve ona iyi talimat verdiğini ispat ederek 

                                                             
71  TANDOĞAN, s. 92 naklen. 
72  ARAL, s. 342. 
73  ARAL, s. 342. 
74  BGE 103 II 55 (ARAL, s. 342 naklen). 
75  TANDOĞAN, s. 92 naklen. 
76  KILIÇOĞLU, s. 198. 
77  TANDOĞAN, s. 92. 
78  ARAL, s. 342. 
79  EREN, (ĠnĢaat), s. 67. 
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sorumluluktan kurtulup kurtulmayacağıdır. BaĢka bir anlatımla, bu gibi hallerde asıl 

müteahhit vekâlette caiz olan ikâme halleri için BK. m. 391/II‟nin tanıdığı kurtuluĢ 

beyyinesinin kıyas yolu ile kendisine uygulanmasını isteyebilecek midir?
80

 

Öğretide genellikle kabul edilen görüĢ gereğince BK. m. 391/II vekalete 

özgü bazı gerekçelerle haklı gösterilen özel bir hükümdür ve bunun kıyas yolu 

ile alt müteahhitlere devir halinde de uygulamak alanının gereksiz 

geniĢletilmesine sebebiyet verir. Alt müteahhit bağımsız nitelikte de olsa yine 

bir yardımcı kiĢidir. Bu nedenle asıl müteahhidin, alt müteahhidin ve onun 

adamlarının eylemlerinden BK. m. 100 uyarınca sorumlu tutulması gerekir. Bu 

sebeple de asıl müteahhit ancak söz konusu davranıĢlarda kendisi bulunsa idi 

kusurlu kabul edilmeyeceğini ispat etmek suretiyle sorumluluktan kurtulabilir.
81

 

Öte yandan, alt müteahhidi asıl müteahhide iĢ sahibi tavsiye etmiĢ ve asıl 

müteahhidin iĢ sahibini alt müteahhidin yetersizliği hakkında uyarmasına 

rağmen iĢ sahibi iĢin ona verilmesinde ısrar etmiĢ ise, asıl müteahhit alt 

müteahhidin iĢi ayıplı yapmasından doğan sorumluluktan kısmen veya tamamen 

kurtulabilir.
82

 

III. SONUÇ 

Günümüzde uygulama alanı oldukça geniĢ olan ve makalenin konusunu 

teĢkil eden “müteahhidin eseri bizzat veya kendi idaresi altında meydana 

getirme borcu” borçlar hukuku sistemimizde yer alan “ifaların gayri Ģahsîliği 

ilkesi”nin bir istisnasını teĢkil etmektedir. Bununla birlikte, bahis konusu borç 

günümüz teknik ve ekonomik Ģartları bakımından farklı görünümlere 

kavuĢmuĢtur. Bu kapsamda, doktrinde ağırlıklı olarak kabul olunduğu üzere, 

uygulamada karĢılaĢılan örneklerin büyük çoğunluğunun niteliği gereği, eserin 

bizzat müteahhit tarafından yerine getirilmesi yükümlülüğünün bulunduğunu 

iddia eden kiĢi bu iddiasını ispatla mükelleftir. Bunun dayanağı BK. m. 

356/II‟nin ikinci cümlesidir.   

Müteahhidin eserin meydana getirilmesini BK. m. 356/II‟nin ikinci 

cümlesi çerçevesinde devrettiği kiĢi “alt müteahhit” olup, devri öngören 

sözleĢme de eser sözleĢmesi niteliğini taĢımaktadır. Bu bağlamda da doktrinde 

                                                             
80  TANDOĞAN, s. 93. 
81  TANDOĞAN, s. 94. Bkz. aynı yönde EREN, (ĠnĢaat), s. 68; KILIÇOĞLU, s. 198. 
82  TANDOĞAN, s. 94. 
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aksi yönde görüĢlerin mevcudiyetine rağmen “alt müteahhidin” asıl 

müteahhidin bağımsız ifa yardımcısı olduğunun kabulü gerekir.   

Alt müteahhit ile asıl müteahhit arasındaki iliĢki, alt müteahhitlik 

sözleĢmesi çerçevesinde Ģekillenmekte, taraflar bu sözleĢme gereğince 

birbirlerine karĢı borçlanmaktadırlar. Keza, alt müteahhit ile iĢ sahibi arasında 

herhangi bir sözleĢme iliĢkisi yoktur. Bu sebeple, alt müteahhidin iĢ sahibine 

karĢı sözleĢmeden kaynaklanan bir sorumluluğu yoktur. Ancak alt müteahhitlik 

sözleĢmesinin tam üçüncü kiĢi (iĢ sahibi) lehine kurulan bir sözleĢme olması 

veya alt müteahhidin iĢ sahibine karĢı doğrudan doğruya taahhütte bulunması 

hallerinde iĢ sahibi sözleĢmeye dayanarak alt müteahhide baĢvurabilir. Aynı 

Ģekilde bir sözleĢme iliĢkisinin olmaması sebebiyle kural olarak, alt müteahhit 

de iĢ sahibine, sözleĢmeye dayanarak baĢvuramaz. Bununla beraber iĢ sahibinin, 

alt müteahhide karĢı müteselsil borçlu veya kefil olarak ücret ödeme 

taahhüdünde bulunması veya ona garanti vermesi, hallerinde alt müteahhit iĢ 

sahibine, sözleĢme iliĢkisine dayanarak baĢvurabilir. Son olarak, esrin meydana 

getirilmesinin alt müteahhide devri halinde, iĢ sahibi ile asıl müteahhit 

arasındaki iliĢki devrin yetkili devir olup olmamasına göre değiĢecektir. Bu 

bağlamda, yapılan devir yetkisiz ise, bu halde asıl müteahhit ile iĢ sahibi 

arasında kurulan eser sözleĢmesinin, asıl müteahhit tarafından ihlali söz konusu 

olur. Bu durumda, bahis konusu devir iĢlemi, sözleĢmenin müspet ihlali sayılır 

ve asıl müteahhit iĢ sahibine verdiği zararlardan dolayı BK. m. 96 gereğince 

sorumlu olur. Yine böyle bir durumda asıl müteahhidin alt müteahhidin zararlı 

eylemlerinden BK. m. 100 çerçevesinde sorumluluğu da söz konusu olur. Fakat 

yapılan devir yetkili devir ise, alt müteahhit asıl müteahhidin yardımcı kiĢisi 

sayılır ve bunun eylemlerinden dolayı asıl müteahhit iĢ sahibine karĢı BK. m. 

100‟e göre sorumlu olur. 
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ROMA HUKUKU’NDA MANUS’LU EVLİLİKLER 
“In Manu” Marriages in Roman Law 
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ÖZET 

Roma Hukuku’nda manus, evlat edinmede ve evlilikte baba egemenliğine 

tabi olmayı karşılayan kurumdu. Usus, confarreatio ve coemptio adı verilen 

conventio in manum işlemlerinden birinin yapılması ile kurulan manus, kadının 

kocası ve çocukları ile akrabalık ilişkisi kurabilmesi işlevini görüyordu. Kadının 

üzerindeki baba egemenliğinin değişmesi veya sui iuris bir kadının alieni iuris 

bir hale gelmesinin yarattığı birtakım olumsuz sonuçlar dolayısıyla zamanla 

tercih edilmemeye başlanan manus, Iustinianus Dönemi’nde cognatio 

hısımlığının hukuken tanınan tek hısımlık haline gelmesi ile, kendisinden 

beklenen yarar sona erince, tamamen uygulanmaz hale geldi. 

Anahtar Kelimeler 

Manus, conventio in manum, baba egemenliği (patria potestas), kadın, 

evlilik. 

ABSTRACT 

In Roman Law, manus was an institution that related to father’s authority 

(potestas) in adoption and in marriage. Established by execution of one of the 

procedures of conventio in manum called usus, confarreatio and coemptio, 

manus functioned for a woman to set up a relationship with her husband and 

children. In time, manus began not to be preferred because of some negative 

results generated by the change of father’s authority over the woman or by a sui 

iuris woman’s turning into alieni iuris. When Iustinianus Era cognatio kindship 

became the only legally recognized kindship, the benefit expected from manus 

came to an end, and it wasn’t executed any more. 

Keywords 

Manus, conventio in manum, father’s authority (patria potestas), women, 

marriage. 
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GİRİŞ 

Manus, conventio in manum adı verilen işlemin gerçekleştirilmesi ile 

kurulan ve böylece kadının kocasının veya onun aile babasının baba 

egemenliğine girmesini sağlayan bir kurum olarak Roma Hukuku’nda 

uygulanmıştır. Evlat edinme amacıyla da kullanılmakla birlikte, bu çalışmada 

evlilik kurumu kapsamında manus’un niteliği, kurulması yöntemleri, nedenleri, 

sonuçları ve ortadan kalkışı ele alınmıştır.  

I. GENEL OLARAK MANUS VE CONVENTIO IN MANUM 

Kelime anlamı ile el, dolayısıyla hakimiyet anlamına gelen manus, 

önceleri aile reisinin köleler, aile evlatları ve in mancipio’ lar üzerindeki mutlak 

hakimiyetini gösterirken, daha sonra,  conventio in manum işlemlerinden biri 

yapılarak evlenmiş olan kadının üzerinde kocasının veya kocası baba 

egemenliği altında ise onun aile babasının (pater familias)  baba egemenliğini 

(patria potestas
1
) gösteren bir anlam kazanmıştır.

2
 

Roma’da ilk evlilikler manus ile gerçekleşirdi. Roma ailesi, baba 

egemenliği (patria potestas) prensibine bağlı olarak yapılandığı için, kadın, 

kocasının ya da onun aile babasının (pater familias) egemenliği (patria 

potestas) altına girmezse, kocasının ailesi dışında kalıyordu. Bu sakınca, 

conventio in manum denen hukuki işlemin yapılmasıyla kurulan manus ile 

gideriliyordu. 
3
 

Alieni iuris
4
 kadınlar bakımından bu işlem, kendi ailesinin aile babasının 

(pater familias) baba egemenliği (patria potestas) altından çıkıp, kocasının veya 

onun aile babasının (pater familias) baba egemenliği (patria potestas) altına 

girmek şeklinde gerçekleşirken, sui iuris
5
 kadınlar bakımından, bu kadınların 

üzerinde herhangi bir baba egemenliği (patria potestas) söz konusu olmadığı 

                                                             
1  “Bir aile reisinin (pater familias) ailesi içinde bulunan fertler üzerinde icra ettiği hakimiyet.” 

Umur, Z.: Roma Hukuku Lügatı, İstanbul 1975,  s. 150. 
2  Umur, s. 132. 
3  Emiroğlu, H.: Roma Hukukunda Kadının Durumu, Ankara 2003, s. 38; Emiroğlu, H.: Roma Klasik 

Hukuk Dönemi’nde Mal Rejimleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 50,  sa. 3, 
Ankara 2001, s. 175-176. 

4  “Bir aile reisinin (pater familias) baba hakimiyeti (patria potestas) altında bulunan, ve bu 
sebeple, haklara ehil olmadığı için kendi hesabına iktisapta bulunamayan kimse.” Umur, s. 23. 

5  “Bir aile reisinin hakimiyeti altında bulunmayan, bu itibarla haklara ehil olup kendi hesabına  
iktisapta bulunabilen kimse.” Umur, s. 202. 
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için, doğrudan kocasının veya onun aile babasının (pater familias) baba 

egemenliği (patria potestas) altına girmek anlamına geliyordu.
6
 

Manus, conventio in manum adı verilen ve sadece kadınlar için 

düzenlenebilen bir hukuki işlemin yapılması yoluyla kuruluyordu.
7
  

Gai. Ins. I. 109: “Sed in potestate quidem et masculi et feminae esse 

solent; in manum autem feminae tamtum conueniunt.” 

“Hem erkeklerin hem de kadınların hakimiyet altında olmaları geleneksel 

olduğu halde evlilikte sadece kadınlar manus altına girer.” 

Evlenen kadının, kocasının veya onun aile babasının (pater familias) 

baba egemenliği (patria potestas) altına girmesini sağlayan conventio in manum 

işleminin yapılabilmesinin üç yöntemi vardı
8
: 

 Usus 

 Confarreatio 

 Coemptio 

Gai. Ins. I. 110: “Olim itaque tribus modis in manum conueniebant: usu, 

farreo, coemptione.” 

“Önceden kadınların manus altına girdiği üç metod vardı: usus, 

conferreatio, coemptio.”  

II. MANUS’UN KURULMASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER 

A. Usus 

Manus’un kurulmasında uygulanan en eski işlem türü usus’tur.
9
 Bu yolla 

evlenen bir kadınının, kocasının veya onun aile babasının (pater familias) baba 

egemenliği (patria potestas) altına girmek için, bir yıl süre ile, kesintisiz olarak 

                                                             
6  Emiroğlu, Kadın,  s. 38;  Karadeniz - Çelebican, Ö. : Roma Hukuku, Tarihi Giriş- Kaynaklar - 

Genel Kavramlar - Kişiler Hukuku -Hakların Korunması, Ankara 2004, s. 159;  Gardner, J. F. : 

Women in Roman Law and Society, London/Sydney 1986,  s. 67; Rado - Basman, T.: Eski Roma 
Hukukunda Bazı Evlenme Şekilleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. 8, sa. 3-4, 
İstanbul 1942, s. 539-541. 

7  Emiroğlu, Kadın, s. 39.; Emiroğlu , Mal Rejimleri, s. 176. 
8  Emiroğlu, Kadın, s. 39.; Gardner, s. 12; Di Marzo, S.: Roma Hukuku, İstanbul 1959, s. 160. 
9  Rado – Basman,  s. 539. 



Roma Hukuku’nda Manus’lu Evlilikler 413 

kocasının evinde kalması gerekiyordu. Yani görüldüğü üzere, manus’un 

kurulması, evlenme anı ile örtüşmüyordu.
10

 

Kocasının veya onun aile babasının (pater familias) baba egemenliği 

(patria potestas) altına girmek istemeyen kadın, XII Levha Kanunları’na
11

 göre, 

kocasının evini üç gün üst üste terk ederek, manus’un usus yoluyla kurulmasını 

engelleyebilirdi.
12

 Bununla birlikte, kadının evden uzak kalması evliliği 

sakatlamaz, yani evlilik aynen devam ederdi.
13

 

Gai. Ins. I. 111 : “Usu in manum conueniebat,quae anno continuo nupta 

perseuerabat; quia enim uelut annua possessione usu capiebatur, in familiam 

uiri transibat filiaeque locum optinebat. Itague lege düodecim tabularum 

cautum est; ut si qua nollet eo modo in manum mariti conuenire, ea quotannis 

trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni usum interrumperet.” 

“Kadınlar bir yıl evli kalırlarsa manus altına girerlerdi: Bu nedenle bir yıl 

süreliğine egemenlik altına girerler ve kocasıyla olan akrabalık ilişkileri 

içerisinde onun kızı durumuna düşerlerdi. Bu nedenle XII Levha Kanunları, bu 

şekilde kocasının manus’u altına girmek istemeyen kadınlar için evden üç gece 

ayrı kalmalarına ve böylece her yıl usus’u kesmelerine olanak sağlardı.” 

Conventio in manum türlerinden ilk uygulananı olan usus, aynı zamanda 

ilk ortadan kalkanıdır; Augustus Dönemi’nde bu yöntemin uygulanmasına 

tamamen son verilmiştir.
14

   

B. Confarreatio 

Confarreatio, Patricius
15

 sınıfına özgü ve katı şekli kurallara bağlı bir 

işlemdi. Başka bir özelliği de, devletin müdahalede bulunduğu bir işlem 

                                                             
10  Emiroğlu, Kadın, s. 40;  Rado – Basman, s. 539; Gardner, s. 13. 
11  “Partici- pleb mücadelesi sırasında, M. Ö. V. asrın ortasında (M.Ö. 451-449), on kişilik hususi bir 

hükümetin (Decemviri legibus scribundis) çıkardığı meşhur kanun: On İki Levha Kanunu (lex 
decemviralis). Forum meydanında, on iki bronz levha üzerinde kazılı olarak asılmış bulunan kanun, M. 

Ö. 390 senelerinde, Galyalıların istilası sırasında tahrip edilmiş olduğundan, doğrudan doğruya ele 
geçmemiştir. Romalıların rivayetlerine göre, On İki Levha Kanunu, bütün Ius Civile’nin tamamını ihtiva 
etmekte idi; hakikatte, eski örf ve adetlerden bazılarının yazılı olarak tesbit edilmiş bir kısmından 
ibaretti. Rivayetlerden gelen bilgilere dayanarak yüz yirmi kadar hükmü tesbit etmek mümkün 
olmaktadır. Bunlar bilhassa usul hukukuna, ceza hukukuna ve hukukun diğer dallarına şamil 

bulunmaktadır. Roma hukuk tarihi boyunca yapılan ilk ve Iustinianus müdevvenatına kadar tek 
kodifikasyondur. Yine Romalıların rivayetleri hilafına, oldukça iptidai hükümler sevk etmekte idi.” 
Umur, s.116-117. 

12  Emiroğlu, Kadın, s. 40; Rado – Basman, s. 539; Gardner, s. 13; Di Marzo, s. 162. 
13  Ayiter, K.: Roma Hukuku Dersleri (Aile Hukuku), Ankara 1963, s. 17. 
14  Emiroğlu, Kadın, s. 40; Gardner, s. 13; Di Marzo, s. 162. 
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olmasıydı. Kadın, kendi gens’ini
16

 terk edip bir başka gens’e geçerken bu 

işleme başvuruluyordu. Kadının, kendi ailesiyle olan bütün dini bağlantılarını 

kesip girdiği gens’in dinini kazanıyor olması, devletin müdahale etmeye 

gereksinim duymasına neden oluyordu.
17

 

Doktrinde bir görüş, conventio in manum’un ilk yönteminin, manus’un 

kurulması anının confarreatio’nun gerçekleşmesi anına denk düştüğü 

gerekçesiyle, confarreatio olduğunu kabul eder. Gerçekten de, manus’un 

kurulması anı sadece conferreatio’da evlenme ile aynı anda gerçekleşmektedir. 

Fakat, ancak tarımın gelişmiş olduğu bir dönemde kullanılıyor olabilecek 

nitelikli bazı ürünlerin,  confarreatio işleminin yapıldığı törende kullanılıyor 

olması, bu görüşün isabetli olmadığına işaret eder. 
18

 

Gai. Ins. I. 136. : “Maximi et Tuberonis cautum est, ut haec quod ad 

sacra tantum uideatur in manu esse, quod uero ad ceteras causas proinde 

habeatur, atque si in manum non conuenisset. Eve uero mulieres, quae in 

manum conueniunt per coemptionem, potestate parentis liberantur; nec 

interest,an in uiri sui manu sint an extranei, quamuis hae soale loco filiarum 

habeantur, quae in uiri manu sunt.” 

“…Maximus ve Tubero sağlanmıştır ki bu kadınlar sadece dini itaat 

endişeleri açılarından evlilikte manus altına girerler. Öte yandan, bu duruma 

düşmemiş gibi görülürler. Bununla birlikte farazi satış yoluyla manus altına 

giren kadınlar ebeveynlerinin otoritesinden azat edilirler. Sadece kocalarının 

manus’u altında olan kadınlar onların kızı gibi görüldüğü halde, kocalarının 

veya başka bir kişinin manus’u altında olmaları fark etmez.” 

Confarreatio, Principatus Dönemi’nde hukuki etkisini yitirip dini ayin 

olarak kullanılır hale gelmekle birlikte, M.S. 4. yüzyılda Hıristiyanlığın kabulü 

ile tamamen ortadan kalkmıştır.
19

 

C. Coemptio 

Klasik Hukuk Dönemi’nde, evlenmeden çok kadının vasi değiştirmesi 

amacıyla gerçekleştirilen coemptio, mancipatio adı verilen eski satın alma 

yöntemi ile kadının satın alınması anlamına geliyordu.
20

  

                                                                                                                                                     
15  “Roma’nın ilk cemiyetinde gens’lere dahil olan kimseler, asilzadeler.” Umur, s. 151. 
16  “Civitas’tan önce gelen küçük devlet teşekkülü.” Umur, s. 78. 
17  Rado – Basman, s. 540. 
18  Rado – Basman, s. 539. 
19  Emiroğlu, Kadın, s. 39; Di Marzo, s. 161. 
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Gaius, coemptio’yu farazi bir satış işlemi olarak nitelendirmişti.
21

 Bu 

yolla, kadının köle statüsüne düşmesini engelleyecek birtakım sözler ve 

formüller söylenerek satın alınması söz konusu oluyordu. Klasik Hukuk 

Dönemi’nde, bu sözlerin sadece evlenme iradesinin beyanı haline gelmesi ile, 

coemptio,  kullanılan tek conventio in manum türü haline gelmişti.
22

 

Gai. Ins. I. 113: “Coemptine uero in manum conueniunt per 

mancipationem, id est per quandam imaginariam uenditionem: nam adhibitis 

non minus quam V testibus ciuibus Romanis puberibus, item libripende, emit uir 

mulierem, cuius in manum conuenit.” 

“Kadınlar farazi satış yoluyla evlilikte manus altına sokulur. Diğer 

yandan mancipatio yardımıyla bu bir nevi farazi satışta; en az beş yetişkin 

Roma vatandaşı olan tanıklar ve terazi tutan bir kişi huzurunda kocasının 

manus’u altına giren kadını erkek satın alır.”  

Gai. Ins. I. 123: “Illa quidem, quae coemptionem facit, non deducitur in 

seruilem condicionem, at a parentibus et a coemptionatoribus mancipati 

mancipataeue sesuorum loco constituuntur, adeo qoidem, ut ab eo, cuis in 

mancipio | sunt, neque hereditates neque legata aliter capere possşnt, quam si 

simul eodem testamento liberi esse iubeantur, sicuti iuris est in persona 

seruorum. Sed differantiae ratio manifesta est, cum a parentibus et a 

coemptionatoribus idsem uerbis mancipio accipiantur, quibus serui; quod non 

similiter fit in coemptione.” 

“Kendisi adına farazi satış yapan bir kadın kesinlikle bir köle statüsüne 

düşmez, fakat babaları ve başka şahıslar tarafından farazi satışla mancipatio’su 

yapılan kadınlar ve erkekler, bir köle durumunda olurlar çünkü kölelerin yasal 

durumu gibi aynı zamanda ve aynı istekle serbest bırakılmadıkları sürece kölesi 

(bağlı) oldukları erkekten miras veya kalıt alamazlar. Aradaki farkın nedeni 

açık, çünkü insanların da köleler gibi aynı kelimelerin kullanımı ile babaları ya 

da başka şahıslar tarafından mancipatio’su yapılır; bu durum farazi satışta 

yoktur.” 

Coemptio, en başta da belirtildiği üzere, sadece conventio in manum’un 

bir türü olarak değil, aynı zamanda, kadını bir vasiden kurtarıp başka bir vasi 

                                                                                                                                                     
20  Gardner, s. 12; Ayiter, s. 14, Rado – Basman, s. 540.  
21  Rado – Basman,  s. 540-541; Ayiter, s. 14. 
22  Rado – Basman, s. 540; Emiroğlu, Kadın,  s. 39; Di Marzo, s. 161. 
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tayin edilmesine (tutelae evitandae causa) ve kadının vasiyetname düzenlemek 

için ehil hale gelmesine (testamenti faciendi gratia) yarayan bir işlem olarak da 

kullanılmaktaydı.
23

 

Gai. Ins. I. 114: “Potest autem coemptionem facere mulier non solum 

cum marito suo, sed etiam cum extraneo; scilicet aut matrimonii causa facta 

coemptio dicitur aut fiduciae; quae enim cum marito suo facit coemptionem, ut 

apud eum filiae loco sit, dicitur matrimonii causa fecisse coemptionem aut cum 

uiro suo aut cum extraneo, uelut tutelae euitandae causa, dicitur fiduciae causa 

fecisse coemptionem.” 

“Bununla birlikte bir kadın satışı sadece onunla değil, üçüncü bir şahısla 

da yapabilir. Farazi satışın gerçekten evlilik ya da resmi bir güvence amacıyla 

yapıldığı söylenirdi. Kadın kocasıyla onun kızı statüsüne girmek için farazi satış 

yapıyorsa, buna evlilik amacı ile yapılmış bir farazi satış denir. Diğer tarafta, 

kocası veya üçüncü bir şahıs ile, örneğin vesayetten kurtulma amacı, yani farazi 

satış farklı bir maksatla yapılıyorsa, farazi satışın güvence amacıyla yapıldığı 

söylenirdi.” 

III. EVLİLİKLERİN MANUS İLE YAPILMASININ NEDENLERİ 

Önceki bölümlerde
24

 de değinildiği gibi, Roma ailesi, Ius Civile
25

’ye 

göre, baba egemenliği (patria potestas) ilkesi çerçevesinde yapılanmıştı. 

Evlenen kadın, kocasının veya onun aile babası (pater familias) egemenliği 

altına girmemesi halinde, kocasının ailesi dışında kalıyor
26

 ve bunun sonucu 

olarak, ne çocuklarıyla ne de kocasıyla arasında hukuki değer taşıyan ilişkiler 

kurulamıyordu. Bu durum özellikle miras hukuku bakımından büyük önem 

taşıyordu. Kadının manus kurularak evlilik yapmayı tercih etmesinin temel 

nedeni buydu.
27

 Ama bunun yanında, manus’un tercih edilmesinde önemli rol 

oynayan bazı sosyolojik nedenler de vardı. 

Roma’ da her ailenin kendine ait dini inancı ve ibadeti vardı.  Böylesi bir 

ortamda, evlenen kadının kendi ailesiyle olan bağlarını koparmaksızın kocasının 

                                                             
23  Emiroğlu, Kadın, s. 39-40; Rado – Basman, s. 541; Ayiter, s. 14.  
24  Bkz. Bölüm I.  
25  “Roma vatandaşlarına ait hususi hukuka verilen isim.” Umur, s. 99. 
26  Emiroğlu, Kadın, s. 38; Emiroğlu, Mal Rejimleri, s. 175. 
27  Karadeniz – Çelebican, s. 159. 
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ailesi ile de bağlantılı hale gelmesi, iki bağımsız dine birden bağlı hale gelmesi 

sonucunu doğuracak nitelikteydi; ancak bu, Roma toplumu için imkansız bir 

sonuçtu. Bu durum, evlenen kadının kendi ailesinin baba egemenliğinden 

(patria potestas) çıkıp kocasının veya onun aile babasının (pater familias) baba 

egemenliği (patria potestas) altına girmesini zorunlu kılıyordu.
28

  

Manus’lu evlilik yapmanın diğer bir sebebi, başka pek çok toplumda da 

görülen, çocuklar üzerinde hakimiyet kurmanın, anne üzerinde hakimiyet 

kurmaya bağlı olduğu anlayışıydı. Bu düşünceden hareketle, meşru çocuklar 

edinmenin tek yolu, manus’lu evlilik olarak görülüyordu.
29

  

IV. CONVENTIO IN MANUM’UN SONUÇLARI 

A. Genel Olarak Conventio in Manum’un Sonuçları 

Conventio in manum, kadın ve erkek bakımından niteliksel olarak farklı 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olan bir işlemdi. Manus altına giren kadın 

üzerindeki sonuçları oldukça ağır olurken; kadının üzerinde manus kuran erkek 

bakımından sonuçları, malvarlığına ilişkin ve büyük oranda lehe sonuçlarla 

sınırlı kalıyordu. 

B. Manus’un Kadın ve Erkek Bakımından Sonuçları 

1. Manus’un Kadın Bakımından Sonuçları 

Her şeyden önce, manus, kadının kendi ailesinin egemenliğinden çıkıp, 

kocasının veya onun aile babasının (pater familias) egemenliği altına girmesi 

anlamına geliyordu. Yani, kadın, kendi ailesiyle olan her türlü bağını kesip, yeni 

bir aile ile bağlantılı hale geliyordu.
30

 

Bu bağlamda, öncelikle ele alınması gereken, kadının, kendi ailesi ile 

olan akrabalık bağının sona ermesidir. Ius Civile’nin tanıdığı tek hısımlık, 

agnatio
31

 hısımlığıydı. Buna göre, aile, aynı baba egemenliğine (patria 

potestas) tabi olanlardan oluşuyordu.
32

 Manus’un kurulması ile kendi ailesinin 

                                                             
28  Rado – Basman, s. 534. 
29  Rado – Basman, 534. 
30  Rado – Basman, 533; Emiroğlu, Kadın, s. 40; Di Marzo, s. 162. 
31  “Aynı ev (domus)içine yaşayan veya müşterek cet hayatta olsaydı yaşayacak olan kimseleri 

birbirine bağlayan Ius Civile hısımlığı.” Umur,  s. 22. 
32  Karadeniz – Çelebican, s. 154-160. 
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baba egemenliğinden (patria potestas) çıkan kadının, ailesi ile olan agnatio 

hısımlığı sona eriyordu.
33

 

Bunun yanı sıra, aileyle olan bağın tamamen kesilmesinin sosyolojik bazı 

sonuçları da söz konusuydu. Bunların en önemlisi, manus’un nedenleri başlığı 

altında
34

 da değindiğimiz üzere, kadının ailesinin dininden çıkıp kocasının 

ailesinin dinine geçişiydi; ancak bu durum, yine yukarıda değindiğimiz üzere
35

, 

Roma’da her ailenin ayrı bir dininin var olmasının bir sonucuydu.
36

 

Buraya kadar anlattıklarımız, alieni iuris kadınlar bakımından geçerliydi. 

Sui iuris kadınlar bakımından ise, bahsedilen konularla ilgili olarak, sui iuris 

kadınların başka bir baba egemenliğinden (patria potestas) çıkması söz konusu 

olmadığı için, bu noktada bir fark ortaya çıkıyordu. Herhangi bir baba 

egemenliğine (patria potestas) tabi olmayan sui iuris kadın, evlenmekle, sui 

iuris halinden, alieni iuris hale geliyor ve yukarıda sayılan sonuçlar bu farkla 

onun açısından da doğuyordu.
37

 

Kadının hukuki durumunda, başka bir ailenin egemenliği altına girmesi 

dolayısıyla da birtakım değişiklikler meydana geliyordu. Öncelikle, kadın, ister 

sui iuris, ister alieni iuris olsun, kocası aile babası (pater familias) 

statüsündeyse onun aile evladı (filia familia
38

), eğer kocası aile evladı (filius 

familias
39

) statüsündeyse, onun aile babasının (pater familias) aile evladı (filia 

familia) oluyordu. Yani kocasının kız kardeşi statüsüne giriyordu.
40

 

Üzerinde manus tesis esilen kadın, yeni dahil olduğu ailenin aile 

babasının (pater familias) mutlak egemenliği altına girmiş oluyordu. Bu mutlak 

egemenlik, söz konusu yeni ailenin aile babasının (pater familias) kadını 

boşatması, cezalandırması gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabiliyordu.
41

 

Ayrıca, kendi ailesi ile olan agnatio hısımlığı sona ermiş olsa da, 

kocasının veya onun aile babasının (pater familias) baba egemenliği (patria 

                                                             
33   Karadeniz – Çelebican, s. 160. 
34  Bkz. Bölüm III. 
35  Bkz. Bölüm III. 
36  Rado – Basman, s. 534. 
37  Emiroğlu, Mal Rejimleri, s. 176. 
38  “Bir aile reisinin hakimiyeti altında bulunan kız füruu ve gelinleri.” Umur, s. 74. 
39  “Bir aile reisinin hakimiyeti (patria potestas) altında bulunan füruu ve bilhassa erkek evladı.” 

Umur, s. 74.  
40  Karadeniz – Çelebican, s. 159-160; Emiroğlu, Mal Rejimleri,  s. 176; Gardner: s. 11. 
41  Karadeniz – Çelebican, s. 163; Rado – Basman, s. 533; Gardner, s. 6. 
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potestas) altına girmekle birlikte, o aile ile agnatio hısımlığı içerisine girmesi 

söz konusu oluyordu. Bu durumda, aile babasının (pater familias) ölmesi 

halinde, onun evlatlarıyla; kocası aile babası (pater familias) ise de kendi 

çocuklarıyla birlikte mirasçı olabiliyordu.
42

  

Gai. Ins. II. 159. : “ Idem iuris est et in uxoris persona, quae in manu 

est, quia filiae loco est, et in nuru, quae in manu filii est, quia neptis loco est.” 

“ Manus altında bulunan kadın için de aynı kural geçerlidir, çünkü kadın, 

kız evlatla aynı konumdadır. Bunun yanında manus’la erkek evlada bağlı olan 

gelin de kız torun konumunda olduğu için aynı kural geçerlidir.” 

Manus’un kadın bakımından getirdiği, malvarlıksal sonuçlar olarak 

adlandırabileceğimiz diğer bazı sonuçları da söz konusuydu. Bu sonuçlar, 

kadının sui iuris ya da alieni iuris olmasına göre farklılıklar gösteriyordu. 

Alieni iuris kadınlar, zaten baba egemenliği (patria potestas) altında 

oldukları için, kendilerine ait ayrı bir malvarlığı edinmelerine olanak yoktu ve 

dolayısıyla, kendi ailesinin baba egemenliğinden (patria potestas) çıkıp, 

kocasının ailesinin baba egemenliği (patria potestas) altına girmeleri, hukuki 

durumlarında malvarlığına ilişkin herhangi bir değişim yaratmıyordu.
43

 Fakat 

sui iuris kadınlar bakımından durum bu kadar basit değildi; evlenmelerine engel 

olacak derecede güçlükler yaratabilen bazı sonuçlar söz konusuydu.
44

 Sui iuris 

kadının, kendisine ait bir malvarlığı varsa, manus’un kurulması ile, sahip 

olduğu bu malvarlığı kocasının veya onun ailesinin aile babasının (pater 

familias) malvarlığına dahil oluyordu. Bunun sebebi, manus kurulması ile aileni 

iuris hale gelmesi ve bu durumun da şahsi bir malvarlığı edinmesine olanak 

vermemesiydi.
45

 

Roma’da, ailelerin siyasi bir rolü vardı ve servetleri de bu rol üzerinde 

son derece etkiliydi. Evlenecek olan kadının vasisi, bu durumun ailenin güç 

kaybetmesine ve fakirleşmesine sebep olduğu gerekçesiyle bu evliliğe engel 

olabiliyordu.
46

 İşte bu gibi sonuçlar manus’suz evlenmelerin ortaya çıkışında
47

 

büyük önem arz etmişti.  

                                                             
42  Emiroğlu, Kadın,  s. 40. 
43  Ayiter, s. 15.; Emiroğlu, Mal Rejimleri, s. 177. 
44  Rado – Basman, s. 536. 
45  Gardner, s. 11,15; Emiroğlu, Kadın, s. 40; Emiroğlu, Mal Rejimleri, s. 176; Rado – Basman, s. 

534. 
46  Rado – Basman, s. 536. 
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2. Manus’un Erkek Bakımından Sonuçları 

Conventio in manum işleminin erkek bakımından sonuçları, malvarlığına 

ilişkin sonuçlarla sınırlıydı. Yukarıda
48

 da değinildiği gibi, kadın manus 

altındayken, alieni iuris durumdaydı ve bu da kendine ait ayrı bir malvarlığı 

edinmesine engel teşkil ediyordu. Dolayısıyla, manus’lu evliliklerde, tüm 

malvarlığının sahibi koca veya onun ailesinin aile babasıydı (pater familias).
49

 

Ayrıca, sui iuris kadının manus altına girmesi sonucunda, bütün malvarlığı 

kocasının veya onun aile babasının (pater familias) malvarlığına dahil 

oluyordu.
50

 

Gai. Ins. II. 98. : “ Si cui heredes facti sumus siue cuius bonorum 

possessionem petierimus siue cuius bona emerimus siue quem adoptauerimus 

siue quam in manum ut uxorem receperimus, eius res ad nos transeunt” 

“Eğer biz bir başkasının mirasçısı isek, bir başkasının malvarlığı üzerinde 

praetor zilyetliği talep ediyorsak, borçlarını ödemeyen bir kişinin malvarlığını 

iktisap ediyorsak, sui iuris bir kişiyi evlat ediniyorsak veya bir kadını manus 

altına alıyorsak, sözü edilen bu kişilerin malları bize intikal eder.” 

V. MANUS’UN SONA ERMESİ 

Manus, evlilik demek değildi.
51

  Manus’un kurulması, evlilikten bağımsız 

bir işlemle gerçekleşiyordu. Ayrıca, her ne kadar biz bu çalışmada evlilik 

kurumunda manus’un düzenlenmesi üzerinde durmuş olsak da, manus evlat 

edinmede de uygulama alanı bulan bir kurumdu. Dolayısıyla, manus, tarafların 

iradesiyle gerçekleşen evliliğin sona ermesini sağlayan boşanmayla birlikte 

kendiliğinden sona ermiyordu. 
52

 

Manus’un sona ermesi, manus’un kurulması yöntemlerine göre farklılık 

gösteriyordu. Confarreatio yoluyla kurulan manus’un sona ermesi, tıpkı 

kurulması aşamasında olduğu gibi, yapılacak bir dini törene bağlıydı. 

                                                                                                                                                     
47  Bkz. Bölüm VI. Manus Kurumunun Ortadan Kalkması. 
48  Bkz. Bölüm IV/B-1. 
49  Ayiter, s. 15. 
50  Gardner, s. 11-15; Emiroğlu, Kadın, s. 40; Emiroğlu, Mal Rejimleri, s. 176; Rado – Basman, s. 534.  
51  Ayiter, s. 8.  
52  Emiroğlu, Kadın,  s. 43 
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Diffarreatio
53

 adı verilen bu törenin gerçekleşmesi ile üzerinde manus kurulmuş 

kadın sui iuris duruma geçerdi.
54

 

Manus’un coemptio yoluyla kurulması halinde ise, manus’u sona 

erdirmek için kadının üçüncü kişiye mancipatio’sunun yapılması gerekirdi. 

Kadının mancipatio’sunun yapıldığı üçüncü kişinin,  kadını azat ederek sui iuris 

hale geçirmesi gerekliydi.
55

 

Yapılan bu işlem, özünde mallar üzerindeki hâkimiyet hakkının geri 

verilmesinden ibaretti.
56

 

VI. MANUS KURUMUNUN ORTADAN KALKMASI 

En başta da bahsettiğimiz üzere
57

, Roma ailesi, aynı baba egemenliği 

(patria potestas) altında bulunan kişilerden oluşuyordu. Bunun bir sonucu 

olarak, evlenen kadının manus kurulmaksızın evliliğine devam etmesi, 

kocasıyla, kocasının ailesiyle ve hatta kendi çocuklarıyla arasında, Ius 

Civile’nin tanıdığı tek hısımlık olan agnatio hısımlığının kurulmasına engel 

oluyordu.
58

 

Yine, daha önceki kısımlarda değindiğimiz gibi
59

, manus’un 

kurulmasıyla, kadınlar üzerinde birtakım ciddi sonuçlar doğuyordu. Kadının 

kendi ailesiyle olan tüm bağlarının kopması, sui iuris kadının alieni iuris hale 

gelmesi gibi sonuçlar, Roma’nın zaman içerisinde değişen ve gelişen sosyal, 

ekonomik ve zihinsel yapısına aykırı düşmeye başlamıştı.
60

 Bu değişime paralel 

olarak, manus’a başvurmalar da giderek azaldı. Bunun sonucu olarak kadın 

kocasıyla, onun ailesiyle ve kendi çocuklarıyla hısımlık kuramaz hale geldi; 

çünkü Ius Civile sadece agnatio hısımlığını kabul ediyordu. Kadın, sadece 

preator’un cognatio
61

 hısımlığına tanıdığı birtakım sonuçlardan 

yararlanabiliyordu.
62

 

Zamanla, cognatio hısımlığının da Ius Civile’ce giderek tanınması ve en 

sonunda Iustinianus Dönemi’nde hukuken tanınan tek hısımlık haline gelmesi 

                                                             
53  “Evlenen kadın üzerinde confarreatio ile elde edilmiş olan manus’un çözülmesi için yapılan, 

confarreatio’nun zıddına tekabül eden dini merasim.” Umur, s. 58. 
54  Emiroğlu, Kadın,  s. 42; Ayiter, s. 1, Gardner, s. 84.   
55  Emiroğlu, Kadın, s. 42. 
56  Ayiter, s. 17.  
57  Bkz. Bölüm I. 
58  Karadeniz – Çelebican, s. 159.  
59  Bkz. Bölüm IV/B-1. 
60  Emiroğlu, Mal Rejimleri, s. 177. 
61  “Ana baba ile, Ius Civile’ye uygun bir evlenmeden doğan çocuklar arasındaki kan hısımlığı 

münasebeti.” Umur, s. 38. 
62  Emiroğlu, Mal Rejimleri, s. 177; Karadeniz – Çelebican, s. 160. 
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sonucunda, manus, hısımlık ilişkilerinin kurulmasında önemini tamamen 

yitirdi.
63

 Böylece, XII Levha Kanunları’nda kaynağını bulan manus’un 

kurulmasından beklenen hukuki yarar ortadan kalktı ve conventio in manum 

işlemi de uygulanamaz hale geldi.
64

 

SONUÇ  

Manus, Roma’da evlat edinme ve kadının kocası ve çocukları ile 

akrabalık ilişkisi kurabilmesi amaçlarıyla kullanılan bir kurumdu. Usus, 

confarreatio ve coemptio işlemlerinden birine başvurmak yolu ile kurulan 

manus’un ortaya çıkmasında çeşitli sosyolojik nedenler etkili olmuştu. Yine 

sosyolojik, ekonomik ve pek çok hukuksal sonuç ortaya çıkmıştı. Zaman içinde, 

doğurduğu sonuçların sebep olduğu sakıncalar ve bu sonuçların gelişen 

toplumsal yapıya uyum sağlayamaması nedenleri ile kullanımı giderek azalmış 

ve Iustinianus Dönemi’nde cognatio hısımlığının tek geçerli hısımlık haline 

gelmesi ile kendinden beklenen yararlar sona erince uygulanmaz hale gelmiştir.  
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ÖZET 

Anonim şirketlerin yürütülmesinde kolaylıklar yaratan, öğreti ile pratikte 

çokça tartışılan imtiyazlı pay kavramı; Türk Ticaret Kanunu Tasarısıyla yeniden 

gündemde yer teşkil etmeye başlamıştır. Makalede imtiyazlı paylar hakkında 

genel bilgiler verilmeye ve bu kapsamda da Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki 

ilgili hükümler değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

İmtiyaz, Rüçhan, İmtiyazlı paylar, Özel Kategori Paylar, Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı. 

ABSTRACT 

Preference shares, providing wide range of ease for the execution of cor-

porations, has been widely criticized by the doctrine and the legal practitioners. 

Legal discussions on the concept of preference shares have increased after the 

Draft of the Turkish Commercial Code has been publicized. This article aims to 

provide the fundamentals of preference shares according to the Turkish Com-

mercial Code, while trying to assess the relevant articles of the Draft of the 

Turkish Commercial Code as well. 

Keywords 

Preference, Preemption, Preference shares, Special Category Shares, 

Draft of the Turkish Commercial Code. 
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GİRİŞ 

Bu çalışmamız Türk anonim şirket hukukundaki imtiyazlı pay ve imtiyaz 

kavramlarının değerlendirmesini yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Çalışmamızda imtiyazlı payların tanımı, kurulması, kullanılması, türleri ve 

sağladıkları hakların korunmasına ilişkin genel bilgi verilmesi hedeflenmiştir.  

Çalışmamız temel olarak Türk Ticaret Kanunu‟ndaki (“TTK”) 

düzenlemeleri incelemekle birlikte, son zamanlarda gündemde bulunan Türk 

Ticaret Kanunu Tasarısı‟ndaki ilgili düzenlemeler de, makalemiz içerisinde 

konunun elverdiği ölçüde değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

I. PAY VE İMTİYAZ KAVRAMLARI 

A. Pay Kavramı 

Etimolojik olarak Türkçe olan “pay” kavramının kelime anlamı; Türk Dil 

Kurumu‟nca şöyle tanımlanmaktadır:  

1. “Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her 

birine düşen bölüm, hisse”,  

2. “Eşit bölüm”,  

3. “Ticarî bir işletmede zarar tehlikesine karşı ayrılan para, marj”,  

4. “Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane aldığını gösteren 

sayı”
1
. 

Pay kavramının anonim şirketler hukukundaki teknik anlamına ilişkin 

olarak ise, doktrinde üç değişik anlamın varlığı kabul edilmektedir.  

Anılan kavram ilk olarak “esas sermayenin belirli sayıda birim değere 

bölünmüş olan parçalarını” ifade eder. Örneğin 100 YTL olarak belirlenmiş 

olan esas sermaye, 100 adet 1 YTL‟lik birim değere bölünmüş olabilir.  

Pay kavramının ikinci anlamı ise kendisine bağlanan tüm hakları ve 

yükümlülükleri, diğer bir ifadeyle “pay sahipliği mevkiini” ifade eder. Bu 

anlamda pay, pay sahipliğine bağlı hak ve borçların birliğidir
2
. 

                                                             
1  Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, II. Cilt, 9. Baskı, Ankara 1998, s. 1780.  
2  Poroy, Reha (Tekinalp, Ünal /Çamoğlu, Ersin): Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, 10. Baskı, 

İstanbul 2005, s. 440.  
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Pay kavramının üçüncü ve son anlamı ise üyeliği teyit ve tasdik eden 

kıymetli evrak niteliğindeki pay (hisse)  senedi anlamını ihtiva eder
3
. Nitekim 

TTK‟nın bazı hükümlerinde de, pay kavramı ve pay senedi kavramları 

karıştırılmıştır. TTK‟da bu duruma örnek olarak 401. ve 373. maddeler 

gösterilebilir; her iki maddede de pay kavramı yerine pay (hisse) senedi kavramı 

kullanılmıştır
4
. 

B. İmtiyaz ve İmtiyazlı Pay Kavramları 

Arapça kökenli bir kelime olan “imtiyaz” kavramı:  

1. “Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık”; 

2. “Fabrika kurmak, maden işletmek vb. için bir kişi veya kuruluşa devlet 

tarafından verilen özel izin”; 

3. “Gedik” anlamlarına gelmektedir
5
. 

Anonim şirketler hukukumuzda imtiyaz kavramına yer verilmiştir. Ancak 

TTK‟da “imtiyaz” kavramını ifade etmek üzere hangi terimin kullanılacağı 

hususunda tutarlılık sağlanamamıştır. Şöyle ki; TTK bazı maddelerinde 

“imtiyaz” terimini kullanırken
6
, bazı maddelerinde ise aynı anlama gelecek 

şekilde “rüçhan” terimini tercih etmiştir
7
. İmtiyaz ve rüçhan terimlerinin 

kullanımındaki bu tutarsızlık, kanun koyucunun unutkanlığından veya 

dikkatsizliğinden meydana gelmiş bulunmaktadır
8
.  

Uygulamada 80‟li yıllara kadar imtiyaz ve rüçhan kavramlarına ilişkin 

terim birliği sağlanamadığı hususu Yargıtay kararlarından da anlaşılmaktadır. 

Yargıtay “imtiyaz” kavramı yerine bazı kararlarında “rüçhan” kavramını 

kullanırken
9
, diğer bazı kararlarında “üstün” kavramını kullanmaktaydı. Ancak 

                                                             
3  Karahan, Sami: Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazların Korunması, İstanbul 1991, s. 3.  
4  Söz konusu karışıklığın nedeni, doktrinde, Alman ve İsviçre hukuk sistemlerindeki “Aktie” 

kavramının hem pay hem de pay senedini ifade etmek üzere kullanılması olarak açıklanmıştır. 
Bu görüşte bkz. Karahan: s. 4; Aytaç, Zühtü: Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri, 
Ankara 1988, s. 69.  

5  Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, I. Cilt, 9. Baskı, Ankara 1998, s. 703.  
6  Bkz. TTK 300/5, TTK 389.  
7  Bkz. TTK 393.  
8  Ayrıntılı bilgi için bkz. Karahan: s. 5.  
9  11. HD., 28.12.1984, E. 1984/6507, K. 1984/6608 (www.kazanci.com.tr, 26.03.2008).  
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80‟li yıllardan itibaren Yargıtay son derece istikrarlı bir şekilde “imtiyaz” 

kavramını kullanmaya başlamış bulunmaktadır
10

. 

İmtiyaz kavramı gibi imtiyazlı pay kavramına da anonim şirketler 

hukukunda izin verilmektedir. Ancak TTK, imtiyaz kavramının aksine 

“imtiyazlı pay” terimine, açıkça yer vermemiştir. Bunun nedeni, TTK‟da “adî 

pay” kavramının kullanılmamış olmasıdır. “Adî pay - İmtiyazlı pay” ayrımı, 

doktrin tarafından tercih edilen bir ayrımdır. 

Anonim şirketler hukukumuzdaki imtiyaz ve imtiyazlı pay kavramları, 

TTK‟da tanımlanmamıştır. Arslanlı, bu kavramı “Rey, kâr ve iştirak payı gibi 

hususlarda diğer paylardan farklı haklara sahip olan ortaklık mevkiileri”
11

; 

İmregün, “maliklerine diğer paylara oranla farklı ve ek haklar sağlayan 

haklar”
12

; Çeker
13

 ise “kanuna ve diğer paylara nazaran üstün hak sahibi olma” 

şeklinde tanımlamıştır. Tekinalp imtiyazlı payları, “Bir kısım paylara, TTK‟da 

öngörülen şartları gerçekleştirerek, diğer paylara oranla daha üstün haklar 

tanınmışsa, üstün hakka sahip olanlara imtiyazlı pay, olmayanlara adî pay 

denir” şeklinde tanımlamıştır
14

. 

Yargıtay içtihatlarında da sıklıkla farklı tanımlamalara rastlanmıştır. 

İçtihatlarda, “Bu haklar itibariyle (B) grubu hisse senetlerinin (A) ve (C) grubu 

hisse senetlerinden farklı bir durumu mevcuttur. O halde davacılar farklı haklara 

sahiptir.”
15

, “… (A) grubu hisse senetlerinin, diğer hisse senetlerinden ayrı 

oldukları…”
16

, “… A, B ve C grubuna ait imtiyazlar aynı neviden imtiyazlar 

değildir… İmtiyazlar gruplar bakımından farklı ve müteaddit grup imtiyazı 

vardır”
17

 şeklinde tanımlar yapılmıştır. 

Öğretide ve uygulamada, imtiyazlı pay kavramının kapsamına ilişkin 

olarak da bir yeknesaklık sağlanamamıştır. Özellikle, tüm paylara kanundan 

fazla haklar tanındığı, ancak payların birbirlerine karşı üstün nitelik taşımadığı 
                                                             
10  11. HD., 12.11.1992, E. 3211, K. 10546 (www.kazanci.com.tr, 26.03.2008); 11. HD., 

08.10.1993, E. 6626, K. 6317 (www.kazanci.com.tr, 26.3.2008); 11. HD., 09.06.1997, E. 2647, 
K. 4360 (www.kazanci.com.tr, 26.03.2008); 11. HD., 13.11.2003, E. 7508, K. 10845 

(www.kazanci.com.tr, 26.03.2008).   
11  Arslanlı, Halil: Anonim Şirketler, I. Umumi Hükümler, 3. baskı, İstanbul 1960, s. 151.  
12  İmregün, Oğuz: Anonim Ortaklıklar, 4. baskı, İstanbul 1989, s. 151.  
13  Çeker, Mustafa: Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara 2000, s. 52.  
14  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu): s. 456.  
15  TD., 25.01.1972, E. 4843, K. 356 (Eriş, Gönen: Açıklamalı – İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu Ticari 

İşletme ve Şirketler, 2. Cilt, Ankara 2007, s. 2349).  
16  11. HD., 07.10.1983, E. 3577, K. 4119 (www.kazanci.com.tr, 10.04.2008).   
17  11. HD., 30.12.1985, E. 5903, K. 7427 (www.kazanci.com.tr, 26.03.2008).  
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durumlarda imtiyaz kavramından söz edilip edilemeyeceği hususunda bir görüş 

ayrılığı söz konusudur.  

Tekinalp bu konudaki görüşünü, “Bir anonim ortaklıkta payların 

sahiplerine tanıdığı haklar normalden (kanundan) fazla olup da paylar arasında 

üstünlük yoksa bile gene imtiyaz vardır. Mesela: Bir anonim şirkette A, B, C 

gibi üç grup vardır; her gruptaki pay sahiplerine ana sözleşme ile dörder oy 

vermektedir. Bu ortaklıkta her grup imtiyazlıdır.” şeklinde belirtmektedir
18

. 

Aksi görüş ise Moroğlu tarafından şöyle ifade edilmektedir: “Tekinalp 

imtiyaz hakkı konusunda TTK‟nın 401. maddesinde nazaran üstünlük veya 

göreceli üstünlük anlamını veren bir sözcük veya ibare bulunmadığını, buna 

göre ana sözleşmeyle paylara ve pay senetlerine kanunda öngörülenin üstünde 

ve fakat eşit olan haklar tanınması halinde de imtiyazın söz konusu olacağını 

ifade etti. Ben bu görüşe katılmıyorum. Anılan maddenin kenar başlığı imtiyazlı 

hisse senetleri olduğu gibi maddenin metninde de esas mukavele ile bazı nevi 

hisse senetlerine… imtiyaz hakkı tanınabileceği- belirtilmiştir. Bir kere imtiyaz 

sözcüğünün içinde nazaran üstünlük anlamı zaten vardır. Saniyen, madde 

metninde bazı nevi hisse senetlerine imtiyaz hakkı tanınabileceği belirtilerek 

nazaran üstünlük koşulu açıkça vurgulanmış olmaktadır. Bu nedenlerle ana 

sözleşmede tüm pay ve pay senetlerini kapsayan gruplara kanunda öngörülenin 

üstünde ve fakat eşit olanaklar tanınması halinde TTK 401 hükmü anlamında 

bir imtiyazdan söz edilemez. Özellikle, ana sözleşmede tüm pay ve pay 

senetlerine eşit oranda, örneğin ikişer oy hakkı tanınmış olması halinde imtiyaz 

şöyle dursun, gruplardan söz edebilmek dahi mümkün değildir. Aralarında 

ayrıcalık bulunmayan pay ve pay senetlerini (A), (B), (C) diye gruplara 

bölmenin herhangi bir anlamı olmayacak ve tam aksine ortalıkta mevcut pay ve 

pay senedi sayısı kadar imtiyaz ve grup bulunduğunun kabul edilmesi 

gerekecektir. Tekinalp‟in imtiyazlı pay kavramının kapsamını böylece 

genişleten ve pay sahibi kadar da grup oluşmasına yol açan bu yorumu ile 

sonuçta TTK 391‟de öngörülen <sermaye artırımı kararının imtiyazlı pay 

sahipleri kurullarınca onaylanmadıkça tenfiz edilememesi> müeyyidesine daha 

geniş bir uygulama imkânı tanınmış ve yukarıda belirtilen türden bir eşit 

imtiyaz hakkının mevcudiyeti halinde ana sözleşme değişikliği dolaylı olarak 

pay sahiplerinin oy birliği ile karar almaları koşuluna bağlanmıştır ki bu, TTK 

391‟in müeyyidesini sınırlama çabasına da uygun düşmektedir. Sonuç olarak; 

                                                             
18  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu): s. 458.  



İmtiyazlı Paylar 431 

imtiyazlı pay ve pay senetlerinden söz edilebilmesi için ana sözleşmede bir 

kısım pay ve pay senetlerine oy hakkı, kâr payı hakkı v.s. konularında, diğer 

paylara göre bir ayrıcalık tanınmış olması herhalde zorunludur.”
19

. 

Bizce de imtiyaz kavramının oransal bir üstünlük anlamı taşıdığı 

aşikârdır. Kaldı ki Tekinalp‟in görüşüne göre kanuna nazaran üstünlük olup da 

paylar arasında herhangi bir üstünlük bulunmadığı durumlarda imtiyazın 

varlığının kabulü, uygulamada sorun doğurmaya çok müsaittir. Bu sorun çok 

düşük bir paya sahip olan pay gruplarına dahi, sadece kanuna nazaran üstün 

olmaları dolayısıyla son derece güçlü bir veto hakkı tanınmasından 

kaynaklanacaktır. Çok sayıda imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu olması, genel 

kurulun karar almasını zorlaştıracak, bunun sonucunda da söz konusu durum 

uygulamada sıklıkla sorun yaratacaktır.  

Nitekim Türk Ticaret Kanunu Tasarısının gerekçesinde de, üstünlük 

kavramından anlaşılması gereken sadece diğer paylara nazaran üstünlük olduğu 

beyan edilmiştir
20

. Üstelik bahsi geçen beyanat, doktrinde gereksiz olarak 

değerlendirilmiş, “imtiyaz” kelimesinin zaten söz konusu anlamı içerdiği 

eleştirisinde bulunulmuştur
21

. 

C. İmtiyazlı Payların Gelişimi 

 Yirminci yüzyılın başlarında Avrupa devletleri kanunlarında herhangi 

bir sınırlama olmaksızın imtiyazlı paylara izin vermekteydi. Ancak Birinci 

Dünya Savaşı‟nın ardından o tarihlere kadar sıklıkla verilen oy imtiyazları, bir 

paya binlerce oy hakkı verilerek kötüye kullanılmaya başlanmıştı. Geçmişte 

meydana gelen bu tür olumsuz durumlar nedeniyle, Avrupa Devletleri‟nin 

çoğunluğu günümüzde imtiyazlı payları ya sınırlı olarak kullanıma sunmaktadır 

ya da hiç kullanıma sunmamaktadır
22

. 

 

                                                             
19  Moroğlu, Erdoğan: Tartışmalar, (“İmtiyazlı Paylar” başlıklı Tebliğ’den sonraki tartışmalar), XIII. 

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu Bildiriler – Tartışmalar, 5-6 Nisan 1996, 
Ankara 1996, s. 24. 

20  T. C. Adalet Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (“TTKT”), Gerekçeler, Ankara 2005, s. 567; 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Tasarının Madde Gerekçeleri, http:// 
http://www.kgm.adalet.gov.tr / ttktasarisi.htm (30.04.2008).  

21  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nca Hazırlanan Görüş, 
BATİDER, Aralık 2005, C. XXIII, S. 2, s. 231.  

22  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu): s. 456.  
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II. İMTİYAZLI PAYLARIN KURULMASI 

İmtiyazlı paylar ancak ana sözleşmeyle kurulabilir
23

. Bu, ya şirket 

kurulurken ana sözleşmenin akdedilmesi aşamasında ya da şirket kurulduktan 

ve ana sözleşme akdedildikten sonra ana sözleşmeyi değiştiren hükümlerle 

sağlanabilir.  

TTK‟nın “Şirketin Tescil ve İlanı” kenar başlıklı 300. maddesinin beşinci 

fıkrasında “Hisse senetlerinin nevileri, hamiline veya nama yazılı oldukları 

muayyen hisse senetlerinin bahşettikleri imtiyazlar,” şirket kurulumunu takip 

eden 15 gün içerisinde, ticaret siciline tescil ve ilân edilecek hususlar arasında 

sayılmıştır. Bu bağlamda eğer ki ana sözleşme ile şirket kurulurken bahşedilen 

herhangi bir imtiyaz var ise, bu imtiyaz, şirketin kurulması aşamasında ticaret 

siciline tescil ve ilân edilmelidir.  

TTK 385‟in “Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı takdirde umumi 

heyet aşağıdaki maddelerde bildirilen şartlar dairesinde esas mukavelenin bütün 

hükümlerini değiştirebilir” şeklindeki açık hükmü göz önüne alındığında, ana 

sözleşmeye, herhangi bir sınır olmaksızın, şirketin kurulmasından sonra 

sonradan imtiyazlı paylara ilişkin bir hüküm konabileceği anlaşılır. Ancak aynı 

maddenin devamında bulunan “…münferit pay sahiplerinin bu sıfatla haiz 

oldukları müktesep haklarda rızaları olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz” 

hükmü, durumun ancak tek bir halde sınırlanabileceğini, bu halin de münferit 

pay sahiplerinin rızalarının mevcut olmadığı durum olduğunu göstermektedir. 

Ana sözleşmede imtiyazlı payların sadece öngörülmüş olması yeterli 

değildir. İmtiyazın konusu, kâr veya tasfiye payının dağıtılmasında tanınmış ise, 

bu payların imtiyaza hangi sırada ve hangi oranda hak kazandıkları da 

belirtilmelidir. Ayrıca hangi payların imtiyazlı olan paylar olduğu da ana 

sözleşmede açıkça gösterilmelidir. Belirsiz bir imtiyazın, dava yolu ile 

işleyebilir belirliğe ulaşması mümkün değildir.  

İmtiyazlı payın söz konusu olabilmesi için söz konusu imtiyazın “pay”a 

bağlanması gerekir. Bu, yukarıda belirttiğimiz, payın kendisine bağlanmış olan 

mevkii ifade eder. Nitekim burada pay‟a tanınan hak sıkı sıkıya pay‟a 

bağlanmıştır ve artık onunla ayrılmaz bütün olmuştur. Bunun aksi şekilde 

                                                             
23  TTK 300.   
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kişiye, makama veya sıfata bağlanan imtiyazlar, TTK bağlamında imtiyaz 

olarak kabul edilmez. Örneğin pay sahibi A‟ya ömür boyu murahhas üyelik 

veya veto hakkı tanıyan sözleşme hükümleri imtiyaz olarak kabul edilemez
24

. 

Bazı paylara hakta imtiyaz, bazı paylara oyda imtiyaz tanınması halinde 

farklı gruplar ortaya çıkmış olur. Kural olarak paylar birbirine eşit olmakla 

beraber, söz konusu kuralın istisnası olarak paylar değişik gruplara ayrılmışsa, 

her gruptaki payın değeri farklı olabilir. Bu durumda her grup içerisindeki 

payların itibarî değer eşitliği bulunmalıdır
25

. 

Yargıtay da bu pay gruplarına imtiyaz tanınabileceğini kabul etmiştir
26

. 

Yüksek Mahkeme 07.07.1998 tarihli kararında
27

, “Anonim ortaklık ana 

sözleşmesinde „idare meclisi başkanı ve başkan vekili (A) grubundan ve idare 

meclisi üyeleri arasından seçilir‟ hükmü, (A) grubu pay senedi sahipleri lehine 

tanınmış bir imtiyazdır” demiştir. 

III. EŞİT İŞLEM İLKESİ VE MÜKTESEP HAKLARIN İMTİYAZLI 

PAYLAR İLE İLİŞKİSİ 

A. Eşit İşlem İlkesi ile İmtiyazlı Payların İlişkisi 

Anonim şirketlerde eşit işlem ilkesi genel olarak iki başlık altında 

incelenir. Bunlardan birincisi mutlak eşit işlem ilkesidir ve buna göre tüm pay 

sahipleri haklarda ve borçlarda tam anlamıyla eşittir. Anonim şirketlerde, nispi 

eşit işlem ilkesi ise; anonim şirketler hukukunun zaman, yer, vb. faktörlere göre 

değişiklik gösterebilen yazılı olmayan bir kuralıdır. Nispî eşit işlem ilkesine 

göre eşitlik çeşidi, şartları eşit olan kişiler veya kavramlar arasında eşitlik 

sağlanmasını gerektirmektedir.  

TTK‟da imtiyazlı payların düzenlenmiş olması payların mutlak eşitliği 

ilkesinin bir kenara bırakılmış olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tanımlamalar 

ışığında kârda, oyda ve benzerlerinde sağlanan imtiyazlar mutlak eşitliği 

ortadan kaldıracaktır. Örneğin itibarî değerleri aynı olan A ve B grubu 

paylarından birinin oyları diğerinden fazla sayılacak şekilde düzenlendiğinde, 

söz konusu iki grup arasında mutlak bir eşitlikten söz etmek mümkün değildir. 

                                                             
24  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu): s. 459.  
25  Taşdelen, Nihat: Anonim Ortaklıklarda Pay Sahipliği Sıfatının Kazanılması, İstanbul 2005, s. 7.  
26  TD., 25.01.1972, E. 4843, K. 356 (Gönen: s. 2349).  
27  11. HD., 07.07.1998, E. 3462, K. 5229 (www.kazanci.com.tr, 10.04.2008). 
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Ancak imtiyazlı olan paylar arasında eşitlik bulunması nispî eşitliğin 

sağlandığını gösterir. 

B. Müktesep Haklar ile İmtiyazlı Payların İlişkisi 

İmtiyazların müktesep haklarla olan ilişkileri de incelenmeye değer bir 

konudur. Müktesep haklar pay sahibinin rızası olmadıkça üzerinde tasarruf 

edilemeyen haklardır. TTK 385. maddesinin 2. fıkrasında müktesep haklar 

düzenlenmiştir. Bu hükme göre, “Müktesep haklar; kanun veya esas mukavele 

hükümlerine göre umumi heyet ve idare meclisi kararlarına tabi olmayan yahut 

umumi heyetin toplantılarına iştirak hakkından doğan, hususiyle azalık, rey 

kullanmak, iptal davası açmak, kâr payı almak ve tasfiye neticesine iştirak 

etmek gibi haklardır”. Bu madde doktrinde sıklıkla eleştirilmektedir. Söz 

konusu eleştirilerin öncelikli nedeni, TTK 385‟te düzenlenen hakların bir 

kısmının –üyelik, oy kullanma ve iptal davası açma- aslında müktesep hak 

olmadıkları, bu hakların müktesep hakların çok üzerinde güçlü nitelik taşıyan 

haklar oldukları yönündeki tezdir. Bu tez; pay sahibinin rızası kapsamında olsa 

dahi, söz konusu hakların aksinin öngörülmesinin veya değiştirilmesinin 

mümkün olmadığını, bunun ise, müktesep hakların karakteristik özelliği olan 

“pay sahibinin rızası kapsamında vazgeçilebilir olması” prensibiyle çeliştiğini 

savunmaktadır
28

.  

TTK 385 ve TTK 401 hükümlerinin birlikte uygulanmasının özellik arz 

ettiği iki husus söz konusudur. Bunlardan birincisi “Kâr payı üzerindeki hakkın 

imtiyazlı paylar ihracıyla sınırlandırılması”dır. Kâr payı dağıtımının müktesep 

hak olarak nitelendirilebilmesi için genel kurul tarafından bir ihraç kararı 

verilmesine gereksinim yoktur. Nitekim bu hak zaten kendiliğinden müktesep 

hak sıfatını haizdir ve hatta genel kurulun vereceği ihraç kararıyla bu hak 

müktesep hak sıfatını kaybedip alacak hakkı sıfatı kazanır. Söz konusu sıfat 

değişikliği nedeniyle genel kurulun söz konusu hak üzerindeki yetkisi yok 

olmaktadır. Bu noktada alacak hakkına dair tasarruf hakkı üçüncü kişiye geçmiş 

olup, genel kurulun söz konusu hak üzerinde herhangi bir yetkisi 

kalmamaktadır.   

Yukarıda değinilen 385. madde ile 401. madde beraber 

değerlendirildiğinde ortaya çıkan ikinci özel durum ise “Tasfiye payı üzerindeki 

hakkın imtiyazlı paylar ihracıyla sınırlandırılması”dır. Söz konusu durum 

                                                             
28  Ayrıntılı bilgi için bkz. Karahan: s. 30 vd.  
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uygulamada pek rastlanır bir durum değildir, zira taraflar anonim şirketlere 

ortak olurken, şirketin tasfiye edileceğini düşünmezler. Hatta köklü 

kuruluşlarda söz konusu durumun meydana gelme ihtimali çok düşük bir 

seviyededir. TTK 385. madde tasfiye payı üzerindeki hakkı müktesep haklar 

arasında saymıştır. Türk hukukunda tasfiye payından tamamıyla vazgeçilmesi, 

hayır kuruluşlarına veya üçüncü kişilere bırakılması mümkün değildir.  

Yukarıda değinilen iki halde de genel kurulun takdir yetkisini bağımsız 

olarak kullanması mümkün değildir. Yani, dilediği zaman dilediği oranda 

imtiyazlı tasfiye payları belirleyemeyeceği gibi, imtiyazlı kâr payı da 

belirleyemez. Bunun nedeni ise genel kurul üyelerinin haksız yarar temin etme 

fırsatlarının önünü kesmektir. 

IV. İMTİYAZLI PAY TÜRLERİ 

TTK, imtiyazlı paylara ilişkin olarak 401. maddede “kâr payı veya tasfiye 

halindeki şirket mevcudunun dağıtılması ve benzeri hususlarda imtiyaz 

tanınabilir” hükmünü içermektedir. Anılan hükümde, tanınabilecek imtiyazlar 

kapsamında tasfiye ve kâr payı açıkça sayılmıştır. Buna karşın benzeri hususlar 

ifadesi kapsamında ne tür imtiyazlı paylar çıkarılabileceği ayrıntılı olarak 

düzenlenmemiştir. 

A. Kârda İmtiyazlı Paylar 

1. Şartları 

İmtiyazlı pay sahiplerinin kâr payından yararlanabilmesi için belirli 

şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartlardan birincisi dağıtılabilir safi kârın 

bulunması gerekliliğidir. Safi kâr dağıtımı yapılabilecek ilk kaynak, yıllık 

bilânçoya göre tespit olunan dağıtılabilir safi dönem kârıdır (TTK 457/I, 

470/II). 

TTK 470/II‟de düzenlendiği üzere yedek akçeler de safi kâr dağıtımında 

kullanılabilecek kaynaklardandır. Şirketin kâr dağıtması için önceki dönemde 

kâr etmiş olması bir zorunluluk değildir. Nitekim bir anonim şirketin istikrarlı 

bir şekilde kâr dağıtımı yapması, şirketin itibarının ve pay sahiplerinin şirkete 

güveninin muhafazası açısından önemlidir. Kâr edilmediği zaman bile, yedek 

akçelerin de kullanılmasıyla kâr dağıtımı gerçekleştirilebilir.  
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TTK‟da iki tip yedek akçe düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi kanunî 

yedek akçedir. TTK‟nın 466. maddesi uyarınca, “Her yıl safi kârın yirmide 

birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek 

akçe olarak ayrılması mecburidir”. Söz konusu yedek akçeler kâr payı 

dağıtımında kullanılabilmektedir. TTK‟da düzenlenen ikinci tip yedek akçe ise 

“İhtiyari Yedek Akçeler” başlığı altında düzenlenmiş bulunan “Müstahdem ve 

İşçilerin Lehine Yardım Akçesi”dir. Söz konusu yedek akçe, adından da 

anlaşılacağı üzere yardım amacına tahsis edilmiştir, bu bağlamda müstahdem ve 

işçilerin lehine yardım akçesinin kâr payı dağıtımında kullanılması mümkün 

değildir. Yukarıda bahsedilen iki yedek akçe türünün yanı sıra ana sözleşmeye 

eklenmiş olan diğer ihtiyarî yedek akçeler de, kâr payı imtiyazı dağıtımında 

kullanılabilir.  

İmtiyazlı pay sahiplerinin kâr payından yararlanabilmesi için aranan bir 

başka koşul da, genel kurulun kâr dağıtım kararı alması gerekliliğidir. Bu koşul 

hem adî, hem de imtiyazlı pay sahiplerinin kâr dağıtımından faydalanması için 

varlığı zorunlu bir koşuldur. 

2. Kârda İmtiyazın Türleri 

Kârda imtiyaz tanınması çeşitli şekillerde sağlanabilir. Bunlar şöyle 

sınıflandırılabilir; 

a. Kârdan Daha Fazla Yararlanma Hakkı Tanıma 

Bu tip imtiyazlarda, imtiyazlı paylara, adî paylara tanınan kâr payından 

daha yüksek oranda bir kâr payı tanınmaktadır. 

b. Kârdan Öncelikle Yararlanma Hakkı Tanıma 

Bu tip imtiyazlarda adî payların kâr payları taksim edilmeden önce 

imtiyazlı payların kârları paylaştırılır. İmtiyazlı pay sahipleri kendi paylarına 

düşen payları aldıktan sonra kalan kâr, adî pay sahiplerine payları oranında 

dağıtılır. 

c. Kâra Tekrar İştirak Hakkı Tanıma 

Bu tip imtiyazlarda öncelikle imtiyazlı paylar kendilerine özgülenmiş kâr 

paylarını alır ve daha sonra adî paylarla birlikte tekrar kâr payından 

faydalanırlar; böylelikle mükerrer faydalanma sağlanmış olur. 

d. Kâra Birikir Özellik Tanıma 
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Bu tip imtiyazlarda, şirket kâr payı dağıtamadığı yıllarda, imtiyazlı pay 

sahiplerinin hakları saklı tutulur ve ödeme yapılabileceği tarihte öncelikle 

onların söz konusu biriken kâr payları ödenir. 

e. Kâra Garanti Hakkı Tanıma 

Bu durumda belirli imtiyazlı gruba belirli bir temettü geliri garantisi 

verilir. Bu tip imtiyazlara uygulamada pek rastlanmamaktadır. 

f. Diğer 

TTK‟da kârda imtiyaz türlerini sınırlayan bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu bağlamda yukarıda açıklanmış bulunan kârda imtiyaz türleri dışında da 

kârda imtiyaz türleri tanınabilir ya da birden fazla kârda imtiyaz türü birlikte 

kullanılabilir.  

g. Türün Açıkça Belirtilmediği Durumlar 

Ana sözleşmeye imtiyazın niteliğine dair hüküm konulmamışsa Kıta 

Avrupası hukuk sistemlerinde karine olarak imtiyazlı payın kâra tekrar iştirakli, 

birikmez nitelikli olduğu kabul edilmektedir. Anglo-sakson hukukunda ise; 

imtiyazın niteliğine dair ana sözleşmede hüküm bulunmadığı hallerde karineten 

imtiyazlı payın kâra tekrar iştirakli, birikir nitelikli imtiyazın söz konusu olduğu 

kabul edilir. 

Bu duruma ilişkin bizim hukukumuzda karine oluşturan herhangi bir 

düzenleme mevcut değildir. Sadece İmregün‟e göre menfaatler dengesini daha 

iyi sağlamasından ötürü, tekrar iştirakli ve birikir nitelikte olmasını karineten 

kabul etmek gerekmektedir
29

. 

3. Kâr Payında İmtiyaz Sağlanmasının Faydaları 

Kâr payında imtiyaz sağlanmasının çeşitli faydalı yanları mevcuttur. Bu 

faydaların birincisi kurucuların, bu konuya ilişkin çabaları nedeniyle 

ödüllendirilmesidir. İkinci olarak, söz konusu anonim şirket ekonomik olarak 

zora girdiğinde sermaye artırımı için gerekli olan malî kaynağın yaratılması için 

yeni pay sahiplerine tanınacak imtiyazlı payların, yatırımcıyı şirkete katılıma 

teşvik edici niteliğidir.  

                                                             
29  İmregün, Oğuz: Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumî Heyet Kararlarından Doğan 

Menfaat İhtilâfları ve Bunları Telif Çareleri, İstanbul 1962, s. 90.  
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4. Kâr Payında İmtiyazlı Paylar Sağlanmasına Yönelik Eleştiriler 

Kâr payında imtiyaz sağlanmasının faydalarının yanı sıra eleştirildiği 

noktalar da mevcuttur. Bu eleştirilerden bir tanesi günümüzde mevcut olan 

geniş katılıma sahip olan anonim şirketlerde imtiyazlı payların, pay sahipleri 

arasındaki eşitliği zedelediği ve bu nedenle kâr payında imtiyaz sağlanmasının 

sakıncalı olduğu yönündedir
30

. Nitekim TTK müktesep hak sahiplerinin 

muvafakati olmaksızın onların haklarını zedeleyen eylemlerde bulunulmasını 

yasaklamaktadır. Kanaatimizce, müktesep hak sahiplerinin izin vermemeleri 

halinde kâr payında imtiyazlı payların çıkarılmasının mümkün olmaması 

dolayısıyla yukarıdaki eleştiriler yerinde değildir. 

B. Tasfiye Bakiyesinde İmtiyazlı Paylar 

1. Şartları 

İmtiyazlı pay sahiplerinin tasfiye bakiyesinden yararlanabilmeleri için de 

belirli şartlar oluşmuş olmalıdır. Bu şartlardan birincisi belirli bir tasfiye 

bakiyesinin bulunması gerekliliğidir. Tasfiye bakiyesi TTK‟nin 447. 

maddesinde “Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra kalan 

mevcudu” olarak tanımlanmıştır.  

İkinci şart alacaklılara davet yapılmış olmasıdır. Buna göre; şirket 

alacaklıların alacaklarını beyan etmeye davet edilmeleri gerekir. Söz konusu 

davet, şirket defterleri veya diğer vesikalarda adresleri belli alacaklılara tasfiye 

bakiyesinden yararlanabileceklerinin bildirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. 

Adresleri bilinmeyen alacaklılar için ise davet gazeteler aracılığıyla yapılır. Üçüncü 

defa yapılan davetten bir yıl sonra tasfiye payının dağıtımına geçilebilir. Söz konusu 

bir yıllık süre kesin bir süredir, ancak mahkeme kararıyla kısaltılması mümkündür.  

Tasfiye bakiyesinin dağıtılması için gerekli olan üçüncü şart genel 

kurulun dağıtım kararı alması gerekliliğidir. Aksi bir görüş doktrinde mevcut 

bulunmakla beraber hâkim görüş bilânçonun genel kurulda görüşülüp tasdik 

veya kabul edilmeden tasfiye memurlarının dağıtım yapamayacakları 

yönündedir
31

. 

2. Tasfiyede Bakiyesinde İmtiyazlı Payların Türleri 

                                                             
30  Çevik, Orhan Nuri: Anonim Şirketler, 3. Baskı, Ankara 1988, s. 919. 
31  Çevik: s. 1129-1130; Arslanlı, Halil: Anonim Şirketler IV-V, İstanbul 1961, s. 229. 
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a. Ödenmiş pay bedellerinin iadesi aşamasında bu imkândan öncelikle 

imtiyazlı payların yararlanmasına ilişkin imtiyazlar, 

b. Ödenmiş pay bedellerinin iadesinden sonra kalanın belli bir oranının 

önce imtiyazlı paylara tahsisi, geriye kalanının adî paylara 

paylaştırılmasına ilişkin imtiyazlar, 

c. İtibarî değerin veya ödenmiş pay bedellerinin iadesinden sonra kalanın 

belli bir oranının önce imtiyazlara tahsisi, kalanın adî paylara 

dağıtılmasına ilişkin imtiyazlar, 

d. Bazı payların tasfiye bakiyesinden diğer paylara kıyasla daha yüksek 

oranda yararlanacaklarına ilişkin imtiyazlar, 

e. Bazı payların şirkete katılırken getirdikleri belli bazı malları, tasfiye 

halinde aynen alacaklarına ilişkin imtiyazlardır. 

3. Tasfiye Bakiyesinde İmtiyazlı Payların Değerlendirilmesi 

Tasfiye bakiyesinde imtiyazlı payların tanınmasının çeşitli fayda ve 

sakıncaları mevcuttur. Tasfiye bakiyesinde imtiyazlı pay tanınması genellikle 

kârda veya oyda tanınan imtiyazların yanında tali bir imtiyaz olarak 

tanınmaktadır. Nitekim hiçbir yatırımcı, yatırım yaptığı şirketin tasfiye 

edileceğini düşünerek yatırım yapmaz. Ancak yine de söz konusu imtiyaz 

garantörlük görevi üstlenmekte ve söz konusu şirketin tasfiyesinin zorunlu 

olacağı hallerde pay sahiplerinin zararlarını kısmen kapatmak için bir garanti 

sağlamaktadır. Kârda imtiyazlı payların eşitlik ilkesine zarar vermeleri şeklinde 

meydana getirdikleri sakınca, tasfiye bakiyesinde tanınan imtiyazlı paylar 

açısından da söz konusudur. 

C. Oyda İmtiyazlı Paylar 

TTK 401‟de düzenlenen “sair hususlardan” en önemlisi, oyda imtiyazlı 

paylardır. Oy hakkı, en önemli yönetsel haktır. TTK 373 uyarınca, her pay 

senedi en az bir “rey hakkı” verir. Bu emredici hüküm göz önüne alındığında 

kimsenin oy hakkının 1‟den aşağı indirilmesi mümkün değildir. Ancak söz 

konusu oy hakkının arttırılması mümkündür. Oyda imtiyazlı payların ihracına 

ilişkin olarak diğer imtiyazlı payların ihracında öngörülen usuller uygulanır. 
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Anılan husus TTKT‟de 478 vd. maddelerde düzenlenmiş olup, konuya ilişkin 

düzenlemeler doktrinde eleştirilere maruz kalmıştır
32

. 

1. Oyda İmtiyazlı Payların Türleri 

a. Anonim şirkette mevcut olan payların itibarî değerlerinin 

farklılaştırılması ve fakat onlara eşit oy hakkı tanınması suretiyle 

oluşturulan imtiyaz, 

b. Anonim şirkette mevcut olan payların itibarî değerlerinin eşit ve fakat 

oy haklarının farklılaştırılması suretiyle oluşturulan imtiyaz. 

TTKT 479/I‟deki “Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı 

sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir” şeklindeki ibare de doktrinde haklı 

eleştirilere maruz kalmıştır
33

. Nitekim yukarıda belirtildiği üzere oyda imtiyaz 

anonim şirketteki mevcut payların itibarî değerlerinin farklılaştırılması 

yöntemiyle de sağlanabilir. Her ne kadar anılan maddenin gerekçesinde oyda 

imtiyaz tanınması yönteminin emredici bir hükümle sınırlandırıldığı 

belirtilmişse de, Tasarı‟nın lafzından söz konusu yorumu çıkarmak mümkün 

değildir
34

. Kaldı ki Tasarı‟nın 479. maddesinin birinci fıkrasının gerekçesinde, 

eşit olmayan (farklı) itibarî değerdeki paylara eşit oy hakkı sağlayarak imtiyaz 

tanınmasının yasaklandığı belirtilirken; ikinci fıkranın gerekçesinde 

yasaklamanın söz konusu olmadığı, sadece zorlaştırıldığı belirtilmiştir
35

. TTKT 

479/I‟in farklı itibarî değerdeki paylara eşit oy hakkı verilerek imtiyaz 

sağlanmasını yasakladığı kabul edilse dahi; bu yasağın haklı bir gerekçeye 

dayanmaması nedeniyle de eleştirilmesi mümkündür
36

. 

2. Oyda İmtiyazlı Payların Fayda ve Sakıncaları 

Oyda imtiyazlı payların birtakım faydaları mevcuttur. Bunların başında 

şirketteki mevcut yönetimi koruma faydası gelmektedir. Bu şekilde tanınan bir 

imtiyazla, yönetimde bulunanların ilerideki muhtemel yeni katılımcılara karşı 

çoğunluk durumlarını kaybetme tehlikeleri ortadan kaldırılır. Bu faydalardan 

                                                             
32  Doktrindeki eleştiriler için bkz. aşağıda IV. C. 2. Oyda İmtiyazlı Payların Fayda ve Sakıncaları 

başlığı altındaki açıklamalar. 
33  Arkan, Sabih: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans, Bildiriler – Tartışmalar, BTHAE 13 -14 

Mayıs 2005, I. Oturum, Ankara 2005, s. 56.  
34  TTKT Gerekçeler, s. 567.  
35  TTKT Gerekçeler, s. 567. 
36  Moroğlu, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı – Değerlendirme ve Öneriler, (“Moroğlu: TTK 

Tasarısı”), 5. Baskı, İstanbul 2007, s. 255. 
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ikincisi ise dış yabancılaşmanın önüne geçilmesidir. İhtiyaç duyulan yabancı 

sermayeye çekim sağlanırken bir yandan da yönetimdeki söz hakkını 

kaybetmemek amacıyla oyda imtiyaz kullanılabilmektedir. 

Oyda imtiyazlı payların öğreti tarafından varlığı iddia edilen 

sakıncalarından birincisi geniş kitlelerin katılımıyla sağlanmış olan anonim 

şirketlerde eşitlik ilkesinin zedelenmemesi gereğine ters düşmesidir
37

. Oyda 

imtiyazın sakıncalarından ikincisi ise oy dengesinin bozulması sonucunda 

yönetime ilgisizleşen pay sahiplerinin genel kurula katılımdan kaçınarak, 

şirketin karar alma mekanizmalarını durdurmasıdır. Nitekim şirketin işletilmesi 

aşamasında herhangi bir faaliyet göstermeyecek olacak olan pay sahiplerinin 

genel kurula katılmamaları toplantı yeter sayılarına ulaşılmasına ve bunun 

sonucu olarak önemli konularda karar alınmasına engel olabilecek, bu durumun 

neticesinde de şirket fesholabilecektir. Bu konuda yöneltilen üçüncü eleştiri ise 

bu tip imtiyazların, şirketin demokratik karakterine zarar verdiğidir. Bu durum 

sermayeyle doğru orantılı hak elde etme şansını ortadan kaldırmaktadır
38

. 

Oyda imtiyazın meydana getirmesi muhtemel sakıncaları önlemek 

amacıyla bazı sınırlamalar öngörülebilmektedir. Fransız Ticaret Kanunu, sadece 

nama yazılı paylarda ve sadece mevcudun iki katı ile sınırlı imtiyaza izin 

vermekte, bunu da iki yıldan beri pay defterine kayıtlı paylara tanımaktadır. 

Almanya 1998 tarihli “İşletmeler Alanında Kontrol ve Şeffaflık Kanunu” ile 

Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu‟nu (madde 12) değiştirmiş, bir uyumlaştırma 

yasası öngörerek oyda imtiyazlı payları kaldırmıştır. İsviçre‟de 1991 

reformunda söz konusu kurum korunmuş, ancak bu tür paylarda 1:10 ile 

kaldıraç güç sınırlamasına gidilmiştir
39

. 

Bu sınırlamaların olmadığı bir hukuk sisteminde bir paya sınırsız sayıda 

oy hakkı tanınmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Pek tabii ki 

doğrudan bu konuyla ilgili bir sınır mevcut olmamakla beraber BK 19 ve 20, 

MK 2 gibi genel hükümler bunlara belirli bir sınır çizmektedir. AÜHF Ticaret 

Hukuku Anabilim Dalı, MK 2 ile belirlenen sınırların kanunda belirlenmiş bir 

sınır olmasından daha uygun olduğu görüşünü savunmaktadır
40

.  

                                                             
37  Bkz. yukarıda III. A. Eşit İşlem İlkesi ve İmtiyazlı Payların İlişkisi başlığı altındaki açıklamalar. 
38  Bkz. yukarıda III. A. Eşit İşlem İlkesi ve İmtiyazlı Payların İlişkisi başlığı altındaki açıklamalar. 
39  TTKT 478’in gerekçelerindeki açıklamalar.  
40  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nca Hazırlanan Görüş, s. 56.  
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Hukuk sistemimiz içerisinde oyda imtiyazlı paylara ilişkin olarak, 

Bankalar Kanunu‟nun 13. maddesinin 1 fıkrasında düzenlenmiş bulunan banka 

anonim şirketlerinde oyda imtiyaz tanınamayacağına ilişkin bir sınır 

koyulmuştur. 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı‟nı hazırlayan Komisyon, tek bir paya 

verilecek oy hakkını on beş ile sınırlandırmıştır
41

. Tek bir paya verilecek oy 

hakkının onbeş ile sınırlandırılmış olmadığının bilimsel bir araştırma sonucunda 

belirlenmiş olup olmamasının belirsizliği de doktrinde haklı olarak eleştirilere 

maruz kalmıştır
42

. 

Tasarının yine 479. maddesinde kurumsallaşmanın getirdiği haklı 

nedenin bulunması halinde, söz konusu sınırlamanın mahkeme tarafından 

kaldırılmasının mümkün olduğu öngörülmüştür. Ancak bu tip bir düzenleme 

hem yargının şirket iç işlerine gereğinden fazla müdahalesi sonucunu 

doğuracaktır, hem de yargının iş yoğunluğunu arttıracaktır
43

. 

D. Oydan Yoksun İmtiyazlı Paylar 

Oydan yoksun imtiyazlı paylar (“OYİP”), sahibine oy hakkı 

bahşetmeyen, buna karşılık kâr payından ve arzu edilirse tasfiye bakiyesinden 

imtiyazlı olarak yararlanma hakkı sağlayan, ayrıca diğer pay sahipliği haklarını 

da bahşeden bir tür paydır. Uluslararası alanda oysuz paylara rastlamak 

mümkündür, örneğin ABD‟de küçük yatırımcının oydan çok kârla ilgileneceği 

düşüncesinden yola çıkılarak; oydan yoksun kârda imtiyazlı paylar 

oluşturulmuştur
44

.  

TTK‟nin 373. maddesine göre her pay senedinin en az bir oy hakkı 

vardır. Bu rakam sözleşmeyle arttırılabilir ancak azaltılamaz. Sermaye Piyasası 

Kanunu‟na (“SPK”) göre; anonim şirketler ana sözleşmelerinde hüküm 

bulunmak şartıyla, kâr payı imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun paylar 

ihraç edebilir ve bunları temsil eden pay senetlerini halka arz edebilirler
45

. 

                                                             
41  TTKT 479.  
42  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nca Hazırlanan Görüş, s. 56.   
43  Ulaş, Işıl: Uygulamacı Gözüyle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Bakış, BATİDER, Aralık 2005, C. 

XXIII, S. 2, s. 198; Moroğlu, TTK Tasarısı: s. 255.  
44  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu): s. 453.  
45  Sermaye Piyasası Kanunu 14/A.  
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Bunlardan başka isteğe bağlı olarak oydan yoksun imtiyazlı paylara tasfiye 

bakiyesine katılma hakkı da tanınabilir
46

. 

1. Oydan Yoksun İmtiyazlı Payların İhracı Koşulları 

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca oydan yoksun pay ihracı için belirli 

koşullar vardır;  

a. Anonim şirketin oydan yoksun imtiyazlı payları ana sözleşmede 

düzenlemesi gerekmektedir. 

Oydan yoksun imtiyazlı paylar sonradan ihraç edildiğinde hâlihazırda 

bulunan adî payların genel kurulda oy hakkına sahip olmaları fiilî bir durum 

olarak kabul edilmelidir. TTK 401. maddeye göre imtiyazların ana sözleşme ile 

belirlenmeleri gereği kuralı nedeniyle adî paylar imtiyazlı olarak kabul 

edilmemelidir
47

.  

b. Oysuz paylar sadece halka arz amacıyla çıkarabilirler. Bir başka 

deyişle mevcut pay sahiplerine tahsis amacıyla oysuz pay çıkarılması mümkün 

değildir. Bu nedenle OYİP‟lerin nama yazılı olarak çıkarılması gerekmektedir. 

Bu durum OYİP‟lerin çıkarılmasındaki temel maksat olan payların borsa dostu 

hale getirilmesi maksadıyla çelişmekle beraber pay sahiplerinin OYİP elde 

etmelerinin önüne geçilmesi ancak bu yolla mümkün olmaktadır.  

c. Oydan yoksun imtiyazlı pay kural olarak payda imtiyaz sağlamak 

amacıyla çıkarılabilir. Bunların yanı sıra ana sözleşmede OYİP‟lerin ihraç 

limitine ilişkin hüküm bulunmalıdır. Sermaye Piyasası Kanunu 9‟a göre 

“Ortaklıkların çıkarabilecekleri oydan yoksun hisse senetleri itibarî değer 

toplam tutarı, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %75‟ini geçmemek üzere 

ana sözleşmede gösterilir. Limitin belirlenmesinde daha önce ihraç edilmiş 

oydan yoksun pay senedi miktarı hesaba katılır”.  

2. Oydan Yoksun İmtiyazlı Payların Sahiplerine Tanıdıkları Haklar 

OYİP‟ler sahiplerine belirli haklar tanırlar, bunlar; 

i. Kâr payında imtiyaz tanır ve bu imtiyazdan öncelikle faydalanırlar, 

ii. Tasfiye bakiyesinden imtiyaz tanırlar, 

                                                             
46  Aktaş, M. Murat: Oydan Yoksun Hisse Senetleri, Ankara 2006, s. 92.  
47  Aktaş: s. 93.  
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iii. TTK 394 uyarınca paylarıyla orantılı olarak öncelikle yeni pay alma 

hakkı tanırlar, 

iv. Bilgi alma hakkı tanırlar, 

v. Genel kurula katılma hakkı tanırlar, 

vi. OYİP sahipleri özel kurulu tarafından onaylanmayan ve OYİP‟lere 

ilişkin haklarda değişiklik yapan kararlar bu kurulca bir ay içinde 

değerlendirilmedikçe hüküm doğurmazlar. 

E. Yönetimde İmtiyazlı Paylar 

Genel anlamda yönetimde imtiyaz hakkı, sermaye artırımına gitmeyi 

düşünen; fakat etkinliğini kaybetme korkusunu da birlikte yaşayan pay 

sahiplerinin yeni gelenlere karşı kendilerini koruma güdüsüne hizmet 

etmektedir
48

. Yönetimde imtiyazlı paylar belirli bir grup pay aracılığıyla 

kullanılır. Söz konusu pay grubu, oluşturacağı özel kurulla karar verir ve bu 

karar doğrultusunda eyleme geçer. Yönetimde imtiyazlı paylar pay sahiplerine 

yönetim kurulu üyelerini seçme hakkı tanıyabileceği gibi, yönetim kurulu 

üyelerinin kurucu paya sahip pay sahipleri tarafından seçilmesi hakkı da 

tanıyabilir. Bunların yanı sıra yönetim kurulu ve/veya denetim kurulu üyelerinin 

yarısından bir fazlasının belirli bir grup payların göstereceği aday tarafından 

seçilmesine dair bir imtiyazın da tanınması mümkündür. Örneğin belirli bir pay 

grubu yönetim ve/veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçme 

imtiyazına sahipse, pay grubuna mensup pay sahiplerinin oluşturacağı bu kurul, 

TTK 388‟e uygun olarak karar alarak aday veya adaylarını belirlemekle 

mükelleftir. Genel kurul da bu pay grubunun oluşturduğu pay sahipleri özel 

kurulunun adayını atamakla yükümlüdür. Ancak genel kurul, pay sahipleri özel 

kurulunun imtiyazlı hakkını kullanarak aldığı kararı uygulamaktan “haklı bir 

sebebe dayanarak” imtina edebilir, bu tip bir gerekçeye sahip olmaksızın göz 

ardı edilen pay sahipleri özel kurulu kararı, genel kurulun konuya ilişkin aldığı 

kararına ilişkin iptal sebebi teşkil eder. 

F. Yeni Pay Alımında İmtiyazlı Paylar 

Anonim şirketin sermaye artırımına gitmesi halinde ortaya çıkacak olan 

paylardan pay sahiplerine, payları oranında, öncelikle satın alma hakkı veren bir 

                                                             
48  Karahan: s. 126.  
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imtiyazın da tanınması mümkündür. TTK 394‟ün “Umumi heyetin esas 

sermayenin artırılmasına müteallik kararında aksine şart olmadıkça pay 

sahiplerinden her biri yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile 

mütenasip miktarını alabilir” hükmüne göre, bahsi edilen imtiyaz bütün pay 

sahiplerine tanınmıştır. Bu hüküm göz önüne alındığında bunun bir imtiyaz 

niteliği taşıyıp taşımadığı konusunda tereddütler meydana gelebilir. Nitekim 

yukarıda ayrıntılı olarak değinildiği üzere Tekinalp bu durumun da bir imtiyaz 

olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtirken, Moroğlu bu durumun bir imtiyaz 

olarak değerlendirilemeyeceğini savunmaktadır
49

. Yukarıda da belirtildiği üzere 

yeni pay alımında imtiyaz – eğer imtiyaz olarak kabul edilirse – tanınması için 

sermaye artırımına gidilmeli, imtiyazlı pay sahipleri yeni pay alımını kabul 

etmelidir. 

G. Tali Yükümde İmtiyazlı Paylar 

Tali yükümde imtiyaz; yükümlülüklerinin farklılaşması halinde ortaya 

çıkan, daha az yükümlülüğe sahip paylara tanınmış olan imtiyazdır
50

. Bu 

duruma örnek olarak; A, B ve C grubu pay sahipleri her üretim döneminde 

sırasıyla 10, 8 ve 2 birimlik katkıda bulunuyorlarsa fiilen C grubu payların A ve 

B gruba paylara karşı imtiyazlı bir durumda bulunduğunu kabul etmek 

gerekecektir. Doktrinde imtiyazlı payların sadece üstün hak tanınmak suretiyle 

oluşturulması gerekliliği görüşünü savunan Tekinalp‟in görüşüne göre tali 

yükümle imtiyazlı pay oluşturulması mümkün değildir
51

. 

V. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU 

Anonim şirketlerde kaç grupta imtiyazlı pay varsa, o kadar imtiyazlı pay 

sahipleri özel kurulu oluşur. Bu kurulun oluşması için herhangi bir eylemde 

bulunulmasına gerek yoktur, imtiyazlı paylar oluştuğu anda kurul da 

kendiliğinden oluşur. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun ana sözleşmede 

düzenlenmesine gerek yoktur. Bu nedenle de ana sözleşmede yapılacak 

değişikliklerle kaldırılması mümkün değildir. 

                                                             
49  Tartışmalar için bkz. yukarıda 1.B. İmtiyaz ve İmtiyazlı Pay Kavramları başlığı altındaki 

açıklamalar. 
50  Karahan: s. 136. 
51  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu): s. 458.  



Uğur SEBZECİ 446 

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu TTK 389 ve 391. maddelerde 

düzenlenmiştir. TTK‟da bu kurula ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer almadığı 

için genel kurula ilişkin hükümler kıyasen uygulanmalıdır. İmtiyazlı pay 

sahipleri özel kurulu (“özel kurul”) yönetim kurulu veya denetçilerden biri 

tarafından toplantıya çağırılır. TTK 370. maddede düzenlendiği şekliyle, tüm 

pay sahiplerinin katılımıyla, genel kurul toplandığında ve bu toplantıda oy 

birliğiyle karar verildiğinde özel kurulların toplanmasına ve karar almalarına 

gerek yoktur.  

TTK 389‟da düzenlendiği üzere “Umumi heyetçe esas mukavelenin 

değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını 

ihlal edecek mahiyette ise bu karar, adı geçen pay sahiplerinin yapacakları 

hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça, infaz 

edilemez”. Bu bağlamda genel kurul tarafından alınan kararlarla imtiyaz 

sahiplerinin haklarına halel getirilen hallerde özel kurul tarafından 

onaylanmayan kararlar uygulanamaz. Yargıtay‟ın kararlarında kanun 

hükümlerine göre değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu hallerde genel kurul 

tarafından alınan kararların özel kurul tarafından onaylanmasına ihtiyaç 

bulunmadığına kanaat getirilmiştir
52

.  

Özel kurul tarafından yapılacak olan toplantı için gerekli olan toplantı ve 

karar yeter sayılarına ilişkin olarak, TTK 389 ve 391. maddelerin yapmış 

olduğu atıflar dolayısıyla TTK 389. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları 

uygulanır.   

A. Özel Kurul Kararlarının Hukukî Niteliği 

Özel kurul kararının hukukî niteliğine ilişkin olarak iki görüş 

bulunmaktadır. Birinci görüşe göre özel kurul kararı genel kurul kararının 

geçerlilik şartıdır
53

. Yargıtay‟ın kabul ettiği ve doktrinde de hâkim görüş olarak 

yer alan ikinci görüşe göre ise; özel kurul kararı genel kurul kararını bekletici, 

infazı durdurucu niteliktedir. Bir başka deyişle genel kurul kararı, özel kurul 

kararı alınıncaya kadar askıda geçersizdir
54

. Özel kurulun alacağı karar ana 

sözleşmede herhangi bir süreye bağlanmışsa özel kurul bu süreyle bağlıdır. Aksi 

                                                             
52  11. HD., 16.01.1992, E. 117, K. 113 (Gönen: s. 2230); 11. HD., 18.02.1992, E. 7111, K. 1829 

(Gönen: s. 2230).  
53  Moroğlu, Erdoğan: Anonim Ortaklıklarda Esas Sermaye Artırımı, Ankara, 1972, s. 55 dn. 106. 
54  Karahan: s. 146; Çevik: s. 662; 11. HD. 11.06.1979, E. 2102, K. 3083 (Gönen: s. 2225); 11. 

HD. 10.07.1985, E. 4305, K. 4387 (Gönen: s. 2226).  
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takdirde, yani bu süre ana sözleşmede belirlenmemişse, iş hayatının normal 

akışı esas alınarak dürüstlük kurallarına göre belirlenmelidir. 

B. Özel Kurul Kararlarının Sakatlığı 

Özel kurul kararları da genel kurul kararlarına benzer şekilde üç şekilde 

sakat olabilir. Bunlar yokluk, butlan ve iptaldir. Özel kurul kararının yoklukla 

sakat olması için şekil ve/veya usul açısından emredici hükümlere aykırılık söz 

konusu olmalıdır. Özel kurul kararının butlanla sakat olması içinse, kararın 

içeriği itibariyle imkânsız ve/veya emredici hükümlere ve/veya ahlâka adaba 

aykırı olması gerekmektedir. Özel kurul kararının yoklukla batıl olmasıyla 

butlanla batıl olması arasında pratik olarak herhangi bir fark bulunmamaktadır. 

Nitekim iki sakatlık halinde de sakat kararın yürürlük kazanması mümkün 

değildir. 

TTK özel kurulun kararlarının iptaline ilişkin herhangi bir hüküm 

içermemektedir. Özel kurulun verdiği kararların iptali TTK 381‟e dayanılarak 

istenebilir. Davada husumet, genel kurul kararına karşı çıkan ve bu kararı 

onamayan imtiyazlı pay sahiplerine yöneltilir
55

. Özel kurul kararına karşı iptal 

davası TTK 381‟de düzenlenmiş bulunan kişiler tarafından açılır. İptal kararının 

hukukî niteliği dolayısıyla, iptal kararı, iptal olunan kararın verildiği tarihten 

başlayarak geçerli olur. Bir başka deyişle iptal kararı geriye yürür niteliktedir. 

VI.  SONUÇ 

İmtiyazlı paylara ilişkin olarak doktrinde görüş ayrılıkları bulunsa da; 

bunların uygulamada, özellikle şirket yönetiminde ve şirketlerin varlıklarını 

devam ettirmelerinde, çok önemli bir yere sahip oldukları aşikârdır. Şirketlerin 

yönetimi ve varlıklarını devam ettirmeleri açısından genel kurullara oldukça 

fazla olanak sağlaması nedeniyle de imtiyazlı payların varlıklarını devam 

ettirmeleri gereği şarttır. 

Mevcut düzenlemelerde bazı açılardan eksiklikler olmasına rağmen yargı 

kararları ile söz konusu eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir. Ticaret hukuku 

gündeminde önemli yer teşkil eden Türk Ticaret Kanunu Tasarısı‟nda da yargı 

kararlarıyla doldurulmuş olan boşluklar kanunen doldurulmaya çalışılmaktadır. 

Her ne kadar bu çaba isabetli olsa da; imtiyazlı paylar açısından 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken noktalar hâlâ mevcuttur. 

                                                             
55  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu): s. 467.  
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ÖZET 

Damgalama, diğer bir adıyla etiketleme, kiĢiye karĢı oluĢan toplumsal bir 

bakıĢ açısını ifade etmektedir. Bu toplumsal bakıĢ açısını ele alan kuram olan 

Damgalama Kuramı, ortaya atıldığı dönemde geniĢ yankı uyandıran ve suçu 

sosyolojik temellere dayandırarak açıklamaya çalıĢan kuramlardan biridir. Bu 

çalıĢmada ise toplumsal davranıĢın ürünü olan ve günümüzde giderek daha 

etkin rol almaya baĢlayan “damgalama”nın kavram olarak açıklanması, ve 

“damgalama kuramı”nın ortaya koyduğu bilgiler ıĢığında etkilerinin tartıĢılması 

amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda suikasta kurban giden Pakistan‟ın eski 

baĢbakanlarından Benazir Butto‟nun kocası olan ve dünyada “Bay Yüzde On” 

lakabı ile anılan Ali Asıf Zerdari örneği, damgalama olgusu ve damgalama 

kuramı açısından incelenmiĢ, kuramın iddialarıyla örtüĢen ve örtüĢmeyen 

yönleri ortaya konmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler 

Damgalama, Damgalama Kuramı, Ali Asıf Zerdari, Etiketleme, 

Toplumsal BakıĢ Açısı 

ABSTRACT 

Labelling means a social point of view growing against person. The so-

cial theory of labelling tries to explain crime with sociological basis and had 

big repercussions when it was proposed. This study aims to analyze firstly “la-

belling” as a concept which is a product of social behaviour that is getting 

more effective at the present day and its impacts, secondly the social theory of 

labelling. In light of these facts the case of Ali Asıf Zerdari (known as “Mr. ten 
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percent”), the husband of ex-prime minister Benazir Butto, who is an innocent 

victim of an assassination , is analyzed; points that overlap are introduced and 

for instance points which do not cohere with the social theory of labelling are 

explained. 

Keywords  

Labelling, Social Theory of Labelling, Ali Asıf Zerdari, Labelling, Social 

Point of View 
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GİRİŞ 

Günümüzde suç olgusunun diğer birçok olgu gibi değiĢtiğini ve 

geliĢtiğini görüyoruz. Bu değiĢime neden olarak teknolojik geliĢmeler, nüfusun 

artması, toplumsal bağların zayıflaması gibi birçok etken gösterilmektedir.  

Suç olarak adlandırılan eylemler günün geliĢen koĢullarında her geçen 

gün çeĢitlenmektedir. YaĢamın farklı alanları ortaya çıktıkça yeni suç çeĢitleri 

de aynı hızda oluĢma eğilimindedir. YaĢanan evrensel değiĢim sürecinde zaman 

zaman toplumsal ve bireysel davranıĢ kalıpları da farklılaĢabilmekte; birey 

toplumun değer yargılarına yabancılaĢabilmektedir. Böyle bir durumda olan 

birey, bu değer yargılarına veya kurallara bağlılığını ve saygısını 

yitirebilmektedir. Bu durum bazı sosyologlar tarafından “anomi” olarak 

adlandırılır. Nitekim Barlas Tolan da anomiyi “kuralsızlık durumu veya 

kuralların yetke ve geçerliliğini yitirmesi hali” olarak tanımlamıĢtır.
1
 Böylesine 

bir bireysel kuralsızlık hali içinde olan birey toplum tarafından beklenilenin 

aksine davranıĢlar sergileyebilir. “Her toplumda, kültürce “normal” in sınırı 

olarak belirtilen çizgiyi aĢan bireysel davranıĢlara rastlanmakta ve bu durum 

“sosyal sapma” olarak tanımlanmaktadır.”
2
 Bazı durumlarda yukarıdaki Ģekilde 

tanımlanan sosyal sapma, hukuk sistemince suç olarak kabul edilen bir 

davranıĢa tekabül eder ve bir ceza normunun kapsamına girebilir. Bu durumda 

ceza adalet sisteminin devreye girdiğini ve bireye karĢı bir yaptırım 

uygulandığını ya da yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı yolunda bir takım 

iĢlemlere giriĢildiğini görmekteyiz. Bu tür bir süreç ise suç ve suçlunun kamu 

nezdinde doğuĢunun habercisidir. Bu noktada sosyal sapmanın doğuĢu ve ceza 

adalet sisteminin devreye giriĢi ile bir bakıma suç ve suçlunun yaratıldığını 

söyleyebiliriz. Toplumsal hayatı oluĢturan koĢullar ve yapılarda yaĢanan geliĢim 

ve değiĢim süreci de bununla birleĢince suç ve suçlu sayısının sürekli bir 

biçimde artması sonucunu doğurmaktadır. 

Tarihin baĢlangıcından itibaren insanların suç ve suçluya karĢı fark 

edilebilir bir ilgisi olduğu bir gerçektir. Bu ilginin çok çeĢitli nedenleri olabilir. 

Nitekim bunu açıklamaya yönelik birçok araĢtırma yapılmıĢ; birçok görüĢ ileri 

sürülmüĢtür.  

                                                             
1  TOLAN, Barlas – ÇağdaĢ Toplumun Bunalımı: Anomi ve YabancılaĢma, Ankara, 1980, s. 2.  
2  STOETZEL, Jean – La psychologie sociale – Flammarion, Paris, 1963, s.70 „den naklen: TOLAN, 

Barlas – ÇağdaĢ Toplumun Bunalımı: Anomi ve YabancılaĢma, Ankara, 1980, s. 171.  
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“Bir görüĢe göre bu, mutad olmayan Ģeylere karĢı duyulan ilgiden 

çıkmaktadır. … Yine bazı yazarlar diyorlar ki, çeĢitli suçlar, sosyal geliĢmenin 

ilk dönemlerinde kahraman liderin eylemlerine bir tür uyma niteliğindedir. … 

Geçen yüzyıllar içinde insan hayatı çeĢitli tehlikelerle karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Bugün de tehlikeye göğüs geren kiĢi, tehlikenin cinsi ve niteliği ne olursa olsun, 

sosyal çevrede bir ilgi bulmaktadır. … Psikologların bir kısmına göre… insanın 

içinde, Ģuur altında yer almıĢ saldırganlık arzularını kanunu ihlal ederek bir 

suçlu tatmin edince, ona karĢı ilgi duyulmaktadır. … Karl Menninger “suç 

herkesi cezbeden bir çekimdir.” diyor.”
3
  

Suçluluğun artmasının da bu ilginin artmasına neden olduğu söylenebilir. 

Çok basit bir gözlemle, gazetelere, haber bültenlerine dikkat ederek suç ve suçlu 

ile ilgili haberlere ayrılan yerin giderek artmasının suça karĢı ilgiye iliĢkin ileri 

sürülen görüĢleri ne denli desteklediğini görmek mümkündür. Zira basın 

kamuoyunun ilgisini çekecek haberler yapmayı tercih etmektedir. 

Suça yönelik kamuoyunun ilgisini daha yakından incelediğimizde 

toplumun büyük çoğunluğunda gözlenen ortak bir yaklaĢımla karĢılaĢmaktayız. 

Sosyal sapmanın bir ceza normunu ihlal etmesi ve ceza adalet sisteminin 

devreye girmesi noktasında yaptırıma ya da yaptırıma yönelik iĢlemlere maruz 

kalan bireye karĢı toplumda bir bakıĢ açısının oluĢtuğu bir gerçektir. Bu 

aĢamada karĢılaĢtığımız kavram “Damgalama”dır. Toplumsal bir olgu olan 

damgalamayı kısaca tanımlamak gerekirse, adından da anlaĢılacağı üzere, 

toplumda farklı olan veya olduğu kabul edilen, genel davranıĢ kalıplarından 

farklı davranan, bireye karĢı yerleĢtirilen, benimsenen hatta kimi zaman bireyin 

kedisine dahi benimsetilen toplumsal bakıĢ açısı; etiketlemedir
4
. Bir bakıma 

grup tarafından iĢaretlenen bireye bahĢedilen bir kimliktir. 

Suç olgusunun artması sonucu “suçlu birey” sayısı da kuĢkusuz 

artacaktır. Bu durumda suçlu birey, üzerinde ilgisini yoğunlaĢtırmıĢ olan bir 

kamuoyu ile karĢılaĢacaktır. Bu demek oluyor ki damgalamaya maruz kalacak 

birey sayısı da aynı oranda olacaktır. Her ne kadar damgalamaya maruz kalan 

bireyler ve söz konusu olaylar üzerinde gözlemler yapıldığında bu 

damgalamanın nedeni olan ve bireysel bir farklılık yaratan olgunun her zaman 

gerçeği yansıtmadığı, bireyin her zaman bu etiketi hak etmediği sonucuna 

                                                             
3  Ord. Prof. Dr. DÖNMEZER, Sulhi, Kriminoloji, 6. Bası, Ġstanbul, 1981, s. 27. 
4  Kavramın Ġngilizce karĢılığı “labelling” terimi “etiketleme” olarak çevrilebilir. Ancak literatüre 

“damgalama” olarak yerleĢmiĢtir. 
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varılsa da damgalama sürecinin, kiĢiyi ve yaĢamını etkisi altına alması 

kaçınılmaz olmaktadır. Toplum içinde bu durumda olanların sayısının 

bahsedilen nedenlerle artması damgalamanın toplumsal yaĢamda daha etkin bir 

rol oynaması neticesini doğurmaktadır.  

Tüm bu genel çerçevede verilen bilgiler ıĢığında bu çalıĢmanın amacı 

toplumsal bir davranıĢın ürünü olan ve günümüz toplumsal yaĢamında daha da 

etkin rol almaya baĢlayan damgalamanın tanımını ve incelemesini yapmak; Ali 

Asıf Zerdari örneği üzerinden ceza adalet sistemi aĢamalarının damgalama 

üzerindeki etkisini gözler önüne sermek; damgalamanın olumlu-olumsuz 

etkilerini ortaya koymaktır.  

I. DAMGALAMA KURAMI VE CEZA ADALET SİSTEMİNDE 

DAMGALAMA   

A. Damgalama: Açıklanması, Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin Tartışılması 

Damgalama sözcük anlamıyla “Bir kiĢiyi diğerlerinden ayıracak Ģekilde o 

kiĢinin gözden düĢürülmesi, diğer insanlardan aĢağı görülmesi, genel anlamda 

kötülenmesidir.”
5
 Nitekim Türk Dil Kurumu da “bir kimseye gerçeğe 

dayanmadan herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek; birine yüz kızartıcı suç 

yüklemek” olarak tanımlamıĢtır. 

Damgalama sözcüğünü ceza adalet sistemi ve toplumsal yaĢam açısından 

değerlendirecek olursak damgalanan bireye karĢı oluĢmuĢ olan toplumsal bir 

bakıĢ açısını ifade ettiğini görürüz. Ceza adalet sistemi kolluk, yani jandarma ve 

polis, Cumhuriyet Savcılığı, Ceza Mahkemeleri, Yargıtay ve Ceza Ġnfaz 

Kurumları‟ndan oluĢan bir yapıdır. KiĢi bu yapının herhangi bir aktörü ile 

herhangi bir sebeple iliĢki içine girmiĢ, bir suç Ģüphesi, isnadı ya da cezası ile 

karĢılaĢmıĢ ve bu sebeple damgalanmıĢ olabilir. Ceza adalet sisteminde 

damgalama kavramı bu süreçlerden herhangi birinde yer almıĢ bireye karĢı 

toplumsal bir bakıĢ açısının oluĢmasını ifade etmektedir. Örneğin birey bir suç 

isnadıyla karĢı karĢıya olabilir; suçu sabit olmamakla beraber yargılama 

sürecinde olabilir; yargılama süreci bitmiĢ ve suçsuz bulunmuĢ olabilir ya da 

suçu sabit olmuĢ ve hatta ceza verilmiĢ ise cezası infaz edilmiĢ olabilir. Tüm bu 

                                                             
5  Corrigan ve ark. 2001‟den naklen: Dr. Mehmet Akif Ersoy- Dr. Azmi Varan “Ruhsal Hastalıklarda 

ĠçselleĢtirilmiĢ Damgalanma Ölçeği Türkçe Formu‟nun Güvenilirlik ve Geçerlilik ÇalıĢması”, 
www.türkpskiatri.com  
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durumlarda damgalama kendisini göstermektir. Toplum hafızasına kazınmıĢ 

olan bir kimlik oluĢmuĢtur. Birey kendisine bahĢedilmiĢ bir kimlikle yüz yüze 

gelmiĢtir. Bu noktada birey farklı tepkiler verebilir. Örneğin bahĢedilen bu 

kimliği benimseyebilir; aksine bir geriye çekilme süreci yaĢayabilir ya da içinde 

yaĢadığı ve kendisini dıĢlanan konumuna getiren topluma karĢı tepki duyabilir. 

Öte yandan kuram açısından yapılan araĢtırmaların büyük çoğunluğu “sapmayı 

gösteren kiĢi sistem içinde adli süreçte ne kadar ilerlemiĢse, kiĢinin hayatını 

normale dönüĢtürme Ģansının da o kadar azaldığını ortaya koymuĢtur”
6
  

Mustafa Tören Yücel‟e göre “damgalamanın iki yönlü iĢlevi vardır: 

1) Yeteri derecede üst beni geliĢmiĢ, sosyal statü sahibi bireylerin 

normdan sapma türünden bir davranıĢta bulunmalarını önleyen (negatif 

feed back iĢlevi) yanı ile toplumsal düzenin sağlanması ve korunması; 

2) Suçlu hakkında mahkumiyet sonucu beliren kısıtlılıklar nedeniyle eski 

hükümlülerin topluma entegre edilmesinin engellenmesi (positif feed 

back iĢlevi) ”
7
 

Görüldüğü üzere damgalama toplumun belirlediği ya da ceza kurallarınca 

belirlenen normlara aykırı davranıĢlara karĢı toplumun tepkisini ifade etmekte 

ve yansıtmaktadır Damgalama kavramının açıklanmasının ardından bu 

toplumsal olgunun olumlu ve olumsuz yanlarına değinmek yerinde olacaktır. 

Damgalama bazı hallerde sosyal sapmaya karĢı cezai bir yaptırımdan çok 

daha büyük bir etkiye sahiptir. KiĢi damgalanma korkusu ile sosyal sapmadan 

kaçınma yoluna gidecektir. Nitekim yukarıda bahsedilen Yücel‟in ileri sürdüğü 

damgalamanın iĢlevlerinden birincisi olan “negatif feed back” iĢlevi bu görüĢün 

bir diğer ifadesidir. Bu açıdan bakıldığında damgalamanın kiĢi üzerinde cezanın 

önleme iĢlevine katkı yapan bir etkiye ve öneme sahip olduğunu, kısaca 

caydırıcı olduğu ileri sürülebilir. Çünkü kiĢi sahip olduklarını kaybetme 

korkusu ve çekincesi ile sapıcı davranıĢta bulunmayacaktır. Her sosyal 

sapmanın suç; her suçun sosyal sapma olmadığı gerçeği göz önünde tutulmak 

Ģartıyla bir genelleme yaparak damgalama olgusunun suç ve suçlu sayısının 

artıĢını nispeten önleme etkisini haiz olduğunu söyleyebiliriz. 

                                                             
6  COHEN, Stanley, Visions of Social Control, Crime, Punishment and Classification, UK, 1995, s. 

33- 34. 
7  YÜCEL, Mustafa Yücel, Adalet Psikolojisi, 3.Bası, Ankara,1997, s. 41. 
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Kısıtlı ve tartıĢılabilir olmakla beraber, damgalamanın bu sonucunun 

devamı niteliğinde olacak Ģekilde olumlu sayılabilecek bir diğer sonucu da bir 

damgalamanın toplumda “iyi” bilincinin oluĢtuğunu, yukarıda da sözü edilen 

anomi kavramının toplumsal boyutta olmadığını göstermesidir. Toplumsal bir 

kuralsızlık yerine toplumun kendine göre “iyi” olarak nitelendirdiği kuralları 

vardır ki bunlara aykırı davranan bireyi damgalamaktadır. 

Diğer bir yandan damgalamanın olumsuz etkileri gerek bireysel gerekse 

toplumsal açıdan olumlu etkilerinden çok daha fazla ve önemlidir. 

Damgalamanın en önemli olumsuz etkisi kiĢinin haksız yere damgalanması 

olasılığıdır. Birey sadece bir suç isnadıyla karĢı karĢıya kalması nedeniyle dahi 

toplumda yeni bir kiĢiliğe kavuĢturulabilir. Bu durumda kiĢi hak etmediği bir 

bedeli ödemek zorunda kalacaktır. Hak etmiĢ olmak ya da olmamak ayrımının 

tamamen dıĢında olumsuz etkiler de söz konusudur. Birey damgalandığında 

ister hak etmiĢ olsun ister olmasın toplumsal yaĢamında büyük zorluklarla 

karĢılaĢacaktır. Örneğin bir suç ya da suç isnadı nedeniyle damgalanmıĢ bir 

kiĢiyi ele alalım. Bu örnek kiĢimiz hırsızlık sebebiyle damgalanmıĢ genç bir 

erkek olsun. KiĢi yaĢadığı olumsuzluklardan sonra toplumda normal olarak 

benimsenen yaĢam biçimine uyup , iĢe girmek, evlenip çoluk çocuğa karıĢmak, 

toplum içinde güvenli,huzurlu ve sosyal bir yaĢam sürmek isteyebilir. Öncelikle 

iĢe baĢvurduğunda sabıkalı ise sabıkası nedeniyle ya da iĢveren tarafından da 

damgalamaya neden olan olay biliniyorsa ve damgalanmıĢ ise iĢe alınması 

olasılığı damgalanmamıĢ olanlara göre çok düĢük olacaktır. ĠĢveren aynı 

niteliklere sahip olanlar arasından büyük ihtimalle onu seçmeyecektir. ĠĢ 

bulmadaki bu zorluğu atlattığını varsayalım. Evlenmek istediğinde de damgayı 

ve bunun üzerindeki ağırlığını hissedeceği açıktır. Çünkü toplumun bakıĢında o 

hala bir hırsızdır ve toplumun çoğunluğu böyle bir kiĢi ile evlenmek ya da kızını 

evlendirmek istemez. Tabii ki bu sorunların hepsini bu Ģekilde yaĢamaması da 

muhtemeldir. Ancak yine de günlük yaĢantısında bu damganın izlerini silmek 

hiç de kolay olmayacaktır. Yakın çevresinde gerçekleĢen en küçük hırsızlık 

olayında toplumda Ģüpheliler listesinde olduğunu görecek, hissedecek ve 

topluma tepki verecektir.  

Damgalanan kiĢinin topluma verdiği tepkinin değiĢebildiğine yukarıda 

değinmiĢtik. Birey kendini geriye çekip pasif bir yaĢam sürerek, topluma 

aslında “iyi” bir insan olduğunu kanıtlamaya çalıĢarak ya da aksine bahĢedilen 

kimliği benimseyip bu kimliğe uygun yaĢayarak tepki verebilir. Yukarıda sözü 
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edilen örneğimizden hareketle bu örnek kiĢimiz toplumdan kendini soyutlayıp 

kendi baĢına küçük bir çevrede yaĢamaya baĢlayabilir. Böyle yapmayıp aslında 

hırsız olmadığını ya da bir daha yapmayacağını kanıtlama, sosyal yaĢama 

katılmak için çaba sarf etme, özveride bulunma yolunu da seçebilir. Son olarak 

ilk ikisinin aksine kiĢi hırsız olduğunu benimseyip buna uygun yaĢamaya, 

hırsızlık ile hayatını devam ettirmeye ve bu yolla kendisini damgalayan 

toplumdan öç almaya karar verebilir. Bu son halde aslında kiĢi kendisini 

damgalamaktadır. Kendisini toplumla birlikte damgalamakta ve buna neden 

olanlara kin duymakta, tepki vermektedir.
8
 

Hukukumuzdaki eski hükümlü çalıĢtırmaya yönelik yapılmıĢ bazı 

düzenlemelere de damgalama konusu açısından değinilmesi gerekir. Örneğin 

4857 sayılı ĠĢ Kanununun 30. maddesinde eski hükümlü çalıĢtırma 

zorunluluğuna iliĢkin bir düzenleme vardır. Bu maddede “ĠĢverenler elli veya 

daha fazla iĢçi çalıĢtırdıkları iĢyerlerinde her yılın Ocak ayı baĢından itibaren 

yürürlüğe girecek Ģekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda (…) eski 

hükümlü (…) iĢçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun iĢlerde 

çalıĢtırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıĢtırılacak iĢçilerin toplam oranı 

yüzde altıdır” denmektedir. Ayrıca bu maddeye ek olarak “Özürlü, Eski 

hükümlü ve Terör Mağduru Ġstihdamı Hakkında Yönetmelik” mevcuttur. Bu 

düzenlemelere aykırı davrananlara karĢı yaptırım da öngörülmüĢtür. ĠĢ Kanunu 

madde 101 bu yaptırımı düzenlemekte ve kamu kuruluĢlarının da bu 

yaptırımdan muaf tutulamayacağını düzenlemektedir. Bu düzenlemelerle 

damgalamanın birey üzerindeki iĢ bulma yönünden olumsuz etkileri azaltılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ancak bu olumlu atılımlara rağmen unutulmamalıdır ki 

damgalama sadece hükümlülere karĢı gerçekleĢen bir olgu değildir. Zira 

hükümlü “hakkında mahkumiyet hükmü kesinleĢmiĢ bulunan kimse; bir suçtan 

dolayı mahkeme tarafından suçlu bulunduğu için hakkında hüküm verilmiĢ 

kiĢi”dir.
9
 Ancak yukarıda da incelediğimiz üzere damgalamanın gerçekleĢmesi 

için kiĢinin hakkında kesinleĢmiĢ bir mahkumiyet hükmü olmasına gerek 

yoktur. 

                                                             
8  Damgalama kuramının bu varsayımlarının bir çok ampirik çalıĢmayla desteklendiğini görüyoruz. 

Örneğin Platt‟in çalıĢmaları, damgalama sürecinin çocuk suçluluğunun ortaya çıkmasında önemli 
rol oynadığını ortaya koymuĢtur. ADLER-MUELLER-LAUFER, Criminology, USA, 1991, s. 184. 

Damgalamanın, bir sonraki sapmaya neden olup olmadığı, kiĢinin kendilik algısını düĢürüp 
düĢürmediği üzerinde yoğunlaĢmıĢ ampirik çalıĢmalar için bknz. SHOEMAKER Donald J., 
Theories of Delinquency an Examination o f Explanations of Delinquent Behaviour, NY.1990, s. 
214- 223.  

9  YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Ankara, 2003, s.280. 
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B. Damgalama Kuramı ve Eleştiriler 

Damgalama Kuramı ilk olarak 1930‟lu yıllarda ortaya çıkmıĢtır. Bu 

teorinin çıkıĢ noktası Tannenbaum‟un açıklamalarıdır.(1938)
10

 „Crime and 

Community” adlı kitabında damgalamaya iliĢkin görüĢlerine yer vermiĢtir. 

Damgalama Kuramının günümüzdeki Ģeklini alması ise yaklaĢık 30 yıl sonra 

gerçekleĢmiĢtir. “Damgalama veya toplumsal reaksiyon kuramı, 1960‟lı yıllarda 

suç ve suçluluk çözümlemelerinde dikkat çeken ve kısa sürede belirli bir 

popülariteye ulaĢan ender kuramlardan biridir.”
11

 Bu kuramdan etkilenen 

Becker, Lemert, Short ve Nye gibi birçok yazar olmuĢtur. Nitekim Edwin 

Lemert “Sosyal Patoloji‟ isimli eseriyle Tannenbaum‟un görüĢlerini 

geniĢleterek, damgalama kuramının varsayımlarını formüle eden isim 

olmuĢtur.
12

 

Damgalama kuramının suç olgusuna yaklaĢım biçimi, önceki 

kuramlardan temelde bir ayrıĢmayı temsil etmektedir. Önceki kuramlar; “birey 

niçin suç iĢlemektedir” sorusuna odaklanırken, örneğin damgalama kuramının, 

“niçin belirli davranıĢlar sapma olarak tanımlanmaktadır?” sorusuna yanıt 

arama çabası içinde olduğunu görmekteyiz.
13

 

Bu teorinin savunucuları suçun sosyal bir etkileĢim süreci sonucunda 

oluĢtuğunu kabul ederler. Bu kurama göre suçlu içinde yaĢadığı toplumun 

bireyleri tarafından suçlu olarak tanımlandıkları için suçludurlar. Buna göre 

kiĢi, komĢuları, ebeveynleri, arkadaĢları, polis vb. kimseler tarafından bu 

Ģekilde damgalandıkları için suçlu olurlar.
14

 Nitekim Becker‟e göre suça neden 

olan sapıcı davranıĢ toplumun damgalaması nedeniyle sapma olarak 

adlandırılmıĢ ve suça neden olmuĢtur. Becker sapmanın aslında olayı 

gözlemleyenin oluĢturduğu bir bakıĢ olduğunu iddia etmektedir. Ona göre 

sapma etiketlenmiĢ bireyin davranıĢıdır.
15

 Damgalamanın varlığı bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. Birey davranıĢı suç olarak tanımlandığı için suçlu 

olmaktadır. Aksine aynı davranıĢ suç olmayacak Ģekilde tanımlandığı durumda 

                                                             
10  DEMĠRBAġ, Timur, Kriminoloji, Ankara, 2001, s. 140. 
11  KIZMAZ, Zahir, Sosyolojik Suç Kuramlarının Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri Üzerine, s. 

168. 
12  ÜMĠT, Eylem, Mekandan Ġmkana Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti ĠliĢkisi, Ankara, 

2007, s. 94. 
13  GORDON Marshall, Sosyoloji Sözlüğü (çev: Osman Akınhay ve Derya Kömürcü), Ankara,1999 s. 

212.  
14  EROL,Rıdvan, Suçun Tarihsel GeliĢimi ve Nedenleri, www.amigra.com.  
15  BECKER, Outsiders, Studies in the Sociology of Deviance, New York, 1969, s. 9. 
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davranıĢın suç teĢkil etmeyeceği açıktır. Bu nedenledir ki bu kurama göre suçu 

oluĢturan toplumun kendisidir. Yani suçlu olup olmamak arasındaki ayrım 

damgalanmıĢ olup olmamak arasındaki ayrımdır.  Burada karĢımıza iki soru 

çıkmaktadır:  

1. Bu tanımlamayı yapanlar kimlerdir?  

2.  Sapıcı davranıĢta bulunanlar nasıl seçilip damgalanır? 

Birinci sorunun yanıtı olarak Becker, yüksek sosyal konumları 

kendilerine topluluk üyelerinin uyması gereken kuralları koyma ve uygulama 

gücünü veren “manevi giriĢimciler”dir, demektedir.
16

 Bu manevi giriĢimcileri 

bu kuralları koymaya ve uygulamaya iten ya da kuralları koyarken dayandıkları 

din, gelenek görenek gibi bir çok neden olabilir. Yine tanımlamayı yapanların 

kim olduğu sorusu için Giddens aslında toplumdaki güç dengesine bakmak 

gerektiğini, sapma kurallarının varlıklılar tarafından yoksullar, erkekler 

tarafından kadınlar, yaĢlılar tarafından gençler, etnik çoğunluklar tarafından 

azınlıklar için belirlendiğini iddia etmektedir.
17

   

Sapıcı davranıĢta bulunanların nasıl seçilip damgalandığı konusuna 

gelince bu, Füsun Sokulu-Akıncı „ya göre iki Ģekildedir : “ 

i. Damga, damgalayan “seyirciler”in dikkatini çeker, bireyi devamlı 

izlerler ve damgalamaya devam ederler, veya 

ii. Birey damgayı benimser ve kendisini sapıcı olarak görür ve sapıcı 

davranıĢları sürdürür.”
18

 

Lemert sembolik etkileĢim kavramından yararlanarak damgalama 

sürecini ilk sapma ve ikincil sapma olarak iki aĢamada incelemekte
19

 ve sözü 

edilen Ģekillerden ikincisini “ikincil sapma” olarak adlandırmaktadır.
20

 Ona göre 

“bireyin gerçekten suçlu bir kiĢiliğe dönüĢmesi, ikincil sapma ile oluĢmaktadır. 

Çünkü ikincil sapmada, bireyin sosyal normlara olan normlara tepkisi 

pekiĢmektedir.”
21

 Lemert ikincil sapma adını verdiği damgalama Ģekline giden 

                                                             
16  ÜMĠT, Mekandan Ġmkana Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti ĠliĢkisi, s. 95. 
17  GIDDENS, Anthony, Sociology, 3rd ed., UK. 1997, s. 178. 
18  SOKULLU-AKINCI Füsun, Kriminoloji, 2. Bası, s. 201. 
19  LEMERT Edwin M., Social Pathology, McGraw- Hill, 1951, Crime Critical Concepts in Sociology 

Volume III, içinde, s. 8- 12.   
20  SOKULLU-AKINCI Füsun, Kriminoloji, 2. Bası, s. 201. 
21  KIZMAZ, Zahir, Sosyolojik Suç Kuramlarının Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri Üzerine, s. 

169. 
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yolu, yaĢanan süreci Ģu Ģekilde anlatmaktadır : “1.Ġlk ve basit sapma davranıĢı; 

2. Resmi olmayan basit toplumsal yaptırımlar; 3. Ġlk sapma niteliğinde 

eylemler; 4.Daha kuvvetli resmi olmayan yaptırım ve dıĢlamalar; 5.Tekrar 

sapma ve yaptırım uygulamalarına karĢı kin ve düĢmanlık duyguları; 6.Resmi 

yaptırım; 7.Toplumun sapıcı kiĢiyi damgalaması; 8.Sapıcı davranıĢın daha 

yoğunlaĢması ve güçlenmesi; 9. Damgalama ile bahĢedilen sosyal statünün 

benimsenmesi, bu role uyum sağlamaya çabalanması, kiĢinin kendisini suçlu 

olarak görmesi ve davranıĢı sergileyen gruplara katılması”
22

 KiĢi bahsi geçen 

sürecin sonunda artık bir suçlu olduğunu kabul etmiĢ ve hayatını bu yönde 

idame ettirmeye, suçluluk içinde yükselmek için çabalamaya baĢlamıĢtır. Yani 

damgalama süreci sonucunda sapma oluĢmaktadır. Bu nedenle Damgalama 

Teorisi‟ne göre kiĢiye bahĢedilen bu kimlik suçluluğun artıĢına neden 

olmaktadır. 

Yapılan araĢtırmalar bir ceza mahkemesinde mahkumiyetin niteliksiz 

iĢçilerin iĢ bulma olanaklarını önemli ölçüde kısıtladığını göstermektedir.
23

 Bu 

gibi araĢtırmadan hareketle damgalamanın bazı etkileri olduğu söylenebilir. 

Füsun Sokullu-Akıncı‟ya göre bu tür bir mahkumiyetin yedi tür damgalama 

etkisi bulunmaktadır: 

i. ġüphe altında olma 

ii. ĠĢ bulma zorlukları 

iii. Toplum dıĢına itilme 

iv. Kendine olan saygı ve güvenin yitirilmesi 

v. Damgalanmaya tepki 

vi. Damgalayanlara tepki 

vii. Kutsal konuma gelme
24

 

Bu etkilerin ilk dördü mutlak bir biçimde gerçekleĢirken, son olarak 

sayılan üç etki her hükümlü için geçerlilik arz etmemektedir.
25

 

                                                             
22  ÜMĠT, Mekandan Ġmkana Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti ĠliĢkisi, s. 94. 
23  Schwarz-Scolnick, Two Studies of Legal Stigma, ed. Becker, The Other Side, New York, 1967, 

105. „den naklen: SOKULLU-AKINCI, Kriminoloji, s. 202. 
24  Walker, Punishment, Danger and Stigma, The Morality of Criminal Justice, Oxford, 1980, 142-

143 „den naklen: SOKULLU-AKINCI, Kriminoloji, s. 202-203.  
25  SOKULLU-AKINCI, Kriminoloji, s. 203. 
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Damgalama kuramını inceleyen yazarların değindikleri bir nokta daha 

olduğunu görüyoruz. Bu, sınıfsal farklılıkların damgalamaya olan etkisidir. 

Bireyin davranıĢının sapma olarak tanımlanması ve bireyin damgalanması 

sürecinde sınıfsal bir ayrıma gidildiği ileri sürülmektedir. Örneğin Becker 

“hangi davranıĢın sapma olarak alınacağı, o davranıĢı kimin yaptığına 

bağlıdır.”
26

 sözü ile sınıfsal farklılıkların altını çizmiĢtir. DavranıĢın sapma 

olarak adlandırılacağı noktada kimin bu davranıĢı gerçekleĢtirdiği önem arz 

etmektedir. “Giddens bu olayın nedenini Ģu Ģekilde açıklamaktadır: üst sınıfa 

mensup bireylerin çocukları tarafından iĢlenen herhangi bir hırsızlık olayı, polis 

veya mahkemeler tarafından masum çocuk oyunları olarak görülürken, alt sınıfa 

mensup bireyler tarafından veya yoksul bölgelerde iĢlenen bu eylemler, hırsızlık 

olayları olarak görülerek, bu yönde iĢlem yapılmaktadır.”
27

 Gerçekten de dikkat 

edilirse böyle bir ayrımın yapıldığı kolayca fark edilir. Saygınlık kazanmıĢ 

kiĢilerin hatası olarak kabul edilen davranıĢların, alt sınıf üyelerine kiĢilik 

özelliği olarak yapıĢtırılma eğilimi yaygındır. 

Damgalama Kuramı birçok yönden eleĢtirilere maruz kalmıĢ bir 

kuramdır. Kuram her Ģeyden önce ilk ve basit sapma olarak nitelendirilen 

sapmanın nedenini, kiĢiyi bu sapmaya itenin ne olduğunu açıklayamamaktadır. 

Bunun dıĢında damgalama kuramının; daha çok, uyuĢturucu müptelalığı, 

alkolizm, akıl hastalığı ve sokak çetelerinin üyesi olmak gibi sınırlı düzeydeki 

davranıĢları tanımlamak için geliĢtirildiği belirtilmiĢ; bu durum da kuramın, suç 

davranıĢının açıklanmasında “iktidar” ve “yapı” sorunlarını görmezlikten 

geldiği gerekçesiyle eleĢtirilmesine neden olmuĢtur.
28

 Öte yandan kuram 

suçluya suçluluğunu dayandıracağı bir dayanak sunarak suçlu lehine bir tutum 

sergilemekte ve bu suç ve suçlunun kabul edilebilir olmasına ve sorumluluk 

duygusunun zayıflamasına neden olmaktadır. Kuram tamamen masum 

bireylerin masum eylemlerinin damgalamaya hazır bir toplum tarafından kötü 

olarak nitelendirildiği ve kiĢinin bu nedenle cezalandırıldığı izlenimini 

uyandırmaktadır. Yöneltilen bir baĢka eleĢtiri ise Ģudur ki damgalamanın 

sonucu olarak görülen davranıĢ biçimi, yani rolün benimsenmesi ve buna uygun 

yaĢama Ģeklinde verilen tepki kesinlik arz etmez, farklı sonuçların görülmesi 

                                                             
26  Howard S. BECKER, Deviance and The Responses of The Others, Outsiders, 1963, Crime Critical 

Conceptsin Sociology Volume III içinde Ed. Philip BEAN, NY, 2002, s. 6. 
27  KIZMAZ, Zahir, Sosyolojik Suç Kuramlarının Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri Üzerine, s. 

169. 
28  KIZMAZ, Zahir, Sosyolojik Suç Kuramlarının Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri Üzerine, s. 

169- 170. 
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mümkündür. Diğer yandan Becker‟in sosyal grupların kuralları yaptığı ve 

bunların ihlalinin sapma olduğu, sapmanın eylemin bir niteliği değil de kiĢilerin 

eyleme vurduğu bir damga olduğu görüĢü de eleĢtirilmiĢ, bireylerin her 

davranıĢlarında bunun sapıcı olup olmamasının, her seferinde yeniden yapılan 

bir nitelendirme olmadığı belirtilmiĢtir.
29

 Çünkü cezalar “suçta ve cezalarda 

kanunilik” ilkesi nedeni ile önceden belirlenmiĢ haldedir.
30

 KiĢiler davranıĢta 

bulunduğu sırada ceza kanunlarınca suç sayılmayan bir eyleminden dolayı 

cezalandırılamazlar. Ayrıca tüm toplumlarca ortak bir biçimde suç olarak kabul 

edilen davranıĢların varlığı da açıktır. Son olarak tüm bireylerin suç 

iĢlememelerini, sadece bazılarının suç iĢlemelerini açıklayamamaktadır. 

Örneğin aynı sosyal saygınlığa ve koĢullara sahip iki bireyin birinin 

davranıĢının toplumca suç olarak nitelendirilmesi, diğerinin nitelendirilmemesi 

anlaĢılmazdır. Bu davranıĢa yapılan nitelendirmenin aslında bir geçmiĢi 

olduğunu, kiĢinin davranıĢının sonradan sapma olarak nitelendirilmediğini 

ortaya koymaktadır. 

II. ALİ ASIF ZERDARİ ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ 

Ali Asıf Zerdari 27 Aralık 2007‟de elli dört yaĢında iken düzenlenen bir 

suikast sonucu hayatını kaybeden Pakistan Halk Partisi lideri ve eski BaĢbakan 

Benazir Butto‟nun kocasıdır. Zerdari‟nin adı bir çok yolsuzluk iddiasıyla 

birlikte anılmaktadır. Adı “bay yüzde on”a çıkan Zerdari, uzun süre 

hapishanede kaldıktan sonra hakkında açılan yedi davada da beraat kararlarıyla 

mahkemeden ayrılmıĢtır. Beraat kararlarına rağmen siyasi hayatında kuĢkularla 

ve güvensizliklerle karĢı karĢıya gelmektedir. Bu nedenle konumuz olan 

damgalamanın etkilerinin çıplak gözle bile görülebildiği örneklerden birini 

teĢkil etmektedir. Ali Asıf Zerdari hakkında Türkiye yazılı basınında yer alan 

bazı haberler Ģöyledir : 

   “Yolsuzluk yüzünden sekiz yıl hapiste kalan Zerdari, 2004 yılında 

beraat edince serbest bırakıldı. Buna karĢın ismi temize çıkmadı. 

Pakistan‟da ezici çoğunluk eĢinin iktidarı döneminde aldığı rüĢvetlerden 

dolayı ismi “Bay Yüzde 10”a çıkan Zerdari‟nin saygınlığının yok 

                                                             
29  Taylor-Walton-Young, 146.‟dan naklen: SOKULLU-AKINCI, Kriminoloji, s. 204. 
30  SOKULLU-AKINCI, Kriminoloji, s. 204. 
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olduğunu ve siyaset yapmaması gerektiğini düĢünüyor.” (Hürriyet 

Gazetesi, 31 Aralık 2007) 

   “Benazir Butto‟nun yerine oğlu Belivali‟nin geçirilirken eĢ baĢkanlığa 

da eĢi Asıf Ali Zerdari getirildi. Bu geliĢmenin ardından da Zerdari‟nin 

karanlık geçmiĢi yeniden gündeme oturdu. Zerdari, eĢinin baĢbakanlığı 

döneminde karıĢtığı iddia edilen yolsuzluklarla kötü ün yaptı.…. 

Butto‟nun ikinci hükümetinde yatırım bakanı olan Zerdari‟nin adı, 

hükümet ihalelerinden komisyon aldığı suçlamaları yüzünden “Bay 

yüzde 10‟a” çıktı. ….” (Yeniçağ Gazetesi, 01 Ocak 2008, 

www.yenicaggazetesi.com.tr ) 

   “Zerdari için yargı defteri kapandı. 

    Pakistan‟da bir mahkeme, Benazir Butto‟nun dul eĢi ve Pakistan Halk 

Partisi Lideri Asıf Ali Zerdari aleyhindeki son yolsuzluk davasını da 

düĢürdü. Zerdari'nin avukatı Faruk Naik, hükümetin son 11 yılda 

müvekkili aleyhindeki suçlamalardan hiç birini kanıtlayamadığını 

söyledi. Mahkemeler Ģimdiye dek Zerdari aleyhindeki altı ayrı dosyayı 

daha düĢürmüĢtü.…. . Pakistan Halk Partisi (PPP) liderliğini oğlu ile 

birlikte üstlenen ve genel seçimden ilk sırada çıkan Zerdari halen 

hükümet kurmak için koasliyon görüĢmelerini yürütüyor. 51 yaĢındaki 

Zerdari'ye yöneltilen beĢ ayrı yolsuzluk suçlaması Benazir Butto'nun 

baĢbakanlık yaptığı 1980 ve 1990'lı yıllara uzanıyor. Bunlar arasında 

traktör alımlarında usulsüzlük ve baĢbakanlık konutu bahçesine bir polo 

sahası yaptırılması var. Tüm iddiaları reddeden Zerdari bu döneme ait 

suçlamalar nedeniyle, sekiz yıl tutuklu kalmıĢ, 2004'te kefaletle serbest 

bırakılmıĢtı. EĢinin 1993'te kurduğu ikinci hükümette bakan olarak 

görev yapan Zerdari, bu sırada göreviyle ilgili iĢlemlerde rüĢvet almakla 

suçlanmıĢ, bu nedenle kendisine "Bay Yüzde 10" adı takılmıĢtı.….” ( 

www.bbcturkish.com , 14 Mart 2008) 

   “…Pakistan Halk Partisi'nin yeni lideri Asıf Ali Zerdari, ülkede “bay 

yüzde 10" olarak tanınıyor. Benazir Butto, bugün okunan vasiyetine 

göre, babasının kurduğu Pakistan Halk Partisi'nin baĢına eĢinin 

geçmesini istedi. Ancak, birçok Pakistanlı'nın kendisine kuĢkuyla 

yaklaĢtığı Zerdari, perde arkasında kalmayı tercih ederek 19 yaĢındaki 

oğlu Bilavel Butto Zerdari'yi partinin resmi liderliğine getirdi. 
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…Zerdari, eĢinin baĢbakanlığı döneminde karıĢtığı iddia edilen 

yolsuzluklarla adını duyurdu. … Zerdari de ilk kez 1990'da, ilk Butto 

hükümetinin dağılmasıyla hapse girdi. Zerdari, 1993'te serbest bırakıldı 

ve bir Ġngiliz iĢadamından tehditle milyonlarca dolar almaya çalıĢmanın 

da içinde bulunduğu bir dizi suçlamadan beraat etti.…Zerdari'nin adı, 

hükümet ihalelerinden komisyon aldığı suçlamaları yüzünden “bay 

yüzde 10'a" çıktı. Zerdari, yolsuzluk ve Karaçi'de vurularak öldürülen 

Butto'nun kardeĢi Murtaza'ya yapılan saldırıda parmağı olduğu 

suçlamasıyla, 1996'da ikinci kez hapsedildi…” ( www.sol.org.tr , 31 

Aralık  2007) 

Yukarıda örnek verilen haberler Zerdari‟yi, yaĢananları ve Zerdari‟ye 

karĢı var olan bakıĢ açısını ortaya koymaktadır. Bu haberlerle yaratılan 

damgalama etkisini incelemeye geçmeden önce “beraat” kararının ne anlama 

geldiği ve bu karara bağlanan hukuki sonuçlar açıklanmalıdır. 

Beraat “sanığın suçlu olmadığının anlaĢılarak serbest bırakılması; 

aklama; aklanma”
31

 olarak tanımlanmaktadır. Yargılama aĢamasının gereğine 

uygun yapıldığı varsayılarak beraat kararı, bireyin o suç dolayısı ile suçlu 

olmadığı, böyle bir suç olgusunun gerçeği yansıtmadığı ya da var olan suçun 

failinin bahsi geçen birey olmadığı anlamına gelmektedir. Kısaca birey ile 

isnadı tamamen ayıran bir nitelik taĢıyan bir karardır. 

Her ne kadar inceleyeceğimiz olay Türk kanunlarına göre çözümlenmiĢ 

bir olay olmasa da beraat kararının anlamının açıklanması bakımından Ceza 

Muhakemesi Kanunu‟nun 223. maddesinin ikinci fıkrası bize yardımcı 

olmaktadır. Bu hükme göre : 

“…Beraat kararı;  

a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamıĢ olması,  

b) Yüklenen suçun sanık tarafından iĢlenmediğinin sabit olması,  

c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,  

d) Yüklenen suçun sanık tarafından iĢlenmesine rağmen, olayda bir 

hukuka uygunluk nedeninin bulunması,  

e) Yüklenen suçun sanık tarafından iĢlendiğinin sabit olmaması,  

                                                             
31  YILMAZ, Ejder Hukuk Sözlüğü, s. 93. 
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Hallerinde verilir….” 

Hükmün beraat kararının hangi hallerde verildiğini anlatan açık anlatımı 

beraat kararının anlamını ortaya koymaktadır. Beraat kararının açıklanan hukuki 

anlamı gereğince örneğimizde hakkındaki davalar beraat kararı ile sonuçlanan 

Ali Asıf Zerdari‟nin  karĢı karĢıya geldiği suç isnatlarının hiç birinin doğru 

olmadığı ya da ispatlanamadığı, kast veya taksirin bulunmadığı, hukuka 

uygunluk nedeni bulunduğu gibi Zerdari‟yi aklayan bir sonuç ortaya 

çıkmaktadır. Bu husus yukarıda verilen haberler içerisinde geçen Zerdari‟nin 

avukatının iddiasında da belirtilmektedir. Zira Faruk Naek, “hükümetin son 11 

yılda müvekkili aleyhindeki suçlamalardan hiç birini kanıtlayamadığını”
32

 iddia 

etmektedir. 

Hakkında verilen beraat kararlarına rağmen Ali Asıf Zerdari, ülkedeki 

saygınlığını yitirmiĢ, siyasete girmesi istenmeyen bir birey haline gelmiĢtir. 

Bunun yanı sıra hala dünyada da “Bay Yüzde 10” olarak tanınmaktadır. Gazete 

haberlerinin hemen hemen hepsinde kendisine verilen bu isim zikredilmektedir. 

Yine bazı gazete haberlerinde Pakistan‟da büyük bir çoğunluğun, saygınlığını 

kaybettiği ve siyasete girmemesi konusunda hemfikir olduğu belirtilmektedir.
33

  

Damgalama kuramı açısından incelediğimizde Zerdari yasalar karĢısında 

suçsuz bulunduğu halde toplumda var olan bakıĢ açısı onu suçlu olarak 

yaftalamaktadır.
34

 Nitekim damgalama kuramında incelendiği üzere “sapma 

olaya bakanın gözündedir”
35

 Yani toplumda olaya bakan bireyler suçlu olarak 

nitelendirdiği için Zerdari suçludur. Oysa yasalar bakımından suçlu olmadığı 

ortaya konmuĢtur.  

Füsun Sokullu-Akıncı‟nın sapıcı davranıĢta bulunanların damgalanması 

sürecini açıklamada yaptığı ayrım
36

 yönünden incelersek Zerdari ve kendisine 

isnat edilen fiiller toplumun dikkatini çekmiĢtir, devamlı izlemeye devam 

                                                             
32   www.bbcturkish.com, 14 Mart 2008. 
33   Hürriyet Gazetesi, 31 Aralık 2007. 
34  ġüphesiz damgalama sadece kiĢinin aslen suçlu olmadığı ancak toplumsal bir bakıĢ açısına 

maruz kaldığı durumlarda söz konusu olmamaktadır. Birey suçlu bulunsa ve cezasını çekiyor ya 
da çekmiĢ dahi olsa da damgalama ile karĢı karĢıya kalabilmektedir. 

35  BECKER, Outsiders, Studies of Sociology of Deviance, New York, 1969, s. 9. 
36  Hatırlarsak Füsun Sokulu-Akıncı sapıcı davranıĢta bulunanların nasıl seçilip damgalandığı 

konusunda bunun  iki Ģekilde gerçekleĢtiğini söylemektedir : “ 

i. Damga, damgalayan “seyirciler”in dikkatini çeker, bireyi devamlı izlerler ve damgalamaya 
devam ederler, veya 

ii. Birey damgayı benimser ve kendisini sapıcı olarak görür ve sapıcı davranıĢları sürdürür..” 
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etmiĢlerdir ve damgalamaya devam etmiĢlerdir. Yine Füsun Sokullu- 

Akıncı‟nın sıraladığı yedi tür damgalama etkisi göz önüne alınarak, her olayda 

yaĢanacaklar olarak saydığı ilk dört etkinin bu olayda kendisini gösterip 

göstermediği incelenmelidir: 

1. ġüphe altında olma: Zerdari‟ye karĢı duyulan güvensizlik beraberinde 

Ģüpheyi de getirmektedir. Bundan sonra görev yapacağı her makamda, her iĢte 

kendisini damgalayanların bu Ģüpheyi hissetmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

Nitekim verilen haberlerde de bu Ģüphenin açık ifadeleri yer almaktadır. 

Örneğin Hürriyet Gazetesi‟nde verilen haberde Zerdarinin adını temize 

çıkmadığı açıkça ifade edilmektedir. Yine Yeniçağ Gazetesi‟nin haberinde 

“karanlık geçmiĢ” ve “kötü ün” Ģeklinde ortaya konan sözcükler Zerdari‟nin 

karĢı karĢıya kaldığı damgalama olgu nedeni ile Ģüpheleri üzerine çektiğinin 

somut ifadeleridir. Bir baĢka haberde ise “birçok Pakistanlı'nın kendisine 

kuĢkuyla yaklaĢtığı Zerdari” denmektedir.
37

 Bu Ģekilde yapılan tanımalar 

etkinin kendisini açıkça gösterdiğinin kanıtıdır. 

2. ĠĢ bulma zorlukları: Zerdari Pakistan‟da sahip olduğu güç nedeniyle iĢ 

bulma zorluğunu doğrudan yaĢamayacaktır Ģeklinde bir düĢünce akla gelebilirse 

de Benazir Butto‟nun eĢinin baĢa geçmesi yönündeki isteğine rağmen Pakistan 

Halk Partisi‟nin baĢına tek baĢına gelememektedir. Damgalamanın yarattığı 

baskı nedeniyle oğlu ile birlikte ancak eĢ baĢkanlığa gelebilmiĢtir. Bu durum, bu 

yönde yaĢadığı zorluğu ifade etmektedir.
38

 

3. Toplum dıĢına itilme: Konumunun verdiği güç nedeni ile toplumun 

tamamen dıĢına itilmeyebilir. Ancak yaĢadığı zorluklar ve kendisine bahĢedilen 

kimlik toplum dıĢına itilmesi yönünde önemli göstergeler olarak 

değerlendirilebilir. Kaldı ki liyakatına ve yeteneğine göre kendisinden ulaĢması 

beklenen bir konuma karĢı karĢıya kaldığı damgalama olgusu yüzünden 

ulaĢamamaktadır. BaĢkanlığına geçmesi beklenen bir partide kamuoyu baskısı 

nedeniyle geri planda kalarak oğlu ile birlikte eĢ baĢkanlığı kabul etmek 

zorunda kalmıĢtır. Çünkü içinde yaĢadığı toplum onu baĢkan olarak değil, 

gölgede kalmıĢ olarak görmeye tahammül edebilen bir bakıĢ açsısına sahip 

konumdadır. Bu bir anlamda dıĢlama, toplum dıĢına itilme etkisinin 

yansımasıdır. 

                                                             
37  www.sol.org, 31 Aralık 2007 
38  www.sol.org, 31 Aralık 2007. Bu haberde Butto‟nun bu tarihte açıklanan vasiyetinin Zerdari‟nin 

partinin baĢına geçmesi yönünde olduğu ancak halk tarafından kuĢkuyla yaklaĢılan Zerdari‟nin 
eĢ baĢkanlıkla yetindiği anlatılmaktadır.  
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4. Kendisine olan saygı ve güvenin yitirilmesi: 
39

 Ülke genelinde büyük 

bir çoğunluk tarafından saygınlığını yitirdiği düĢünülen bu yüzden siyasi görev 

ve makamlarda ön planda yer alamayan ve dünyada da kendisine takılan “Bay 

yüzde on” lakabı ile anılan bir birey olarak bu etkiyi de yaĢadığı düĢünülebilir. 

Zira takılan lakap damgalamanın birebir yansımasını ifade etmektedir. 

Olayımızda damgalama “bay yüzde on“ lakabında somutlaĢmaktadır. 

Dolayısıyla söz konusu birey bütün dünya tarafından kendisine bahĢedilen bu 

yeni kimlik, yani damga ile yaĢamak zorunda kalacaktır. Gittiği her yerde 

kendisini bekleyen bir kimlikle karĢılaĢacak ve bu onu bir gölge gibi 

izleyecektir. 

Damgalama kuramı içerisinde incelenen bir baĢka açıdan olaya bakacak 

olursak değinilen bir baĢka noktanın sınıfsal farklılıkların damgalamaya olan 

etkisi olduğunu söylemiĢtik. Nitekim bu konuyu Becker “hangi davranıĢın 

sapma olarak alınacağı, o davranıĢ kimin yaptığına bağlıdır”
40

 Ģeklinde ifade 

etmektedir. Bu açıdan baktığımızda Ali Asıf Zerdari „nin yukarıda sözü edilen 

bazı damgalama etkilerini neden daha hafif bir Ģekilde yaĢadığını 

açıklayabiliriz.. Nitekim Zerdari‟nin olayında bu noktadaki farklılaĢma kuramın 

sınıfsal referanslı çözümlemeleriyle açıklanabilir. Zerdari‟nin sınıfsal 

konumunun buradaki fiilin adlandırılmasında rol oynadığı düĢünülebilir. 

Örneğin Zerdari‟ye yönelen iddiaların muhatabı alt sınıf üyesi ve farklı 

konumdan gelen bir birey olsaydı bu durum mafyavari damgalamalara yol 

açabilirdi. Oysa Zerdari gayri meĢru faaliyetler yürüten bir örgütün elebaĢı 

olarak algılanmamakta aksine sınıfsal konumuna uygun olarak beyaz yaka 

suçluluğu kategorisinde değerlendirilmektedir. Her ne kadar bu sınıfsal ayrım 

damgalamayı tamamen ortadan kaldırmıĢ olmasa da olumsuz etkilerinden daha 

az yaĢanmasına etkili olduğu söylenebilir. 

Öte yandan incelenen olay damgalama kuramı için yapılan eleĢtiriler 

bakımından bazı eleĢtirilerin ne denli haklı olduğunu gösteren bir olaydır. Zira 

“damgalama olgusu”nu açıklayan bir olay olmasına rağmen “damgalama 

kuramı”nın ileri sürdüğü bazı görüĢleri açıklayamamaktadır. Nitekim 

damgalama kuramına getirilen eleĢtirilerden bir tanesi de sınırlı sayıda suç için 

açıklama getirmiĢ bir kuram olmasıdır. Ayrıca kuramda Lemert tarafından 

                                                             
39  Bu konuda tatmin edici bir bilgiye ulaĢmak için ancak kiĢinin kendisi ile iletiĢime geçilmesi 

gerektiğinden, metinde yapılan söz konusu akıl yürütmeler yaĢanan olaylar ve geliĢmeler esas 
alınarak yazılı ve görsel basından takip edilebildiği kadarıyla yapılmıĢtır.  

40  BECKER, Deviance and the Responses, s. 6- 7. 
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ikincil sapma olarak adlandırılan damgalamaya giden yol olayda iĢlerlik 

kazanamamaktadır. Çünkü olaya konu olan Zerdari hakkındaki iddialar, 

olayların ortaya çıkıĢ biçimi ve sonuçları ikincil sapma ile ilgisiz durmaktadır. 

Ġlk gerçekleĢtirilen davranıĢın birincil diğerlerinin ikincil sapma olduğu 

varsayılabilir olsa da Zerdari hakkında ortaya atılan ilk iddialar, ilk ve basit 

sapma niteliğini göstermemekte aksine kendisi hakkında dava açılan, resmi 

yaptırıma tabi tutulan iddialar özelliği göstermektedir. 

Ali Asıf Zerdari‟nin eylemleri kuramın eleĢtirilerinde de belirtildiği gibi 

sonradan nitelendirilmemiĢtir. Önceden belirlenmiĢ olan kanunlara aykırılık 

nedeni ile bir damgalamaya maruz kalmıĢtır. Zerdari‟nin gerçekleĢtirdiği iddia 

edilen eylem sonradan rüĢvet olarak adlandırılmamıĢtır. Ġddia edilen eylem 

sadece olaya bakanın gözünde değil, herkesin gözünde rüĢvet adını almaktadır. 

Dolayısıyla davranıĢ sonradan sapma olarak nitelenmemekte, davranıĢ 

gerçekleĢtirilmeden önce de soyut olarak sapma olduğu ortaya konulmuĢ 

bulunulmaktadır. 

SONUÇ 

Damgalama gün geçtikçe önemini artıran, toplumsal ve bireysel hayatı 

etkisi altına alan bir kavramdır. Her geçen gün toplum suç ve suçluya ilgisini 

arttırmakta ve bu ilgisini tatmin edecek bilgiye daha da kolaylıkla 

ulaĢabilmektedir. Bu sebeple damgalama olayları ve damgalanan bireyler daha 

geniĢ alanlara yayılarak önemini arttırmaya devam etmektedir. 

Damgalamanın bireysel yaĢama olumsuz etkileri, bireyin damgalanma 

süreci, Damgalama Kuramının ortaya koyduğu çıkarsamalar ve bu 

çıkarsamalara getirilen eleĢtiriler yukarıda incelendi.  Bu doğrultuda yapılan 

incelemeler damgalamanın bireyin yaĢamına etkili olduğu kadar toplumsal 

yaĢamın bir parçası da olduğu söylenebilir. Toplumsal bir bakıĢ açısının 

varlığını yok etmek mümkün gözükmese de damgalamanın getirdiği 

olumsuzlukları mümkün olduğunca asgariye çekmeye çalıĢmak gerekmektedir. 

Bunun için yukarıda da incelendiği üzere hükümlüler için bazı yasal haklar 

öngörülmüĢtür. ĠĢyerlerinde belli oranda hükümlünün çalıĢtırılması zorunluluğu 

damgalama olgusunun etkisini bir nebze de olsa bertaraf etmeye yarayabilecek 

olumlu bir düzenlemedir.  Ancak damgalama olgusunun sadece hükümlülere 

yönelik olmadığı, ceza adalet sistemi içerisinde bir aĢamaya bir Ģekilde Ģüphe 

ile dahi olsa dahil olan bir bireyin de bu etikete maruz kaldığı gözden 

kaçırılmamalıdır. Toplumda var olan böylesine bir bakıĢ açısı sadece yasal 
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düzenlemelerle üstesinden gelinebilecek nitelikte gibi gözükmemektedir. Bunun 

en önemli çıkıĢ noktası toplumda belli bir bilincin yerleĢtirilmesidir ki bu da 

ancak bu konuya özgü empatiyi ve duyarlılığı artıracak eğitim programları ile 

olabilecek bir çözümdür. 

Temel eğitimin aile ve eğitim kurumlarınca gerçekleĢtirildiği göz önüne 

alınarak bu kurumlara yönelik çalıĢmaların yapılması yerinde olacaktır. 

Damgalamanın etkilerini ortadan kaldırabilecek yaygın bir eğitim planı 

yürütmek mümkün gözükmese de, hayatın satır aralarında verilen ince mesajlar 

söz konusu bilincin zamanla yer edinmesine yardımcı olabilir. Örneğin birçok 

ailenin izlediği haberlerde kullanılan ifadelere dikkat etmek, verilen haberlerde 

adı geçen Ģahsın sadece Ģüpheli olduğunu, hakkındaki iddiaların doğruluğunun 

saptanmadığını belirtmek, ya da beraatın anlamı gereği kendisinin aklandığını 

ifade etmek, Ģüpheli olarak yakalandığı haberini verdiği gibi Ģüphelerin asılsız 

olup serbest bırakıldığı haberini de vermek çok zor olmayan ancak bir bireyin 

hayatını değiĢtiren önlemlerdir. Bunun için medyanın insan hakları eğitimine 

önem verilmeli, öğretmenler bilinçlendirilmeli, konferans, sempozyum, hizmet 

içi eğitimler gibi toplantılar düzenlenerek belli bir bilincin yerleĢmesine 

çalıĢılmalıdır. Böylesine çalıĢmalar ile toplumsal bakıĢ açısını tamamen 

dönüĢtürmek mümkün olmasa bile toplumsal hoĢgörüyü geliĢtirmek ve dıĢlama- 

ötekileĢtirme- yabancılaĢtırmaya karĢı duyarlılığı geliĢtirmek mümkün olabilir. 

Bu Ģekilde bireyin toplumsal yaĢamdan soyutlanması engellenip aksine 

toplumsal yaĢama yeniden kazandırılması sağlanabilir. Bu, bireyin kendisine 

olduğu kadar yine toplumun da yararına bir geliĢme olarak kabul edilebilir. 

Ali Asıf Zerdari örneğinde bir bireyin aklandığı halde hakkında açılan 

davalar, ortaya atılan iddialar nedeni ile toplumda saygınlığını nasıl yitirdiği, 

kendisine takılan lakap ile nasıl anıldığı, damgalanmıĢ olması nedeni ile nasıl, 

siyasete bir adım geriden baĢladığı gözler önüne serilmektedir. Oysa adaletine 

güvenen bir milletin beraat kararının anlamını idrak etmiĢ ve buna uygun bir 

tutum içine girmiĢ olması asıldır ve bu beklenendir. Burada ceza adalet 

sisteminin iĢlerliğine duyulan güven tartıĢılmayarak beraat kararına rağmen 

damgalanmıĢ olması ele alınmıĢtır. 

Damgalama bireysel ve toplumsal olumsuzlukları beraberinde getiren, 

önlemler alındığında olumsuzlukların olabildiğince üstesinden gelinmesi 

muhtemel olan toplumsal bir olgudur. Önlemlerin uzun bir zaman diliminde 
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amacına ulaĢabileceği göz önüne alınarak çalıĢmaların baĢlatılması 

gerekmektedir. 
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CEZA MUHAKEMESĠ HUKUKUNDA 

YER YÖNÜNDEN YETKĠ 

Territorial Competence in Procedural Penal Law 
 

Egemen Özge ÖZHAN  

 

ÖZET 

Ceza Muhakemesi Hukuku’nda, yargıcın geçerli bir şekilde muhakeme 

yapabileceği sınırlı alan, objektif yönden yargılama yetkisini ifade etmektedir. 

Yargılama yetkisinin bir boyutu olan yer bakımından yetki kuralları 

incelenirken CMK’ nın 12–21. maddeleri yol gösterici olacaktır. Bu kurallara 

ilişkin olarak özellikle belirtmek gerekir ki yetkili mahkemenin belirlenmesinde 

ana ölçüt, suçun işlendiği yer mahkemesidir. Bununla birlikte, bu ana ölçütün 

dışında çeşitli özel yetki kurallarının ceza muhakemesi hukukunda mevcut 

bulunduğunun üzerinde durmak gerekir. Ayrıca, yetkisizlik iddiaları, yer 

yönünden yetki kurallarının doğru bir biçimde uygulanmasının sağlanması 

bakımından dikkatle incelenmelidir. 

Anahtar Kelimeler 

Ceza muhakemesi hukuku, yer yönünden yetki, özel yetki kuralları, yetkisizlik 

iddiası.  

ABSTRACT 

The limited area where judges can make trials expresses objective juris-

diction of trial in procedural penal law. The articles 12-21 of Procedural Penal 

Code will be indicative while examining rules regarding territorial competence 

which is a dimension of jurisdiction. It must be underlined that the basic crite-

rion is the place where the crime is committed in determining the competent 

court. However there occur some other special criteria as well as this basic 

criterion. Furthermore claims pertaining to incompetence should be analyzed 

carefully so that the rules concerning competence are applied properly.  

                                                             

 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. DanıĢmanı: Dr. GüneĢ Okuyucu.  
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I. YER YÖNÜNDEN YETKĠ KAVRAMI 

Yer yönünden yetki kuralları, ülkenin mahkemeler arasında coğrafi alan 

olarak yargı çevrelerine bölünmesini ifade eder
1
. Zira ülkenin madde yönünden 

yetkisi eş olan mahkemeler arasında bölüşülmesi, çevrelere ayrılması gerekir
2
. 

Böylece her mahkemenin yargılama çevresi belirlenmiş olur
3
. Mahkemelerin 

yargılama çevresi Adalet Bakanlığı’nın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunun kararıyla belirlenir (HSYKK
4
. m.4). Ancak, belirtmek gerekir ki yer 

yönünden yetkinin ön şartı madde yönünden yetki olup yargıcın yer yönünden 

yetkili olabilmesi için öncelikle madde yönünden yetkili olması gerekir
5
. 

Yer bakımından yetki kuralları yargıcın, hangi yerdeki işe bakacağını 

göstermekle birlikte, aynı zamanda hazırlık soruşturması yapan savcının yetki 

alanını da belirler. Bilindiği gibi, savcılık makamının ve savcıların yer 

yönünden yetkileri yanında bulundukları veya yanında sayıldıkları 

mahkemelere göre savcılıklar arasında bölüşülür.
6
  

Yer yönünden yetki kuralları, kamu menfaati düşüncesiyle kabul edilen 

madde yönünden yetki kurallarından farklıdır. Zira yer yönünden yetki kuralları 

bakımından, mahkemelerin faaliyetlerini belirli bir alanla sınırlama 

düşüncesinin temelinde sanığın çıkarları değil, yargılamanın daha kolay 

yapılabilmesi düşüncesi yatmaktadır. Bu nedenle yer yönünden yetki bölüşmesi, 

esas itibariyle maslahata uygunluğa dayanır
7
. 

II. YER YÖNÜNDEN YETKĠ KONUSUNDA BENĠMSENEN SĠSTEMLER 

Yer yönünden yetki kurallarını belirlemede esasen iki sistem mevcuttur. 

Buna göre, kanunla birden fazla yer mahkemesi yetkili kılınabileceği gibi tek 

yer mahkemesi de yetkili kılınabilir
8
. 

                                                             
1  CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku,  Ġstanbul 2006, s. 455. 
2  KUNTER, Nurullah: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 1989, s. 

196-197.      
3  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 62. 
4  2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu (RG: 14.05.1981- 17340). 
5  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 63. 
6  KEYMAN: Ceza Muhakemesinde Savcılık, Ankara 1970, s. 146. 
7  CENTEL/ZAFER: age, s. 455; KUNTER: age, s. 388. Aksi yönde olmak üzere, yer bakımından 

yetki kurallarının kamu düzeninden olup sanık için teminat oluĢturduğuna dair bkz. ÖZBEK, Veli 
Özer: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006, s. 547. 

8  KUNTER: age, s.388; TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 63; CENTEL/ZAFER: age, s. 455-456. 
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1. Birden Fazla Yer Mahkemesine Yetki Verilmesi 

Birden fazla yer mahkemesine aynı zamanda yetki vermek, 

kovuşturmaların muhakkak yapılmasını sağlamak şeklinde bir fayda sağlar. 

Ancak, bu şekilde yetki verilen mahkemelerden her birinin, nasıl olsa diğeri 

harekete geçer düşüncesiyle hareketsiz kalması ihtimali olduğu gibi, hepsinin 

birden harekete geçmesi de mümkündür. Bu durumda, yer yönünden yetki 

bakımından uyuşmazlıklar çıkar ve bunların çözüme kavuşturulması vakit 

alacağından, muhakeme uzamış olur
9
 

2. Tek Yer Mahkemesine Yetki Verilmesi 

Birden fazla yer mahkemesine yetki verilmesinin belirtilen sakıncalarını 

önlemek için, tek yer mahkemesine yetki verilmesi tercih edilmelidir. Bu 

sistemde, yer yönünden yetkiyi belirlemek bakımından bir temel ölçüt alınır. 

Öte yandan, bu temel ölçütün uygulanamadığı hallerde devreye girmek üzere 

yedek ölçütler getirilir. Ancak, her durumda tek yer mahkemesinin yetkili 

olmasını sağlamak amacıyla bu yedek ölçütler arasında bir sıralama kabul 

olunur
10

. Bizim kanunlarımızda da tek yer mahkemesine yetki verilmesi sistemi 

benimsenmiştir
11

. 

III. TÜRKĠYE’DE ĠġLENEN SUÇLAR BAKIMINDAN YER YÖNÜNDEN 

YETKĠ KURALLARI 

1. Türkiye’de ĠĢlenen Suçlarda Temel Ölçüt 

CMK’ nın
12

 12. maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye’de işlenen suçlar 

bakımından temel ölçüt olarak suçun işlendiği yer kabul edilmiştir. Buna göre, 

“Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir”. Yer 

bakımından yetki konusunu düzenleyen bu maddenin hükümet tasarısındaki 

gerekçesi ise şöyledir: “Suçun işlenmesinden en çok etkilenen, delillerin 

bulunması ve kolaylıkla toplanabilmesi yönünden kuşkusuz önemli olan yer, 

suçun işlendiği yerdir. Ayrıca önemli suçlarda, suçun işlendiği yerde 

kamuoyunun duyarlılığı daha fazladır. Bunun için, suçun işlendiği yer 

                                                             
9  KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 

Ġstanbul 2006, s. 334. 
10  KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 334. 
11  CENTEL/ZAFER: age, s. 456; TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 63. 
12  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ( RG: 17.12.2004-25673). 
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mahkemesi yetkili sayılmış ve yetkide ana kural, maddenin birinci fıkrasında 

belirtilmiştir.”
13

. 

Suçun işlendiği yer yargıcının yetkili olması, delillerin elde edilmesi ve 

değerlendirilmesi yönünden olduğu kadar, suçun işlenmesiyle reddedilen 

hukukun aynı yerde tesis edilmesi yönünden de daha uygundur
14

. Gerçekten de 

suçun işlendiği yer mahkemesinin yetkili kabul edilmesi ve değerlendirilmesi 

daha kolay olacağı gibi, suçun asıl etkisi burada ortaya çıkacağından, sarsılan 

kamu düzeni de aynı yerde sağlanacaktır
15

. 

CMK’ nın 12. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, teşebbüs halinde kalan 

suçlarda son icra hareketinin yapıldığı yer, kesintisiz suçlarda kesintinin 

gerçekleştiği yer ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer “suçun işlendiği 

yer” sayılır ve bu yerin mahkemesi söz konusu suç bakımından yer yönünden 

yetkili mahkemedir. 

CMK’ da teşebbüs halinde kalan suçlarla kesintisiz suçlar ve zincirleme 

suçlar bakımından suçun işlendiği yere ilişkin olarak yapılan bu açıklamalar 

yeterli sayılmaz
16

. Örneğin, tamamlanmış suçlarda nerenin suçun işlendiği yer 

sayılacağı kanunda düzenlenmemiştir
17

. 

Esasen sırf davranış suçlarında ve ani suçlarda sorun yoktur. Zira sırf 

davranış suçları bakımından davranışın yapıldığı yer, suçun işlendiği yerdir. Ani 

suçlarda, davranış ile sonuç aynı yerde gerçekleştiğinden, suçun işlendiği yeri 

belirlemek zor değildir
18

. Nitekim, ani suçlarda davranışın ve sonucun 

gerçekleştiği bu yer, suçun işlendiği yerdir. 

Asıl sorun, davranış ile sonucun farklı yerlerde meydana gelmesi halinde 

ortaya çıkmaktadır. Öğretide bu konuyla ilgili olarak farklı görüşler ortaya 

atılmaktadır. Kimi yazarlar davranışın yapıldığı yerin
19

, kimi yazarlar sonucun 

gerçekleştiği yerin
20

, kimi yazarlar ise her ikisinin birden
21

 suçun işlendiği yer 

                                                             
13  ġAHĠN, Cumhur: CMK Gazi ġerhi, Ankara 2005, s. 108; NOYAN, Erdal: Ceza Muhakemesi, 

Ankara 2005, s. 144. 
14  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 62. 
15  ÖZBEK: age, s. 548; SOYASLAN, Doğan: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2007, s. 206. 
16  TeĢebbüs halinde kalan suçlara iliĢkin Yargıtay kararı için bkz: 3. C.D, 29.04.1984, E. No: 

1984/3844, K. No: 1984/3944; (Kazancı veri tabanı). 
17  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 63; KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 334. 
18  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 63. 
19  KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 334; SOYASLAN: age, s. 207. 
20  YURTCAN: Ceza Yargılaması Hukuku, Ġstanbul 1982, s. 83.   
21  ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK: age, s. 245; CENTEL/ZAFER: age, s. 458. 
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sayılması gerektiğini savunmaktadırlar. Ancak, sonucun, davranışın yapıldığı 

yerden başka bir yerde gerçekleşmesi durumunda, davranışın yapıldığı yer 

mahkemesinin değil, sonucun gerçekleştiği yer mahkemesinin yetkili olması 

gerekir
22

. Zira suç, sonucun gerçekleşmesi ile tamamlanacaktır. Ayrıca, 

kanunumuzda tek yer mahkemesinin yetkili olması sisteminin benimsendiği 

düşünüldüğünde birden çok mahkemeyi yetkili kılması bakımından karma 

teorinin de isabetli olmadığı açıktır
23

.                                                                               

Bir başka sorun da davranışın veya sonucun Türkiye’de gerçekleşmesi 

durumunda hangi hâlde suçun Türkiye’de işlenmiş sayılacağıyla ilgilidir. Konuyla 

ilgili herhangi bir hüküm içermeyen 765 sayılı mülga TCK döneminde tartışma 

konusu olan bu sorun, yürürlükteki TCK’nın
24

 8. maddesinin açık hükmü 

karşısında çözülmüştür. Nitekim, TCK’nın 8. maddesi uyarınca, fiilin kısmen veya 

tamamen Türkiye’de işlenmesi veya sonucun Türkiye’de gerçekleşmesi halinde 

suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır. Buna göre, davranış Türkiye’de gerçekleşmişse 

davranışın gerçekleştiği yer, sonuç Türkiye’de gerçekleşmişse sonucun 

gerçekleştiği yer suçun işlendiği yer sayılacak ve o yer mahkemesi yetkili olacaktır. 

2. Türkiye’de ĠĢlenen Suçlarda Yedek Ölçütler (Özel Yetki Halleri) 

Özel yetki halleri CMK m. 13’te düzenlenmiştir. Maddede delil etme 

ölçütünden yola çıkılarak, delillerin en iyi toplanabileceği yer olan suçun 

işlendiği yerin belli olmaması ya da saptanamaması durumunda, suç delillerinin 

en iyi toplanabileceği yer olarak ona en yakın yer mahkemesi yetkili sayılmıştır. 

Böylece basamaklı bir yetki sistemi kurularak tek bir yer mahkemesinin yetkili 

olması ve çekişmelerin önlenmesi istenilmiştir
25

. Buna göre, özel yetki halleri 

şu şekilde sıralanmaktadır:  

A. ġüpheli veya Sanığın Yakalandığı Yer 

Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli ya da sanığın yakalandığı yer 

mahkemesi yetkili olacaktır (CMK m.13/I)
26

.  

                                                             
22  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 64. 
23  Karma teorinin, tek yer mahkemesinin yetkili olması sistemine uygun düĢmediği yönündeki 

görüĢler için bkz: TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s.64; KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age,  s. 334. 
24  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (RG: 12.10.2004 – 25611). 
25  ġAHĠN: age, s.111; NOYAN: age, s.146. 
26  “Sanığın üzerine atılan suçun (yurt dıĢına uyuĢturucu madde ihraç etmek) niteliğine, 

iddianamede olayın anlatılıĢ biçimine, suçu nerede iĢlediği kesin olarak belli olmayan sanığın son 
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Kanunda “sanığın yakalandığı yer”den bahsedilmesi yanlıştır. Çünkü 

kişinin sanık olabilmesi için yetkili mahkemenin belirlenmiş ve kamu davasının 

açılmış olması gereklidir
27

. Zira “yakalama” tabiri “hürriyetin tahdidi” 

anlamında olup tutuklama kararı ile tutuklama da buraya girmektedir. Yakalama 

ve tutuklama da ayrı şeyler olduğuna göre, kanunda ayrı ayrı  gösterilmeleri 

gerekmektedir
28

. 

B. ġüpheli veya Sanığın YerleĢim Yeri 

Şüpheli yakalanmamışsa, şüpheli veya sanığın yerleşim yeri mahkemesi 

yetkilidir (CMK m.13/I). Yerleşim yeri, Medeni Kanun hükümlerine göre 

belirlenecektir. Muhakeme sırasında şüpheli veya sanığın yerleşim yerinin 

değişmesi, bu ölçüte göre belirlenmiş olan yer yönünden yetkiyi etkilemez 
29

. 

C. ġüpheli veya Sanığın Türkiye’de En Son Adresinin Bulunduğu 

Yer 

Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son 

adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir (CMK m.13/II)
30

. 

D. Ġlk Usul ĠĢleminin Yapıldığı Yer 

Yukarıda anlatılan ilk üç yedek ölçüt ile yer yönünden yetkili 

mahkemenin belirlenemediği durumlarda, ilk usul işleminin yapıldığı yer 

mahkemesi yetkili olacaktır (CMK m.13/III). 

 

                                                                                                                                                     
defa (YeĢilköy) Atatürk Hava Limanında yakalandığının anlaĢılmasına, CMUK’un 9/1. Maddesi 

hükmüne ve Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararındaki gerekçeye göre yerinde görülmeyen 
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17.1.1984 günlü kararının kaldırılmasına, karar verilmiĢtir.” 

(3. C.D, 14.02.1984, E. 2452, K. 2081; ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK: age, s. 250); aynı yöndeki 
Yargıtay kararı için bkz. 3. C.D, 27.02.1953, E. 2784, K.  1911; ÇAĞLAYAN, M. Muhtar: Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ankara 1960, s. 60. 

27  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 65. 
28  KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 335. 
29  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s.65. 
30  “Ġncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine (yurt dıĢına uyuĢturucu madde 

ihraç etmek), sanığın yurt dıĢına çıkıĢ yerini belirleyen herhangi bir iddia ve delil mevcut 
bulunmamasına, ülkemizdeki son ikâmetgahının nüfusta kayıtlı bulunduğu Palu ilçesi olduğunun 
anlaĢılmasına, CMUK 9/1. maddesi hükmüne ve Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki 
gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Elazığ Ağır Ceza Mahkemesinin 8.12.1983 günlü yetkisizlik 

kararının kaldırılmasına, karar verilmiĢtir.” (3. C.D, 28.02.1984, E. 2987, K. 2664; 
ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK: age, s. 250 ). 
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3. Türkiye’de ĠĢlenen Suçlarda Ġstisnalar 

A. Basın Suçlarında Ġstisna 

Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse, yetki, eserin yayım 

merkezi olan yer mahkemesine aittir
31

. Ancak, aynı eserin birden çok yerde 

basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi dışındaki baskısında meydana 

gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir (CMK 

m.12/III).
 

Söz konusu hükmün hükümet tasarısındaki gerekçesi şöyledir: 

“Uygulamada eserin birden çok yerde basıldığı ve bu baskılarda da içerik 

farklılığı olduğu, bazı durumlarda ise, yayın merkezindeki basıda suç unsuru 

bulunmayan bir basılı eserin, başka yerdeki basısında suç unsuru taşıdığı 

görülmektedir. Bu itibarla, basın davalarının en kısa sürede 

sonuçlandırılmasını sağlamak üzere yetkili mahkemenin, içeriği suç oluşturan 

eserin basıldığı yerdeki mahkeme olması kabul edilmiştir.”
32

. 

CMK m.12/V hükmü gereğince, görsel ve işitsel yayınlarda da CMK 

m.12/III hükmü uygulanır. Buna göre, görsel veya işitsel yayın, mağdurun 

yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi 

de yetkilidir. Hükmün gerekçesine göre; bu suçun işlenmesi halinde, bunun 

saldırıya uğrayan nezdinde yaptığı etki diğer suç vasıtalarına göre daha hızlı bir 

şekilde ortaya çıkacaktır. Öte yandan, saldırıya uğrayanın yerleşim yerindeki 

mahkemeye yetki verilmesi suça karşı duyulan tepkinin giderilmesini ve 

adaletin daha çabuk gerçekleştirilmesini sağlayacak, daha süratli bir yargılama 

olanağını ortaya çıkaracaktır
33

. 

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret 

suçlarında, eser, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, 

o yer mahkemesi de yetkilidir (CMK m.12/IV). Hemen belirtmek gerekir ki 

TCK m.131 uyarınca, hakaret şikâyete bağlı bir suçtur. Dolayısıyla,  CMK 

m.12/IV hükmünde yer alan “soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 

olan” ibaresine gerek yoktur
34

. Hükmün gerekçesinde, bu mahkemenin de 

yetkili olmasının hakkaniyete uygun sayıldığı, zira saldırılan kimsenin basılı 

eserin yayın merkezi olan yer mahkemesine gidip davasını takip etmesinin 

                                                             
31  Yurt dıĢında neĢrolunan bir basılı yazıdan ileri gelen suçların, genel hükümler doğrultusunda 

kovuĢturulabileceğine iliĢkin olarak bkz. KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 335. 
32  ġAHĠN: age, s. 108; NOYAN: age, s. 145. 
33  ġAHĠN: age, s.108; NOYAN: age, s.145. 
34  ÖZBEK: age, s. 548. 
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kendisi için büyük bir yük oluşturacağı belirtilmiştir.
35

. Esas olarak, hükmün 

amacı, suçtan zarar görenlere kolaylık sağlamaktır. Ayrıca, hakarete uğrayanları 

tanıyanların bulunduğu yerde davanın görülmesinde fayda olduğu da açıktır
36

. 

Bu şekilde bir yetki kuralı, uygulamada mağdura davayı takip edebilmesi 

bakımından getirecek yükü ortadan kaldırdığı için pratik olup, usul ekonomisi 

sağlayacaktır. Buradaki asıl düşünce ise, mağdurun şeref ve haysiyeti nerede 

kırılmışsa orada tamir edilmesidir
37

. 

CMK’ nın 12. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca mağdurun suçun 

işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü olması durumunda, hem eserin 

yayım merkezinin bulunduğu yer hem de mağdurun tutuklu veya hükümlü 

olduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır. Ancak söz konusu fıkra isabetli 

sayılmaz. Şöyle ki, Tasarı’ da sanığın suçun işlendiği yerden başka yerde 

tutuklu ya da hükümlü bulunduğu yer mahkemesinin de yetkili olacağının 

öngörülmüş olmasına rağmen, bu düzenleme, hiçbir mantıklı gerekçe 

gösterilmeksizin “Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü 

bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir.” şeklinde kanunlaşmıştır
38

. 

CMK m.12’nin Tasarı’daki karşılığı m.13’tür. 13.maddenin 6. fıkrası; 

“Kişi, suçun işlendiği yer dışında tutuklu bulunuyorsa, o yer mahkemesi de 

yetkilidir.”şeklindedir. Tasarı m.13/VI’nın gerekçesi ise şöyledir: “Maddenin 

son fıkrası önemli bir yenilik getirmektedir: Karşılaştırmalı ceza yargılama 

usulü yönünden temel ilke sanığın mutlaka, hükmü verecek mahkemede 

ifadesinin alınması, belirli istisnalar dışında duruşmalarda hazır bulunması ve 

savunmasını yapmasıdır. Ülkemizde belirli güvenlik nedenleri ile bazı sanıklar, 

yargılamayı yapan mahkemeden çok uzaktaki tutukevlerinde bulunduklarından 

ifade ve savunmaları yerel mahkeme tarafından istinabe suretiyle alınıp asıl, 

yani suçun işlendiği yer mahkemelerine gönderilmekte ve bunlar da göz önüne 

alınarak hüküm verilmektedir. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

değişik kararlarında bu uygulama adil yargılama ilkelerine aykırı görülmüştür. 

İşte bu nedenlerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları 

doğrultusunda, esas hakkındaki hükmü veren mahkemenin sanığı şahsen 

                                                             
35  ġAHĠN: age, s. 108; NOYAN: age, s. 145. 
36  KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 336. 
37  ÖZBEK: age, s. 548; aynı yöndeki görüĢ için bkz. SOYASLAN: age, s. 208. 
38  CMK’ nın tasarısında, sanığın suçun iĢlendiği yer dıĢında tutuklu veya hükümlü o lması durumunu 

düzenleyen hükmünün, “mağduru” esas alarak düzenlenmiĢ olmasının eleĢtirisi için bkz. 

FEYZĠOĞLU/Metin: “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tespit ve 
Değerlendirmeler”, TBB Dergisi, Sayı 62, 2006, s. 46-48. 
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dinleyebilmesi amacıyla ikili yetki kabul edilmiştir.”
39

. Bu doğrultuda, 

Tasarı’nın, başka yerde tutuklu ya da hükümlü bulunan sanığın yargılandığı 

mahkemeye getirilmeyerek, istinabe suretiyle sorgusunun yapılmasının ve 

yargılandığı mahkemeye gelmesinin engellenmesinin adil yargılanma hakkı 

açısından yarattığı büyük sıkıntıyı önlemeyi amaçladığı söylenebilir
40

.  

Komisyonun 12. madde için yazdığı gerekçe ise şöyledir: “Tasarının 13 

üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 

uyum sağlanması için kısmen değiştirilmiş; örneğin “saldırılan kimse” yerine 

“mağdur” kavramı tercih edilmiştir. Keza, ilişkisi dolayısıyla, tasarıdaki son 

fıkra dördüncü fıkra ile birleştirilmiş ve 12 inci madde olarak kabul 

edilmiştir.”
41

. 

Doktrinde bu düzenlemenin mağduru korumaya yönelik olduğu 

savunulsa da bu düşünceye katılmak oldukça güçtür. Söz konusu düşünceyi 

savunan görüşe göre, kanunda bu yetki sanık için değil, mağdur için kabul 

edildiği gibi, bütün suçlar bakımından değil, sadece soruşturulması ve 

kovuşturulması şikâyete bağlı hakaret suçları ile sınırlı tutulmuştur
42

. Kanunun 

mağduru korumaya yönelik bu düzenlemesi karşısında, soruşturulması ve 

kovuşturulması şikâyete bağlı olan ve basın yoluyla işlenen bir hakaret suçunun 

“mağdur”u, kendisinin işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı basılı eserin yayım 

merkezi veya mağdurun yerleşim yeri ya da oturduğu yer dışında tutuklu olarak 

soruşturuluyor veya kovuşturuluyorsa ya da işlediği bir suçtan dolayı yukarıda 

sayılan yerlerin dışında bir yerde hükümlü bulunuyorsa, tutuklu veya hükümlü 

bulunduğu yer mahkemesi de yetkili olmaktadır.  Böylece, basın yoluyla işlenen 

ve şikâyete bağlı hakaret suçunun mağdurunun, tutuklu-hükümlü olup 

olmamasına göre, yetkili mahkeme sayısı değişmektedir. Tasarıdan farklı olan 

bu düzenleme karşısında, suçun işlendiği yer dışında tutuklu bulunan “sanık” 

ise, suçun işlendiği yer mahkemesinde yargılanacak, şartları varsa duruşmadan 

                                                             
39  FEYZĠOĞLU: age, s. 46-48; ġAHĠN: age, s. 109; NOYAN: age, s. 145 
40  FEYZĠOĞLU: age, s. 46-48; “Yeni bir istisna ise, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi’nin Mehdi 

Zana davasında verdiği karar üzerine, Dönmezer Tasarısında “tutuklu sanık” açısından maddenin 
değiĢtirilerek “mağdur”la ilgili Ģekline getirilen düzenlemedir. Buna göre, mağdur suçun iĢlendiği 
yer dıĢında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Dönmezer 
Tasarısındaki hükmün amacı, doğrudan doğruyalık ilkesini gerçekleĢtirmek amacı ile davanın 
sanığın tutuklu olduğu baĢka bir yargı çevresinde yapılmasını sağlamaktı. Ancak Yeni Kanun 
“mağdur”un tutuklu olduğu yere yetki verdiği için, hükmün bir anlamı kalmamıĢtır.”( 
KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 336.). 

41  FEYZĠOĞLU: age, s. 46-48; ġAHĠN: age, s. 109; NOYAN: age, s. 145. 
42  ġAHĠN: age, s. 109 
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bağışık tutulacak ve görüntülü ve sesli iletişim tekniği kullanılarak 

sorgulanabilecektir
43

. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Komisyon, Tasarı m.13/6’da yer 

alan “kişi” kelimesini önce, herhangi bir gerekçe göstermeksizin “mağdur”a 

çevirmiş, isabetli sayılamayacak bu değişiklikten sonra, hükmü bir önceki 

fıkrayla ilişkili hale getirmiş ve iki fıkrayı birleştirmiştir. Böylece hem Tasarı 

m.13/6’nın gerekçesinde yazılı olan ihtiyaç karşılanmamış, hem de basın 

yoluyla hakaret suçlarında Türk Mahkemelerinin yer itibariyle yetkisini 

mağdurun tutuklu veya hükümlü olduğu yere göre belirleyen bir hüküm 

hukukumuza girmiştir. Ayrıca, CMK m.12/4’ün 1. cümlesi karşısında, bu 2. 

cümle herhangi bir yenilik de getirmemektedir. Çünkü fıkranın 1. cümlesi, 

hakaret suçunun işlendiği basılı eserin mağdurun oturduğu yerde dağıtılmış 

olması halinde o yer mahkemesinin de yetkili olacağını öngördüğüne ve bir 

yerde tutuklu ya da hükümlü olan kişi o yerde oturur kabul edileceğine göre, 2. 

cümle gereksiz bir tekrardan öteye gitmemektedir
44

. 

Bu durumda kanun koyucu hükmü aslına uygun hale getirmelidir. Buna 

göre, “mağdur” kelimesini “sanık” olarak değiştirip, ayrı bir fıkrada 

düzenlemelidir. Ancak, tabii hâkim ilkesine uygunluğu sağlamak için, davanın 

sanığın tutuklu veya hükümlü bulunduğu yer mahkemesinde görülmesini, 

sanığın bu yolda bir talepte bulunmasına bağlamak daha yerinde olacaktır. Şu 

halde, Tasarı’daki hüküm, “sanığın talepte bulunması kaydıyla” ilavesi 

yapılmak suretiyle kanunlaştırılmalıdır
45

. 

B. Döviz ve Çek Suçlarında Ġstisna 

Türk parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile cezalandırılan eylemlere 

ait davalara bakan mahkemeler, yer itibariyle yetki bakımından diğer asliye ve 

ağır ceza mahkemelerinden farklıdırlar. Zira bunların çevreleri daha geniştir
46

. 

3167 sayılı Çek Kanununda 4814 sayılı kanunla yapılan değişiklikle yer 

bakımından yetki kuralına esneklik getirilmiştir
47

. Adı geçen kanunun 16-b 

hükmü uyarınca seçimlik yetki kabul edilmiş ve çekin ibraz edildiği veya keşide 

                                                             
43  ġAHĠN: age, s. 109-110. 
44  FEYZĠOĞLU: age, s. 46-48. 
45  FEYZĠOĞLU: age, s. 46-48. 
46  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 67. 
47  KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 336. 
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edildiği veya şikâyetçinin yerleşim yerinin bulunduğu yer Asliye Ceza 

Mahkemesi yetkili kılınmıştır
48

. 

Böylece, suçun işlendiği yer mahkemesinin yetkili olması ilkesine bu 

suçlar bakımından istisna getirilmiştir. 

C. Örgüt Suçları ve Devlet Güvenliğini Ġlgilendiren Suçlarda Ġstisna  

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla devlet güvenliğine karşı 

işlenen suçlarda geniş yetkili ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi birden çok 

ili kapsayacak şekilde Adalet Bakanlığının teklifi üzerine HSYK tarafından 

belirlenir (CMK m.250/I-c). CMK’ da yer alan bu düzenleme ile devlet 

güvenlik mahkemeleri varken kabul edilen bölgesel yetki istisnası 

sürdürülmüştür. 

IV. TÜRKĠYE DIġINDA ĠġLENEN SUÇLAR BAKIMINDAN YER 

YÖNÜNDEN YETKĠ KURALLARI 

1. Genel Olarak 

Suç, ülke dışında işlendiği zaman (yabancı ülke toprakları, karasuları, 

gemi ve uçak) suçun Türk mahkemeleri tarafından yargılanabilmesi için fiile ve 

faile ilişkin bazı şartlar gereklidir
49

. CMK’nın 14. maddesi uyarınca, yabancı 

ülkede işlenen ve Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken 

suçlarda yetki, Türkiye’de işlenen suçlara ilişkin yedek ölçütleri öngören 13. 

maddenin 1. ve 2. fıkralarına göre belirlenecektir. Yabancı ülkede işlenen 

suçlardan hangilerinin Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken 

suçlar olduğu, TCK’nın 9 ilâ 13. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 

yer alan bir suç söz konusu olduğunda bu suç bakımından yer yönünden yetkili 

mahkeme CMK’nın 13. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına bakılarak 

belirlenecektir.  

Buna göre, yabancı ülkede işlenen ve Türkiye’de soruşturulması ve 

kovuşturulması gereken suçlarda yer yönünden yetki, öncelikle şüphelinin 

yakalandığı yer mahkemesine aittir. Kişi yakalanmamışsa yerleşim yeri 

mahkemesi, Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son adresinin 
                                                             
48  Konuya iliĢkin Yargıtay kararı için bkz: 3. C.D, 04.12.1986, E. 1986/13335, K. 1986/13220; 

(Kazancı veri tabanı). 
49  SOYASLAN: age, s. 198. 



Ceza Muhakemesi Hukukunda Yer Yönünden Yetki 487 

bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır
50

. Bu ölçütlere başvurmanın 

mümkün olmaması halinde, yer yönünden yetkili mahkeme, Adalet Bakanının 

istemi ve Yargıtay C.Başsavcısının başvurusu üzerine, Yargıtay tarafından 

belirlenir (CMK m.14/III). 

CMK, Türkiye dışında işlenen suçlar bakımından yukarıda belirtilen 

ölçütlere mutlak bir değer tanımamıştır
51

. CMK m.14/II’ de, savcının veya 

şüpheli ya da sanığın talebi üzerine Yargıtay tarafından suçun işlendiği yere 

daha yakın bir yer mahkemesine yetki verilebileceği kabul edilmiştir. Ancak 

belirtmek gerekir ki, bu fıkrada “şüpheli” den söz edilmesi isabetli olmamıştır. 

Şöyle ki, ancak yetkili mahkeme belirlendikten sonra bunun değiştirilmesi talep 

edilebilir. Uyuşmazlık, mahkeme önünde bulunduğu sürece de ancak sanıktan 

söz edilebilir. Bu nedenle şüphelinin, henüz belirlenmemiş olan yetkili 

mahkemenin değiştirilmesini talep etme yetkisi söz konusu değildir
52

. Bunun 

dışında söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak, suç yurt dışında işlenmiş 

olacağından, suçun işlendiği yere daha yakın bir yer mahkemesine yetki 

verilmesinin anlamı olmadığı ve bu düzenlemenin, belki komşu ülkelerde 

işlenen suçlarda bir değere sahip olabileceği de savunulmuştur
53

. 

2. Yabancı Ülkede Bulunup da Diplomatik Dokunulmazlıktan Yararlanan 

Türk Kamu Görevlilerinin ĠĢledikleri Suçlar 

CMK m. 14/IV uyarınca, yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik 

dokunulmazlıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri suçlardan 

dolayı yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir.  

3. KovuĢturmanın Aktarılması 

Yabancı ülkede işlenip, TCK m.11-13 dışında kalan suçların da 

Türkiye’de kovuşturulabilmesi, “Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması 

Konusunda Avrupa Sözleşmesi”
54

 gereğince, sözleşen devletlerden birinin 

kovuşturmayı Türkiye’den istemesi halinde mümkündür (CKAAS 2) (No.40.7). 

                                                             
50  Konuya iliĢkin Yargıtay kararları için bkz: 3. C.D, 07.11.1984, E. No: 1984/14636, K. No: 

1984/14663; (Kazancı veri tabanı); 3. C.D, 07.03.1985, E. No: 1985/3422, K. No: 1985/2953; 
(Kazancı veri tabanı). 

51  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s.67; ÖZBEK, age, s. 553. 
52  ġAHĠN: age, s. 115. 
53  ÖZBEK, age, s. 553. 
54  Ceza KovuĢturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa SözleĢmesinin Onaylanması ve Uygulanması 

Hakkında Kanun (No: K. 32080; RG: 13.03.1977; Sayı: 15877). 
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Türkiye’nin kovuşturma yetkisini sözleşmeden aldığı bu hallerde, istek 

hakkında bir karar verilmeden önce, görüşünü bildirmek üzere sanığa haber 

verilir. Kabule, Adalet Bakanlığı karar verir. Yer yönünden yetkili mahkeme 

bakımından özellik yoktur (Onaylama Kanunu, 3) (No. 47.7)
55

. 

V. TÜRK BAYRAĞINI TAġIMA YETKĠSĠNE SAHĠP OLAN DENĠZ, 

HAVA VE DEMĠRYOLU TAġITLARINDA VEYA BU TAġITLARLA 

ĠġLENEN SUÇLAR BAKIMINDAN YER YÖNÜNDEN YETKĠ 

KURALLARI 

1. Türk Bayrağını TaĢıma Yetkisine Sahip Deniz, Hava ve Demiryolu 

TaĢıtlarında ĠĢlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetki 

CMK’da deniz, hava veya demiryolu taşıtlarının Türk bayrağı taşıyıp 

taşımamasına göre bir ayrım yapılmakta, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip 

olmak şartıyla, söz konusu taşıtlar Türkiye ülkesi dışındayken işlenmiş olsa bile 

bu taşıtlarda veya taşıtlarla işlenen suçlar Türkiye’de işlenmiş sayılmaktadır.
56

 

Gerçekten de CMK m.15/I’ e göre, suç Türk bayrağını taşıma yetkisine 

sahip olan bir gemide veya böyle bir taşıt Türkiye dışında iken işlenmişse, 

geminin ilk uğradığı Türk limanında veya bağlama limanında bulunan 

mahkeme yetkilidir. Bağlama limanında bulunan mahkeme, geminin Türkiye’de 

olması durumunda yetkili olan mahkemeyi ifade eder. Bu noktada, kanunda yer 

alan ifadenin bozuk olduğu söylenebilir. Kullanılan “veya” bağlacı nedeniyle 

hükmün, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip bir gemi gerek Türkiye’de iken 

gerek Türkiye dışında iken bu gemide işlenen suçlarda yetkili mahkemeyi 

düzenlediği sonucuna ulaşılmaktadır. Buna göre, kullanılan “veya” bağlacından 

dolayı geminin, Türk kara sularında ya da Türk kara suları dışında 

bulunmasının yer itibariyle yetki açısından herhangi bir öneminin olmadığı 

söylenmelidir
57

. 

CMK m. 15/II’ye göre, Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava 

taşıtları ile demir yolu taşıtları hakkında da, aynı maddenin birinci fıkrası 

hükümleri uygulanır. Dolayısıyla, gemiler hakkında yapılan değerlendirmeler 

bu araçlar bakımından da aynen geçerlidir. 
                                                             
55  KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 337. 
56  Ġtalyan Ceza Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasında aynı amacı güttüğü hakkında bkz. 

KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 337. 
57  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 68. 
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Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip araçlarda işlenen suçların yanı sıra 

bu araçlarla işlenen suçlar bakımından da yine CMK m. 15/I ve II hükümleri 

uygulanacaktır.
58

 

2. Türk Bayrağını TaĢıma Yetkisine Sahip Olmayan Deniz, Hava ve 

Demiryolu TaĢıtlarında ĠĢlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetki 

CMK m.15/III uyarınca, deniz, hava veya demiryolu taşıtlarında ya da bu 

taşıtlarla söz konusu taşıtlar ülke içerisindeyken işlenen suçlar bakımından 

bunların ilk ulaştığı yer mahkemesi de yetkili kılınmıştır. Ancak, buradaki “ilk 

ulaştığı yer” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği açık değildir. Bu ibarenin, 1. 

fıkrada öngörülen “ilk uğradığı Türk limanı” ibaresiyle uyumlu olacak şekilde 

anlaşılması yerinde olacaktır.
59

 

Bu fıkradaki düzenleme, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olsun ya 

da olmasın, deniz, hava veya demiryolu taşıtları Türkiye ülkesindeyken işlenen 

suçlara ilişkindir. Ancak burada CMK m.15’in I. ve III. fıkrası hükümleri 

arasındaki çelişki dikkat çekmektedir. I. fıkrada, Türk bayrağını taşıma 

yetkisine sahip olan bir gemide, bu gemi Türk kara sularında iken veya Türk 

kara suları dışında iken işlenen suçlar bakımından yer yönünden yetki 

düzenlenmektedir. Maddenin 3. fıkrasında ise, deniz, hava veya demiryolu 

taşıtlarında ya da bu taşıtlarla söz konusu taşıtlar Türkiye’de iken işlenen suçlar 

bakımından yer yönünden yetki düzenlenmektedir. Türk bayrağını taşıma 

yetkisine sahip araçlarda, bu taşıtlar Türkiye ülkesinde iken işlenen suçlar her 

iki fıkranın da konusunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla, 15. maddenin 1. fıkrası 

hükmü ile 3. fıkrası hükmü, kapsamları itibariyle çakışmaktadır. Ayrıca, III. 

fıkrada Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip araçlarda, bu taşıtlar Türkiye 

ülkesinde iken işlenen suçlar bakımından farklı yetki kuralları da sevk 

edilmemektedir. Başka bir deyişle her iki fıkranın ortak konusunu oluşturan bu 

suçlar bakımından belirlenen yetkili mahkeme de ortaktır.
60

 Şu kadar ki 1. 

fıkrada, hem geminin ilk uğradığı Türk limanında bulunan mahkeme, hem de 

bağlama limanında bulunan mahkeme yetkili kılındığı halde; 3. fıkrada geminin 

ilk ulaştığı yer mahkemesi de yetkili kılınmıştır. Esasen I. fıkra ile III. fıkra 

arasındaki bu uyumsuzluğun nedeni, büyük olasılıkla, Tasarı’ ya Komisyonda 

III. fıkra eklenirken, I. fıkranın gözden kaçırılmış olmasıdır. Söz konusu 
                                                             
58  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 68. 
59  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 68. 
60  FEYZĠOĞLU: age: s. 48-49. 
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uyumsuzluğun giderilmesi için, 1. fıkradaki “veya” kelimesi “ve” olarak 

değiştirilmeli ve böylece 1. Fıkra, Türk karasuları dışında işlenen suçlara 

münhasır kılınmalıdır
61

. 

3. Yabancı Bayrağı TaĢıyan Bir Gemi Tarafından Türkiye’de ĠĢlenen 

Çevreyi Kirletme Suçlarında Yer Yönünden Yetki 

CMK m.15/IV uyarınca, çevreyi kirletme suçu, yabancı bayrağı taşıyan 

bir gemi tarafından Türk kara sularında işlendiği takdirde, suçun işlendiği yere 

en yakın veya geminin Türkiye’de ilk uğradığı limanın bulunduğu yer 

mahkemesi yetkilidir. 

VII. YER YÖNÜNDEN YETKĠSĠZLĠK ĠDDĠASI 

CMK m.18 uyarınca, yer yönünden yetkisizlik iddiası, asıl davaya 

bakmakta olan yargılama makamına yapılacak bir taleple bildirilir. Bu talep 

sözlü olabileceği gibi yazılı da olabilir. Kanunda sadece sanıktan söz edilmekle 

birlikte, savcının da böyle bir talepte bulunabileceği kabul edilmelidir. Zira 

savcı, kamu davasını açtıktan sonra, ancak henüz duruşmada sanık sorguya 

çekilmeden, yer yönünden yetki konusunda yanılmış olduğu görüşüne varmış 

olabilir
62

.  

Yer yönünden yetki bölüşümünün pratik gereklere dayanması ve kamu 

düzenini ilgilendirmemesi nedeniyle, yer yönünden yetkisizlik iddiasına zaman 

yönünden sınırlama getirilmiştir
63

. Gerçekten de hem mülga CMUK’da hem de 

yürürlükteki CMK’da yetkisizlik iddiasında bulunulabilecek zaman dilimi 

sınırlanmış, bu zaman geçtikten sonra yetkisizlik iddiasında bulunulamayacağı 

öngörülmüştür.
64

 CMK m. 18/I uyarınca, ilk derece mahkemelerinde ancak 

sanığın sorgusundan önce yetkisizlik iddiasında bulunulabilir. Bölge Adliye 

Mahkemelerinde ise, duruşmalı işlerde inceleme raporunun okunması, 
                                                             
61  FEYZĠOĞLU: age, s. 48-49. 
62  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 74. 
63  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 74; MALKOÇ, Ġsmail/GÜLER, Mahmut: Uygulamada Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ankara 1998, C. I, s. 165 
64  Kanunda öngörülen zamandan sonra yetkisizlik iddiasında bulunulamayacağına iliĢkin o larak 

bkz. 10. CD E. 1994/9016, K. 1994/11793, T. 5.10.1994 (Kazancı veri tabanı); 8. CD E. 
1983/2047, K. 1983/2042, T. 4.10.1983 (Kazancı veri tabanı); 10. CD 14.11.1996, E. No: 
1996/12274, K. No: 1996/12037 (MALKOÇ/GÜLER: age, s. 166); 3. CD 29.06.1977, E. No: 

1977/12410, K. No: 1977/13788 ((ERDURAK, Yılmaz Güngör: Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu, Ankara 1988, s. 73) 
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duruşmasız işlerde incelemenin başlamasından önce yetkisizlik iddiasında 

bulunulmalıdır
 65

. CMK m. 18/II’e göre, mahkemenin kendiliğinden de 

yetkisizlik kararı vermesi mümkündür. 

Yetkisizlik kararı vermek yetkisi, davaya bakan mahkemeye aittir. 

Yetkisizlik kararı da, ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusundan önce, 

Bölge Adliye Mahkemelerinde duruşmalı işlerde inceleme raporunun 

okunmasından, duruşmasız işlerde incelemenin başlamasından önce verilebilir. 

Bu aşamadan sonra mahkeme davaya bakmaya mecburdur (CMK 18/II)
66

. 

CMK m. 18/III uyarınca yetkisizlik kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir 
67

. 

VIII. YER YÖNÜNDEN YETKĠSĠZ YARGICIN YAPTIĞI ĠġLEMLERĠN 

DEĞERĠ 

Yer yönünden yetkisiz olan yargıcın yaptığı işlemler, sırf bu nedenle 

hükümsüz sayılmazlar (CMK m. 20/I)
68

. Bu, yer yönünden yetkinin, daha önce 

belirtilen mahiyetinden kaynaklanmaktadır. Ancak, yetkili mahkeme, yetkisiz 

olduğu halde kendisini yetkili sanan mahkemenin yaptığı işlemlerin tümünü 

veya bir kısmını tekrar yapabilir
69

. 

Kanun, yer yönünden yetkisiz olan mahkemenin, yetkisiz olduğunu 

bildiği halde kendi çevresindeki bazı işlemleri yapabileceğini kabul etmiştir. 

Bunlar, gecikmesinde sakınca bulunan işlerdir (CMK m. 21). Örneğin, ölmek 

üzere olan tanığın dinlenmesi gibi. 

                                                             
65  Sanığın sorgusundan sonra yetkisizlik kararı verilemeyeceğine iliĢkin olarak bkz. 3. CD 

12.03.1985, E. No: 1985/4008, K. No: 1985/3136 (ÖZTÜRK: age, s. 253.); 3. CD 29.06.1977, E. 

1977/12410, K. 1977/13788 (MALKOÇ/GÜLER: age, s. 164); 3. CD 06.03.1984, E. No: 
1984/3369, K. No: 1984/3039 (MALKOÇ/GÜLER: age, s. 167); 3. CD 02.05.1980, E. No: 
1980/3862, K. No: 1980/4440 (ERDURAK: age, s.74-75); 8. CD 04.10.1983, E. No: 1983/2047, 

K. No: 1983/2042 (ERDURAK: age,s. 75) 
66  Yargıtay’ın yerleĢik içtihadı uyarınca, görevsizlik kararı veren alt derece mahkemesinin 

görevsizlik kararı vermeden önce yetkiyi benimsemiĢ olması, örneğin iddianameyi okuyarak 
sanığı sorguya çekmiĢ olması gibi hallerde, dosya kendisine gönderilen görevli mahkeme 
yetkisizlik kararı veremeyecektir (10. CD E. 1996/12274, K. 1996/12037, T. 14.11.1996 (Kazancı 
veri tabanı); 10. CD E. 1997/2832, K. 1997/2250, T. 25.2.1997 (Kazancı veri tabanı).). 

67  ĠBGK E. 1940/1-1940/33, K. 1946/6, T. 28.3.1946 (Kazancı veri tabanı); CGK E. 2005/16-146, 
K. 2005/139, T. 22.11.2005 (Kazancı veri tabanı); CGK E. 2005/16-139, K. 2005/139, T. 
22.11.2005 (Kazancı veri tabanı); 5. CD 30.11.1979 E. No: 1979/3654, K. No: 1979/3551 
(ERDURAK: age, s. 74) 

68  3. CD E. 2002/6950, K. 2002/7736, T. 18.6.2002 (Kazancı veri tabanı); 5. CD 01.10.1949, E. 
1949/268, K. 1949/108 (ÇAĞLAYAN: age, s. 89) 

69  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 74; “…Tekrarında gerek ve yarar bulunanları huzurunda 
yenilemesi hem yararlıdır hem de doğrudanlık ilkesinin gereklerindendir.” (MALKOÇ/GÜLER: age, 
s. 169).  
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IX. YER YÖNÜNDEN YETKĠ UYUġMAZLIKLARI 

CMK m. 17 uyarınca yer yönünden yetki bakımından iki türlü 

uyuşmazlık söz konusudur. Bunlar, “yer yönünden yetkililik uyuşmazlığı” ve 

“yer yönünden yetkisizlik uyuşmazlığı”dır. İki veya daha fazla hâkimin veya 

mahkemenin kendisini yer yönünden yetkili kabul etmesi halinde “yer 

yönünden yetkililik uyuşmazlığı” ortaya çıkar. Tam aksine iki veya daha fazla 

hâkimin veya mahkemenin hepsi kendilerini yer yönünden yetkisiz kabul 

ederlerse “yer yönünden yetkisizlik uyuşmazlığı”
70

 söz konusu olacaktır.  

Yer yönünden yetki uyuşmazlığından söz edilebilmesi için, yetkiye 

ilişkin kararların kesin olması gerekir
71

. 

Yer yönünden yetki uyuşmazlıklarını çözecek olan makam, ortak yüksek 

görevli mahkemedir. Bu mahkeme, yetkililik uyuşmazlığında, yetkisiz olduğu 

halde kendisini yetkili gören mahkemenin kararını bozar ve yetkili olan 

mahkemeyi gösterir. Yüksek görevli mahkemenin kararları kesindir
72

. 5235 

sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 37. maddesinin 2. bendine göre 

ise, adli yargı ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev 

uyuşmazlıklarının çözme yetkisi bölge adliye mahkemelerinin ceza dairelerine 

aittir. Şu halde CMK ile 5235 sayılı Kanun aynı konuyu, farklı şekillerde 

düzenlemişlerdir
73

. 

 

                                                             
70  Yargıtayın olumsuz yetki uyuĢmazlığına iliĢkin kararları için bkz. 3. CD 18.01.1957, E. 1957/603, 

K. 1957/954 (ÇAĞLAYAN: age, s. 86; 3. CD 14.11.1953, E. 1953/12570, K. 1953/7847 
(ÇAĞLAYAN: age, s.87); 3. CD 30.11.1951, E. 1951/12959, K. 1951/7989 (ÇAĞLAYAN: age, s. 
88); Y.C.G.K. 25.02.1991, 21/53 (MALKOÇ/GÜLER: age, s.169); 3. CD 13.02.1984, E. 

1984/1912, K. 1984/1727 (MALKOÇ/GÜLER: age, s. 169); 3. CD 08.03.1984, E. 1984/3849, K. 
1984/3434 (ERDURAK: age, s. 79). 

71  TOROSLU/FEYZĠOĞLU: age, s. 75; KUNTER/YENĠSEY/NUHOĞLU: age, s. 347; MALKOÇ/GÜLER: 

age, s. 168. 
72  CENTEL/ZAFER: age, s. 463; MALKOÇ/GÜLER: age, s. 168. 
73  FEYZĠOĞLU: age, s. 49-50. 
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KYOTO PROTOKOLÜ VE TÜRKİYE 

Kyoto Protocol and Turkey 

 

Ruveyda  Gülmisal AKKALE

 

 

ÖZET 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği son yılların en önemli 

problemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Küresel ısınma canlı yaşamı ve 

ekolojik dengenin zarar görmesine neden olmakta, bu durum insan hayatını 

ilgilendiren tüm alanlara yayılmaktadır. Küresel ısınmanın en önemli nedeninin 

sera gazı salımında gerçekleşen artış olduğu bilinmektedir.Sera gazı salımını 

azaltmaya yönelik olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü imzalanmıştır.Bu çerçevede Kyoto Protokolü 

esneklik mekanizmalarının amacı,sürdürülebilir kalkınmayı da dikkate alarak 

sera gazı azaltım  projelerini daha düşük maliyetle gerçekleştirmektir.Bu 

çalışmada,küresel ısınmanın boyutları ve sonuçları konusunda bilgi 

verilmiş;uluslararası  boyutta,küresel ısınmayı durdurmaya ya da azaltmaya 

yönelik çalışmalar,Avrupa Birliği ve Türkiye açısından değerlendirilmiştir. 

Anahtar sözcükler 

Kyoto Protokolü, Esneklik mekanizmaları, İklim değişikliği, Avrupa 

Birliği ve çevre, Türkiye ve Kyoto Protokolü  

ABSTRACT 

Global warming and seasonal changes are considered as one of the most 

significant problems of the current age. Global warming causes damage to eco-

logical balance and the resultant effect spreads through all fields related to 

human life. It is well known that most important cause of the global warming is 

related to the increase in greenhouse gas emissions. United Nations Framework 

Convention for Climate Change and Kyoto Protocol were signed to decrease 

greenhouse gas emissions. Within this context, the flexibility mechanisms of the 

                                                             
 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Ar. Gör. Özlem Genç.  
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Kyoto Protocol are aimed at executing projects for decreasing greenhouse gas 

emissions by lower costs taking sustainable development into account. In this 

study, information was provided on several aspects of global warming, and 

other international studies aimed at preventing or decreasing the greenhouse 

gas emissions were examined in terms of European Union and Turkey.  

Keywords 

Kyoto Protocol, Flexibility Mechanisms, Climate Change, European 

Union and Environment, Turkey and Kyoto Protocol 
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GİRİŞ 

Son yıllarda küresel boyutta tartışılan ve çözüm arayışlarına konu olan 

önemli başlıklardan biri küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. İklim 

değişikliğine yol açan temel neden, enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 

kullanılan fosil kaynaklı yakıtlardır. Doğal denge içinde, atmosferde döngüsü 

mümkün olan gazların oranları artıkça denge bozulmuş ve sonuç olarak yerküre 

ısısında artış görülmüştür. Bu artış sonucu, buzullarda erime, canlı türlerinde 

azalma tehlikesi, susuzluk ve olağanüstü çevre felaketleri meydana gelmiştir. 

Bu çalışmada, küresel ısınma sorununa, tüm ülkelerin katılımının sağlanmasının 

amaçlandığı büyük ölçekli toplantı ve kararlarla ortaya çıkan Kyoto Protokolü 

ve ekonomik sonuçlar doğuran Protokol‟ün esneklik mekanizmaları ve Avrupa 

Birliği ile Türkiye‟nin yaklaşımı incelenecektir. 

I. KYOTO PROTOKOLÜ 

İklim değişikliği, küresel ısınma sonucu iklim sistemi üzerinde meydana 

gelen değişimi ifade eder.
1
 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 

(Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC)
2
 tarafından yapılan 

araştırmalarda, küresel ısınmada, her 10 yılda ortalama 0.05 -0.17 santigrat 

derecelik artış gözlemlenmiş,1999–2100 yılları arasında gerçekleşecek artışın 

1.4 ila 5.8 santigrat derece olacağı öngörülmüştür. Yerküre ısısında gerçekleşen  

artışın, su döngüsünün bozulmasına, kara ve deniz buzullarının erimesine, deniz 

seviyesinin yükselmesine,iklim kuşaklarının yer değiştirmesine ve yüksek 

sıcaklıklara bağlı salgın hastalık ve zararlı canlıların artmasına ve insan 

yaşamını doğrudan etkileyecek sonuçlara yol açması beklenmektedir.
3
 

Özellikle son yüzyılda görülen küresel ısınmanın nedeni, sanayileşmenin 

artışıyla yükselen bir grafik izleyen sera gazı salımıdır. Sera gazları atmosferde 

hem doğal olarak bulunan hem de insan kaynaklı faaliyetler sonucu açığa çıkan 

                                                             
1  Ömer Dolu,“Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları ve Kurumsal Kapasite Geliş imi”,Yüksek 

Lisans Tezi,Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü,2005, 
http://tez2.yok.gov.tr/ ,(erişim tarihi:25.04.2008) ,s.9. 

2  IPCC, konuyla ilgili uluslararası ve hükümetlerarası kuruluşlardan bilim adamları,yöneticiler ve 

diplomatların bilimsel, teknik, mali katkılarıyla iklim değişikliği değerlendirme raporları hazırlayan 
organizasyon olarak tanımlanır.Ayrıntılı bilgi için bkz. “İklimler Değişiyor!”,RecTürkiye İklim 
Değişikliği Bülteni CEMRE,2005,sayı:1,s.3. 

3  Çevre ve Orman Baklanlığı, “Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Çevre Yönetimi”,İklim Değişikliği 
Alt Komisyon Raporu,Ankara,s.33.  
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gazlardır. İnsan kaynaklı sera gazları çoğunlukla fosil yakıtların yanmasından, 

sanayi, ulaştırma, enerji üretimi ve çeşitli atıklarla tarımsal etkinliklerden 

kaynaklanmaktadır.
4
 

İklim değişikliğine neden olan sera gazları içinde karbondioksit (CO
2
) 

gazı en büyük paya sahiptir
5
 ve toplam sera gazı miktarı içindeki oranı  % 80 

civarındadır.CO
2 

gazı salımı, ekonominin her sektöründe kullanılan fosil 

yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) yakılması sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Enerji politikaları ve çevre ilişkisi, sera gazı salımlarının azaltımı açısından 

büyük önem arz etmektedir.
6
 Enerji politikaları, ekonomik kalkınma ve çevre 

kavramlarına dair tartışma, çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma 

kavramları dâhilinde değerlendirilmelidir. 

Çevre ekonomisi bilimini doğuran mantık, insanların yıllardır 

gerçekleştirdikleri esas yöntem ve kavramların çevre sorunsalı çerçevesinde 

sorgulanması temeline dayanır. Çevre ekonomisi disiplininde iki farklı bakış 

açısıyla karşılaşılmaktadır. Birincisi çevre sorunsalını en katı çerçevede ve 

nedenleriyle birlikte ele alarak, ekonomik sistemlerde köklü değişiklik 

yapılması gerektiği, aksi takdirde çözüm bulunamayacağı fikrine 

dayanmaktadır. İkincisi ise sorunu mevcut ekonomik anlayışta bazı 

düzenlemeler yapmak suretiyle ekonomik amaçlarla uyum sağlanabileceği gibi 

ılımlı bir yaklaşıma sahiptir. Günümüzde ikinci yaklaşım 

benimsenmiştir.
7
Ekonomi ve çevreyi uzlaştırmaya çalışan uluslararası boyutta 

kabul görmüş kavram ise sürdürülebilir kalkınmadır.
8
Sürdürülebilir kalkınma, 

                                                             

4  Kemal Öztürk,“Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye‟ye Olası Etkileri”,Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi,2002,C.22,sayı:1,s.52. 

5  Diğer sera gazları ise Metan (CH
4
), Azotoksit (N2O), Hidroflorokarbon (HFC), Perflorokarbon 

(PFC) ve KükürtHekzaFlorid (SF
6
) olarak sıralanabilir. Söz konusu sera gazları Kyoto 

Protokolü‟nün 28. maddesinde belirlenmiştir. 
6  Etem Karakaya,Mustafa Özçağ, “Türkiye Açısından Kyoto Protokolü‟nün Değerlendirilmesi ve 

Ayrıştırma Yöntemi ile CO
2
 Emisyonu Belirleyicilerinin Analizi”,VII ODTÜ Ekonomi Konferansı 

,Ankara,2003,s.2 
7  Ayrıntılı bilgi için bkz. Nükhet Turgut, Çevre Hukuku,Ankara,Savaş Yayınevi,2001,s.120-121.  
8  Uluslararası metinlerde ve çevre literatüründe “sürdürülebilir kalkınma” kavramına dair üzerinde 

uzlaşılmış net tanım getirilmemiştir. Kavramın gelişimine bakıldığında 1972 Stockholm 
Konferansı‟nda ekonomi ve çevre kavramlarının bir araya geldiği görülür. Sürdürülebilir kalkınma 
kavramının tamamen kabul görmüş bir tanımının olmayışında ekonomik görüşlerin farklılığı 
yatar. Küresel 2000 raporunda sürdürülebilir kalkınma kavramı “sosyal ve çevresel olarak 

sürdürülebilir nitelikte yeni bir ekonomik büyüme dönemi” ve tanım olarak da “bugünün 
gereksinimlerini gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye 
atmadan karşılayan kalkınma” ifadesi kullanılarak kalkınmanın nasıl gerçekleşmesi gerektiği 
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sıfır büyüme ve çevreyi görmezden gelerek yapılan ekonomik faaliyetleri 

dengelemeyi amaçlayan yaklaşımdır. Kâr, aşırı büyüme, sınırsız tüketim, çevre 

sorunsalının temelinde yatar. Çevre korumasıyla anılan kavramlar uzlaşmadığı 

sürece sorun büyümeye devam edecektir.
9
Günümüzde büyümeyi tamamen 

durdurmak çözüm olarak görünmemektedir. Bunun yanı sıra çevre koruma 

faaliyetleri, arıtma tesisleri, temiz enerji üretim yolları kalkınma ve büyümeden 

bağımsız olamaz. Yalnızca “büyüme” kavramı esas alınarak takınılan tutum 

verimli olmayabilir çünkü büyümenin görüldüğü ülkelerde her zaman kalkınma 

görülmediği gibi, yoksulluk, eşitsizlik ve çevre kirliliğinin de arttığı 

gözlemlenir. Kalkınma, sosyal ve kültürel öğeleri de içinde barındırır ve “sosyal 

adalet” sürdürülebilir kalkınmanın özünü oluşturur.
10

Kaynakların en verimli 

şekilde kullanılması, elde edilen olanakların farklı ekonomik dağılım 

gruplarında adil dağılımıyla gerçekleşir. 

Çevre kirliliğinin dünya geleceğini tehdit ettiği açıktır. Sınırsız ihtiyaçları 

karşılamak üzere kurulan üretim-tüketim ilişkisi çevre kirliliğine, kirlilik de 

küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olmaktadır.
11

Atmosferdeki sera gazı 

dengesi, sanayileşmeyle birlikte bozulmaya başlamıştır.1960 yılından itibaren 

meteorolojik felaketler 4 kat, reel ekonomik kayıp 8 kat ve sigorta kapsamında 

olan ekonomik kayıplar 12 kat artmıştır. Aşırı hava olayları nedeniyle ortaya 

çıkan ekonomik maliyetlere örnek olarak,1992 Andrew Kasırgası ve 1993 

Mississipi Nehri taşkını gösterilebilir. Bu felaketler sonucu 100 milyar dolarlık; 

1996‟da Çin‟de yaşanan sel felaketinde 12 milyar dolarlık kayıp meydana 

gelmiştir.1999–2000 yılları arasında, çevre felaketleri nedeniyle Amerika‟nın 

ekonomik kaybı 212,7 milyar dolar ve aynı dönem için dünya genelinde kayıp 

677,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
12

 

İklim değişikliğinin ekonomik etkileri arttıkça, ülkeler de çözüm 

arayışlarına daha fazla yoğunlaşmıştır. Dünya genelinde iklim değişikliğini 

                                                                                                                                                     
açıklamaya çalışılmıştır.Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Turgut op.cit., 
s.120-125. 

9  Ayrıntılı bilgi ve konuya dair tartışmalar için bkz. “Çevre ve Kalkınma İlişkileri”,Türkiye Çevre 
Sorunları Vakfı Yayını, Ankara,1988, s.41-59. 

10  Turgut,op.cit. s.177. 
11  Dolu,op.cit.s.5. 
12  Dolu,op.cit. s.25-26.  
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önlemeye yönelik çalışmaların başlangıcı 1970‟li yılların sonlarına dayanır. 

Kyoto Protokolü‟ne kadar olan çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir
13

: 

- 1972 yılında Stockholm Konferansı yapılmıştır. 

- 1979 yılında 1. Dünya İklim Konferansı toplanmıştır. 

- 1988 yılında IPCC kurulmuştur. 

- 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio 

Zirvesi) toplanmıştır. 

- 1994 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(BMİDÇS) yürürlüğe girmiştir. 

- 1997 yılında Kyoto Protokolü kabul edilmiştir. 

- 2005 yılında Kyoto Protokolü yürürlüğe girmiştir. 

Küresel düzeyde çevre sorunlarının çözümü için uluslararası işbirliğini 

geliştirmeyi  amaçlayan süreçte dönüm noktası sayılan BMİDÇS, enerji, 

ulaştırma, sanayi, tarım,atık ve ormancılık sektörlerinde insan etkinliği 

sağlamak amacıyla uygulamalar ve yöntemler öngörmektedir.
14

Sözleşmenin 

nihai amacı, küresel ısınmaya neden olan atmosferdeki sera gazı birikimlerini, 

iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı sera gazlarını önleyecek 

düzeyde tutmayı başarmaktır. Rio de Janerio‟da imzaya açılan ve 50 ülkenin 

imzalamasıyla 1994 yılında yürürlüğe giren sözleşmeyi diğer çalışmalardan 

ayıran nokta,“ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi” ile ülkesel ve 

bölgesel farklılıkları dikkate almasıdır.
15

 Sözleşmede anılan yükümlülükler, 

ülkelerin sera gazı envanterlerini hazırlaması ve bildirimlerini yapması, iklim 

değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyumu kolaylaştırıcı tedbirleri 

içeren programların geliştirilmesi ve bu konudaki bildirimlerin yapılması, ilgili 

teknolojilerin, çalışmaların ve uygulamaların hayata geçirilmesinde ve 

yaygınlaştırılmasında işbirliğinin sağlanması, ilgili sosyo-ekonomik ve çevresel 

politikalarda ve eylemlerde iklim değişikliğinin göz önüne alınması seklinde 

sıralanabilir.
16

Sözleşme, sürdürülebilir kalkınmayı iklim değişikliği sorununun 

çözümünde uygulanacak başarılı politikaların bir parçası olarak görmektedir. 

                                                             
13  “UNFCC Nasıl Uygulanmaktadır?”, REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni CEMRE, 2005, sayı:1,s.5. 
14  Ibid. ,s.5. 
15  Karakaya,op.cit. s.4. 
16  Melih Ulueren, “Küresel Isınma BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto 

Protokolü”,Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Ankara,2001, sayı:3,s.39. 
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BMİDÇS, iklim değişikliğiyle ilgili politikaların ve önlemlerin maliyet etkin 

olmasını ya da mümkün olan en fazla küresel yararı en düşük maliyetle 

sağlamayı amaçlamaktadır.
17

 

BMİDÇS, iki eke sahiptir. EK I‟de
18

, pazar ekonomisine geçmiş Doğu 

Avrupa ve Eski Sovyet ülkeleri ile OECD üyesi ülkeler; EK II‟de ise sadece 

OECD üyesi ülkeler bulunmaktadır. EK I‟de yer alan ülkelerin temel 

sorumluluğu, küresel ısınmayı önlemek amacıyla, sera gazı emisyonlarını 

azaltıcı politikalar izlemek ve 2000 yılına kadar toplam sera gazı emisyon 

miktarını 1990 yılı seviyesine indirmektir. EK II ülkeleri ise EK I‟de belirtilen 

yükümlülüklere ilave olarak,gelişmekte olan ülkelere,iklim değişikliğinin 

önlenmesi konusunda finansal ve teknolojik destek sağlamakla yükümlü 

kılınmıştır.
19

 

BMİDÇS‟nin yürürlüğe girmesinden itibaren yılda bir defa, sözleşmeyi 

izlemek ve hızlandırmak, bunun yanında iklim değişikliği sorununun en iyi 

nasıl ele alınabileceği konusunda karşılıklı görüşmelerde bulunmak üzere, 

sözleşmeye taraf veya izleme amacında olan ülkelerin“Taraflar Konferansı” 

başlığı altında bir araya gelmesi kararlaştırılmıştır.
20

Sözleşme dâhilinde en üst 

karar verme organı, Taraflar Konferansı‟dır.
21

 

1997 yılında Japonya‟nın Kyoto kentinde yapılan 3. Taraflar Konferansı 

ile Kyoto Protokolü metne dökülmüştür. Hükümetlerin belirlenen hedeflere 

sadık kalmaları, anlaşmaların başarısı açısından önem arz etmektedir. Hem 

siyasal hem çevresel açıdan en iyi yaklaşım cezalandırıcı ya da karşıtlık yaratıcı 

önlemler yerine,üzerlerine düşen görevleri ve yükümlülükleri yerine getirmeleri 

                                                             
17  BMİÇDS‟de “ekosistemin iklim değişimine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretiminin 

zarar görmeyeceği ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir 

zaman dahilinde ulaşılmalıdır” ifadesi  kullanılmıştır.Bkz. “UNFCCC,İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi”,Türkçe basım,Çevre ve Orman Bakanlığı Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı Ortak 
Çalışması,Ankara,2004,s.6. 

Ayrıca özet veriler ve sözleşmenin temel çerçevesi için bkz. “İklim Değişikliği ve Türkiye”, REC 
Türkiye İklim Değişikliği Bülteni CEMRE,2005,sayı:1, s.5. 

18  EK I ve EK II ülkelerinin tam listesi için bkz. 4990 sayılı kanun, Kyoto Protokolü‟yle belirlenen EK 
A ve EK B ülkeleri için bkz.: “Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change”,(erişim tarihi:23.04.2008),s.19-20. 

19  Karakaya,  op.cit.  s.4,ayrıca bakınız Kyoto Protokolü madde 2,3. 
20  Göknil Çılgın Yamanoğlu, “Türkiye‟de Küresel Isınmaya Yol Açan Sera Gazı Emisyonlarındaki 

Artış İle Mücadelede İktisadi Araçların Rolü”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal 
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006, Ankara, s.32. 

21  Taraflar Konferansı ile ilgili hüküm BMİDÇS‟nin 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre 

Sözleşme‟nin ve Taraflar Konferansı‟nın kabul edeceği tüm hukuki belgelerin uygulanmasını 
düzenli olarak gözden geçirme ve etkili uygulamayı teşvik için yetkisi dâhilinde kararlar alabilir. 
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için hükümetlere yardımcı olmaktır.
22

 Kyoto Protokolü bu anlamda önemli bir 

sorumluluğa ve hukuki boyuta sahiptir. Küresel boyutta en geniş katılımlı ve 

somut sonuçlar amaçlayan bir sözleşme olması sebebiyle Kyoto Protokolü, 

iklim değişikliğiyle mücadelede hazırlanan en kapsamlı anlaşmadır. Rapor 

sunumları,finansman,teknoloji transferi ve iklim değişikliği sürecinin odak 

noktasını oluşturan önemli çalışmaların birçoğu, Kyoto Protokolü temelinde 

yürütülmektedir. 

Kyoto Protokolü de BMİDÇS‟de olduğu gibi iki eke sahiptir. Kyoto 

Protokolü‟nde “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk”
23

 ilkesini hayata 

geçirebilmek amacıyla ikili yapılanmayla karşılaşılır. EK A listesinde, sera gazı 

etkisi oluşturan ve azaltılması gereken 6 sera gazı ve bu sera gazlarının 

emisyonundan sorumlu olan sektörler yer alırken; EK B listesinde ise 

BMİDÇS‟de EK I‟de yer alan ülkeler ve sera gazı azaltım hedefleri yer 

almaktadır.
24

EK I tarafları, Kyoto Protokolü hedeflerine ulaşılabilmek için 

kendi ülkelerinde iklim değişikliğine yol açan etmenleri azaltacak politikaları 

izlemek ve buna göre gerek duyulan önlemleri de almak zorundadırlar. Kyoto 

Protokolü, bu politikaların ve önlemlerin biçimi konusunda herhangi bir 

açıklamada bulunmamakta ve bu konuyu ulusal hükümetlere bırakmaktadır.
25

  

Kyoto Protokolü‟nün hedeflerini resmi olarak yerine getirebilmesi için 

yürürlük şartı,1990 yılındaki toplam emisyonun en az %55‟inden sorumlu ve 

EK I ülkelerinin de içinde bulunduğu en az 55 ülkenin imzalamasıdır.
26

Bu şart 

ülkelerin Kyoto Protokolü‟nü imzalamaması nedeniyle uzun süre 

sağlanamamıştır. Özellikle ABD ve Rusya‟nın taraf olmaması, şartın 

gerçekleşmesini engellemiştir. Rusya‟nın 2004 yılı sonunda Kyoto 

                                                             
22  Yamanoğlu, op.cit. s.35. 
23  Kyoto Protokolü‟nde belirtilen ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesiyle kastedilen ulusal 

kalkınma öncelikleri ve özel koşulları göz önünde bulundurularak öncelikli olarak gelişmiş 
ülkelerin sera gazları salımlarını azaltmaları yönünde bağlayıcı yükümlülükler getirmektir. Bkz. 
Bige Surlu ,“Küresel Isınma ve İklim Değişikliği”,TC. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara,2008. 
24  Kyoto Protokolü madde2,3.Kyoto Protokolü‟nün Türkçe metni için bkz. www.alternaturk.org/  

cevre.kyoto.php, (erişim tarihi:20.04.2008). 
25  Ayşe Güneş Güven, “1997 Kyoto Protokolü‟nün Oluşumu ve Çevre Politikalarına 

Etkileri”Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,2006,  http://tez2.yok.gov.tr/, (erişim tarihi:25.04.2008),s.51. 

26  Kyoto Protokolü madde 25: Bu protokol EK I‟deki tarafların 1990 yılı total karbondioksit 
emisyonlarının en az % 55‟inin total olarak açıklamasını yapan EK I‟deki taraflar dahil edilerek, 
Sözleşmedeki 55 taraftan daha az olmamak üzere onaylama, kabul veya katılım belgelerini 

depozitere tevdi ettikleri tarihten sonraki doksanıncı günde yürürlüğe 
girecektir.Kaynak:www.alternaturk.org/cevre.kyoto.php ,(erişim tarihi:03.06.2008). 

http://tez2.yok.gov.tr/,(eri?im
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Protokolü‟nü imzalamasıyla,2005 yılında Kyoto Protokolü yürürlüğe girmiş ve 

uluslararası boyutta resmiyet kazanmıştır. Bugüne kadar Kyoto Protokolü‟nü 

1990 yılındaki toplam sera gazı emisyonunun % 61,6‟sından sorumlu 150 ülke 

ve Avrupa Birliği (AB) kabul etmiştir.
27

  

Kyoto Protokolü‟nü önemli kılan bir diğer husus da hedeflere ulaşmak 

amacıyla farklı mekanizmalar sunmuş olmasıdır. Bu mekanizmalar esneklik 

mekanizmaları olarak adlandırmış olup
28

,daha düşük maliyetle sera gazı 

emisyonlarını düşürme hedefi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi 

ekseninde yapılacak sera gazı azaltım önlemlerinin, ulusal kalkınma 

programlarına entegre edilmesini sağlamak amacını taşımaktadır.
29

 

Türkiye ve Kyoto Protokolü‟nü imzalamayan diğer ülkeler temel gerekçe 

olarak ekonominin sekteye uğrayacağını, sera gazı azaltım projelerinin yüksek 

maliyet gerektirdiğini ileri sürmektedir. Kyoto Protokolü‟nde yer alan esneklik 

mekanizmaları sürdürülebilir kalkınmayla uyum içindedir. 

A. KYOTO PROTOKOLÜ’NÜN ESNEKLİK MEKANİZMALARI 

Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları (flexibility mechanisms) olarak 

anılan mekanizmaların temel amacı, iklim değişikliğine yol açan etmenleri 

azaltıcı uygulamaların daha düşük maliyetle etkinleştirilmesini 

sağlamaktır.
30

Mekanizmalar sayesinde tarafların emisyon azaltma hedeflerine, 

kendi ülkeleri yerine başka ülkelerde daha düşük maliyetlerle gerçekleştirme 

olanağı tanınarak, iklim değişikliğine yol açan etmenleri azaltıcı uygulamaların 

daha etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir.
31

Sera gazı azaltımı sağlamak 

amacıyla kullanılacak olan mekanizmalar taraflara önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Gelişmiş ülkeler için maliyet avantajı, gelişmekte olan ülkeler 

için de yabancı sermaye girişi ve yeni teknoloji elde etme imkânına kavuşmak, 

                                                             
27  “Kyoto Protocol”, www.unfccc.int. (erişim tarihi 19.04.2008). 
28  Kyoto Protokolü orijinal metninde “flexibility  mechanisms” olarak yapılan düzenlemeler 

Türkçe‟ye esneklik mekanizmaları olarak çevrilmiş ve konuya dair tüm çalışmalarda bu şekilde 
adlandırılmıştır. 

29  Hasan Z. Sarıkaya, “İklim Değişikliği, Kyoto Protokolü ve Türkiye”, İklim Değişikliği‟nin 
Türkiye‟ye ve Sanayiye Etkileri Paneli, Ankara,2005, s.13. 

30  Güven, op.cit. s.55. 
31  2001 yılında,Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu‟nun Marakeş Toplantısı‟nda 

Kyoto Protokolü esneklik mekanizmalarının uygulanışına yönelik detaylandırma çalışmaları 

yapılmıştır.Marakeş Sözleşmesi olarak da anılan bu konferansta,gelişmekte olan ülkelere yönelik 
uygulanacak politikalar,söz konusu  ilkelerin de katılımı ile daha da somutlaştırılmıştır. 

http://www.unfccc.int/
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projelerin etkin hale getirilmesiyle mümkün olacaktır.
32

Kyoto Protokolü, iklim 

değişikliğine ilişkin üç mekanizma öngörmektedir.
33

 

 

 

1. TEMİZ KALKINMA MEKANİZMASI  

Kyoto Protokolü‟nün insan kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmaya 

yönelik olarak sunduğu proje temelli bu mekanizma,12. maddede 

düzenlenmiştir.
34

Buna göre, EK B listesinde yer alan, sera gazı azaltım hedefi 

belirlemiş bir EK I ülkesi, emisyon azaltım hedefi belirlememiş ve EK I dışında 

yer alan ülkeyle işbirliği sağlayabilmektedir. Eğer emisyon azaltımı sağlanırsa, 

EK I ülkesi “sertifikalandırılmış emisyon azaltım kredisi” kazanmakta ve bu 

miktar kendi belirlediği emisyon hedefinden düşülmektedir. Temiz Kalkınma 

Mekanizması, Taraflar Konferansı ve Yürütme Kurulu tarafından 

yürütülmektedir.
35

 Temiz Kalkınma Mekanizması‟ndan yararlanabilmek için, 

Kyoto Protokolü‟ne taraf olma ve gönüllü katılım şartı aranır. Bu mekanizmayı 

uygulayabilmek için yerine getirilmesi gereken diğer şart ise görevi emisyon 

azaltmaya yönelik projeleri değerlendirmek, rapor hazırlayarak tavsiyede 

bulunmak ve danışmanlık hizmeti sunmak olan bir “Ulusal Otorite” kurmaktır. 

Temiz Kalkınma Mekanizması projelerinin taşıması gereken nitelikler, 

sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici olması ve iklim değişikliğini önlemeye 

yönelik uzun dönemli kazanç sağlamasıdır. Sürdürülebilir kalkınma çabalarını 

destekler nitelikteki projelerin, sağladığı teknoloji transferi sayesinde, fosil 

yakıt tüketimini azaltması ve sermaye birikimi sayesinde yoksulluğu azaltması 

beklenmektedir.
36

 

                                                             
32   Ayrıntılı bilgi ve inceleme için bkz. Dolu, op.cit. s.34.  
33  Anılan 3 mekanizmaya ek olarak “yük paylaşımı” ilkesini de esneklik mekanizması olarak 

yorumlayan görüş için bkz. Sibel Berrin Güçlü, “Kyoto Protokolü ve Türkiye‟nin Protokol 
Karşısında Durumu”,TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Dergisi,Mart 2006,sayı:142,s.48-51. 

34  Kyoto Protokolü 12.madde: Temiz Kalkınma Süreci burada tanımlanmaktadır.Temiz Kalkınma 

Sürecinin amacı EK I‟de yer almayan tarafların sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirme ve 
sözleşmenin nihai amacına katkıda bulunma hususunda desteklemek ile EK I‟deki tarafları 
3.maddedeki ölçülen emisyon azaltımı ve azaltım taahhütleri ile ilgili uyumluluğu gerçekleştirme 
hususunda desteklemek olacaktır.  

35  Taraflar Konferansı‟nda yer alan Yürütme Kurulu, Temiz Kalkınma Mekanizması için en üst düzey 
birimlerden biri olarak görev yapmaktadır. Projeler için düzeltmeler, tescil ve sertifikalandırılmış 
emisyon azaltım kredilerini onay görevlerini yerine getirmektedir 

36   Dolu, op.cit.  s.40. 
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Mekanizmanın işleyişi 5 aşamadan oluşur.
37

Projeden faydalanmak 

isteyen taraflar önce proje tasarı belgesi hazırlar, içerik, kapsam ve izlenecek 

prosedür bu belgeyle açıklık kazanır. Proje tasarı belgesi Yürütme Kurulu‟na 

gönderilir. Ev sahibi ülke de projeyi hazırlayan ülke de gönüllü katılımla bu 

projeyi hazırlamış olmalıdır.
38

Projenin uygulamaya konmasına ev sahibi 

ülkenin Ulusal Otorite‟si izin verir. Projenin onay ve tescil işlemi Yürütme 

Kurulu tarafından yapılır. Projenin işleyiş süreci izlenerek elde edilen sonuçlar 

kanıtlanır ve sonuçların sertifikalandırılması sağlanır. 

Mart 2006 itibariyle Temiz Kalkınma Mekanizması‟nı uygulamak 

amacıyla 700 proje başvurusu yapılmış,149 proje kaydedilmiştir. Kayıtlı 

projelerden elde edilen sonuç, yıllık sera gazı salımında 52 milyon tonluk 

düşüş
39

 gerçekleştiği yönündedir.
40

 

2. ORTAK YÜRÜTME MEKANİZMASI 

Kyoto Protokolü‟nün 6. maddesinde düzenlenen Ortak Yürütme 

Mekanizması, büyük ölçüde Temiz Kalkınma Mekanizması ile benzerlik 

göstermektedir.
41

 Bu mekanizma da proje temellidir. Temiz Kalkınma 

Mekanizması‟ndan farklı olarak, Ortak Yürütme Mekanizmaları sadece EK I 

ülkeleri arasında gerçekleştirilebilir. Diğer fark ise “sertifikalandırılmış emisyon 

azaltım kredisi” yerine “emisyon azaltım kredisi”nin getirilmesidir. 

Ortak yürütme mekanizmasından faydalanabilmek için gereken koşullar; 

Kyoto Protokolü‟nü onaylamış olmak, gönüllü katılım, sera gazı emisyonunu 

tahmin için ulusal sistem geliştirmek ve yıllık envanter hazırlayıp sunmak, 

ulusal sera gazı sicil idaresi kurmak ve projelerle ilgili odak noktası 

belirlemektir.
42

Odak noktanın görevi resmi izin ve onay sürecini kontrol etmek, 

katılımcılara teknik destek sağlamak ve katılımcıların uyum içinde çalışmasını 

sağlamaktır. 

                                                             
37  Dolu, op.cit. ,s.42. 
38  Temiz Kalkınma Mekanizması‟nda projeyi hazırlayan ülke yatırımcı ülke olarak 

tanımlanır,projenin uygulanacağı ülke ise ev sahibi ülkedir.Yatırımcının uygulamaya geçebilmesi 
için ev sahibinin kabulü gerekir. 

39  Karbondioksit miktarı. 
40  “Rakamlarla Kyoto Protokolü”, REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni CEMRE,2006,sayı:2, s.10.  
41  Kyoto Protokolü madde6: 3.maddedeki taahhütleri karşılamak amacıyla, EK I‟deki bir taraf 

aşağıdakileri sağlamak koşuluyla, herhangi bir ekonomi sektöründe kaynaklardan gelen insan 
kökenli emisyonların azaltılmasını veya sera gazlarının çökme yoluyla uzaklaşmasını amaçlayan 
projelerden elde edilen emisyon azaltım birimlerini diğer bir tarafa verebilir veya ondan alabilir. 

42  Dolu, op.cit.s.42. 
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Herhangi bir ortak uygulama projesinin gerçekleştirilmesinin iki yolu 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisinde proje, ev sahibi konumundaki taraf, ilgili 

tüm şartları yerine getirdiği takdirde uygulanabilir. Bu durumda ev sahibi taraf, 

projelerde kendi kurallarını uygulayabilir ve ardından bunları yatırımı yapan 

ülkeye aktarabilir. Diğer uygulamaya ise, ev sahibi tarafın gerekli koşullara 

sahip olmadığı durumlarda başvurulmaktadır. Bu sayede, herhangi bir ortak 

uygulama projesi, ev sahibi taraf gerekli koşulları yerine getirmeden de 

başlatılabilir. Ancak bunun için en azından ev sahibi ülkenin kendi emisyon 

envanteri raporlarının düzenli, sistematik ve zamanında sunulmuş olması 

gereklidir.
43

 

Her ülke uygulayacağı projenin hangi sektörleri kapsayacağı ve 

sınırlarının belirlenmesi noktasında inisiyatif kullanabilir. Projeler öncelikli 

olarak sürdürülebilir kalkınma politikalarını destekler vasıfta olmalıdır. Projeye 

destek sağlayan ülkelerin, iklim, çevre ve ekonomi ilişkisini göz önünde 

bulundurması ve gelecek kuşakların yaşam koşullarını tehlikeye atmayacak 

şekilde proje geliştirmesi gerekir. Ortak Yürütme Mekanizması enerji, tarım, 

ulaştırma ve endüstri gibi birçok alanda uygulanabilir nitelikte oluşu sebebiyle 

oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Ortak Yürütme Mekanizması‟nın işleyişi 

hazırlık aşaması ve uygulama aşaması olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. 

Hazırlık aşaması,  fizibilite çalışması, proje tasarlanması süreçlerinden 

oluşmaktadır. Resmi izin alındıktan sonra, uygulamaya geçişle birlikte elde 

edilen sonuçların kanıtlanması ile emisyon azaltım kredisi transferinin 

sağlanması mümkün olmaktadır.
44

Fizibilite çalışmalarında projelerin ekonomik 

yapısı değerlendirilmekte, maliyet ve harcama hesabı yapılmakta, maliyetlerin 

nasıl karşılanacağı hesaplanmaktadır. Bu süreçte proje öncesi ve sonrası ne gibi 

ekonomik etkilerin doğabileceği ortaya konmaktadır.
45

 

3. EMİSYON TİCARETİ  

Emisyon Ticareti, Kyoto Protokolü‟nün 17. maddesinde 

düzenlenmiştir.
46

Bu mekanizma sayesinde, EK I‟de yer alan ülke, EK B‟de 

                                                             
43  Güven, op.cit.s.57. 
44  Dolu, op.cit.s.52. 
45  Dolu, op.cit.s.48-49. 
46  Kyoto Protokolü 17.madde: Taraflar Konferansı özellikle emisyon ticareti ile ilgili doğrulama, 

bildirme ve yükümlülüğe dair ilgili esasları, usulleri, kuralları ve tüzükleri tanımlayacaktır.EK 
B‟deki taraflar 3.maddedeki taahhütlerini yerine getirmek amacıyla emisyon ticaretine 
katılabilirler. Böyle bir ticaret, o maddedeki ölçülen emisyon sınırlandırması ve azaltım 
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belirlenmiş olan emisyon azaltım miktarının bir bölümünün ticaretini yapabilir. 

Emisyon Ticareti, piyasa temelli bir mekanizma olarak yorumlanır. Belirli bir 

zaman aralığında, sera gazı emisyonu ile ilgili olarak maksimum hedef 

belirlemiş olan ülke, eğer belirlenen tarihte daha az kirletme gerçekleştirmişse 

aradaki farkı satabilir. Satış için arz-talep mekanizması işler ve fiyat buna göre 

belirlenir.
47

Örnekle anlatmak gerekirse, A ülkesi de B ülkesi de 10 birim hedef 

belirlemiş olsun. B ülkesi 8 birimlik salım gerçekleştirdiğinde hedeften arta 

kalan 2 birimlik kısmı anlaşma ile A ülkesine satabilecektir.
48

  

Kyoto Protokolü‟nde esneklik mekanizmalarının yalnızca bir tanesinin 

benimsenip uygulanması şartı yoktur. Mekanizmalar birlikte uygulanabilir. 

II. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇEVRE UYGULAMALARI VE KYOTO 

PROTOKOLÜ KARŞISINDAKİ DURUMU 

AB‟de, iklim değişikliği konusu ilk olarak 1979 yılında bir araştırma 

projesi ile gündeme gelmiştir. AB, BMİDÇS‟ye taraf olmadan önce kendi 

içinde sera gazı azaltmaya dair çalışma ve araştırmalar yapmıştır.
49

AB, 

uluslararası boyutta yapılan iklim değişikliği birleşimlerinde ve Kyoto 

Protokolü görüşmeleri sırasında, sera gazı azaltma çalışmalarında somut 

yükümlülükler üstlenilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
50

 

Kyoto Protokolü öncesi AB tarafından gerçekleştirilen çevre çalışmaları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir
51

: 

- 1990 yılında Lüksemburg Enerji ve Çevre Konseyi kararları alınmıştır. 

- 1992 yılında 5.Çevre Eylem Programı dâhilinde sera gazı azaltılmasına 

yönelik tebliğ yayınlanmıştır. 

- 1993 yılında BMİDÇS‟ye taraf olunmuştur. 

- 1997 yılında Beyaz Kitap ile yenilenebilir enerji raporu hazırlanmıştır. 
                                                                                                                                                     

taahhütlerini karşılamak için olan ülke içi faaliyetleri tamamlayıcı olacaktır. Bkz. 

www.alternaturk.org/cevre. kyoto.php (erişim tarihi:04.06.2008) 
47  Dolu, op.cit.s.59. 
48  AB,dünyada ilk karbondioksit emisyonu için uluslararası ticaret sistemini kuran taraftır.AB 

emisyon salım ticareti sistemi 2005-2007 dönemi için yürürlüğe girmiştir. 
49  Yamanoğlu, op.cit., s.44. 
50  Murat Türkeş, Gönül Kılıç,“AB‟nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri”, Çevre Bilim ve 

Teknoloji,2004, sayı:2, s.35-52. 
51  “İklim Değişikliği ve AB”, REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni CEMRE, 2006, sayı:2, s.7. 

http://www.alternaturk.org/cevre.kyoto.php
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- 2000 yılında AB İklim Değişikliği Programı hazırlanmıştır. 

- 2002 yılında Kyoto Protokolü‟ne taraf olunmuştur.  

AB‟de 2002 yılı sonrası yapılan çalışmalar, Kyoto Protokolü ve Salım 

Ticareti Direktifleri doğrultusunda şekillenmiştir.AB, Kyoto Protokolü‟ne taraf 

olmakla,2008-2012 yılları arasında sera gazı salımını 1990 yılı sera gazı salım 

seviyesinin %8  altına çekme yükümlülüğü altına girmiştir.AB‟de siyasi 

düzeyde alınan kararlar,araştırma ve geliştirme alanındaki çerçeve programlar 

ve yenilenebilir enerji alanında kamu eliyle geliştirilen büyük projelerle 

desteklenmektedir.
52

 

2000‟li yıllardan itibaren teknolojik ve kurumsal kapasitenin olgunluğa 

ulaşmasının ardından, Kyoto Protokolü esneklik mekanizmaları ile beraber 

piyasa araçlarının etkinliği artırılmıştır.
53

AB ülkeleri, Kyoto Protokolü 

kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yük paylaşımı anlaşması
54

 

ile kendi aralarında toplam emisyon azaltma hedefini oransal olarak 

paylaşmaktadır. 

AB, kuruluş felsefesinde ekonomik gerekçeler barındırsa da zamanla 

siyasi ve hukuki nitelik kazanmış, devletler üstü boyuta taşınmıştır.
55

 Her alanda 

olduğu gibi çevre politikası alanında da bütüncül politika izleme çalışmaları 

AB‟nin gündemindedir.
56

AB ülkelerinin eşgüdüm ve ortak politikalarla iklim 

değişikliği konusunu dikkate almaları ve Kyoto sonrası politikaları belirlemeleri 

önemle gündemde tutulmuştur.2012‟de Kyoto Protokolü‟ün getirdiği 

yükümlülük sona ereceğinden Avrupa Komisyonu 2012 sonrası hedefler 

                                                             
52  Ibid, s.7.  
53  AB‟nin çevre politikaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Recep  Akdur, “Avrupa Birliği ve Türkiye‟de 

Çevre Koruma Politikaları”,ATAUM, Ankara, 2005. 
54  AB, Kyoto Protokolü‟ne birlik olarak taraf olmuştur,üye ülkeler tek tek taraf olmamıştır.AB,toplam 

emisyon hedefini  sağlamak amacıyla üye ülkeler arasında paylaştırma yolu geliştirmiştir.Bu durum 

yük paylaşımı olarak adlandırılır.AB üye ülkeleri arasında yapılan bu yük paylaşımı anlaşmasına 
göre her ülke,ekonomisi,enerji-üretim-tüketim kapasitesi,başka ülkelerle yapabileceği yatırım 
potansiyeline göre sera gazı emisyonlarını değişik oranlarda azaltacak,sabit oranda tutacak ya da 
arttırabilecektir.Üye ve aday ülkelerin emisyon azaltım hedefleri için bkz. Yamanoğlu, op.cit. s. 46. 

55  Sanem Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, 2006-2007 
Ders Notları. 

56  Çevre kirliliğini önlemek, üretim esnasında aynı kurallara uyulmasını sağlayarak standart ürün 
kalitesi sağlamak, malların serbest dolaşımı ve rekabette eşit şartlara sahip olma amaçları ortak 
çevre politikasını gerekli kılar. AB çevre politikasının temel uygulama alanları ,havanın,suyun 
,yaşamın ve ormanların korunması,atık yönetimi,endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk 

yönetimi,radyasyondan korunma başlıkları ile özetlenebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Avrupa 
Birliği‟nin Çevre Politikası”,www.ikv.org.tr/pdfs/4f3a608d.pdf,(erişim tarihi:25.04.2008), s.10. 
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belirlemiştir. AB‟nin yaklaşımlarında,yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 

esneklik mekanizmaları belirleyici olmuştur ancak tek alternatif olarak 

düşünülmemiştir. Esneklik mekanizmaları dışında salım ticareti ve ortak vergi 

sisteminin de sera gazlarını azaltmada önemli olabileceği 

düşünülmüştür.Esneklik mekanizmaları 1999 yılında AB Bakanlar Konseyi‟nde 

ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmuş ve salım azaltma paylarıyla satın 

alınacak birimler için sınırlama getirilmesi konusu tartışılmıştır.
57

 

 

III. TÜRKİYE’NİN KYOTO PROTOKOLÜ KARŞISINDAKİ DURUMU 

Türkiye‟nin ekonomik kalkınma planları incelendiğinde, sanayileşmenin 

teşvik edildiği açıkça görülmesine rağmen, sanayide kullanılacak temiz enerji 

kaynaklarına dair düzenleme bulunmamaktadır.
58

Türkiye‟de sanayileşmeyle 

birlikte sera gazı salımı,1990-2005 yılları arasında % 75 artmıştır.
59

 

1992 yılında BMİDÇS ile ilgili görüşmeler yapılırken, Türkiye OECD 

ülkesi olduğu için hem sera gazı emisyonu azaltmada sorumlu olacak EK I 

ülkeleri hem de gelişmekte olan ülkelere finansal ve teknik destek sağlayacak 

EK II ülkeleri grubuna dâhil edilmiş ancak bu koşulların ağır olduğu gerekçesi 

ile BMİDÇS ilk başta imzalanmamıştır.
60

BMİDÇS karşısındaki tutum 1992–

1997 döneminde ve 1997 sonrası süreçte farklılık göstermiştir.1992‟den 

1997„ye kadar olan dönemde her iki ekten de çıkarılmak kaydıyla sözleşmeye 

taraf olunabileceği belirtilmiştir.
61

Kyoto ile başlayan 1997 sonrası dönemde ise 

sözleşmeden çıkarılma şartında yumuşama gösterilmiş ve 2001 

yılında,7.Taraflar Konferansı‟nda EK II listesinden çıkarılarak EK I listesinde 

yer alma isteği kabul edilmiş ve BMİDÇS‟ ye taraf olunmuştur.
62

 

                                                             
57  Ayrıntılı bilgi ve hedefler için bkz. www.ikv.org.tr/pdfs/4f3a608d.pdf (erişim tarihi 20.04.2008) 
58  Kalkınma planları ve ayrıntılı inceleme için bkz.Erdinç Tokgöz,Türkiye‟nin İktisadi Gelişme 

Tarihi,Ankara,İmaj yayınevi, 2007. 
59  Gila  Benmayor, “Sera Gazları Sanayiciyi Zorlar mı?”, Hürriyet, 10.12.2007. 
60  Karakaya, op.cit.s.7. 
61  Murat Türkeş, “Küresel İklimin Korunması, İDÇS ve Türkiye”,TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 

Süreli Teknik Yayın, sayı:61,İstanbul,2001. 
62  BMİDÇS‟ye katılmanın uygun bulunduğuna dair 4990 sayılı kanun, TBMM Genel Kurulu‟nda 

21.10.2003 tarihinde kabul edilmiş ve sözleşmeye taraf olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 
18.12.2003 tarih ve 25320 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır.BM Genel Sekreterliği‟ne 

24.02.2004 tarihinde teslim edilmiş 24.05.2004 tarihinde BMİDÇS‟ye taraf olunmuştur.Bkz. 
www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haberportal.liste (erişim tarihi:04.06.2008)  

http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haberportal.liste
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Türkiye, BMİDÇS‟ye uzun süre ekonomik kalkınmanın sekteye 

uğrayacağı gerekçesiyle taraf olmadığı için bu süre zarfında Kyoto 

Protokolü‟nü de imzalamamıştır. Ancak şu anda BMİDÇS‟ye taraf olmasıyla, 

sözleşmenin EK I listesinde yer almasına rağmen Kyoto Protokolü‟nün EK B 

listesinde yer almamıştır.
63

Enerji ihtiyacının sürekli artması nedeniyle sera gazı 

azaltım hedeflerinin kalkınmayı ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceği 

düşünülmektedir. 

Türkiye‟de ilk sera gazı envanteri Devlet İstatistik Enstitüsü
64

 tarafından 

1990–1997 yılları arasını kapsayan dönem için yapılmıştır.1990 yılı sera gazı 

emisyon ölçümü 200.7 milyon ton,1997 yılı için 271.2 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye‟nin Kyoto Protokolü‟ne taraf olması halinde, 2008–

2012 yılları arasındaki toplam sera gazı salımını 200.7 milyon tona çekmesi 

gerekecektir.
65

 Türkiye‟nin ekonomik ve çevresel amaçlarını yerine getirmede 

özellikle karbon emisyonlarının etkilerinin azaltılmasında, hükümet politikası 

çok önemlidir. Örneğin kömür yerine doğalgaz kullanımının teşviki ile kömür 

kullanan tüketicilerin azaltılması sağlanabilir.Eğer Türkiye, Kyoto Protokolü‟nü 

onaylarsa, esneklik mekanizmalarından „Temiz Kalkınma Mekanizması‟ 

vasıtasıyla krediler alması ve yeni teknolojiler geliştirmesi beklenecektir. Bunun 

başarılması için endüstriyel kapasitenin ve iletişim sisteminin geliştirilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır.
66

Hükümet politikalarının yönlendirici oluşu göz önüne 

alındığında 2007-2013 dönemi 9. Kalkınma Planı çevre başlığına 

bakıldığında
67

, çevrenin korunması ve üretim sürecinin olumsuz etkilenmesini 

engellemek amacıyla doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda 

kurum ve kuruluşlar arasında görev ve yetki dağılımındaki belirsizliklerin 

giderilemediği, AB‟ye uyum sürecinde atık yönetimi, doğayı koruma gibi 

konularda ilerleme sağlanamamasına rağmen uyum sürecinde yüksek maliyetli 

yatırımların fazlalığı sebebiyle finansman arayışı olduğu ve bu durumun 

geçekleştirilmesi için uzun zaman dilimine ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. 

Mayıs 2004 tarihi itibariyle BMİDÇS‟ye taraf olunduğu belirtilmiştir. Çevresel 

                                                             
63  Serpil Aktürk,Ayşen Tongal,“Nükleer Enerji ve Çevre,Sürdürülebilir Kalkınma”,TAEK Teknoloji 

Dairesi,www.taek.gov.tr/bilgi.pdf/nükleerenerjivesürdürülebilirkalkınma.pdf,(erişim 
tarihi:25.04.2008)s.6.  

64  DİE tarafından hazırlanan 1990-1997 yılları arasında Türkiye‟nin sera gazı emisyon raporu için 
bkz. www.die.gov.tr/konular.cevresera02.htm(erişim tarihi 28.04.2008). 

65  Güven, op.cit. s.70. 
66  Güven, op.cit.s.77. 
67  2007-2013 Dokuzuncu Kalkınma Planı,plan.9.dpt.gov.tr/plan-orta.html10k (erişim tarihi: 

17.04.2008). 
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izleme ve denetim raporlama sisteminin altyapısının geliştirilme çalışmalarına 

devam edildiği açıklanmıştır. Planda, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya 

ilişkin olarak, BMİDÇS‟ye taraf olunduğunun belirtilmesi dışında herhangi bir 

vurgu yapılmamıştır. 

Türkiye‟nin içinde bulunduğu AB müzakerelerin sürdüğü dönemde, 

Türkiye‟den Kyoto Protokolü‟nü imzalaması ve onaylayıp uygulamaya koyması 

beklenmektedir.
68

Bu durum müzakere sürecinde uyum sağlanması gereken 

parametreleri de ağırlaştırmıştır. Kyoto Protokolü, müzakerenin çevre faslının 

kapanış kriteri olabilir. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2007 yılı 

Türkiye İlerleme Raporunun çevre faslında
69

, çevre sorumluluğunda halkın 

katılımı ve çevreye ilişkin bilgi erişimi konusunda ilerleme olmadığı, atık 

yönetimi, doğanın korunması,kimyasallar, hava kalitesi başlıklarında sınırlı 

ilerleme kaydedildiği ,buna karşın su kalitesi, endüstriyel kirlilik kontrolü ve 

risk yönetimi,ve idari kapasite alanında hiçbir gelişme kaydedilmediği 

vurgulanmıştır. Ulusal Çevre Ajansı kurulması gerekliliği ve ilgili makamlar 

arasında idari kapasitenin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
70

 

AB adaylık süreci göz önüne alındığında Kyoto Protokolü‟nün 

imzalanması zorunluluğu daha belirgin hale gelmektedir.
71

Protokol‟e taraf olma 

halinde AB‟ye uyum çalışmaları da olumlu etkilenecektir.
72

 

Siyasal iradenin Kyoto Ptotokolü‟ne bakışı ile ilgili olarak, 

sanayileşmekte olan ülkelerin artan sera gazı emisyonlarıyla ilgili alınacak 

önlemlerin ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağı endişesi ifade edilmiştir. 

Kyoto Protokolü‟ne karşı olunmadığı ancak çok yönlü değerlendirme gerektiği 

belirtilmiştir.
73

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan raporda 

müzakere edilmeksizin Kyoto Protokolü‟nün imzalanması halinde gayri safi 
                                                             
68  Cansu Çamlıbel, “AB‟den Türkiye‟ye „Kyoto Kriterleri‟ Kapıda”, Referans, 06.07.2007. 
69  Çevre reformunun, AB standartlarına uygun hale getirilmesinin bedeli, içme suyu ve atık su için 35 

milyar Euro, endüstriyel kirlilik için 14 milyar Euro,ve atık yönetimi yaklaşık 14 milyar Euro olarak 
hesaplanmış ve toplamda 68 milyar Euro‟luk yatırım maliyeti hesaplanmıştır. Bkz. Utku Tuncay , 
“AB Çevre Müzakerelerinde Türkiye”,Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2006, s.36. 

70  Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu,(gayrıresmi tercüme), 
www.ikv.org.tr/pdfs/2007trilerlemeraporu.pdf.8,(erişim tarihi.25.04.2008),s.69. 

71  Dolu, op.cit. ,s.69. 
72  Ayrıntılı bilgi için bkz. Yunus Arıkan, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Ormancılık Şurası 

Genel Sekreterliği İklim Değişikliği Alt Komisyon Raporu, Ankara, 2005, s.4-39. 
73  17.02.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile yapılan röportaj için bkz. 

www.haberx.com (erişim tarihi:20.02.2008)Ayrıca Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe,kendi 

döneminde,Türkiye‟nin Protokol‟ü AB sürecinde imzalayacağını vurgulamıştır. Bkz.TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası Haber Bülteni, sayı:17, Şubat 2007, s.8-9. 
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yurtiçi hâsılada (GSYİH)en az %10 en fazla %37lik azalma olabileceği 

belirtilmiştir.
74

 Söz konusu rapor İklim Değişikliği Meclis Araştırma 

Komisyonu‟na
75

 sunulmuş, tüm ayrıntılarıyla hesaplanan çalışmanın 40 ila 148 

milyar dolar arası maliyet gerektireceği belirtilmiştir. 

SONUÇ 

Sanayileşme sonucunda, ülkelerin ekonomik kalkınmasının bedelini doğa 

ödemektedir. Doğal dengenin bozulması sonucu yaşanan küresel felaketlerin 

etkisini en aza indirmek üzere küresel boyutta anlaşma ve toplantılar 

yapılmıştır.Bu çalışmalardan en önemlileri BMİDÇS ve Kyoto Protokolü‟dür. 

Türkiye, uluslararası arenada küresel ısınma ve iklim değişikliğini önleme 

çalışmalarından BMİDÇS‟ye taraf olmuş, bunun yanında  BMİDÇS 

uygulamasının hızlandırılması ve yapılan çalışmaların takip edilmesi amacıyla 

yapılan toplantılar sonucu ortaya çıkan ve somut çözüm önerileri getiren Kyoto 

Protokolü‟ne ise henüz taraf olmamıştır. Kyoto Protokolü‟ne taraf olmamanın 

gerekçesi,ekonomik veriler ve kalkınma çabalarının olumsuz etkileneceği  

düşüncesidir. 

AB, çevre alanında yapılan düzenlemelerde büyük ölçüde söz sahibidir 

ve uygulamalara dair örneklerin kaynağı olmuştur.AB ile yapılan müzakereler 

çerçevesinde,Türkiye‟nin AB‟nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara  taraf 

olması beklenmektedir..Kyoto Protokolü de bu anlaşmalardan biri olduğundan 

Türkiye‟nin vakit geçirmeden konuyu gündeme alması gerekmektedir.  

Türkiye‟nin çevre politikaları sürdürülebilir kalkınma merkezli 

gerçekleştirilmektedir, büyüme hedeflerinden vazgeçilemeyeceğine göre, 

karbondioksit emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak Kyoto Protokolü 

Esneklik Mekanizmalarının uygulanması doğru olacaktır. Esneklik 

mekanizmalarına taraf olma koşulu, Kyoto Protokolü‟ne taraf olmaktır. Ayrıca 

AB dâhilinde gerçekleştirilen yük paylaşımı metodu da sera gazı azaltma 

çalışmalarının maliyetini düşürebilecek niteliktedir. 

                                                             
74  8.beş yıllık Kalkınma Planı İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2000, s.92.  
75  Özellikle 2007 yazında tüm dünya ülkelerinin yaşadığı aşırı kuraklık, mevsim normallerinin çok 

üstünde seyreden hava raporları ve içme suyu konusunda yaşanan sıkıntı sebebiyle sivil toplum 

kuruluşları ve TBMM, konuya dair raporlar ve çözüm önerileri sunmuşlardır. TBMM Küresel 
Isınma Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir, bu kapsamda, 13 önerge verilmiş, çeşitli 
üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurulmuştur. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. TBMM haber portalı, 
http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haberportal.liste (erişim tarihi:25.04.2008). 

http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haberportal.liste
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Bu konuda yapılan çalışmalarda, Türkiye‟nin Kyoto Protokolü‟ne taraf 

olması halinde Temiz Kalkınma Mekanizması‟nın seçilmesinin uygun olacağı 

belirtilmiştir. 

Ekonomik kalkınma planlarını sekteye uğratmadan sera gazı azaltım 

projelerini uygulamak Kyoto Protokolü‟nde sunulan mekanizmalarla mümkün 

olacaktır. 
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ÖZET 

Vergi hukukunda uzlaĢma, vergi uyuĢmazlıklarının vergi yargısına 

varmadan, idari aĢamada çözümlenmesi amacıyla, yasa koyucu tarafından 

getirilmiĢ barıĢçıl bir çözüm yoludur. UzlaĢma, hem vergi alacaklısı devlet hem 

de vergi yükümlüsü mükellef açısından pek çok pratik yararı bünyesinde 

taĢımaktadır. Buna karĢın uzlaĢma kurumu, Anayasal bağlamda bazı çekinceleri 

de beraberinde getirmektedir. Özellikle Anayasa‟da yer alan birtakım vergi 

hukuku ilkeleri karĢısında, uzlaĢma kurumunun meĢruluğu tartıĢılır hale 

gelmiĢtir. Bunun yanında tartıĢılan bir diğer husus da uzlaĢmanın hukuki 

niteliğidir. Bu çalıĢmada öncelikle uzlaĢmanın hukuki niteliği üzerinde 

durulacak, sonra da uzlaĢma kurumunun, Anayasa‟da yer alan bazı vergi 

hukuku ilkeleri bağlamında değerlendirmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

Vergi Hukuku, UzlaĢma, Ġdari SözleĢme, Vergi Hukukunda EĢitlik Ġlkesi, 

Vergi Hukukunda Yasalık Ġlkesi. 

SUMMARY 

Compromise in tax law, which is laid down by the legislator, is a 

peaceful solution of tax disputes before the judicial process. Compromise both 

includes highly practical advantages for taxpayer who is liable to pay tax and 

the state which is the creditor of the tax. Compromise, however, arises some 

problems in the constitutional means. Especially, in the view of some 

                                                             

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. DanıĢmanı: Ar. Gör. Cihat Öner. 



Miraç ÇELĠK 520 

constitutional principles, the legitimate of compromise has started to be 

discussed. Additionally, the other point is being discussed is the legal quality of 

compromise. In this paper first the legal quality of compromise will be 

emphasised, and then compromise will be evaluated in the view of some 

constitutional principles.             

Keywords 

Tax Law, Compromise, Administrative Contract, Equality Principle in 

Tax Law, Legality Principle in Tax Law.  
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GĠRĠġ 

Vergi kanunlarının uygulanması sırasında, vergi alacaklısı devlet ile vergi 

borçlusu mükellefler arasında uyuĢmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu 

uyuĢmazlıklar genellikle yükümlülük, ceza kesme ve tahsil bakımlarından 

ortaya çıkmaktadır.
1
 Vergi hukukundan kaynaklanan bu uyuĢmazlıkların 

çözümü bağlamında yasa koyucu iki yol öngörmüĢtür. Bunlar, idari çözüm 

yolları ve vergi yargısıdır. Ġdari çözüm yolları, uyuĢmazlığın vergi yargısına 

varmadan, barıĢçıl yollarla çözülmesini sağlamak amacıyla yasa koyucu 

tarafından öngörülmüĢ pratik bir yoldur. Esasen yargılama faaliyetinin taraflara 

daha fazla hukuki güvence sağlayacağı ve vergi uyuĢmazlıklarının çözümünde 

en sağlıklı yolun yargı yolu olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak yargı 

makamlarının sayıca yetersiz kadrolarına karĢı uyuĢmazlık sayısının giderek 

artıyor olması, yargı makamlarının iĢ gücünü ağırlaĢtırmakta ve uyuĢmazlıkların 

geç çözümlenmesine neden olmaktadır.
2
 Bu durumda hem vergi alacaklısı 

devletin hem de vergi yükümlüsünün menfaatleri zarara uğramaktadır. ĠĢte bu 

nedenlerle vergi uyuĢmazlıklarının çözümünde idari çözüm yolları, sıkça 

baĢvurulan bir yol olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Vergi uyuĢmazlıklarının idari aĢamada çözümlenmesinde baĢvurulan 

yollardan birini uzlaĢma oluĢturmaktadır. UzlaĢma kurumu 1963 yılında Türk 

hukuk sistemine girmiĢ ve halen uygulanmakta olan bir idari çözüm yoludur. 

UzlaĢma, Vergi Usul Kanunu‟nun Ek 1-12 inci maddelerinde düzenlenmiĢtir. 

Bunun yanında geçtiğimiz günlerde kabul edilen 5736 sayılı Bazı Kamu 

Alacaklarının UzlaĢma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun da uzlaĢmanın hukukî 

dayanaklarından birini oluĢturmaktadır. 

UzlaĢma, vergi idaresi (uzlaĢma komisyonu) ile vergi yükümlüsünün 

(veya ceza muhatabının) aralarındaki vergi uyuĢmazlığını karĢılıklı görüĢme, 

tartıĢma ve pazarlık yöntemleriyle çözmeleri esasına dayalı bir tür idari çözüm 

yoludur.
3
 Bunun yanında uzlaĢma, belli miktardaki vergi tarhiyatı ile kesilen 

ceza üzerinde vergi dairesi ve yükümlünün pazarlık yapmaları sonucu 

                                                             
1  Nami ÇAĞAN, “Vergi Ġtiraz ve Temyiz Komisyonları”, AÜHF Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1-4, Yıl: 1971, 

s. 183. 
2  Turgut CANDAN, Vergilendirme Yöntemleri ve UzlaĢma, 2. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, 

Ankara 2006, s. 259. 
3  CANDAN, a.g.e., s. 259. 
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anlaĢmaları Ģeklinde de tanımlanabilir.
4
 UzlaĢma kurumunun kabulünde esas 

amaç, uyuĢmazlıkları kolayca giderip vergi alacağını en kısa sürede Hazine‟ye 

intikal ettirmesini sağlamak ve yargı mercilerinin iĢ yükünü hafifletmektir.
5
 

Nitekim bu husus 5736 sayılı kanun‟un genel gerekçesinde Ģöyle ifade 

edilmektedir: 

“…yapılan düzenleme ile mükellefle idare arasında doğan ihtilafları 

mükellefle ortak bir noktada uzlaşılarak kamu vicdanı zedelenmeksizin sona 

erdirmek, kamu alacağını garanti altına almak ve yargı organları ile gelir 

idaresini yığılmış dosyalardan kurtarmak amaçlanmaktadır.” 

UzlaĢma, vergi uyuĢmazlıklarının vergi yargısına taĢınmasını büyük 

ölçüde engellemekte ve bu surette verginin yönetimi bakımından önemli 

yararlar sağlamaktadır. Öte yandan devlet açısından da, hiç ödenmeme ihtimali 

olan bir vergiyi belli marjlarla ödenebilecek hale getirmesi bakımından, 

uzlaĢma faydalı bir yol olarak göze çarpmaktadır.
6
 Ancak uzlaĢmanın bu tarz 

pratik yararlarına rağmen Anayasal bağlamda pek çok çekinceyi de beraberinde 

taĢıdığı bir gerçektir. Doktrinde, uzlaĢma kurumu, özellikle vergilerin yasallığı 

ve vergide eĢitlik ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle sıkça eleĢtirilmektedir. Bu 

çalıĢmada esasen, öncelikle uzlaĢma kurumunun hukuki nitelendirilmesi konusu 

ele alınacak, daha sonra kurumun Anayasal ilkeler ıĢığında hukuki 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

1. UZLAġMANIN HUKUKĠ NĠTELENDĠRĠLMESĠ SORUNU 

UzlaĢma kurumunun Anayasal boyutta incelenmesine geçmeden önce, 

uzlaĢma sonucu taraflar arasında imzalanan sözleĢmenin hukuki niteliğinden 

bahsetmekte fayda vardır. Nitekim uzlaĢmanın ne tür bir sözleĢme olduğu 

konusunda doktrinde görüĢ birliği sağlanmıĢ değildir. Doktrindeki bu 

tartıĢmalara değinmek, uzlaĢma kurumunun daha iyi anlaĢılmasında bize fayda 

sağlayacaktır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, uzlaĢmada vergi idaresi ve vergi borçlusu 

karĢı karĢıya gelmekte ve yükümlünün vergi borcu ve/veya vergi cezası 

                                                             
4  Mualla ÖNCEL/Ahmet KUMRULU/Nami ÇAĞAN: Vergi Hukuku, 15. Baskı, Turhan Kitabevi, 

Ankara 2008, s. 170. 
5  ÖNCEL/ KUMRULU/ ÇAĞAN, a.g.e., s. 170. 
6  ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s. 170. 
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hakkında pazarlık yapılmak suretiyle bir anlaĢma zemini oluĢturulmaya 

çalıĢılmaktadır. Yapılan bu pazarlık sonucunda anlaĢma sağlanırsa taraflar 

kendi aralarında bir sözleĢme akdederler. ĠĢte bu sözleĢmenin hukuki niteliği 

konusunda doktrinde çeĢitli görüĢler ileri sürülmektedir. 

ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN bunun bir tür idari sözleĢme olduğunu ifade 

etmektedir.
7
 Öte yandan Turgut CANDAN bu görüĢe karĢı çıkmakta, sırf 

taraflardan birinin idare olması sebebiyle uzlaĢma anlaĢmalarına idari sözleĢme 

denemeyeceğinin altını çizmekte ve uzlaĢma sonucu imzalanan sözleĢmenin 

Medeni Yargılama Hukuku‟ndaki „sulh akdi‟ne benzediğini savunmaktadır.
8
 

Bunların dıĢında doktrinde, uzlaĢma sözleĢmesinin idari sözleĢme benzeri bir 

sözleĢme olduğunu ifade edenler de vardır. Bu görüĢlerden öncelikle „sulh akdi‟ 

görüĢünü incelemek yerinde olacaktır. 

Medeni yargılama hukukundaki sulh, açılmıĢ ve görülmekte olan bir 

davada, tarafların karĢılıklı özverilerde bulunarak bir sözleĢme ile dava konusu 

uyuĢmazlığa son vermelerini ifade eder.
9
 Sulh sözleĢmesi genellikle tarafların 

kısmi feragati ve kısmi kabulü ile meydana gelen ve medeni yargılama 

hukukunda dava konusu uyuĢmazlığın daha basit, daha çabuk ve ucuz bir 

Ģekilde çözülmesini sağlayan bir kurumdur. Söz konusu kuruma ait belirlemeler 

idari yargı ve vergi yargısında da, ĠYUK‟un 31. maddesindeki gönderme 

nedeniyle, idari yargılama usulü hukukuna hakim ilkeler göz önünde 

bulundurulmak suretiyle geçerli olmaktadır
10

.  

Ġlk bakıĢta sulh akdi ile uzlaĢma arasında gerçekten birtakım benzerlikler 

bulunduğu göze çarpmaktadır. Özellikle iki tarafın da karĢılıklı ödünler vermesi 

ve uyuĢmazlığı sona erdirme çabaları noktasında uzlaĢma ile sulh akdi 

                                                             
7  ÖNCEL/ KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s. 173. 
8  Turgut CANDAN, a.g.e., s. 260. 
9  Baki KURU/Ramazan ARSLAN/Ejder YILMAZ: Medeni Usul Hukuku, 17. Baskı, Yetkin Yayınları, 

Ankara 2006, s. 623. 
10  Bkz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller: ĠYUK 

Madde 31: “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan 

memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü Ģahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların 
vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkiĢi, keĢif, delillerin tespiti, yargılama 
giderleri, adli yardım hallerinde ve duruĢma sırasında tarafların mahkemenin sükununu ve 
inzibatını bozacak hareketlerine karĢı yapılacak iĢlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 5.4.1990 – 3622/11 md.; DeğiĢik: 10.6.1994 – 4001/14 md.) 
Ancak, davanın ihbarı ve bilirkiĢi seçimi DanıĢtay, mahkeme veya hakim tarafından re'sen yapılır. 

2. Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulan 

haller saklı kalmak üzere, vergi uyuĢmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır”. 
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birbirlerine benzemektedirler. Ancak sulh akdinin nitelik itibariyle uzlaĢmadan 

çok farklı özellikler barındırdığını da ifade etmek gerekir. Her Ģeyden önce 

medeni yargılama hukukundaki sulh akdi, taraflarının özel hukuk kiĢisi olduğu 

ve özel hukuk kurallarının geçerli olduğu bir akit türüdür. Oysa uzlaĢmada 

taraflardan birisi özel hukuk kiĢisi iken diğer taraf, devlet menfaatini temsil 

eden idare, yani vergi idaresidir. Bu bağlamda kuĢkusuz uzlaĢmada taraflardan 

birinin salt idare olması uzlaĢmayı bir tür idari sözleĢme haline getirmez. Ancak 

sulh akdi ile uzlaĢmanın temel unsurlarında bundan baĢka önemli farklılıklar da 

bulunmaktadır. Zira medeni yargılama hukukundaki sulh akdi ancak tarafların 

üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri hususlar üzerinde mümkündür.
11

 Oysa 

ileriki bölümlerde daha da ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, uzlaĢmada konu, 

devletin vergi alacağıdır. Vergiler alanında idare, bağlı yetki ile donatılmıĢ 

olduğundan, yasayla konulmuĢ ve muaccel hale gelmiĢ herhangi bir vergi 

alacağını almamazlık edemez. Bir diğer ifadeyle vergi konusunda ilke olarak 

idarenin takdir yetkisi yoktur.
12

 Aynı Ģekilde uzlaĢmanın diğer tarafı olan vergi 

borçlusunun da, kamu hukuku karakteri barındıran vergi alacağı üzerinde hiçbir 

Ģekilde serbestçe tasarrufta bulunamayacağı açıktır. ĠĢte bu önemli farklılıklar 

nedeniyle, her ne kadar her iki kurum arasında birtakım benzerlikler bulunsa da, 

uzlaĢmayı sulh akdine benzetmek pek doğru bir yaklaĢım sayılmayacaktır. 

Öte yandan uzlaĢmanın bir tür idari sözleĢme olup olmadığı konusundaki 

tartıĢmaya değinilecek olursa; öncelikle idari sözleĢme kavramının incelenmesi 

ve bu doğrultuda uzlaĢmanın idari sözleĢme olup olmadığının tespit edilmesi 

gerekmektedir. 

Bir sözleĢmenin idari sözleĢme olup olmadığı konusu, her Ģeyden önce o 

sözleĢmenin tabi olacağı hukuki rejim ve bu sözleĢmeden kaynaklanan 

uyuĢmazlıkları çözmekle görevli yargı organlarının saptanması bakımından 

önem arz eder.
13

 

Ġdarenin taraf olduğu her sözleĢme idari sözleĢme değildir. Ġdarenin 

sözleĢmeleri, tabi oldukları hukuki rejim bakımından „idari sözleĢmeler‟ ve 

„idarenin özel hukuk sözleĢmeleri‟ Ģeklinde ikiye ayrılır.
14

 Buradan da 

                                                             
11  Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2005, s. 632. 

Ayrıca bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ, a.g.e., s. 627. 
12  ÖNCEL/ KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s. 173. 
13  Ayhan TEKĠNSOY, “Ġdari SözleĢmelerde Ölçüt Sorunu”, AÜHF Dergisi, Cilt: 55, Sayı:2, Yıl: 2006, 

s. 183. 
14  Kemal GÖZLER, Ġdare Hukuku (Cilt 2), 1. Baskı, Ekin Yayınları, 2003 Bursa, s. 9. 
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anlaĢılacağı üzere, „idarenin sözleĢmeleri‟ ile „idari sözleĢme‟ kavramları 

birbirine eĢdeğer kavramlar değildir. Genel anlamda bir tanım yaparsak; 

idarenin kamu hukuku rejimine tabi olan ve uyuĢmazlık çıkması halinde idari 

yargı organlarının görevli olacağı sözleĢmeler, idari sözleĢmelerdir. Öte yandan 

idarenin, özel hukuk rejimine tabi olan ve uyuĢmazlık çıkması halinde adli yargı 

organlarının görevli olacağı sözleĢmeleri ise, idarenin özel hukuk 

sözleĢmeleridir.
15

 

Daha önceden de belirtildiği üzere bir sözleĢmenin idari sözleĢme mi 

yoksa özel hukuk sözleĢmesi mi olduğu sorunu, bir nitelendirme sorunudur. Bu 

bakımdan sözleĢmelerin nitelendirilmesi yapılırken belli baĢlı bazı kriterler 

kullanılmaktadır.
16

 Bunlardan ilki „kanunla nitelendirme kriteri‟dir (teĢrii 

kriter).
17

 Bu kritere göre bir sözleĢme, kanunla „idari sözleĢme‟ olarak 

nitelendirilmiĢse o sözleĢme idari sözleĢmedir. Artık bir daha bu sözleĢmenin 

özel hukuk sözleĢmesi olup olmadığının araĢtırılmasına gerek yoktur. Ancak 

genellikle kanunlarda idari sözleĢme nitelendirilmesi konusunda hükümlere 

rastlanmamaktadır. Bu gibi durumlarda da devreye yargı organları girmekte ve 

nitelendirmeyi yargı organları yapmaktadır. Yargı organlarının getirmiĢ olduğu 

kriterlere ise „içtihadi kriterler‟ denilmektedir. Bu içtihadi kriterler de: 

a) Organik Kriter 

b) Maddi Kriter 

olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.  

Organik kriter ve maddi kriter alternatif değil, kümülatif kriterlerdir. Yani 

bir sözleĢmenin, idari sözleĢme sayılabilmesi için bu iki kriteri de yerine 

getirmesi gerekmektedir.
18

 

Kısaca organik kriter; bir sözleĢmenin idari sözleĢme sayılabilmesi için 

sözleĢmenin taraflarından en az birinin kamu tüzel kiĢisi olması gerektiğini 

ifade eder. Ancak bu Ģart bir sözleĢmeyi idari sözleĢme olarak nitelendirmede 

tek baĢına yeterli değildir. Bu sebeple de maddi kriter devreye girer. Maddi 

kriter de; sözleĢmenin içeriğine iliĢkin bir kriterdir. Bu kritere göre bir 
                                                             
15  TEKĠNSOY, a.g.m., s. 183. 
16  Bu kriterler için ayrıca bkz. ġeref GÖZÜBÜYÜK, Turgut TAN, Ġdare Hukuku (Cilt 1), 5. Baskı, 

Turhan Kitabevi, Ankara 2007, s. 551 - 552, 557. 

Metin GÜNDAY, Ġdare Hukuku, 9. Baskı, Ġmaj Yayınevi, Ankara 2004, s. 167 - 170. 
17  GÖZLER, a.g.e., s. 10. 
18  GÖZLER, a.g.e., s. 24. 
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sözleĢmenin idari sözleĢme sayılabilmesi için ya bu sözleĢmenin konusunun 

kamu hizmetinin doğrudan doğruya yürütülmesine iliĢkin olması ya da bu 

sözleĢmenin özel hukuku aĢan hükümler içermesi gerekir.
19

 Fransız DanıĢtay‟ı 

bir kararında „sözleşme konusu borcun cebr-i icrasını, bir tarafa bazı vergi 

muafiyetlerinin tanınmasını öngören bir hüküm mahiyeti gereği özel hukuk 

sözleşmelerinde bulunamaz‟ demek suretiyle özel hukuku aĢan hükümlere 

örnek vermiĢtir.
20

 

 Türk hukukunda da yargı organlarınca idari sözleĢme nitelendirmesinde 

bu kriterler kullanılmaktadır. ġöyle ki; Türk hukukunda bir sözleĢmenin idari 

sözleĢme sayılabilmesi için Ģu Ģartları yerine getirmesi gerekir: 

1) SözleĢmenin taraflarından en az birisi idare olmalıdır. 

2) SözleĢmenin konusunun kamu hizmetinin yürütülmesine iliĢkin olması 

gerekir 

3) SözleĢmede özel hukuku aĢan hükümler bulunmalıdır.
21

 

Ancak, Fransız uygulamasının aksine Türk hukukunda bu 3 Ģartın birlikte 

sağlanması gerekmektedir. Bu konudaki bir Anayasa Mahkemesi kararı 

Ģöyledir: 

“ Bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi için sözleşmenin 

taraflarından birisinin kamu idaresi, kurumu ya da kuruluşu olması; 

sözleşmenin kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili bulunması ve yönetime özel 

hukuku aşan yetkiler tanınması koşullarının varlığı gerekir.”
22

 

Anayasa Mahkemesi‟nin ilgili kararından da anlaĢılacağı üzere sözü 

edilen bu üç kriterin birlikte sağlanmıĢ olması, bir sözleĢmenin idari sözleĢme 

olarak nitelendirilmesi bakımından Ģarttır. Ancak Yüksek Mahkemenin bu 

kararı doktrinde yoğun bir Ģekilde eleĢtirilmektedir. Zira ilk Ģartın her durumda 

var olması gerektiği doktrince de kabul edilmekle birlikte, iki ve üç numaralı 

Ģartların bir arada bulunmasına ihtiyaç olmadığı düĢünülmektedir. Taraflardan 

birinin idare olduğu ve özel hukuku aĢan hükümler içeren bir sözleĢmeyi, sırf 

                                                             
19  GÖZLER, a.g.e., s. 24. Bu konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. Ayhan TEKĠNSOY, a.g.m., s.201 - 203. 
20  Aktaran: GÖZLER, a.g.e., s. 116. 
21  GÖZLER, a.g.e., s. 41. 
22  Anayasa Mahkemesi Kararı, Esas No: 1994/43, Karar No: 1994/42-2, Karar Tarihi: 09.12.1994. 
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kamu hizmetinin yürütülmesine iliĢkin olmadığı gerekçesiyle idari sözleĢme 

olarak saymamak doğru değildir.
23

 

Tüm bu açıklamalardan sonra, yukarıda sayılan kriterler ıĢığında uzlaĢma 

kurumunun hukuki nitelendirmesi Ģu Ģekilde yapılabilir. 

Değinildiği gibi bir sözleĢmenin idari sözleĢme olup olmadığı konusunda 

ilk önce söz konusu sözleĢmenin kanuni nitelendirmesinin yapılıp 

yapılmadığına bakılmaktadır. Bu açıdan uzlaĢmaya baktığımızda, uzlaĢmayı 

„idari sözleĢme‟ olarak niteleyen bir kanun bulunmamaktadır. O halde 

yapılması gereken Ģey, içtihadi kriterlere baĢvurmaktır. Organik kritere göre bir 

sözleĢmenin idari sözleĢme olarak nitelendirilmesi için sözleĢmenin 

taraflarından birinin mutlaka kamu tüzel kiĢisi olması gerekiyordu. Bu 

bakımdan uzlaĢmanın taraflarından biri vergi idaresi olduğu için, organik Ģart 

sağlanmıĢ olmaktadır. Ancak bilindiği üzere organik Ģartın varlığı, tek baĢına 

yeterli değildir. UzlaĢmanın, bir tür idari sözleĢme sayılabilmesi için maddi 

kriteri de sağlaması gerekmektedir. Maddi kritere göre bir sözleĢmenin idari 

sözleĢme sayılabilmesi için ya sözleĢmenin konusunun kamu hizmetinin 

doğrudan doğruya yürütülmesine iliĢkin olması ya da sözleĢmenin özel hukuku 

aĢan hükümler içermesi gerekmektedir. Maddi kriter uzlaĢma kurumuna 

uygulandığında, öncelikle uzlaĢmanın konusunun kamu hizmetinin 

yürütülmesiyle ilgili olmadığının ifade edilmesi gerekir. Buna rağmen, vergi 

ödevi ve devletin vergi alacağının tahsili konuları özel hukuku aĢan 

düzenlemelerdir. Nitekim özel kiĢiye tanınan ayrıcalıklar ancak kamu hukuku 

iĢlemleriyle gerçekleĢtirilebilir. Bu nedenle de kamu hukuku rejiminin 

uygulanması zorunludur. Öte yandan TEKĠNSOY‟un da belirttiği gibi: 

“…özel kişinin bazı vergi ve harçlardan muaf tutulması ve benzeri 

ayrıcalıklar, sözleşmenin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılıdır ve bunların 

tabi olduğu kamu hukuku rejimi, sözleşmenin yorum ve uygulanmasında da 

kaçınılmaz olarak kendini gösterecektir.”
24

 

Diğer bir açıdan ise uzlaĢmanın vaki olmaması halinde, tarh edilen vergi 

veya kesilen cezaya karĢı açılacak davalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ek 

                                                             
23  GÖZLER, a.g.e., s. 47. Bu konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. Ayhan TEKĠNSOY, a.g.m., s. 224. 
24  TEKĠNSOY, a.g.m., s. 224. 
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md. 7/IV gereğince idari yargıda görülmektedir.
25

 Bu haliyle bile uzlaĢmanın 

konusunun kamu hukuku karakteri barındırdığı açık bir Ģekilde görülmektedir. 

Zira idari sözleĢmelerden doğan uyuĢmazlıkların çözüm yeri, 2577 sayılı Ġdari 

Yargılama Usulü Kanunu‟nun 2/1-c maddesi uyarınca idari yargıdır.
26

 

Tüm bu açıklamalar sonucunda, içtihadi kriterler baz alındığında, 

uzlaĢmanın nitelik itibariyle bir tür idari sözleĢme olduğu sonucuna varılabilir. 

Ancak Anayasa Mahkemesi‟nin kararı da göz önünde bulundurulacak olursa 

uzlaĢmaya tam anlamıyla bir idari sözleĢme denilmesi mümkün olamayacaktır. 

Nitekim uzlaĢmanın konusu, kamu hizmetinin doğrudan yürütülmesiyle ilgili 

değildir. Buna karĢın doktrindeki haklı eleĢtirileri dikkate aldığımızda, bir 

sözleĢmenin idari sözleĢme olarak sayılabilmesi için „kamu hizmeti‟ Ģartının 

mutlak surette yerine getirilmesi gerektiğini söylemek mümkün değildir. 

UzlaĢmada olduğu gibi, taraflardan birinin idare olması ve sözleĢmenin özel 

hukuku aĢan Ģartları içermesi halinde de sözleĢme, idari sözleĢme niteliği 

kazanmıĢtır. Bu durumda uzlaĢmayı da bir tür idari sözleĢme olarak 

nitelendirmek yanlıĢ olmayacaktır. 

2. UZLAġMANIN ANAYASADA YER ALAN BAZI VERGĠ HUKUKU 

ĠLKELERĠ BAĞLAMINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

A. Genel Olarak  

Genel anlamda vergi, kamu giderlerini karĢılamak amacıyla devlet 

tarafından kamu gücü kullanılmak suretiyle bireylerden elde edilen bir kamu 

geliri türüdür. Sosyal devlet anlayıĢı içerisinde kamu hizmetlerini yürütmekle 

mükellef olan devletin, bu hizmetlerin finansmanını sağlaması açısından vergi 

toplaması, devlet açısından bir yetki olmanın ötesinde bir görev olarak 

nitelendirilebilir.
27

 Nitekim Anayasa‟nın 2. maddesinde de belirtildiği üzere 

Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet olma özelliği 

gereği devletin kamu hizmetlerini yerine getirme zorunluluğu olduğu gibi, 

bireylerin de bu yürütülen kamu hizmetlerinin finansmanına vergiler yoluyla 

katılmaları zorunludur. Bu husus Anayasa‟nın Siyasal Haklar ve Ödevler 

                                                             
25  Oğuzhan DEMĠR, “Vergi UyuĢmazlıklarının Çözümünde Görevli Mahkeme”, Atatürk Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: VII,Yıl: 2006, Sayı:3-4, s. 185 - 234, (http://www.idare.gen.tr/ 

demir-vergi.htm), EriĢim Tarihi: 11.04.2008. 
26  GÜNDAY, a.g.e., s. 167. 
27  ÖNCEL/ KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s. 2. 

http://www.idare.gen.tr/demir-vergi.htm
http://www.idare.gen.tr/demir-vergi.htm
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bölümünde, „vergi ödevi‟ baĢlığı altında 73. maddede düzenlenmiĢtir. Anayasa 

md. 73‟e göre; 

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, 

değiştirilir veya kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve 

aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” 

Vergi ödevinin Anayasa‟da düzenlenmesiyle birlikte hem devletin vergi 

alacağı Anayasal güvence altına alınmıĢ hem de bireyin vergi konusunda devlet 

karĢısında güvenceli bir konuma getirilmesi sağlanmıĢtır.
28

 Keza söz konusu 

maddeden de anlaĢılacağı üzere, kamu hizmetlerinin finansmanına vergiler 

yoluyla katılmak bireyler için bir zorunluluk haline getirilmiĢken, devlet de 

vergiler alanında tamamen serbest bırakılmamıĢtır. Devlet, mükellefler üzerine 

vergi yüklerken ve yüklediği vergileri toplarken belli usul ve esaslar 

çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Bu bağlamda Anayasa belli birtakım 

vergi hukuku ilkelerini bünyesinde barındırmaktadır.  

Vergi hukukundaki ilkeler salt Anayasa‟da yer alan ilkelerden ibaret 

değildir. Anayasa Mahkemesinin de vergiler alanında getirdiği birtakım ilkeler 

mevcuttur.
29

Ancak çalıĢmanın bu bölümünde, uzlaĢma kurumu sadece 

Anayasa‟da yer alan yasallık ve eĢitlik ilkeleri kapsamında değerlendirilmeye 

çalıĢılacaktır. 

B. Vergilerin Yasallığı Ġlkesi (md. 73) 

Tarihsel köken itibariyle 1215 tarihli Magna Carta‟ya
30

 kadar uzanan 

vergilerin yasallığı ilkesi, vergi hukukunun en eski ve en temel ilkelerinden 

birisidir. Vergilerin kanunlara dayalı olması, vergi kurumunun hukuksal 

                                                             
28  ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s. 3. 
29  Bu konu için bkz. Oğuz ÇETĠNKAYA, “Vergi Hukukunda Ġlkeler”, (http://www.legalisplatform. 

net/ozel_dosyalar/Vergi%20Hukukunda%20%C4%B0lkeler.pdf), EriĢim Tarihi: 19.03.2008. 
30  Magna Carta, http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm, EriĢim Tarihi: 17.03.2008. 

http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm
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yapısının temel koĢulunu oluĢturmakla birlikte, vergilerin meĢruiyetini de 

sağlamaktadır. Bu sebeple vergilerin yasallığı ilkesi, Anayasa‟larda 

düzenlenmek suretiyle Anayasal bir ilke konumuna getirilmiĢtir. 

Anayasa‟nın 73. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Vergi, resim, harç ve 

benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” 

denilmek suretiyle vergilerin yasallığı ilkesi ortaya konulmaktadır. Bu hükme 

göre, kanun dıĢındaki hukuki düzenlemelerle, olağanüstü hal ve durumlar 

dıĢında vergi ve benzeri mali yükümlülükler ihdas edilemez ve bunlar üzerinde 

düzenleme yapılamaz.
31

 Bu hükmün getiriliĢ amacı, Anayasa‟nın devlete, 

kanunlar çerçevesinde tanıdığı vergilendirme yetkisinin
32

, belirli Ģartlar 

dahilinde kullanılmasıdır. Anayasa koyucunun her çeĢit mali yükümlülüğün 

yasayla konulması, değiĢtirilmesi, kaldırılmasını buyururken, devletin keyfi, 

takdiri ve sınırsız ölçülere dayalı hareket etmesini önleyici bir amaç güttüğüne 

Ģüphe yoktur.
33

 Bu bağlamda devlet, vergiler alanında sınırsız bir yetkiyle 

donatılmıĢ değildir. Devletin vergi alacağının doğabilmesi için ortada kanunla 

konulmuĢ bir vergi olmasının yanı sıra mükellef açısından da vergiyi doğuran 

olay gerçekleĢmiĢ olmalıdır. Bu açıdan baktığımızda vergilerin yasallığı ilkesi, 

vergilerin genel, objektif, düzenleyici iĢlemlerle konulmasını ifade eder. Ancak, 

öte yandan vergilerin yasallığı ilkesi, bireysel ve sübjektif nitelikteki vergi tarh 

ve tahsil iĢlemlerinin vergi yasalarına uygun ve doğru olarak yapılmasını da 

içerir.
34

  

Vergilerin yasallığı ilkesi bağlamında uzlaĢma, son derece tartıĢılan bir 

kurumdur. Nitekim uzlaĢmada, vergi idaresi ve vergi borçlusu karĢı karĢıya 

gelmekte ve yapılan pazarlıklar sonucu mükellefin vergi borcu ve/veya vergi 

cezası üzerinde birtakım indirimlere gidilebilmektedir. Oysa devletin yasayla 

getirmiĢ olduğu bir vergi üzerinde vergi idaresinin takdir yetkisinin söz konusu 

olması Anayasa md. 73 bağlamında kabul edilemez. Vergiler alanında idare 

bağlı yetkiyle donatılmıĢtır. Dolayısıyla idare, yasaya göre doğmuĢ olan bir 

vergi alacağını almamazlık edemez. Diğer bir ifade ile, idarenin devletin vergi 

alacağı üzerinde takdir yetkisi yoktur. Ġdarenin, yasalara uygun olarak doğmuĢ 

                                                             
31  Ersan ÖZ: Vergilemede Kanunilik Ġlkesine Göre Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Doktora 

Tezi, Ġzmir 2004, s. 76. 
32  Nami ÇAĞAN: Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Yayınları, Ġstanbul,1982, s. 7. 
33  ġahnaz GEREK/ Ali Rıza AYDIN: Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 

2005, s. 133 
34  ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s. 40. 
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bulunan vergi alacağının bir kısmından takdiri olarak feragat etmesi, vergi ödevi 

iliĢkisinin kamusal niteliğine ve vergilerin yasallığı ilkesine aykırı 

düĢmektedir.
35

  

Vergilerin yasallığı ilkesi salt, vergi konusunun yasalarla ifade edilmesi 

demek değildir. Bu ilkenin kapsamına ayrıca, mali yükümlerin konusu, 

yükümleri, matrah ve oranları, muaflık, istisna ve indirimleri, yükümü doğuran 

olay, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, yaptırımları, zamanaĢımı gibi çeĢitli 

kavramlar da dahildir.
36

 Vergide yasallık ilkesi gereğince, vergide muaflık, 

istisna ve indirim yapmak da en az mükellefler üzerine vergi yüklemek kadar 

büyük önem taĢımaktadır.
37

 Vergide muaflık, istisna ve indirim gibi konuların 

da kanunla düzenlenmesinde amaç, idarenin keyfi uygulamalarının önüne 

geçmektir. Bu konuyu açıklayan Anayasa Mahkemesi kararlarından biri Ģu 

Ģekilde özetlenebilir: 

"Anayasa'nın 61. maddesinin (1961 Anayasası) son fıkrasına göre (f.2 ) 

vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak kanunla konulur. 

Anayasa koyucunun her çeşit mali yükümlerin kanunla koyulmasını buyururken, 

keyfi ve takdiri uygulamaları önleyecek ilkelerin kanunda yer alması gereğini 

güttüğüne kuşku yoktur. Kanun koyucunun yalnız konusunu belli ederek ya da 

tüzükle belli ettirerek bir mali yükümün ilgililere yükletilmesine izin vermesi, 

bunun kanunla koyulmuş sayılabilmesi için yeter neden olamaz. Mali 

yükümlerin yükümlüleri, matrah ve oranları, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, 

yaptırımları ve zamanaşımı gibi çeşitli yönleri vardır. Bir mali yüküm bu 

yönleri dolayısıyla, kanunla yeterince çerçevelenmemişse, kişilerin sosyal ve 

ekonomik durumlarını, hatta temel haklarını etkileyecek keyfi uygulamalara yol 

açabilmesi olasıdır.  Bu bakımdan yükümler belli başlı öğeleri de açıklanarak 

ve çerçeveleri kesin çizgilerle belirtilerek kesinlikle Kanunla 

düzenlenmelidir."
38

 

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında da ifade edildiği üzere, bir 

verginin salt konusunu yasalarla belli ederek bir mali yükümü ilgililere 

yüklemek vergilerin yasallığı ilkesini sağlamak bakımından yeterli değildir. 

Vergilerin yasallığı ilkesiyle ifade edilmek istenen, vergi ödeviyle ilgili her tür 
                                                             
35  ÖNCEL/ KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s. 171. 
36  GEREK/AYDIN, a.g.e., s. 134. 
37  GEREK/AYDIN, a.g.e., s. 134. 
38  Anayasa Mahkemesi Kararı, Esas No : 1977/109, Karar No : 1977/131, Karar Tarihi: 29.11.1977. 

Benzer bir karar: AYM: E.1986/5 K.1987/7, Karar Tarihi: 19.03.1987. 
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hususun yasalarla önceden, ayrıntılarıyla belirlenmiĢ olmasıdır. Böylelikle vergi 

borçlusu açısından hukuki belirlilik sağlanmıĢ olacak ve idarenin keyfi 

uygulamalarının önüne geçilecektir. Buna paralel bir Ģekilde vergiler alanında 

hukuki güvenilirlik de sağlanmıĢ olacaktır. 

Geçtiğimiz günlerde uzlaĢma konusunda önemli birtakım geliĢmeler 

yaĢanmıĢtır. Uzun süredir meclis gündeminde bulunan "Bazı Kamu 

Alacaklarının UzlaĢma Usulü Ġle Tahsili Hakkında Kanun" tasarısı 20 ġubat 

2008 tarihinde yasalaĢmıĢ ve 27 ġubat 2008 tarihinde Resmi Gazete‟de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu kanun, uzlaĢma kurumuyla ilgili 

pek çok önemli değiĢikliği beraberinde getirmiĢtir. Buna karĢın kanunda, 

uzlaĢma kurumuyla ilgili önceden mevcut olan bazı sorunlar çözüme 

kavuĢturulamamıĢtır. Bu konuyla ilgili olarak örneğin 5736 sayılı Bazı Kamu 

Alacaklarının UzlaĢma Usulü Ġle Tahsili Hakkında Kanun‟da uzlaĢma 

komisyonlarına verilen yetkide, benzer durumdaki her yükümlü için eĢit 

derecede geçerli olacak Ģekilde, yasayla önceden belirlenmiĢ bir indirim tarifesi 

belirlenmiĢ değildir. UzlaĢmada, vergi alacağı üzerinde yapılan indirimler, 

uzlaĢma komisyonlarının takdirine bırakılmıĢtır. Bunun sonucunda da yasayla 

konulmuĢ olan ve belli Ģartlar dahilinde tahsil edilmesi gereken vergi alacağı, 

uzlaĢmada komisyonların takdiri indirimleriyle tahsil edilebilmektedir. 

Böylelikle hem vergilerin yasallığı ilkesi, hem hukuki belirlilik ilkesi, hem de 

hukuk güvenilirliği ilkesi ihlal edilmektedir. 

Vergilerin yasallığı ile ilgili olarak değinilmesi gereken bir diğer husus da 

yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesidir. Söz konusu ilke, Anayasa‟nın 7. 

maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre; “Yasama yetkisi Türk Milleti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.” Bu açıdan 

vergilerin yasallığı ilkesini, Anayasa md. 7‟de hükme bağlanan yasama 

yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle birlikte ele almak gerekir. Keza yine 

Anayasa‟nın 87. maddesinde düzenlenen ve kanun koyma hak ve yetkisinin 

TBMM‟ye ait olduğuna iliĢkin belirlemenin de bu bağlamda vergilerin yasallığı 

ilkesiyle birlikte ele alınmasında fayda vardır. 

Vergi koymak, konulmuĢ olan vergileri kaldırmak veya konulmuĢ olan 

vergiler üzerinde indirim, muaflık ve istisnalar sağlamak, yasa koyucunun 

yetkisi dâhilindedir. Bunun bir istisnasını Anayasa md. 73/4 oluĢturmaktadır. 

Anayasa md 73/4‟te: 
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“vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve 

aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir” 

denilmek suretiyle vergilerin yasallığı ve yasama yetkisinin devredilmezliği 

ilkesine istisna getirilmiĢtir. Ancak hükümden de anlaĢılacağı üzere Bakanlar 

Kurulu‟na bu yetki tanınırken tam bir serbesti sağlanmamıĢ, Bakanlar 

Kurulu‟nun kanunun belirttiği sınırlar dâhilinde hareket edebileceği ifade 

edilmiĢtir. Anayasal anlamda bir yetki devri olarak nitelendirilebilecek bu 

ayrıksı durumda, yasama organı, bir kanun ile yetkisini devrederken, 

yürütmenin yapabileceği düzenlemeleri bir çerçeve oluĢturacak Ģekilde 

belirtmelidir; anayasal yetki devri ancak bu Ģartla mümkün hale gelebilir.
39

 Aksi 

halde, yürütme organına ve idare makamlarına keyfi uygulamaya yol açabilecek 

bir takdir yetkisi tanınmıĢ olur ki, bu halde Anayasaya aykırı bir yetki devri söz 

konusudur.
40

 

Daha önce de belirtildiği üzere uzlaĢmada, uzlaĢma komisyonları takdir 

yetkilerini diledikleri gibi kullanabilmektedirler. Komisyonları uzlaĢılacak 

miktar konusunda sınırlayacak herhangi bir hüküm getirilmemiĢtir. Öte yandan 

yasama organının koyduğu bir vergiyi kaldırmak yine yasama organının 

yetkisindedir. Bu yetki Bakanlar Kurulu‟na dahi tanınmamıĢtır. Bu husus idare 

hukukunda, yetkide ve usulde paralellik ilkesiyle açıklanabilir. Yani bir hukuki 

iĢlemi yapmaya yetkili olan makam, o iĢlemi aynı usuller dahilinde geri almaya 

da yetkilidir. Bu açıdan vergiyi koyan yasama organı olduğuna göre vergiyi 

kaldırmak da, konulan vergiyi değiĢtirmek de ancak ve ancak yasama organının 

yetkisi dahilindedir. Yasama organının koymuĢ olduğu bir vergiyi ne Bakanlar 

Kurulu, ne de idari makamlar kaldırmaya yetkilidir.
41

 Yasama organı vergiyi 

koyarken izlediği usulleri vergiyi kaldırırken de izlemek zorundadır. O halde bir 

vergi, yasayla konulduğuna göre ancak yine yasayla kaldırılabilir. Keza yine 

vergiyi koyan yasama organı olduğuna göre vergi üzerindeki tüm mali 

ayrıcalıkları da yasama organı sağlamalıdır. UzlaĢmada ise yasama organının 

getirdiği vergi üzerinde, uzlaĢma komisyonu serbestçe tasarruf edebilmektedir. 

Vergiler alanında idare bağlı yetki ile donatılmıĢ olmasına rağmen, uzlaĢma 

                                                             
39  Erdoğan TEZĠÇ, Anayasa Hukuku, 8. Baskı, Beta Yayınları, s.15. 
40  Leyla ATEġ, Vergilendirmede EĢitlik, 1. Baskı, Derin Yayınları, s.100 - 101. 
41  Ancak Ģu hususu da evleviyetle ifade etmek gerekir ki Bakanlar Kurulu’nun bir verginin oranını 

sıfıra çekmesi demek o vergiyi kaldırmak anlamına gelmez. Sonuçta hala ortada yasayla 
konulmuĢ bir vergi bulunmakla birlikte verginin tahsili artık söz konusu olamamaktadır.  
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komisyonları yasayla doğmuĢ ve tahsil edilmesi gereken vergi alacağı üzerinde 

dilediği gibi indirim yoluna gidebilmektedir. Bu bakımdan uzlaĢma komisyonu, 

vergi ve cezayı tamamen ortadan kaldırsa dahi kanunen bir sorun ortaya 

çıkmayacaktır. Zira uzlaĢmayı düzenleyen mevcut kanun bu duruma cevaz 

vermektedir. Uygulamada bu tür örneklere de rastlanmaktadır.
42

 Bu durumda 

yasayla konulmuĢ ve tahsil edilmesi gereken bir vergi, Anayasa‟ya aykırı bir 

Ģekilde ya indirimli tahsil edilebilmekte ya da tahsil edilememektedir. Bunun 

açık bir Ģekilde Anayasa‟ya aykırılık teĢkil ettiği söylenebilir. Zira vergi ve 

cezayı affetme yetkisi uzlaĢma komisyonları tarafından değil, vergi ve cezayı 

koyan organ tarafından kanun aracılığıyla kullanılmalıdır.
43

  

Diğer bir açıdan konuya yaklaĢıldığında, ele alınması gereken bir diğer 

ilke Anayasa‟nın 11. maddesinde düzenlenen Anayasa‟nın üstünlüğü ilkesidir.
44

 

Anayasa md. 11 gereği; “ Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel 

hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz”.  Bu bağlamda 

kanunların Anayasa‟ya aykırı olması düĢünülemez. Keza yürütme ve idare 

makamları da Anayasa hükümleriyle bağlıdır. Dolayısıyla yürütme ve idare 

makamları Anayasa hükümlerine aykırı hareket edemez. UzlaĢmada ise 

komisyonlar, Anayasa md. 73‟e aykırı bir Ģekilde, kanunen doğmuĢ olan vergi 

alacağı üzerinde serbestçe tasarruf etmeleri sebebiyle vergilerin yasallığı 

ilkesini açık bir Ģekilde ihlal etmektedirler. 

Vergilerin yasallığı ilkesiyle yakından ilgili olan bir diğer ilke de yasal 

idare ilkesidir. Yasal idare ilkesi, hukuk devletinin bir unsurunu oluĢturduğu 

kadar idare hukukunun da temel taĢlarından biridir. Ġdare hukukunda yasal idare 

ilkesi, idarenin anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici idari 

iĢlemlere uygun davranması anlamına gelir. Bu ilke özellikle vergi hukukunda 

daha çok kendini gösterir. Dolayısıyla yasal idare ilkesi özel, bireysel ve nesnel 

nitelikteki vergi yasalarına uygun olarak tarh ve tahsil iĢlemlerinin yapılmasını 

da ifade eder. Bu açıdan, uzlaĢmada, komisyonların takdiri bir Ģekilde vergiler 

üzerinde indirime gidebilmesi, vergilerin yasallığı ilkesi ve yasal idare ilkeleri 

bakımından anayasaya aykırılık teĢkil etmektedir. Her ne kadar 5736 sayılı 
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kanun uzlaĢmaya imkân verse de, bu durum yapılan teorik tartıĢmayı sonuçsuz 

kılmayacaktır.
45

 

C. Vergide EĢitlik Ġlkesi  

EĢitlik ilkesi, Anayasa Hukuku‟nun temel ilkelerinden birisidir. Bu ilke 

hukuk devleti ve sosyal devlet ilkelerinin de özünü oluĢturan en önemli 

unsurlardan biridir.
46

 Bu sebepledir ki, hemen bütün anayasalarda eĢitlik ilkesi 

düzenlenmektedir. EĢitlik ilkesi 1982 Anayasası‟nda da 10. maddede „kanun 

önünde eĢitlik‟ baĢlığı altında düzenlenmiĢtir. Anayasa md. 10‟a göre: 

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 

ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 

geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 

eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”. 

Hükmün gerekçesinde, eĢitliğin demokrasinin üç vazgeçilmez ilkesinden 

biri olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca insanın insan olması dolayısıyla doğuĢtan 

bu hakka, yani eĢitlik hakkına sahip olduğu ve bu hak dolayısıyla herhangi bir 

niteliğe veya ölçüye dayanılarak ayrım yapılamayacağı vurgulanmaktadır.  

EĢitlik ilkesinin „yatay eĢitlik‟ ve „dikey eĢitlik‟ olmak üzere iki ayrı 

anlamı bulunmaktadır. Yatay eĢitlik, benzer durumda olanlara eĢit muamele 

yapılmasını, dikey eĢitlik ise, farklı durumda bulunanlara farklı muamele 

yapılmasını ifade eder. Bu bağlamda Anayasa md. 10‟da ifadesini bulan kanun 

önünde eĢitlik, yatay eĢitliktir.
47

 Nitekim madde gerekçesinde de belirtildiği 

üzere, insanlar arasında kanunların uygulanması yönünden hiçbir fark 

gözetilemez. Ancak, anayasa koyucunun burada kastettiği husus, kuĢkusuz, katı 

bir eĢitlik anlayıĢı değildir. Bu ilke ile kastedilen, aynı hukuksal durumda 

bulunan kiĢilerin aynı kurallara bağlı olması, değiĢik hukuksal durumda 

olanların ise değiĢik kurallara bağlı tutulmasıdır. Buna göre yatay ve dikey 

                                                             
45  ÖNCEL/ KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s. 171. 
46  Nermin APAYDIN: Türk Vergi Sisteminde UzlaĢma Müessesesi, (YayınlanmamıĢ) Yüksek Lisans 

Tezi, Ġstanbul 1999, s. 77. 
47  ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s. 41. 
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eĢitlik aynı anda sağlanmalıdır. Bu surette anayasal bağlamda eĢitlik 

sağlanacaktır. Anayasa Mahkemesi, konuyla ilgili bir kararında Ģöyle 

demektedir: 

“ Kanun önünde eşitlik ilkesi, herkesin her yönden aynı hükümlere bağlı 

olması gerektiği anlamına gelmez. Bu ilke ile güdülen amaç, benzer koşullar 

içinde olan, özdeş nitelikte bulunan durumların yasalarca aynı işleme uyruk 

tutulmasını sağlamaktır.”
48

 

Anayasa hukukunun temel ilkelerinden biri olan eĢitlik ilkesi, vergi 

hukukunun da temel ilkelerinden biridir. Anayasa‟nın vergi ödevini düzenleyen 

73. maddesinde vergilerin eĢitliğinden söz edilmemekle birlikte, Anayasa‟nın 

10. maddesini vergi hukukuna uygulamak suretiyle vergilendirmede eĢitlik 

ilkesine ulaĢılmaktadır. 

Anayasa md. 10‟da ifadesini bulan kanun önünde eĢitlik ilkesi, vergi 

hukuku bağlamında vergi kanunları önünde eĢitliği ifade etmektedir. Bu husus 

eĢitlik ilkesinin hukuki yönünü karĢılamaktadır.
49

 Aynı Ģekilde yatay eĢitlik ve 

dikey eĢitlik kavramları da vergi hukuku bağlamında vergide yatay eĢitlik ve 

vergide dikey eĢitlik Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda vergide 

yatay eĢitlik, aynı düzeyde gelir elde eden mükelleflerin eĢit vergi ödemesi 

gerektiğini; vergide dikey eĢitlik de farklı gelir düzeyindeki mükelleflerin farklı 

vergi ödemesi gerektiğini ifade eder.
50

 

Vergide eĢitlik ilkesi, vergi adaletini sağlamaya yönelik bir ilkedir. Hatta 

vergi adaletini sağlamada eĢitlik ilkesi bir araç olmaktan öte amaç olarak 

nitelenebilir. Anayasa md. 73/2‟de de, vergi yükünün adaletli ve dengeli 

dağılımının, maliye politikasının sosyal amacı olduğu ifade edilmiĢtir. Bu 

bağlamda vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamada vergide 

eĢitlik ilkesi mutlak surette sağlanmalıdır. 

Anayasa md. 73‟te herkesin kamu giderlerini karĢılamak üzere, mali 

gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu ifade edilmiĢtir. Bu hüküm, mali 

güce göre vergilendirme ilkesinin Anayasa‟ya yansımıĢ halidir. Mali güce göre 

vergilendirme ilkesi, herkesin mali gücüne göre belli oranlarda vergi ödemesini 

ifade eder. Mali güç, sadece gelir gücünü değil, aynı zamanda servet gücünü de 
                                                             
48  Anayasa Mahkemesi Kararı, Esas: 1976/3, Karar: 1876/23, Karar Tarihi: 13.4.1976. 
49  Ahmet KUMRULU: “Vergi Hukukunun Birtakım Anayasal Temelleri”, AÜHF Dergisi, Cilt: 36, Sayı: 

1-4, Yıl: 1979, s. 156. 
50  ÖNCEL/KUMRULU/ ÇAĞAN, a.g.e., s. 41. 
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içerir.
51

 Bu ilkenin pratik sonucu, mali güç arttıkça vergi yükünün de artmasıdır. 

Bu sebeple mali güce göre vergilendirme ilkesi ile vergilendirmede eĢitlik 

ilkesini birlikte değerlendirmek gerekir. Nitekim düĢük mali güce sahip kiĢiler, 

yüksek mali güce sahip kiĢilere oranla daha az vergi ödemektedirler. Bu husus, 

aynı zamanda, vergilendirmede dikey eĢitliğe iĢaret etmektedir. Yani farklı 

hukuksal durumda bulunanların farklı iĢleme tabi tutulması anlamına gelen 

dikey eĢitlik ilkesi, mali güce ödeme ilkesiyle birlikte ele alınmalıdır. 

UzlaĢma kurumunun en fazla tartıĢılan yönlerinden birisi de, uzlaĢmanın 

vergide eĢitlik ilkesine aykırılığı konusudur. Bu konuda uzlaĢma kurumu, 

doktrinde çeĢitli açılardan eleĢtirilmektedir. Doktrinde, uzlaĢmanın sınırsız bir 

Ģekilde uygulanmasının vergide eĢitlik ve vergilendirmede adalet ilkelerini 

zedeleyerek, vergi ile ilgili ödevlerin zamanında yerine getirilmemesini 

özendirici etki yaratacağı ileri sürülmektedir.
52

 Nitekim Türk Hukuku‟ndaki 

Ģekle modellik eden Alman uzlaĢma kurumu da, eĢitlik ilkesine aykırı olduğu 

gerekçesiyle Almanya‟da 1977‟de yasa koyucu tarafından kaldırılmıĢtır.
53

 

Yukarıda da belirtildiği üzere, uzlaĢmada vergi idaresi ile vergi 

yükümlüsü karĢı karĢıya gelip vergi alacağı üzerinde pazarlık etmekte ve bunun 

sonucunda taraflarca karĢılıklı tavizler verilmek suretiyle devletin vergi alacağı 

üzerinde uzlaĢılmaktaydı. EĢitlik ilkesi bağlamında ilk sorun, yasa önünde her 

bakımdan aynı durumda olan yükümlülerden birinin uzlaĢma yoluna baĢvurup 

diğerinin baĢvurmaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda 

anayasal eĢitlik ilkesi zedelenmektedir.
54

 Nitekim uzlaĢma yoluna baĢvurma 

konusunda yasa koyucu tarafından taraflara bir zorunluluk getirilmemiĢtir. 

Bunun sonucunda da vergi yükü bakımından eĢit olan mükelleflerden bir kısmı 

uzlaĢmaya baĢvurabilmekte bir kısmı ise baĢvurmamaktadır. Bu durumda da 

uzlaĢmaya baĢvuran mükellefin, vergi idaresi ile anlaĢması halinde bir kısım 

vergi borcundan kurtulup kendisine tarh edilenden daha az vergi ödemesi 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Fakat aynı durumda olup da uzlaĢmaya 

baĢvurmayan mükellef ise kendisine tarh edilen vergiyi indirimsiz ödemek 

durumunda kalmaktadır. Böylelikle yasa önünde her bakımdan aynı olan iki 
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mükelleften biri uzlaĢma yoluna gidip daha az vergi ödeyebilir, ki bu durum 

vergide anayasal eĢitlik ilkesini zedelemiĢ olacaktır.
55

  

Söz konusu durum aynı zamanda mali güce göre vergilendirme ilkesiyle 

de örtüĢmemektedir. Zira mali güce göre vergilendirme ilkesi, herkesin mali 

gücüne göre belli oranlarda vergi ödemesini ifade eder. Oysa ki aynı mali güce 

sahip mükelleflerden birinin uzlaĢma yolunu tercih edip diğerinin bu yola 

baĢvurmamasıyla birlikte, her bakımdan aynı durumda bulunan bu iki 

mükelleften birinin daha az vergi ödeyip diğerini daha fazla vergi ödemesi 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da mali güce göre vergilendirme 

ilkesinin hiçbir anlamı kalmamaktadır. Nitekim aynı durumdaki kiĢilere aynı 

miktarda vergi borcu tarh edilse de uzlaĢma sonucu mükelleflerden farklı 

oranlarda vergi tahsil edilmesi mali güce göre vergilendirme ilkesini anlamsız 

kılmaktadır. 

Uygulamadaki bir diğer sorun da aynı durumdaki mükelleflerden her 

birinin uzlaĢma yolunu tercih etmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Yukarıda da 

belirtildiği gibi, uzlaĢmada vergi idaresi ve vergi yükümlüsü karĢı karĢıya 

gelmekte ve mükellefin vergi borcu üzerinde bir anlamda pazarlık yapmaktadır. 

Bu pazarlık sonucu vergi borcu üzerinde taraflar ya anlaĢmakta ya da herhangi 

bir anlaĢmaya varılmamaktadır. AnlaĢmaya varılması halinde uzlaĢma tutanağı 

düzenlenmektedir. Bu bağlamda uzlaĢmayı ele alındığında, aynı durumdaki iki 

mükelleften her ikisinin de uzlaĢmaya baĢvurması halinde, bu mükelleflerden 

biri vergi idaresiyle uzlaĢabilir, diğeri ise uzlaĢamayabilir. Zira gerek mükellef 

gerekse idare bakımından mutlaka bir anlaĢmaya varılması zorunluluğu 

getirilmemiĢtir. Bu durumda aynı mali güce sahip bulunan ve yasa önünde eĢit 

bulunan iki yükümlüden biri, uzlaĢmanın vaki olması halinde diğer yükümlüye 

nazaran daha az vergi ödeyecektir. Bu durumda vergide eĢitlik ve mali güce 

göre vergilendirme ilkeleri açık bir Ģekilde ihlal edilmiĢ olacaktır. Zira vergide 

eĢitlik, eĢit korumayı gerektirdiği gibi haklarda, yetkilerde, korumalarda, 

fırsatlarda, yükümlülüklerde de eĢitliği gerektirmektedir.
56

 

EĢit miktarda vergi borcu bulunan iki mükelleften her ikisinin uzlaĢma 

yoluna baĢvurup, her ikisinin de vergi idaresi ile uzlaĢması halinde de eĢitlik 

ilkesi ve mali güce göre vergilendirme ilkesi zedelenebilmektedir. Zira daha 
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önce de belirtildiği gibi, uzlaĢmada komisyonlara tanınmıĢ ve sınırları kesin bir 

Ģekilde çizilmemiĢ bir takdir yetkisi söz konusudur. Komisyonlar bu takdir 

yetkilerini diledikleri gibi kullanabilmektedirler. Bu durumda da her bakımdan 

aynı durumda bulunan mükelleflerden birine, diğerine nazaran daha fazla 

indirim yapılabilir. UzlaĢma komisyonlarını bu noktada sınırlayan bir kural 

yoktur. Oysa kanun önünde eĢitlik ilkesi, kanunların uygulanmasıyla ilgili 

kamusal yetkilerin, keyfiliğe yol açmayacak Ģekilde kanunla belirlenmesi, 

içeriği ne olursa olsun belli bir kanunun kapsadığı herkese eĢit olarak 

uygulanmasını ifade eder.
57

 Ancak uygulamada bu kurala uygun 

davranılmamaktadır. Böylelikle uzlaĢma komisyonlarının takdiri uygulamaları 

vergiler bağlamında bir ikilik yaratabilmektedir ki, uygulamada bu sorun sıkça 

yaĢanmaktadır.
58

 

UzlaĢma yoluna baĢvurunun zorunlu olmaması ve uzlaĢmaya baĢvuru 

halinde de sınırsız bir uzlaĢma olanağının bulunması, vergi ile ilgili ödevlerini 

zamanında yerine getirmeyen vergi mükelleflerini, bu ödevlerini zamanında ve 

gerçeğe uygun olarak yerine getiren mükelleflerine nazaran daha avantajlı 

kılmaktadır. Bu durumda vergisini zamanında ödemeyen ve uzlaĢma yoluna 

baĢvuran vergi mükellefi, vergi borcunda yapılan indirimlerle adeta 

ödüllendirilmektedir.
59

 Bu durumun vergide eĢitlik ve mali güce göre 

vergilendirme ilkeleriyle çeliĢtiği çok açıktır. 

SONUÇ 

UzlaĢma kurumu, vergi uyuĢmazlıklarının çözümü konusunda kuĢkusuz 

pek çok pratik yararı bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle 5736 sayılı 

kanunun gerekçesinde de belirtildiği üzere, gerek devletin kamu alacağını 

garanti altına almak, gerek indirimli de olsa devletin vergi alacağına 

                                                             
57  ÖDEN, a.g.e., s. 166. 
58  Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 2004 yılı faaliyet raporlarına göre; 2000 yılında uzlaĢmaya konu 

olan dosya sayısı 59.184 iken, uzlaĢılan dosya sayısı 50.692’dir. 2001 yılında uzlaĢmaya konu 

dosya sayısı 87.648 iken, uzlaĢılan dosya sayısı 75.296’dır. 2002 yılında uzlaĢmaya konu dosya 
sayısı 102.86 iken, uzlaĢılan dosya sayısı 92.155’dir. 2003 yılında uzlaĢmaya konu olan dosya 
sayısı 57.110 iken, uzlaĢılan dosya sayısı 45.623’tür. 2004 yılında uzlaĢmaya konu olan dosya 
sayısı 110.974 iken, uzlaĢılan dosya sayısı 102.594’tür.  Keza raporda uzlaĢma komisyonlarının 
%0’dan %100’e varan oranlarda indirime gidebildikleri görülmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. (http://www.gib.gov.tr/fileadmin/faaliyetraporlari/2004/denetim.pdf) 
EriĢim Tarihi: 15.04.2008. 

59  CANDAN, a.g.e., s. 261. 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/faaliyetraporlari/2004/denetim.pdf
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kavuĢmasını sağlamak ve yargı organlarının görev yükünü azaltmak, gerekse de 

yargı yoluna oranla daha hızlı bir çözüm yolu olmasından ötürü uzlaĢma 

kurumu gerçekten vergiden beklenen toplumsal yararı zamanında sağlayacak 

nitelikte bir çözüm yoludur. Ancak bu pratik yararlara rağmen uzlaĢma kurumu 

anayasal bağlamda pek çok tartıĢmayı bünyesinde taĢımaktadır. Özellikle 

vergilerin yasallığı, vergide eĢitlik ve mali güce göre vergilendirme ilkeleri 

karĢısında uzlaĢma kurumunun meĢruluğu son derece tartıĢmalı bir konuma 

gelmiĢtir. Bu bakımdan her ne kadar yasa hükümleri uzlaĢma kurumunun 

varlığına bir meĢruiyet tanısa da, uzlaĢmanın, Anayasa‟nın 10. ve 73. maddeleri 

karĢısında tam anlamıyla hukuka uygun bir kurum olduğundan söz edilemez. 

Söz konusu aykırılıklar giderilmeden uzlaĢma kurumunun iĢlerlik kazanması 

hukuki açıdan pek çok sakıncayı beraberinde getirecektir. Yapılması gerekenin, 

uzlaĢma kurumuyla ilgili aksayan yönlerin tespit edilmesi ve kurumun 

anayasaya aykırı yönlerinin giderilmesi olduğu söylenebilir. Böylelikle hukuk 

güvenilirliği de sağlanmıĢ olacaktır. 

UzlaĢmayla ilgili olarak varılan diğer sonuç ise uzlaĢmanın, bir tür idari 

sözleĢme olduğudur. UzlaĢmada konu, devletin vergi alacağı olduğuna göre 

nitelik itibariyle kamu hukuku karakteri barındıran bu durumun özel hukuk 

sözleĢmeleriyle düzenlenmesi düĢünülemez. Bu bağlamda idari sözleĢme 

ölçütleri uzlaĢmaya uygulandığında uzlaĢmanın nitelik itibariyle bir tür idari 

sözleĢme olduğu sonucuna varılabilir. UzlaĢmanın hukuki nitelendirmesinin 

yapılması, uzlaĢmaya uygulanacak hukuki rejimin belirlenmesi bakımından 

önem taĢımaktadır. Bu durumda uzlaĢmayı bir tür idari sözleĢme olarak 

nitelendirdiğimizde uzlaĢmaya uygulanacak hukuki rejimin kamu hukuku rejimi 

olduğu ve uyuĢmazlık çıktığında baĢvurulacak yargı merciin ise idari yargı 

olduğu sonucuna varılmaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, tahkim anlaşmasının asıl sözleşmeye konulan tahkim şartı 

şeklinde yapıldığı hallerde tahkim anlaşması ile asıl sözleşme arasındaki 

ilişkinin niteliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tahkim anlaşmasının asıl 

sözleşme içerisinde yer alan bir şart şeklinde yapıldığı hallerde bu şartın asıl 

sözleşmeden bağımsız nitelikte olacağı ve asıl sözleşmenin sona ermesine bağlı 

olarak sona ermeyeceği ayrılabilirlik ilkesi olarak ifade edilmektedir. Tahkime 

ilişkin milletlerarası kuruluşların düzenlemeleri, ulusal tahkim düzenlemeleri ve 

case law çerçevesinde ayrılabilirlik ilkesinin ne şekilde düzenlendiğine yer 

verilecek, asıl sözleşmenin hukuki durumunun tahkim anlaşmasına etkileri, 

tahkim anlaşmasına uygulanacak hukuk ve asıl sözleşmenin tâbi olduğu hukuk 

arasındaki ilişki, ayrıca ayrılabilirlik ilkesi ile yakından bağlantılı olan 

Competence-Competence ilkesi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

Ayrılabilirlik ilkesi, asıl sözleşme, tahkim anlaşması, tahkim şartı, 

Competence-Competence ilkesi 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the liaison between an arbitration clause and 

the main contract in which it is contained. When an arbitration clause is con-

tained in the main contract, the clause will be autonomous of the main contract, 

the cease of the main contract will not necessarily bring the cease of the clause 

and this is called as the separability of arbitration clauses. While analyzing this 

liaison, recognition of the principle in institutional arbitration rules, arbitration 

statutes, arbitral case law will be examined and the effects of the legal status of 

                                                             
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. DanıĢmanı: Ar. Gör. BaĢak ġit. 
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the main contract to the arbitration agreement, the laws that the arbitration 

agreement and the main contract are subject to and the Competence-

Competence principle will be discussed. 

Keywords 

Arbitration agreement, arbitration clause, Competence-Competence 

principle, main contract, separability principle. 
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GĠRĠġ 

Uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yoluna başvurulabilmesi için 

tarafların öncelikle bir tahkim anlaşması yapması gerekir. Bu anlaşma olmadan 

tarafların tahkim yoluna başvurması mümkün değildir. Bu nedenle, tahkim 

anlaşması tahkim yolunun “olmazsa olmaz” koşuludur
1
.  

Tahkimin milli veya milletlerarası niteliğinin tayini ise tâbi olacağı 

hukuki rejimin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Tahkimin 

milletlerarası niteliğini tespitte tahkim aşamasını esas almak yerine bundan önce 

gelen maddi ilişki aşamasını ele almak gerekir. Milletlerarası ticaretin 

kapsamına giren ölçütler ve bunlardan doğan uyuşmazlıklar için başvurulan 

tahkim yolunu milletlerarası ticari tahkim olarak kabul etmek gerekir
2
. 

Milletlerarası ticari tahkimin tercih edilme nedenleri ise milletlerarası 

sözleşmelerin tanıdığı tenfiz kolaylığından yararlanmak, tarafsızlığa duyulan 

güven, gizlilik ve hakemlerin iradi olarak belirlenebilmesidir
3
.  

Tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konulan tahkim şartı veya ayrı bir 

sözleşme ile yapılabilir. Bir başka deyişle, tarafların bağımsız bir tahkim 

sözleşmesi yapmak yerine, aralarındaki ilişkiyi düzenleyen asıl sözleşmeye bir 

madde ekleyerek uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesini 

kararlaştırmaları mümkündür, sözleşmeye konulacak böyle bir hüküm “tahkim 

şartı” olarak ifade edilmektedir
4
. Bazı yabancı hukuk sistemlerinden farklı 

olarak
5
 Türk hukukunda taraflar arasında hem doğmuş hem de doğabilecek 

uyuşmazlıkların çözümü için tahkim sözleşmesi yapılması veya asıl sözleşmeye 

tahkim şartı konulması mümkündür böylelikle tahkim sözleşmesi ile tahkim 

şartı arasında “zaman itibariyle taalluk edebilecekleri uyuşmazlıklar” 

bakımından fark gözetilmemiştir
6
.  

                                                             
1  Bkz. 1958 – Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards – the 

“New York” Convention, madde 2, http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-

conv/XXII_1_e.pdf (e.t. 25/03/08); UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006, madde 7, http://www.uncitral.org/pdf/ 
english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf (e.t. 25/03/08); 4686 Sayılı Milletlerarası 
Tahkim Kanunu madde 4 (RG 5.7.2001/24453); AKINCI: Milletlerarası Tahkim, B. 2, Ankara 

2007, s. 80. 
2  NOMER/EKġĠ/ÖZTEKĠN: Milletlerarası Tahkim, B. 2, Ġstanbul 2003, s. 3-6. 
3  ÖZBAY: Hakem Kararlarının Temyizi, Ankara 2004, s. 46-47. 
4  AKINCI, s. 82. 
5  Ġsviçre Hukuku ile Fransız Hukukunda tahkim sözleĢmesinin sadece doğmuĢ, mevcut bir 

uyuĢmazlığın çözümü için akdedilebileceği kabul edilmektedir. Bkz. KALPSÜZ: Tahkim AnlaĢması, 
Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. II, Ġstanbul 2003, s. 1030’dan naklen.  

6  KALPSÜZ: Tahkim AnlaĢması, s. 1030; YEĞENGĠL: Tahkim, Ġstanbul 1974, s. 115. 
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Tahkim anlaşması yapıldığı hallerde uygulamada, tahkim anlaşması ile 

asıl sözleşme arasındaki ilişki konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Asıl 

sözleşme ile bu sözleşmeden doğacak sorunların çözümünü düzenleyen tahkim 

şartı veya tahkim sözleşmesinin şekli ve maddi bakımdan geçerliliklerinin ayrı 

ayrı değerlendirileceği kabul edilmekte, bu durumda ise asıl sözleşmenin 

geçerliliğinin taraflar arasında ihtilaflı olması durumunda, asıl sözleşmenin 

içerisinde yer alan tahkim şartının bu iddialardan nasıl etkileneceği sorunu 

doğmaktadır
7
. 

I. ASIL SÖZLEġME ĠLE TAHKĠM ġARTI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

Tahkim şartının asıl sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğu ve 

geçerliliğinin asıl sözleşmenin geçerliliğine bağlı olduğu geleneksel olarak 

kabul edilen bir ilke idi. Bu durum ise sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlığın 

tahkim şartını da kapsamasına ve sorunun mahkeme önünde çözülmesine yol 

açmakta idi
8
. Tahkim şartının asıl sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilmesi 

halinde karşılaşılabilecek en önemli sorun, asıl sözleşme ile birlikte tahkim 

şartının da geçersiz sayılması ve uyuşmazlığın tahkim yolu ile 

çözümlenememesidir. Bu durum ise tahkim yoluna başvurmak istemeyen 

tarafların asıl sözleşmenin geçersizliğini ileri sürerek uyuşmazlığı mahkeme 

önüne getirmelerini ve uyuşmazlıkların çözümünün uzamasını 

kolaylaştıracaktır
9
. 

Uygulamada bu gibi sonuçları ortadan kaldırmak, tahkim şartının etkisiz 

hale gelmesine engel olmak ve tahkimin esas yapısını korumak amacıyla  

milletlerarası ticari tahkim uygulamasında yeni ilkelerin benimsenmesi 

gündeme gelmiştir. 

Bugün, ulusal kanunlarda ve milletlerarası tahkim kuruluşlarının 

düzenlemelerinde tahkim anlaşmasının asıl sözleşme içerisinde yer alan bir şart 

şeklinde yapıldığı hallerde bu şartın asıl sözleşmeden bağımsız nitelikte olacağı 

ve asıl sözleşmenin sona ermesine bağlı olarak sona ermeyeceği kabul 

                                                             
7  AKINCI, s. 89. 
8  DOMKE: Commercial Arbitration, New Jersey 1965, s. 47. 
9  AKINCI, s. 90. 
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edilmektedir
10

. Bu ilke Türk hukukunda “Bağımsızlık ilkesi”, “Ayrılabilirlik 

İlkesi”, “Tahkimin İstiklali” gibi kavramlarla ifade edilirken, Anglo-Amerikan 

hukukunda tahkim şartının asıl sözleşmeden bağımsızlığı veya ayrılabilirliği 

anlamlarına gelen “Severability/Separability” kavramlarıyla, Kıta Avrupası 

hukukunda ise tahkim şartının özerkliği anlamına gelen “autonomy” kavramı 

ile ifade edilmektedir. 

II. AYRILABĠLĠRLĠK ĠLKESĠNĠN GENEL OLARAK HUKUKĠ 

DÜZENLEMELERDEKĠ YERĠ  

Ayrılabilirlik ilkesi bugün, tahkime ilişkin milletlerarası kuruluşların 

düzenlemeleri, ulusal tahkim düzenlemeleri, case law ve milletlerarası 

mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda yer alarak tahkimin genel ilkelerinden 

biri haline gelmiştir. 

A. Tahkime ĠliĢkin Milletlerarası KuruluĢların Düzenlemeleri 

Ayrılabilirlik ilkesi ilk olarak Uluslararası Ticaret Odası [International 

Chamber of Commerce (ICC)] tarafından 1955 yılında benimsenmiştir. 

Kuruluşun 1998 tarihli tahkim kurallarının 6. maddesinin 4. fıkrasında da 

hakem heyetinin tahkim anlaşmasının geçerliliğine karar vermiş olması 

kaydıyla,  asıl sözleşme yokluk ve geçersizlik ile sakat olsa dahi hakem 

heyetinin yetkisinin devam edeceği belirtilerek ayrılabilirlik ilkesinin üzerinde 

durulmuştur
11

. 

21 Nisan 1961 tarihli Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin Avrupa 

(Cenevre) Anlaşması
12

 ve 18 Mart 1965 tarihinde Washington’da imzalanan 

Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım 

Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi
13

 hakemlerin kendi yetkileri hakkında 

                                                             
10  HULEATT-JAMES: International Commercial Arbitration: A Handbook, London 1996, s. 13; 

GARNETT: A Practical Guide to International Commercial Arbitration, New York 2000, s. 37; 

KALPSÜZ,Tahkim AnlaĢması, s. 1041. 
11  ICC Tahkim Kuralları, http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/other/rules_arb_ 

turc.pdf (e.t.17/02/08). 
12  European Convention on International Commercial Arbitration Done at Geneva, on 21 April 

1961, http://www.unb.br/fd/gt/conteudo/Europ_Conv_1961.doc (e.t. 25/03/08). 
13  Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other 

States International Centre for Settlement of Investment Disputes, Washington 1965, 

http://www.jus.uio.no/lm/icsid.settlement.of.disputes.between.states.and.nationals.of.other.stat
es.convention.washington.1965/ (e.t. 25/03/08). 
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yargılama yapabileceğini düzenlemekle sınırlı kalmış ve ayrılabilirlik ilkesine 

ilişkin bir düzenleme getirmemiştir. 

1976 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret 

Komisyonu Tahkim Kuralları’nın [United Nations Commission on International 

Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules] 21. maddesinin 2. fıkrasında bir 

sözleşmenin parçası olarak yer alan tahkim şartının sözleşmenin diğer 

hükümlerinden bağımsız olarak ele alınacağı açık bir şekilde belirtilerek 

ayrılabilirlik ilkesinin benimsendiği gözler önüne serilmektedir
14

. Hakem 

heyetinin yetkisine vaki itirazlarda asıl sözleşme içerisinde yer alan 

UNCITRAL tahkimini öngören tahkim şartı, bu sözleşmenin diğer 

hükümlerinden bağımsız bir anlaşma sayılır ve bu yüzden hakem heyetince 

sözleşmenin batıl olduğunun tespiti kendiliğinden tahkim anlaşmasının butlanı 

neticesini doğurmaz
15

. 

Aynı zamanda Londra Uluslararası Tahkim Divanı [The London Court of 

International Arbitration (LCIA)]’nın 1998 tarihli kurallarının 23. maddesi ve 

Amerikan Tahkim Kurumu [American Arbitration Association (AAA)]’nun 

1997 tarihli Uluslararası Tahkim Kuralları’nın 15. maddesinde de UNCITRAL 

Tahkim Kuralları’na benzer şekilde ayrılabilirlik ilkesine yer verilmiştir
16

. 

B. Ulusal Tahkim Düzenlemeleri 

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Dair 1958 tarihli 

New York Konvansiyonu’nda
17

 ayrılabilirlik ilkesine açıkça yer verilmemiş ve 

bu konu ulusal hukuk sistemlerinin düzenleme alanına bırakılmıştır. Zamanla 

uluslarüstü (supranational) bir nitelik kazanan ayrılabilirlik ilkesi, ulusal hukuk 

sistemlerine de yansımak suretiyle meşruluğunu artırmıştır.  

Ayrılabilirlik ilkesinin benimsendiği ulusal hukuk sistemlerine örnek 

olarak ulusal tahkime ilişkin 1972 tarihli Belçika Hukuk Usulü Muhakemeleri 

                                                             
14  UNCITRAL Arbitration Rules, http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-

rules.pdf (e.t. 17/02/08). 
15  KALPSÜZ: BirleĢmiĢ Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun Tahkim Hükümlerine 

Göre Cereyan Eden Tahkim, Ankara 1990, s. 6. 
16  The LCIA Rules, http://www.lcia.org/ARB_folder/ARB_DOWNLOADS/ENGLISH/rules.pdf (e.t. 

17/02/08); American Arbitration Association International Arbitration Rules, http://www.law. 
berkeley.edu/faculty/ddcaron/Documents/RPID%20Documents/rp04049.html (e.t. 17/02/08). 

17  1958 – Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards – the “New 

York” Convention, http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_e.pdf 
(e.t. 25/03/08). 
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Kanunu’nun 1697. maddesi, Hollanda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

1053. maddesi, milletlerarası tahkime ilişkin olarak 1987 tarihli İsviçre 

Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nun 178. maddesi  ve 1988 tarihli İspanyol 

Tahkim Yasası’nın 8. maddesi gösterilebilir. Aynı zamanda Cezayir, Tunus, 

Mısır gibi ülkelerin tahkim yasalarında  ve Latin Amerika’da ayrılabilirlik 

ilkesinin benimsendiği görülmektedir
18

.  

Bazı hukuk sistemlerinde ise mahkeme kararlarıyla bağlantılı olarak 

ayrılabilirlik ilkesi yerleşmiştir. 1963 yılında Fransız, 1967 yılında Amerikan, 

Japon, Alman ve İtalyan mahkemelerinin, kanunlarında hükme bağlanmadan 

önce kararlarında bu ilkeye yer verdiği görülmüştür
19

.   

Bu konudaki en önemli gelişme ise 1985 tarihinde Birleşmiş Milletler 

Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun Uluslararası Ticari Tahkime 

İlişkin Model Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkmıştır
20

. Model 

Kanun’un 16. maddesi 1976 tarihli Tahkim Kuralları’nın 21. maddesini 

tekrarlayarak ayrılabilirlik ilkesine yer vermiş ve 2006 yılında yapılan 

değişikliklerle de bu ilke korunmuştur
21

. Model Kanun’a dayanan common law 

ülkeleri de bu sayede ayrılabilirlik ilkesini benimsemiş ve bu ilke yaygın hale 

gelerek bugüne kadar bu ilkeye karşı çıkan İngiliz hukukunda bile yer 

bulmuştur
22

. 

Türkiye ise 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. maddesinde 

“Tahkim anlaşmasına karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim 

anlaşmasının henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında 

bulunulamaz.” ifadesine yer vererek ayrılabilirlik ilkesini benimsemiştir. 

C. Case Law 

Ayrılabilirlik ilkesinin ulusal hukuk sistemlerince tanınıp tanınmadığına 

bakılmaksızın birçok hakem kararında benimsendiği görülmektedir
23

 . 

                                                             
18  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN: International Commercial Arbitration, B. 2, The Hague 1999, s. 203. 
19  Prima Paint Corp. v. Flood&Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395, 402 (1967), http://supreme. 

justia.com/ us/388/ 395/ (e.t. 17/02/08). 
20  1985 – UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, http://www.uncitral.org/ 

pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/06-54671_Ebook.pdf (e.t. 25/03/08). 
21  UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as 

Adopted in 2006, http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-

86998_Ebook.pdf (e.t. 25/03/08). 
22  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 205. 
23  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 206. 
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1970’li yıllarda Libya petrol imtiyaz uyuşmazlıkları üzerine verilen 

hakem kararlarında tahkim şartının, parçasını oluşturduğu asıl sözleşmenin sona 

ermesinden sonra dahi yürürlükte kalacağı gerekçesiyle ayrılabilirlik ilkesi 

milletlerarası hukuk ve uygulamada genel kabul gören bir ilke olarak 

uygulanmıştır
24

. 

1982 tarihli Elf v. NIOC davasına ilişkin hakem kararında da 

ayrılabilirlik ilkesine milletlerarası hukukun bir ilkesi olması, milletlerarası 

tahkim uyuşmazlıklarında uygulanması, milletlerarası tahkim kaynaklarında 

sıklıkla adının geçmesi, milletlerarası kuruluşların düzenlemelerinde ve ulusal 

düzenlemelerde yer alan bir ilke olması gibi gerekçelerle yer verilmiştir
25

. 

Sonraki tarihlerde verilen çeşitli hakem kararlarında da aynı gerekçelerle 

ayrılabilirlik ilkesine değinildiği görülmektedir
26

. Bu durum söz konusu ilkenin 

milletlerarası tahkimin genel ilkelerinden biri olduğu kabul edilerek, tahkim 

uygulamalarında yer aldığının bir kanıtıdır. 

Bunlardan başka bir davada Yunan hükümetinin asıl sözleşmeye bağlı 

olarak tahkim şartının da sona ereceğini iddia etmesi üzerine Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi, bir sözleşmenin tek taraflı olarak sona erdirilmesinin o 

sözleşme içerisinde yer alan şartları etkilemeyeceğini belirterek ayrılabilirlik 

ilkesinin kabul görmesine katkıda bulunmuştur
27

. 

III. AYRILABĠLĠRLĠK ĠLKESĠNĠN KAPSAMI 

                                                             
24  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 207; WHITE: Expropriation of the Libyan Oil Concessions 

– Two Conflicting International Arbitrations, International and Comperative Law Quarterly, Vol. 

30, s. 3-5; COALE: Stabilization Clauses in International Petroleum Transactions, Denver Journal 
of International Law and Policy, Spring 2002, s. 231-234; SHALAKANY: Arbitration and the Third 
World: A Plea for Reassessing Bias under the Specter of Neoliberalism, Harvard International 
Law Journal, Spring 2000, s. 439-443; Liamco v. the Government of the Libyan Arab Republic, 

Yearbook Commercial Arbitration, 1981, Vol. 6, s. 96. 
25  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 207-208; VAN DEN BERG: Ad Hoc-Award of January 14, 

1982, Elf Aquitaine Iran (France) v. National Iranian Oil Company, Yearbook Commercial 

Arbitration, Vol. XI (1986), s. 97-104; BISHOP: International Arbitration of Petroleum Disputes: 
The Development of a Lex Petroela, Yearbook Commercial Arbitration, Vol. 23, 1998, s. 1138. 

26  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 208; GRIGERA NAON: Choice-of-law Problems in 

International Commercial Arbitration, Tübingen 1992, s. 77. 
27  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 209; European Court of Human Rights, Stran Grek 

Rafineries and Stratis Andreadis v. Greece, 09.12.1994; 

http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/10c0be51337
5b742c1256640004c2af7?OpenDocument (e.t. 24/02/08). 
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Tahkim anlaşması ile asıl sözleşme her biri farklı amaçlarla akdedilen, 

tabiatları ve fonksiyonları birbirinden ayrı, bağımsız sözleşmelerdir
28

. 

Asıl sözleşme taraflar arasındaki alacak-borç ilişkisini düzenlemek 

maksadıyla akdedilen bir borçlar hukuku sözleşmesi olduğu halde tahkim 

anlaşması asıl hukuki ilişkiden doğan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla 

akdedilen bir anlaşmadır. Bu duruma bağlı olarak asıl sözleşme bir maddi 

hukuk sözleşmesi iken, tahkim anlaşması bazı yazarlara göre
29

 “doğrudan 

doğruya bir usul hukuku sözleşmesi”, halen hakim olan kanaate göre ise “usul 

hukuku ilişkilerine taalluk eden bir maddi hukuk sözleşmesidir”
30

. Bu yüzden 

tahkim süresi, bu sürenin uzatılması veya sürenin dolmasına ilişkin sonuçlar 

gibi tahkim anlaşmasının geçerliliğini ve akdini idare eden hükümler maddi 

hukuk karakteri taşırken, doğurduğu sonuçlar usul hukuku sahasında kendisini 

gösterir
31

.  

Amacı, tabiatı, fonksiyonu birbirinden bu kadar farklı iki sözleşmenin bir 

bütün olarak düşünülmesi imkansız olup, bu iki sözleşme bir arada akdedilmiş 

olsa bile bunların birbirinden bağımsız olduğunun kabul edilmesi gerekecektir. 

Böylelikle asıl sözleşme ile tahkim anlaşmasının akıbetleri birbirini takip 

etmeyecek ve bunların farklı hukuka tâbi olması mümkün hale gelecektir
32

. 

A. Asıl SözleĢmenin Hukuki Durumunun Tahkim AnlaĢmasına Etkileri 

Ayrılabilirlik ilkesinin birinci boyutu tahkim şartının geçerliliğinin, 

parçasını oluşturduğu asıl sözleşmenin geçerliliğine bağlı olmamasıdır. Asıl 

sözleşmenin geçersiz olduğu, yok hükmünde olduğu, feshedildiği ve ifa edildiği 

hallerde tahkim anlaşması geçerliliğini sürdürecektir
33

. Bu durum ise hakem 

                                                             
28  KALPSÜZ: ĠnĢaat SözleĢmelerinde Tahkimin Genel Esasları, ĠnĢaat SözleĢmeleri, Yönetici-

ĠĢletmeci-Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer, Ankara 18-29 Mart 1996, Ankara 1996, s. 
361; KALPSÜZ: Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, Ankara 2007, s. 32. 

29  KALPSÜZ, Tahkimin Genel Esasları, s. 361’den naklen. 
30  KALPSÜZ, Tahkimin Genel Esasları, s. 361. 
31  KALPSÜZ, Tahkim AnlaĢması, s. 1042. 
32  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 209. 
33  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 210; VINCZE: Arbitration Clause – Is It Transferred to the 

Assignee?, Nordic Journal of Commercial Law Issue 2003 Vol. 1, s. 7; LU: The New York 
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of Seven 
Defenses to Oppose Enforcement in the United States and England, Arizona Journal of 

International and Comparative Law, Vol. 23, No. 3, s. 757; Harbour Assurance Co. (UK), Ltd, v. 
Kansa General International Insurance Co., Ltd., United Kingdom, Court of Appeal, 1993, 
http://www.elbornes.com/index.php?section=judgments&param=206 (e.t. 25/03/08); 
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heyetinin asıl sözleşmenin geçersizliğine karar vermesi ve aynı zamanda 

bağımsız olarak geçerliliğini sürdüren tahkim şartına dayanarak yargılama 

yetkisini elinde tutmasını sağlamaktadır
34

. 

Yargıtay birçok kararında geçersiz bir asıl sözleşmede yer alan tahkim 

şartının da geçersiz sayılması gerektiğine yer vermiştir
35

. Fakat Yargıtay’ın söz 

konusu kararlarında ayrılabilirlik ilkesinin hesaba katılmadığı açıktır; bunun 

nedeni ise Türk doktrininde bu ilke üzerinde neredeyse hiç durulmaması ve bu 

konuda uzun süre tahkim şartının bağımsız olamayacağı görüşünün hakim 

olmasıdır
36

. 

Ayrılabilirlik ilkesi çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Bazı yazarlar bir 

yandan tahkim anlaşmasının asıl sözleşmenin bâtıl olmasından 

etkilenmeyeceğini kabul ederken, diğer yandan asıl sözleşmenin yok hükmünde 

olmasından etkileneceğini ileri sürmüşlerdir
37

. Bu yazarlar kurumsal tahkim 

kurallarının ve ulusal düzenlemelerin çoğunda ayrılabilirlik ilkesi yok 

hükmünde olan sözleşmeler söz konusu olduğunda da tahkim şartının 

geçerliliğini kapsamına almasına rağmen söz konusu yok hükmünde oluşun 

hiçbir zaman var olmama değil de varlığının sona ermesi olarak algılanması 

gerektiğini iddia etmişlerdir. Böylelikle tahkim yargılaması anında asıl 

sözleşmenin varlığının sona erdiği durumlarda hakem heyetinin hala yetkili 

olduğunu fakat asıl sözleşme hiç varolmamışsa tahkim anlaşmasının da hiçbir 

zaman kurulmadığını bu nedenle de tahkim heyetinin yetkisi olmadığını 

savunmuşlardır
38

. 

Bu sözleşmelerden birinin butlan ile sakat olması diğer sözleşmeyi 

etkilemez, butlan sadece ilişkin olduğu sözleşmeye etki eder ve onu geçersiz 

kılar
39

. Bu nedenle bir tahkim anlaşmasına karşı asıl sözleşmenin bâtıl olduğu 

def’i ileri sürülemez. Bu durum 1987 tarihli İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk 

                                                                                                                                                     
VARADY/BARCELO/von MEHREN: International Commercial Arbitration (American Casebook 

Series), Thomson 2002, s. 128. 
34  Sojuznefteexport (SNE) (USSR) v. Joc Oil, Ltd., Court of Appeal of Bermuda, 1989 (VARADY, s. 

123). 
35  Bkz. Y. 4. HD.’nin 25.03.1971 t. ve E. 71/2829 sayılı kararı, IKID Y. 1975, S. 177, s. 3766; Y. 13 

HD.’nin 26.05.1976 t. ve E. 76/7803 ve K. 76/4297 sayılı kararı Ankara Bar. Der. Y. 1976, S. 5, 
s. 952. 

36  KALPSÜZ, Tahkim AnlaĢması, s. 1043-1044. 
37  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 210. 
38  REDFERN/HUNTER: Law and Practice of International Commercial Arbitration, London 2004, s. 

303. 
39  KALPSÜZ, Tahkimin Genel Esasları, s. 361. 
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Federal Kanunu’nun [Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht 

(IPRG)] 178. maddesinden iktibas olunan Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. 

maddesinde “tahkim anlaşmasına karşı asıl sözleşmenin geçerli olmadığı 

itirazında bulunulamaz” şeklinde ifade edilmiştir
40

. Aynı hüküm UNCITRAL 

Tahkim Kurallarının 21. maddesi 2. fıkrasında ve UNCITRAL Model 

Kanunu’nun 16. maddesinde de tekrarlanmaktadır. 

Buna göre asıl sözleşmenin geçerliliği ile tahkim anlaşmasının geçerliliği 

ayrı ayrı değerlendirilecek, tereddüt halinde hakem heyeti asıl sözleşmenin 

geçerli olup olmadığını da karara bağlayacaktır. Bu nedenle milletlerarası ticaret 

hayatında taraflar, tahkim şartının kapsamına asıl sözleşmenin geçerli olup 

olmadığı konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların da tahkim yolu ile 

çözümleneceğini dahil etmektedirler
41

. 

Aynı butlan sebeplerinin asıl sözleşme ile tahkim anlaşmasını birlikte 

geçersiz kılması mümkündür. Mesela, medeni hakları kullanma ehliyeti 

olmayan bir kimse tarafından akdedilen asıl sözleşmeye konulan bir tahkim 

şartı da geçersiz olacaktır. Bu nedenle asıl sözleşmenin butlanını gerektiren 

sebebin tahkim anlaşmasını da sakatlayıp sakatlamadığını somut olaya göre 

tespit etmek gerekir
42

. 

Asıl sözleşme ile tahkim şartının birbirinden bağımsız olması sonucunda 

birinin geçerli sayılabilmesi için gerekli şekil şartının gerçekleşmemiş olması 

diğerinin de geçersiz olmasına neden olmaz
43

. Şekil bakımından tahkim şartının 

geçerli sayılabilmesi için adi yazılı şekilde yapılmış olması yeterlidir. Mesela 

noter tarafından düzenlenmesi gereken asıl sözleşmenin adi yazılı şekilde 

yapılmış olması halinde sözleşmeye konan tahkim şartı gerekli şekil şartını 

karşıladığından geçerlidir
44

. 

Asıl sözleşmenin yokluğu halinde tahkim anlaşmasının bu durumdan 

etkileneceğini kabul etmek temelsizdir. Bu durumda ayrılabilirlik ilkesini 

reddetmek tahkimin esas amacına aykırı düşerek, tahkime gidilmesi ile 

menfaatleri zedelenecek tarafın oyalama taktiklerini harekete geçirme riskini 

                                                             
40  Bkz. KALPSÜZ, Tahkim AnlaĢması, s. 1043; SAMUEL: Separability of Arbitration Clauses- Some 

Awkward Questions about the Law on Contracs, Conflict of Laws and the Administration of 

Justice, 9 ADRLJ 36, 2000, http://www.adamsamuel.com/separabi.pdf (e.t. 25/03/08).  
41  KALPSÜZ, Tahkim AnlaĢması, s. 1043. 
42  KALPSÜZ, Tahkimin Genel Esasları, s. 362. 
43  KALPSÜZ, Tahkimin Genel Esasları, s. 362. 
44  KALPSÜZ, Tahkim AnlaĢması, s. 1044. 
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doğurmaktadır. Hakemler yokluk nedeninin asıl sözleşmeyi etkilerken aynı 

zamanda tahkim anlaşmasını da etkileyip etkilemediğini inceleyip bu yönde 

hareket etmelidir
45

. 

Geçersiz ve yok hükmünde sözleşmeler söz konusu olduğunda yapılan 

ayırıma mahkeme kararlarında pek rastlanmamaktadır. Bu ayırım aynı zamanda 

1961 tarihli Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin Avrupa (Cenevre) 

Anlaşması’nda, UNCITRAL Tahkim Kuralları’nda ve ICC Tahkim 

Kuralları’nda açıkça reddedilmiştir. 

 

B. Tahkim AnlaĢmasına Uygulanacak Hukuk ve Asıl SözleĢmenin Tâbi 

Olduğu Hukuk Arasındaki ĠliĢki 

Ayrılabilirlik ilkesinin ikinci boyutu, tahkim anlaşmasına uygulanacak 

hukukun asıl sözleşmeye uygulanacak hukuktan farklı olabilmesidir
46

. Her 

ikisine de farklı ulusal kanunlar veya sözleşmelerin kurulmasına ilişkin farklı 

milletlerarası düzenlemeler uygulanabilir
47

.  

Asıl sözleşmede açıkça hukuk seçimi yapılmış ve fakat tarafların tahkim 

şartına uygulanacak farklı bir hukuk seçmemiş oldukları hallerde mahkemeler, 

asıl sözleşmeye uygulanacak hukukun etkisini tahkim anlaşmasını da 

kapsayacak şekilde genişletmemiştir
48

. 

İngiliz hukukuna göre tahkim anlaşmasında açıkça uygulanacak hukuk 

belirtilmemişse zımni olarak herhangi bir hukukun seçilip seçilmediği 

                                                             
45  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 211; SAMUEL, s. 14. 
46  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 212; GAFFNEY: The Group of Companies Doctrine and the 

Law Applicable to the Arbitration Agreement, Mealey’s International Arbitration Report June 
2004 Vol. 19, s. 1; KRÖLL: Selected Problems Concerning the CISG’s Scope of Application, 
Journal of Law and Commerce 2005-06, s. 45; VINCZE, s. 7. 

47  Mesela asıl sözleĢmeye uygulanacak hukuk asıl sözleĢmenin kurulması için imza Ģartı 
arayabilirken modern tahkim kanunları tahkim anlaĢmasının yazılı olmasını- ayrıca imzalanmıĢ 
olmasını aramadan- icrai kabul edilmesi için yeterli görmektedir. Bkz. Sojuznefteexport (SNE) 

(USSR) v. Joc Oil, Ltd., Court of Appeal of Bermuda, 1989  (SMIT: Separability and 
Competence-Competence in International Arbitration: Ex Nihilo Nihil Fit? Or Can Something 
indeed Come from Nothing?, American Review of International Arbitration 2002, s. 21). 

48  Bkz. XL Insurance Ltd v. Owens Corning, (2000) 2 Lloyd’s Rep. 500 (Q.B.) (U.K.);  Proper Law 
of the Arbitration Agreement may be Law of the Seat of Arbitration where Arbitration Clause 
Contains No Express Governing Law, International Arbitration Fulbright Alert, December 13, 
2007, 

http://www.fulbright.com/images/publications/ALERTProperLawofArbitrationAgreement.pdf (e.t. 
02/03/08). 
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incelenmelidir
49

. Açıkça veya zımni olarak herhangi bir hukuk seçilmemiş ise, 

tahkim anlaşmasına en yakın ilişkili olduğu hukuk uygulanacaktır. Tahkim 

anlaşmasının en yakın ilişkili olduğu hukukun asıl sözleşmeye uygulanacak 

hukuk veya tahkim yeri hukuku olduğu konusunda tartışmalar yaşanmıştır; 

fakat Cooke, Longmore ve Lord Mustill’ın vermiş olduğu kararlarda da 

görüldüğü üzere, genel kabul gören görüş tahkim anlaşmasının en yakın ilişkili 

olduğu hukukun tahkim yeri hukuku olduğudur
50

. Dolayısıyla tahkim 

anlaşmasına uygulanacak hukuk konusunda herhangi bir belirleme söz konusu 

değil ise, uygulanacak hukuk tahkim yeri hukuku olacaktır
51

. İngiltere’de 1894 

tarihli Hamlyn&Co v. Talisker Distillery davasında tahkim anlaşmasına 

uygulanacak hukukun tahkim yeri hukuku olduğuna karar verilmiştir
52

.  

Fransız içtihatlarına bakıldığında Paris Temyiz Mahkemesi (Cour 

d’appel Paris) 1972 ve 1983 tarihli kararlarında tahkim anlaşmasına 

uygulanacak hukukun asıl sözleşmeye uygulanan hukuktan farklı olabileceğine 

karar vermiştir
53

. 

Amerikan hukukundan örnek verecek olursak, 1995 tarihli Mastrobuono 

kararında tahkim anlaşmasına tarafların seçtiği hukukun uygulanacağına karar 

verilmiştir
54

. 

Türk hukukunda ise 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. 

maddesinde tahkim anlaşmasının, tarafların tahkim anlaşmasına uygulanmak 

üzere seçtikleri hukuka veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna 

uygun ise geçerli olacağı belirtilerek tarafların tahkim anlaşmasına uygulanacak 

hukuku seçebilecekleri kabul edilmiştir. 

                                                             
49  http://www.fulbright.com/images/publications/ALERTProperLawofArbitrationAgreement.pdf (e.t. 

02/03/08). 
50  Bkz. C v D (2007) EWHC 1541 (Comm), (5 December 2007); Black-Clawson v Papierwerke 2 

Lloyd’s Rep 446, 483; XL Insurance v. Owens Corning, (2000) 2 Lloyd’s Rep. 500; Noble 
Assurance Company and Shell Petroleum Inc v. Gerling-Konzern General Insurance Company 

UK Branch (2007) EWHC 25322; http://www.fulbright.com/images/publications/ 
ALERTProperLawofArbitrationAgreement.pdf (e.t. 02/03/08). 

51  KRÖLL, s. 45. 
52  SAMUEL, s. 2; MCCONVILLE: Illegality and the Consideration in Favorem Contractus (based on 

Etler v. Kertesz), International and Comparative Law Quarterly, Vol. 11, s. 856.  
53  Quijano Aguero v. Marcel Laporte (1973); Isover-Saint-Gobain v. Dow Chemical France (1984) 

(FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 212; GAFFNEY, s. 1). 
54  Mastrobuono et al. v. Shearson Lehman Hutton, Inc, http://www.law.cornell.edu/supct/html/94-

18.ZS.html (e.t. 02/03/08).  
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IV. AYRILABĠLĠRLĠK ĠLKESĠ ĠLE COMPETENCE-COMPETENCE 

ĠLKESĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

Ayrılabilirlik ilkesi ile Competence-Competence ilkesi milletlerarası 

ticari tahkim uygulamasında üzerinde en çok durulan hususlardır. Bu iki ilke 

birbirlerinden farklı olmasına rağmen aslında birbirine bağlıdır, bunun sebebi 

ise aynı amaca hizmet etmeleridir. Bu amaç ise, tahkim sürecine engel olacak 

erken yargısal müdahalelerin önüne geçmektir
55

. Bunlar milletlerarası 

uyuşmazlık çözümüne özerk ve etkin bir yapı kazandırdıkları için milletlerarası 

tahkimin kavramsal temel taşları olarak adlandırılmaktadır
56

. İki saygın 

milletlerarası tahkim kuruluşu olan ICC ve UNCITRAL kurallarında da bu 

ilkelerin benimsendiğini görmekteyiz. 

Ayrılabilirlik ilkesi hakemlerin asıl sözleşmenin geçerliliği hakkında 

yargılama yetkisi olduğu kadar tahkim anlaşmasının geçerliliği hakkında da 

karar verebilmeleri gereğini doğurmuştur
57

. Competence-Competence ilkesi ise, 

hakemlerin kendi yetkileri hakkında karar verebilmelerine ilişkindir. Tahkim 

anlaşmasının geçerliliği ve icrailiği konusunda hakemlere kendi yetkileri 

hakkında yerel mahkemelerden öncelikli olarak karar verme ve tahkim 

anlaşmasının geçerliliği ya da varlığı uyuşmazlık konusu olsa dahi tahkime 

devam etme yetkisi tanımaktadır
58

. Dolayısıyla Competence-Competence 

ilkesinin ayrılabilirlik ilkesinin bir sonucu olduğu söylenebilir ve bu iki ilke bu 

nedenle birçok milletlerarası tahkim kuralında ve yabancı tahkim yasalarında 

birarada ele alınmaktadır
59

. 

Competence-Competence ilkesi altında hakemler tahkim şartının varlığı, 

geçerliliği, kapsamı hakkında karar verebilme yetkisine sahiptir ve tarafların bu 

konular hakkında karar verilmesi için ulusal mahkemelere başvurmasına ihtiyaç 

yoktur. Bu ilke iki şekilde açıklanmaktadır. İlk olarak, taraflar tahkim anlaşması 

yaptıklarında iradeleri ile hakemlere yargılama yetkisi tanıdıklarına ilişkin aksi 

ispatlanabilir bir karine söz konusudur. İkinci olarak ise, bu ilke yargı 

                                                             
55  BARCELO III: Who Decides the Arbitrators’ Jurisdiction? Separability and Competence-Competence in 

Transnational Perspective, Vanderbilt Journal of Transnational Law, October 2003, s. 1116. 
56  SMIT, s. 20. 
57  ROSEN: Arbitration under Private International Law: The Doctrines of Separability and 

Competence de la Competence, Fordham International Law Journal 1994, s. 606. 
58  RAY/SABHARWAL: Competence-Competence: An Indian Trilogy, Mealey’s International 

Arbitration Report, April 2007, http://www.whitecase.com/publications_04012007_3/ (e.t. 
30/03/2007). 

59  FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, s. 213; SMIT, s. 30. 
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organlarının özünde yer alır, tarafların iradelerinden bağımsızdır ve hakem 

heyetinin işlev görebilmesi için gereklidir
60

. 

Competence-Competence ilkesi milletlerarası bir ilke olarak benimsenmiş 

olmasına rağmen yargısal müdahalelerin zamanı bakımından ülkelere göre 

farklı şekillere bürünmektedir. İngiliz modelini ele aldığımızda, hakemler kendi 

yetkileri hakkında karar verebilir, fakat mahkemeler bu kararı her zaman 

denetime tâbi tutabilir. Buna karşılık Fransız modeli, hakem kararı verilene 

kadar yargı denetimine izin vermemektedir. İsviçre modelinde hakemlerin yetki 

sorunları ile ilgili karar vermelerine izin verilmekte iken, aynı zamanda 

tarafların geçiçi temyize (interlocutory appeal) başvurmalarına da izin 

verilmektedir. Son olarak Alman yaklaşımında ise Competence-Competence 

ilkesi son derece güçlü olup, hakeme yargılama yetkisi hakkında karar verme 

yetkisi tanımakla birlikte bu kararın daha sonra yargı denetimine tâbi olmasının 

da önüne geçilmektedir
61

. 

SONUÇ 

Tahkim anlaşmasının asıl sözleşmeye konulan tahkim şartı şeklinde 

yapıldığı hallerde tahkim anlaşmasının asıl sözleşmeden bağımsız olacağını ve 

her ikisinin de farklı hukuka tâbi olacağını, bugüne kadar akdedilmiş olan çeşitli 

milletlerarası sözleşme hükümleri, milletlerarası kuruluşların düzenlemeleri ve 

ulusal düzenlemeler ışığında  kabul etmek gerekmektedir.  

Tarafların tahkim yoluna başvurma amaçları göz önüne alındığında 

tahkimin uyuşmazlığın hızlı ve etkili bir biçimde çözülmesine ve tarafların 

menfaatleri ışığında sonuçlar elde etmeye yönelik olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle hakem heyetine tanınmış olan yargılama yetkisi ve dolayısıyla da 

tahkim anlaşmasının geçerliliği üzerine karar verme gücü ayrılabilirlik ilkesinin 

kabul görmesiyle daha sağlam bir temele oturmuş ve süreklilik kazanmıştır.  

Taraflardan birinin tahkim anlaşmasını asıl sözleşmeye bağlı tutarak, 

onun hukuki akıbetine tâbi tutması; milletlerarası ticari tahkimin amacına ters 

düşecek ve beklenen sonuca ulaşılmasını engelleyecektir. Bu nedenle 

                                                             
60  ROSEN, s. 608. 
61  REUBEN: First Options, Consent to Arbitration, and the Demise of Separability: Restoring Access 

to Justice for Contracts with Arbitration Provisions, Southern Methodist University Law Review 
Spring 2003, s. 837. 
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günümüzde ayrılabilirlik ilkesinin geniş olarak yorumlanması genel kabul 

görmekte, asıl sözleşmenin geçersiz olduğu ve yok hükmünde olduğu durumlar 

da dahil olmak üzere asıl sözleşmenin içinde bulunduğu her hali kapsamaktadır. 
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ÖZET 

1985 tarihli Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin UNCITRAL Model 

Kanunu, Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun 

(UNCITRAL) ortaya koyduğu en başarılı metinlerden biridir. Model Kanun 

bugüne kadar pek çok ülke tarafından kabul görmüş, milletlerarası ticari 

tahkime ilişkin mevzuatın düzenlenmesi sürecinde pek çok ülke tarafından asli 

kaynak olarak kullanılmıştır. Model Kanun yeknesak bir ticari tahkim mevzuatı 

oluşturulması için önemli bir araçtır.  

Bununla birlikte iletişim teknolojisindeki son gelişmeler Model Kanun’da 

yer alan tahkim anlaşmasının şekline ilişkin düzenlemenin, günümüz tahkim 

uygulaması için yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Zira günümüzde tahkim 

anlaşmasının şekli Model Kanun’un 7. maddesinin 2. fıkrasında sayılanlarla 

sınırlı değildir. Tahkim anlaşması adı geçen düzenlemede sayılan haller dışında, 

daha değişik ve çağdaş iletişim yollarıyla da yapılabilmektedir. Ayrıca bu 

maddede yer alan bir tahkim anlaşmasının kaydı mümkün kılındığı sürece yazılı 

yapılmış sayılacağı yönündeki düzenlemeye mahkemelerce liberal yorumlar 

getirilmiş, bu yorumların etkisiyle yeknesak uygulamadan uzaklaşılmıştır.  

Üye devletlerin delegelerinin katılımlarıyla toplanan UNCITRAL 

Çalışma Grubu II’nin oturumlarının bir sonucu olarak, tahkim uygulamasında 

yeknesaklığı sağlamak ve yeni iletişim teknolojilerinin gereklerine cevap 

verecek düzenlemeler getirmek amacıyla UNCITRAL, Model Kanun’un 7. 

maddesi 2. fıkrasında kapsamlı değişiklikler yapmıştır. Bu makalede Model 

                                                             
*  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Ar. Gör. Başak Şit. 
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Kanun’un tahkim anlaşmasının şekline ilişkin bu düzenlemesinde yapılan 

değişiklikler ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

Tahkim Anlaşması, Tahkim Anlaşmasında Şekil, Yazılılık Şartı, 

UNCITRAL Model Kanunu, Milletlerarası Ticari Tahkim 

ABSTRACT 
The 1985 UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration is one of the most successful texts of the United Nations Commision 

on International Trade Law (UNCITRAL). It has been adopted by many 
countries and has been used by many states as a fundemental reference in 

creating their own legislative texts on international commercial arbitration. The 

Model Law is an important instrument for creating a uniform legislation on 

commercial arbitration. 

The provision in the Model Law with regard to the form of an arbitration 

agreement became deficient as communication technologies  developed in 

recent years. At the present day the form of an arbitration agreement is not 
limited with the circumstances listed in article 7/2 of the Model Law. An 

arbitration agreement is being made in contemporary forms other than the 

circumstances listed in the provision mentioned above. Furthermore the courts 

adopted a liberal interpretation of this provision (and  the statement in this 
provision saying: ‘An agreement is in writing if it is contained in a document… 

which provide a record of the agreement…’) which caused the lack of 

uniformity in the current practice. 

To obtain the uniformity in the arbitration practice and to provide 

provisions that will cover the recent developments in communication 

technologies, UNCITRAL  made some comprehensive amendments to article 7/2 
of the Model Law as a result of the sessions made by the UNCITRAL Working 

Group II, with the participation of the representatives of the member states. In 

this essay this amendments made to article 7/2 of the Model Law about the form 

of an arbitration agreement will be discussed.   

Keywords 
Arbitration Agreement, Form of Arbitration Agreement, Writing 

Requirement, UNCITRAL Model Law, International Commercial Arbitration. 
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GĠRĠġ 

Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu 

(UNCITRAL)
1
 1 – 12 Haziran 1998 tarihleri arasında otuz birinci kez 

toplanmış, 10 Haziran 1998’deki görüşmelerini özellikle 1958 tarihli Yabancı 

Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin New York Sözleşmesi’nin
2
 

imzalanmasının kırkıncı yıldönümü kutlamalarına ayırmıştır. Komisyona üye 

devletlerin delegeleri, gözlemciler ve yaklaşık üç yüz davetlinin de katılımıyla 

gerçekleşen New York Sözleşmesi Günü’nde, öndegelen tahkim uzmanları New 

York Sözleşmesi’nin anlamına, tanıtımına, uygulanmasına ve New York 

Sözleşmesi ile Tahkime İlişkin UNCITRAL Model Kanunu
3
, Milletlerarası 

Ticari Tahkime İlişkin Avrupa Sözleşmesi
4
 gibi milletlerarası düzenlemeler 

arasındaki uyumun nasıl sağlanacağına yönelik raporlar hazırlamışlardır
5
. 

Sunulan bu raporların bir sonucu olarak, Haziran 1998’de alınan kararla, Mart 

2000’den itibaren UNCITRAL Çalışma Grubu II’nin çalışmalarını milletlerarası 

ticari tahkim ve uzlaştırma alanlarında yoğunlaştırdığını görüyoruz.   

Söz konusu oturumlarla birlikte Çalışma Grubu zamanının yaklaşık üçte 

birini Uzlaştırmaya İlişkin UNCITRAL Model Kanunu’nun
6
 hazırlanmasına 

ayırmış, kalan zamanını ise milletlerarası ticari tahkime ilişkin milletlerarası 

düzenlemeler ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi arasındaki uyumun 

sağlanması ve uygulamada bu sebepten kaynaklanan zorlukların giderilmesi 

amacıyla
7
, 1985 tarihli Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin UNCITRAL Model 

Kanunu’nun gözden geçirilmesine ayırmıştır.                  

                                                             
1   United Nations Comission on International Trade Law. 
2  New York Convention on the Recognition and the Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York 1958.  
3  UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985 (2006 Değişiklikleri ile), 

B.M. belgeleri  A/40/17 ve A/61/17, <www.uncitral.org> (erişim tarihi: 15.11.2007).   
4  European Convention on International Commercial Arbitration, Cenevre 1961, <http://www.jus.uio. 

no/lm/euro pe.international.commercial.arbitration.convention.geneva.1961/ portrait.pdf > (erişim 

tarihi: 26.03.2008). 
5  Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu Raporları, 31. Oturum (New York, 1 – 

12 Haziran, 1998), B.M. belg. A/53/17, para. 257.  
6  UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002, B.M. Yayın Nu. E.05.V.4., 

New York 2004. 
7  B.M. belg. A/CN.9/468, para. 1. 
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Bu incelemede UNCITRAL belgeleri
8
 esas alınarak, 1985 tarihli Model 

Kanun’da yapılan son değişiklikler genel olarak ele alınacak, devamında tahkim 

anlaşmasının şekli hususunda yapılan son değişiklikler üzerinde durulacaktır. 

I. UNCITRAL ÇalıĢma Grubu II’nin Mart 2000’den Ġtibaren Yaptığı 

ÇalıĢmalar 

A. Genel Olarak 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Çalışma Grubu otuz birinci oturumunda 

aldığı kararla, otuz ikinci oturumunda milletlerarası ticari tahkimin geleceği 

üzerine görüşmeler yapılmasını gerekli görmüştür
9
. Böylece komisyonun 

önerisi üzerine UNCITRAL Sekreterliğince ‘Milletlerarası Ticari Tahkim 

Alanında İleriye Yönelik Muhtemel Çalışmalar’
10

 başlığı altında bir bildiri 

hazırlanmıştır. Sekreterlikçe hazırlanan bu bildiri New York Sözleşmesi Günü, 

Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi Kongresi (Paris, 3-6 Mayıs 1998), 

‘Freshfields Konferansı’ (1998) gibi konferans ve forumlar dahilinde ele alınan 

fikirleri, önerileri içermektedir. Bu bildiri ile tahkim uygulamalarında 

karşılaşılan problemler ele alınmış, böylece Komisyon’un çalışma programını 

belirlemesinde işinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır
11

.  

Söz konusu sekreterlik bildirisi, milletlerarası ticari tahkim hukukunun 

geliştirilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacını taşıyacak 

tartışmaların başlaması için bir fırsat olmuştur
12

. Çalışma Grubu, Eylül 2007 

Viyana oturumu ile birlikte on altı oturum düzenlemiştir. Bu oturumların bir 

kısmı Uzlaşmaya İlişkin UNCITRAL Model Kanunu’nun hazırlanmasına 

ayrılmıştır. Kalan sürenin çoğunda Tahkime İlişkin UNCITRAL Model 

Kanunu’nda yapılacak değişiklikler ele alınmıştır. Şubat 2007 New York ve 

Eylül 2007 Viyana oturumlarında ise UNCITRAL Tahkim Kuralları
13

 gözden 

geçirilmiştir. 

                                                             
8  İncelemede atıf yapılan UNCITRAL belgelerine <www.uncitral.org>’dan, belirtilen belge 

numaraları ile ulaşılabilir (erişim tarihi: 01.04.2008). 
9  B.M. belg. A/CN.9/468, para. 3. 
10  UNCITRAL Note by the Secretariat, 32. Komisyon Oturumu (Viyana, 17 May. – 24 Haz., 1999), 

‘Possible Future Work in the Area of International Commercial Arbitration’, B.M. belg. 
A/CN.9/460. 

11  B.M. belg. A/CN.9/468, para. 4. 
12  B.M. belg. A/CN.9/468, para. 5.  
13  UNCITRAL Arbitration Rules, Viyana 1976, B.M. Yayın Nu. E.93.V.6. 
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Mart 2000’de başlayan oturumların bir sonucu olarak, Tahkime İlişkin 

UNCITRAL Model Kanunu’nun, bir tahkim anlaşmasının geçerli bir şekilde 

kurulmuş sayılması için gerekli şartları içeren 7. maddesinde, tahkim merciinin 

ihtiyati tedbir kararı vermesi hususunda düzenlemeler içeren 17. maddesinde ve 

hakem kararlarının tanınması ve tenfizi hususunda düzenlemeler içeren 35. 

maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerle 7. maddede, bir 

tahkim anlaşmasında yazılılık şartının sağlandığı haller genişletilmiş, çağın 

gereklerini karşılayacak nitelikte düzenlemelerin getirilmesi amaçlanmıştır. 7. 

maddeye getirilen bu değişiklikler, 7. maddeye gönderme yapan 35. maddenin 

de gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuş, bu bağlamda bu iki madde 

arasındaki uyumun sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca Model Kanun’un 17. 

maddesine de kapsamlı değişiklikler getirilmiştir. Bu değişiklikler arasında 

dikkat çeken bir yenilik ‘ihtiyati emir’
14

  kavramına yer verilmiş olmasıdır. Bu 

yeni kavram Çalışma Grubu oturumlarında tahkim merciinin; taraflardan biri 

olmaksızın veya taraflardan biri hazır bulunmaksızın (ex parte) ihtiyati tedbir 

kararı verebilmesi halinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu düzenlemeyle ex 

parte ihtiyati tedbirlerin ‘ihtiyati emir kılığına sokulduğu’ söylenebilir
15

. 

B. Tahkim AnlaĢmasının ġekline ĠliĢkin Düzenlemenin Ġlk Hali Hususunda     

Değerlendirme 

Tahkime İlişkin UNCITRAL Model Kanunu’nun 1985’te kabul edilen ilk 

halinde, tahkim anlaşmasının yazılı olmasının gerekli olduğu, madde 7/2’de 

belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu düzenlemenin devamında hangi hallerde 

tahkim anlaşmasının yazılılık şartını sağlayacağı da gösterilmiştir. 

‘Tahkim anlaşması yazılı şekilde yapılır. Anlaşmanın taraflarca 

imzalanan bir belgede veya taraflar arasında teati edilen mektuplarda, 

telekslerde, telgraflarda veya böyle bir anlaşmanın kaydını mümkün kılan diğer 

iletişim vasıtalarında yer alması veyahut dava ve cevap dilekçelerinin teatisi 

sırasında anlaşmanın varlığının bir tarafça ileri sürülüp, diğer tarafça inkar 

edilmemesi takdirinde yazılı şekil şartı yerine getirilmiş olur. Bir sözleşmede 

tahkim şartını ihtiva eden bir belgeye atıfta bulunulması halinde sözleşmenin 

yazılı olarak akdedilmesi ve atfın, bu şartı sözleşmenin bir cüz’ü haline 

                                                             
14  Bkz.  UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration : Chapter IV A. Interim 

Measures And Preliminary Orders. 
15  PERALES VISCASILLAS: ‘Medidas Cautelares en el Arbitraje Comercial Internacional: 

Modificacion de la Ley Modelo de la CNUDMI Sobre Arbitraje Comercial Internacional’, Boletin 
Informativo de Centro de Mediacion y Arbitraje 2007, S. 1, s. 2.  
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getirecek şekilde yapılmış olması kaydı ile bir tahkim anlaşması yapılmış 

sayılır
16

.’ 

1985 tarihli Model Kanun’da yer alan bu düzenleme, dönemin 

milletlerarası ticaret ihtiyaçlarını bir bakıma karşılamış, uyuşmazlıkların 

çözümünde tahkim merciine yol göstermiştir. Ancak dinamik bir yapıya sahip 

olan ticari ilişkiler karşısında bu düzenleme yetersiz kalmıştır. New York 

Sözleşmesi’nin kabul edildiği dönemde, tahkim istisnai nitelik taşımaktayken, 

günümüzde uyuşmazlıkların çözümünde olağan ve sıklıkla başvurulan bir 

yoldur
17

. Çalışma Grubu’nun bu anlamda asıl amacı günümüz tahkim 

uygulamasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte düzenlemeler getirmek 

olmuştur. 

Oturumlarda New York Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 2. fıkrasında
18

 yer 

alan ifadenin ve bu düzenlemeyi esas alan diğer milletlerarası hukuk 

metinlerinin dar yorumlanmaları halinde günümüz tahkim uygulamasını 

yansıtmayacağı ifade edilmiştir.  Bunun yanında mahkemelerin, tahkim 

anlaşmasının geçerliliğini sağlayan ‘yazılılık şartını’ milletlerarası 

uygulamalara ve tarafların beklentilerine bağlı olarak, daha liberal ve daha geniş 

yorumladığı görülmüştür
19

. Örneğin, Hong Kong Yüksek Mahkemesi 

02/02/1994 tarihli bir kararında, tarafların navlun sözleşmesini imzalamamış 

olmalarına rağmen, iradelerini farklı iletişim yollarıyla teati etmeleri ve 

bunlara ilişkin tutanakların yeterli bulunması sebebiyle tahkim anlaşmasının 

yazılılık şartının sağlanmış olduğunu belirtmiştir
20

. Ancak her mahkemenin 

farklı görüş belirtmesi yeknesak bir tahkim uygulamasından uzaklaşılmasına 

yol açacak, buna bağlı olarak tahkim sürecinde öngörülebilirliğin azalmasına 

neden olacaktır.   

Model Kanun’un 7. maddesinin gözden geçirilmesi sürecinde, tahkim 

sözleşmesinin yazılılık şartının gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda 

mahkemelerin görüş ayrılığına düştüğü somut olaylar dikkate alınmıştır. 

Çalışma Grubu özellikle bazı somut olaylar üzerinde yoğunlaşmış ve 
                                                             
16  KALPSÜZ: Tahkim Anlaşması, Ünal Tekinalp'e Armağan, Cilt II, İstanbul 2003, s.1032. 
17  B.M. belg. A/CN.9/468, para. 88. 
18  New York Söz. m. 2/2: ‘Yazılı anlaşmadan, taraflarca imzalanan sözleşmeye dercedilen tahkim 

şartı veya tahkimname ile mektup veya telgraf teatisinin içerikleri anlaşılır’ (DAYINLARLI: 
UNCITRAL Kurallarına Göre Uzlaşma ve Tahkim, Ankara 2007, s. 310). 

19  B.M. belg. A/CN.9/468, para. 88. 
20  Hong Kong Yüksek Mahkemesi 02/02/1994 tarihli kararı, dava no: 62, B.M. belg. A/CN.9/ SER.C 

/ABST- RACTS/4. 
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tartışmaları bu olaylar üzerinden yürütmüştür. Örneğin bir denizcilik sigortası 

sözleşmesinin telsiz ile sözlü olarak yapılması ve bu sözleşmenin tahkim şartı 

içeren bir standart metne (Lloyd Sigorta Poliçesi
21

 gibi) gönderme yapması 

halinde tahkim anlaşmasının yazılı yapılması şartının sağlanıp sağlanmadığı 

tartışma konusu olmuştur
22

. Burada asıl üzerinde durulan konu, sözlü yapılmış 

bir sözleşmenin tahkim şartı içeren bir belgeye atıf yapması halinde yazılılık 

şartının sağlanıp sağlanamayacağı ya da yine sözlü yapılmış bir sözleşmenin 

yazılı hiçbir metne atıf yapmaması durumunda yazılılık şartının sağlanıp 

sağlanmayacağıdır
23

. Bunlara ek olarak konşimento veya benzeri belgelerle 

veya üçüncü kişilerle yapılan mukaveleler ile anlaşmanın tarafı olmayan bu 

üçüncü kişilere haklar tanınması halinde, bu hakların tahkime gidebilme hakkını 

da içerip içermeyeceği hususu tartışma konusu olmuştur
24

.   

7. maddenin daha yeknesak yorumlanmasını sağlamak ve bu yolla söz 

konusu tartışmaları çözüme kavuşturmak, aynı zamanda modern milletlerarası 

ticaretin ihtiyaçlarına cevap vermek ve gelecekte meydana gelebilecek 

gelişmeleri de öngören ve tamamlayan düzenlemeler getirmek, Çalışma 

Grubu’nun asıl amacı olmuştur. 

II. UNCITRAL MODEL KANUNU’NDA TAHKĠM ANLAġMASININ 

 ġEKLĠ HUSUSUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER VE GETĠRĠLEN 

 YENĠ DÜZENLEMELER 

A. Genel Olarak 

2006 değişiklikleriyle, özellikle Model Kanun’un tahkim anlaşmasının 

geçerliliğine ilişkin 7. maddesi kapsamlı değişiklikler geçirmiştir. Buna ek 

olarak, Model Kanun’un 2. maddesine eklenen bir fıkra ile yeknesaklığın 

sağlanması ihtiyacının, Model Kanun somut olaylara uygulanırken gözetilecek 
                                                             
21  ‘Lloyd’s Open Form’ veya ‘Lloyd’s Standart Form of Salvage Agreement’: Milletlerarası özellik 

taşıyan sigorta poliçesi standart metni, bkz. <www.lloyds.com/NR/rdonlyres/5B84549E-C44C-
4A65-8AB8-1D1- 831667FE1/0/AgencyLOF2000.pdf> (erişim tarihi: 25.03.2008). 

22  Bkz. Hong Kong Yüksek Mahkemesi’nin tahkim şartı içeren bir belgeye gönderme yapılması 

halinde tarafların tahkime gitmeye karar vermiş oldukları yönündeki 23/08/1991 tarihli kararı, 
dava no: 677, B.M. belg. A/CN.9/ SER.C /ABSTRACTS/62.  

23  B.M. belg. A/CN.9/508, para. 27. 
24  HERRMANN: ‘Does the World Need Additional Uniform Legislation on Arbitration?’, Arbitration 

Insights: Twenty Years of the Annual Lecture of the School of International Arbitration, Kluwer 
Law International 2007, s. 226. Bu konuda ayrıca bkz.: Hong Kong Yüksek Mahkemesi’nin 

taşeron şirketin tahkim şartına uyması gerektiği yönündeki 17/11/1994 tarihli kararı, dava no: 
87, B.M. belg. A/CN.9/ SER.C /ABSTRACTS/6. 
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temel prensiplerden biri olacağı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca uygulamada 

iyiniyet prensibinin de gözetileceği 2. maddede ifade edilmiştir. 2. maddeye 

eklenen bir diğer düzenleme ile Model Kanun’un, dayandığı temel hukukla da 

uyum içinde olacağı ifade edilmiştir. ‘Yeknesaklığın sağlanması ihtiyacı’ ve 

‘Model Kanun’un dayandığı temel hukuk’ ifadelerinin 2. maddeye eklenmesinin 

altında yatan neden, New York Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri ile uyumun 

sağlanmasıdır. Zira 7. maddenin taslağı hazırlanırken yalnızca 7. maddede 

yapılacak değişiklikler ele alınmamış, bu değişikliklerin New York 

Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ‘yazılılık şartının’ 

yorumlanmasına yapacağı muhtemel etkiler de tartışma konusu olmuş ve New 

York Sözleşmesi’nin bu maddesinin Model Kanun’un 7. maddesiyle nasıl uyum 

içinde uygulanacağı da tartışılmıştır
25

. 2. maddeye getirilen bu yenilik Model 

Kanun’un somut olaylara uygulanması sürecinde ilgili olduğu, temel aldığı 

hukuk kaynaklarıyla birlikte, uyum içinde uygulanmasını sağlamaya yöneliktir. 

Model Kanun’a getirilen bir diğer yenilik ile 7. madde, iki alternatifli 

olarak düzenlenmiştir. İlk alternatifte yazılılık şartının hangi hallerde 

sağlanacağı düzenlenirken, ikinci alternatifte böyle bir düzenlemeye yer 

verilmemiş, ayrıntılı bir düzenlemeden kaçınılmıştır. 7. maddenin bu iki 

alternatifli şekli ile devletlerin yasama organlarına milletlerarası tahkime ilişkin 

mevzuatını oluşturmaları sürecinde seçme şansı tanınmıştır. Kuşkusuz her iki 

alternatif de, Çalışma Grubu oturumlarında ortaya konulan farklı görüşlerin üye 

devletlerin delegelerince desteklenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Buna bağlı 

olarak 7. maddenin bu şekli, Model Kanun’un metninde de korunmuştur.  

Anılan maddeler dışında, Model Kanun’un hakem kararlarının tanınması 

ve tenfizine ilişkin sekizinci bölümünde yer alan 35. maddede değişiklik 

yapılmış ve 35. maddenin 2. fıkrasında yer alan, hakem kararının tenfizi 

istemiyle başvuruda bulunan tarafın, 7. maddede yer alan şekle uygun yapılmış 

tahkim anlaşmasının orijinal metnini veya bu anlaşmanın usulüne göre 

onaylanmış nüshasını da sağlaması gerektiğine
26

 ilişkin ifade maddeden 

çıkartılmıştır.  

B. Yazılılık ġartı 

                                                             
25  B.M. belg. A/CN.9/468, para. 92. 
26  DAYINLARLI, s.188.  
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Model Kanun’un 7. maddesinde yer alan yazılılık şartına ilişkin 

düzenlemenin çağın ticari gelişmeleri için yetersiz kalması, daha geniş 

yorumlanmasının ötesinde, söz konusu düzenlemede değişikliğe gidilmesi 

ihtiyacını doğurmuştur. Çalışma Grubu oturumlarında 7. maddede değişiklik 

yapılması gerektiği yönündeki fikirler ön plana çıkmış, bunun yanında birtakım 

değişik fikirler de öne sürülmüştür. 

Değişikliğe alternatif ilk öneri, ‘yazılılık şartının’ 7. maddeden tamamıyla 

çıkarılması ve söz konusu şekil şartının sağlanmasında, sözleşmelerin 

geçerliliğine ilişkin milletlerarası geçerliliğe sahip temel kuralların uygulanması 

şeklindedir. Bir diğer öneri ise 7. maddenin yorumlanmasına ilişkin model bir 

düzenleme getirmek ve bu sayede 7. maddedeki yazılılık şartının sağlanıp 

sağlanmadığının tespiti aşamasını yeknesak bir uygulamaya oturtmak olmuştur. 

Bunun yanında Elektronik Ticarete İlişkin UNCITRAL Model Kanunu’nun
27

 

ilgili maddelerinin, Tahkime İlişkin Model Kanun’a uyarlanması ve yazılılık 

şartının bu sayede daha geniş yorumlanmasına imkan sağlanması yönünde 

öneriler olmuştur. Ayrıca 7. maddenin, ilk şekliyle söz konusu ihtiyaçları 

karşılamada yeterli olacağı savunulmuştur. Bu son görüşteki temel dayanak ise, 

uygulamada yeknesak yorumlama ile birlikte zaman içinde arzulanan yeknesak 

tahkim uygulamasına ulaşılacağı kanaati olmuştur
28

. Bütün bu önerilere üstün 

gelen görüş ise 7. maddenin yenilenmesidir. 

Çalışma Grubu’nun 7. maddeyi yenilemekteki amacı, Model Kanunu 

uyarlayan devletlerin, iç hukuklarında, tahkim anlaşmasının yazılılık şartının 

sağlanmış sayılması için gerekli gördüğü unsurların, çağın gereklerine göre 

güncelleştirilmesidir. Bunun yanında Çalışma Grubu, 7. maddeye bu yenilikleri 

getirirken New York Sözleşmesi gibi diğer milletlerarası ticari tahkim 

mevzuatını da dikkate almış ve bunların uygulanabilirliğini kısıtlayacak 

düzenlemelerden kaçınmıştır.  

1985 tarihli Model Kanun’un 7. maddesinin 1. fıkrası aynen 

korunmuştur: 

(1) Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya 

kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya 

doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla 

                                                             
27  UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996, B.M. Yayın nu. E.99.V.4., New York 1999. 
28  B.M. belg. A/CN.9/468, para. 91. 
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çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim anlaşması, asıl 

sözleşmeye konulan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile 

yapılabilir.’ 

2. fıkra 2006’da, 1985 tarihli Model Kanun’un 2. fıkrasının
29

 ilk cümlesi 

alınarak, ‘Tahkim anlaşması yazılı olmalıdır’ şeklinde düzenlenmiştir.  Çalışma 

Grubu oturumlarında 2. fıkranın Model Kanun’daki ilk haliyle korunmasını 

savunan görüşler ileri sürülmüştür. Zira 2. fıkra bu haliyle New York 

Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 2. fıkrası
30

 ile daha uyumludur. Ancak 2. fıkranın 

Model Kanun’daki ilk haliyle uygulanması halinde yazılılık şartının modern 

iletişimde uygulanan yeni iletişim yolları ile sağlanamama tehlikesi vardır. 

Buna ek olarak 2. fıkranın aynen korunması yaklaşımı, elektronik ticarete 

ilişkin UNCITRAL metinleri ile Model Kanun arasında uyumsuzluğa yol 

açacaktır. Zira elektronik ticarete ilişkin UNCITRAL metinlerindeki 

düzenlemeler yazılılık şartını tanımlamaktan ziyade, yazılılık şartının nasıl 

sağlanacağını daha işlevsel bir yaklaşımla belirlemiştir
31

. Örneğin Elektronik 

Ticarete İlişkin UNCITRAL Model Kanunu’nun 6. maddesinin 1. fıkrası 

yazılılık şartının hangi hallerde sağlanacağını sayma yoluna gitmemiş; yazılılık 

şartının, tahkim anlaşmasının metnine yapılan göndermelere ulaşılmasını 

engellemediği sürece bir veri mesajı ile de sağlanabileceğini belirtmiştir.  

Ayrıca 7. maddenin 43. Çalışma Grubu oturumunda hazırlanan taslağı
32

, 

Elektronik Ticarete İlişkin UNCITRAL Çalışma Grubu
33

, Milletlerarası 

Anlaşmalarda Elektronik İletişimin Kullanılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler 

Anlaşması
34

 metni üzerindeki çalışmalarını tamamlamadan önce hazırlanmıştır. 

Bu anlaşmanın 20. maddesinde, anlaşmanın New York Sözleşmesi’ne de 

uygulanacağı belirtilmektedir. Model Kanun, New York Sözleşmesi’nin 

yorumlanmasına yardımcı bir araç olarak ele alındığında, bu üç metin 

arasındaki bağlantı daha belirgin hale gelmektedir. Bu bağlantının bir sonucu 

olarak söz konusu üç metin arasındaki uyumun sağlanması oldukça önemlidir. 

                                                             
29  Bkz. yuk. I. B. 
30  New York Söz. m. 2/2: ‘Yazılı anlaşmadan, taraflarca imzalanan sözleşmeye dercedilen tahkim 

şartı veya tahkimname ile mektup veya telgraf teatisinin içerikleri anlaşılır’ (DAYINLARLI, s. 
310).  

31  B.M. belg. A/CN.9/592, para. 50. 
32  Bkz. B.M. belg. A/CN.9/WG.2/WPARA.136, para. 4. 
33  UNCITRAL Working Group on Electronic Commerce.  
34  United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, 

2005, Yayın Nu. E.07.V.2., New York 2007. 
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Bu uyumun sağlaması için Elektronik İletişimin Kullanılmasına İlişkin 

Anlaşma’nın 9. maddesinin 2. fıkrasındaki ifadenin 7. maddede de kullanılması 

yönünde bir öneri getirilmiştir
35

. Bu anlaşmanın 9. maddesinin 2. fıkrası da 

yukarıda belirtilen Elektronik Ticarete İlişkin UNCITRAL Model Kanun’un 6. 

maddesinin 1. fıkrası ile benzer bir ifade içermektedir. Anlaşmanın 9. 

maddesinin 2. fıkrasına göre yazılılık şartı, tahkim anlaşmasının metnine 

yapılan göndermelere ulaşılmasını engellemediği sürece elektronik iletişim ile 

de sağlanabilir. Böyle bir ifadenin 7. maddeye eklenmesi söz konusu metinler 

arasında uyumun sağlanması açısından gerekli ve yararlı görülmüştür. Nitekim 

Çalışma Grubu’nun 44. oturumu ile anılan metinler arasındaki uyumun 

sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Yukarıda belirtilen ifadenin 7. maddeye eklenmesi ve söz konusu 

metinler arasında uyumun sağlaması için 7. maddenin 2. fıkrasının nasıl 

düzenlenmesi gerektiği yönünde birtakım teklifler sunulmuştur. En fazla destek 

alan teklife göre 2. fıkra ve 2. fıkranın yeniden düzenlenmesine bağlı olarak 

getirilen 3. ve 4. fıkralar şöyledir:  

(2) Tahkim anlaşması yazılı olmalıdır. 

(3) Bir tahkim anlaşması, sözlü veya tahkim yoluna başvurulmasına itiraz 

edilmemek suretiyle  veya benzer şekillerde  yapılmış olup olmadığına 

bakılmaksızın, şartları herhangi bir şekilde kayıt altına alındığı sürece 

yazılıdır. 

(4) Bir tahkim anlaşmasının elektronik iletişim yolu  ile  yapılmış olması 

halinde, yazılılık şartının sağlanmış olması için, elektronik iletişimin 

tahkim anlaşmasının metnine yapılan göndermelere ulaşılmasını 

engellememesi gerekir; ‘elektronik iletişim’ tarafların veri mesajı 

aracılığıyla yaptıkları herhangi bir iletişimdir; veri mesajı; elektronik 

veri değişimi (EDI
36

), elektronik posta, telgraf, teleks veya  faksı 

kapsayan, fakat bunlarla sınırlı olmayan ve elektronik, manyetik, optik 

ve benzeri ortamlarda üretilen, gönderilen, alınan veya saklanan 

bilgidir.’ 

7. maddenin bu şekilde düzenlenmesi, diğer tekliflerden farklı olarak üç 

fayda sağlamaktadır. İlk olarak, 2. fıkrada kullanılan ifade, New York 

                                                             
35  B.M. belg. A/CN.9/592, para. 52. 
36  Electronic Data Interchange.  
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Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 2. fıkrası ile uyumludur. Bu ifadenin Sözleşme ile 

uyumlu olması, iki metin arasındaki bağın korunmasına yardımcı olmaktadır. 3. 

fıkrada ise tahkim anlaşmasının kaydının tutulmuş olmasının şart koşulmasına 

ilişkin ifade ile tahkim anlaşmasının kurulmuş olup olmadığını belirleyen icap 

ve kabulün değil, tahkim anlaşmasının içeriğinin kaydının tutulmasının 

gerektiği ifade edilmiştir. Böylece tahkim anlaşmasının kurulmuş olup 

olmadığının tespitinin, tarafların bağlı olduğu devletin iç hukukuna bırakılması 

gerektiği vurgulanmıştır. Ancak daha sonra ‘şartlarının’ ifadesinin 3. maddede 

yapılmak istenen bu vurguyu yeterince açık ifade etmediği düşünülmüş ve 

bunun yerine ‘içeriğinin’ ifadesinin konulması daha uygun görülmüştür. Bu 

teklifin getirdiği üçüncü yarar Model Kanun ile elektronik ticarete ilişkin 

metinler arasındaki uyumun sağlanması bakımındandır. 4. fıkrada kullanılan 

ifade hem Elektronik Ticarete İlişkin Model Kanun ile hem de Elektronik 

İletişimin Kullanılmasına İlişkin Anlaşma ile istenilen uyumu sağlamaktadır. 

Bu fıkrada yer alan elektronik iletişim ve veri mesajı tanımları da yine 

Elektronik İletişimin Kullanılmasına İlişkin Anlaşma’nın 4. maddesinin (b)
37

 ve 

(c)
38

 bentlerinden alınmıştır
39

. 

7. maddeye eklenen 5. fıkra, daha önce 2. fıkrada yer alan ‘…veya dava 

dilekçesinde taraflardan birinin tahkim şartını ileri sürmesi ve karşı tarafın 

tahkime itiraz etmemiş olması gerekir…’ şeklindeki ifadenin tekrarı 

niteliğindedir. Söz konusu ifade ile taraflar arasında bir tahkim anlaşmasının 

yapılmadığı ancak taraflardan birinin dava dilekçesinde tahkim şartını ileri 

sürmesi ve karşı tarafın buna itiraz etmemesi halinde de geçerli bir tahkim 

anlaşmasının yapılmış olduğu kabul edilmiştir
40

. Eklenen bir diğer fıkra olan 6. 

fıkra ile 2. fıkranın ilk halinde yer alan ‘Asıl sözleşmenin bir parçası haline 

getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması halinde 

de yazılılık şartının sağlandığı kabul edilir…’ şeklindeki ifade tekrar edilmiştir. 

Böylece, örneğin, tarafların tahkim şartı içermeyen bir standart metne göre 

sözleşme yapmaları halinde, eğer bu standart metnin yollama yaptığı bir başka 

                                                             
37  Elektronik İletişimin Kullanılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması m. 4 (b): ‘‘Elektronik 

iletişim’ tarafların veri mesajı aracılığı ile yaptıkları herhangi bir iletişimdir.’ 
38  Elektronik İletişimin Kullanılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması m. 4 (c): ‘‘Veri mesajı’ 

elektronik veri değişimi, elektronik posta, telgraf, teleks veya faks’ı kapsayan, fakat bunlarla 
sınırlı olmayan ve elektronik, manyetik, optik ve benzeri ortamlarda üretilen, gönderilen, alınan 

veya saklanan bilgidir.’ 
39  B.M. belg. A/CN.9/592, para. 59 – para. 64. 
40  para. 67. 
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belge tahkim şartı içeriyorsa tahkime gidilmesi için gerekli şartlar sağlanmış 

olacaktır. Ayrıca taraflar arasında yapılan anlaşmanın sözlü veya yazılı olmayan 

başka şekillerde yapılmış olması halinde de, eğer anlaşma tahkim şartı içeren 

yazılı bir belgeye gönderme yapıyorsa, 7. maddenin geneline bakıldığında, 

tahkim şartının sağlanmış olacağı kabul edilmektedir
41

. Model Kanun’un 7. 

maddesinin son halinde yer alan 5. ve 6. fıkralar şöyledir: 

(5) Bunlara ilaveten, bir tahkim anlaşması, dava dilekçesinde yazılı bir 

tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği 

cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması halinde yazılıdır. 

(6) Asıl sözleşmenin bir parçası haline getirilmek amacıyla tahkim şartı 

içeren bir belgeye yollama yapılması halinde de yazılı bir tahkim 

anlaşması yapılmış sayılır.’ 

Çalışma Grubu oturumlarında hem tahkim uygulamasını güncelleştirecek 

hem de milletlerarası tahkim mevzuatı arasındaki uyumu sağlayacak iki 

alternatif öne sürülmüştür. İlk alternatifte yazılılık şartını sağlayacak kıstaslar 

ayrıntılı şekilde düzenlenirken, ikinci alternatifte yazılılık şartını sağlamak için 

gerekli unsurlar belirtilmemiş, ayrıntılı bir düzenlemeden kaçınılmıştır. 

Oturumlarda her iki seçenek de savunulmuş, her ikisi de kullanışlı öneriler 

olarak değerlendirilmiştir. Bunun bir sonucu olarak da 7. maddenin son 

halinde
42

 her iki seçenek de kanun metninde yer almış ve Model Kanunu 

uyarlayan ya da uyarlayacak devletlere seçme şansı verilmiştir
43

. Yukarıda 

incelenen, 7. maddenin devletlere sunulan ilk alternatifidir. İkinci alternatif, ilk 

alternatiften farklı olarak bir fıkradan oluşmakta ve ilk alternatif kadar ayrıntılı 

düzenlemeler getirmemektedir: 

Alternatif 2 

(7). Madde: Tahkim Anlaşmasının Tanımı  

Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya 

kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya 

doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla 

çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır.’  

7. maddenin ikinci alternatifinde, ilk alternatifte yer alan tahkim 

                                                             
41  B.M. belg. A/CN.9/606, para. 17. 
42  Bkz. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985 (2006 Değişiklikleri 

ile), B.M. belg. A/40/17 ve A/61/17. 
43  B.M. belg. A/CN.9/606, para. 3. 
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anlaşmasının yazılı yapılması gerektiği yönündeki düzenlemeye yer verilmemiş 

olduğunu görüyoruz. İkinci alternatifte tahkim anlaşmasının şekli hususunda 

herhangi bir düzenlemenin getirilmemiş olması, bir tahkim anlaşmasının sözlü 

de yapılabileceği yönünde endişeler oluşturmaktadır. Bu düzenlemenin dikkate 

alınması halinde tarafların yazılılık şartını sağlaması gereğinin nasıl güvence 

altına alınacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bir görüşe göre böyle bir serbesti 

tahkim anlaşmasının asgari şekil şartlarını belirleyen ilk alternatifine göre daha 

avantajlıdır. Zira New York Sözleşmesi’nin 7. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 

‘lehte olan kanunun uygulanması ilkesi’ dikkate alındığında tahkim 

anlaşmasının geçerliliğini daha sıkı şartlara bağlayan New York Sözleşmesi’nin 

2. maddesinin 2. fıkrası değil, Model Kanun’un 7. maddesinin ikinci 

alternatifinde yer alan düzenleme uygulanacaktır
44

. Böylece günümüz tahkim 

uygulamasına cevap vermeyen New York Sözleşmesi madde 2/2’nin 

uygulanma alanının kısıtlanacağı düşünülmüştür. Ayrıca tahkim anlaşmalarında 

yazılılık şartını aramayan muhtelif devletlerin içtihatlarına bakıldığında, sözlü 

yapılan tahkim anlaşmalarının geçerli kabul edildiği nadiren görülmektedir
45

. 

Bu yüzden sözlü yapılan her tahkim anlaşmasının geçerli kabul edileceği 

yönündeki endişe yersizdir. Karşıt görüşe göre ikinci alternatif her ne kadar, 

tahkim anlaşmasının geçerli sayılması için aranan şartların getirdiği problemleri 

giderse ve ilk alternatife oranla daha kullanışlı olsa da, düzenlemede yazılılık 

şartını belirleyen herhangi bir kıstasa yer verilmemesinin belirsizliğe neden 

olacağı ifade edilmiştir. İlk alternatifte yer alan düzenleme Çalışma Grubu’nun 

tahkim anlaşmasının geçerli kabul edilebilmesi hususunda aradığı asgari şartları 

içermektedir. Diğer tarafta ikinci alternatif çok ileri gitmekte ve sözlü yapılan 

bir tahkim anlaşmasına da geçerlilik kazandırabilecek nitelikte bir düzenlemeye 

yer vermektedir
46

. Ayrıca ikinci alternatifin uygulanması halinde sözlü yapılan 

bir tahkim anlaşmasının geçerli kabul edilmesi hususunda herhangi bir sorun 

çıkmasa da, bu tahkim anlaşmasına bağlı olarak tesis edilen hakem kararının 

tanınması ve tenfizi sürecinde sorun çıkması kaçınılmazdır. Zira böyle bir 

tahkim anlaşması New York Sözleşmesi madde 2/2’nin öngördüğü yazılılık 

şartını sağlamamaktadır
47

. Bunlara ek olarak New York Sözleşmesi’nin 7. 

maddesinin katı bir şekilde yorumlanması halinde lehte olan kanunun 

                                                             
44  B.M. belg. A/CN.9/589, para. 109. 
45  para. 109. 
46  para. 110. 
47  para. 111. 
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uygulanması ilkesinin tahkim anlaşmasının şekli hususunda çıkacak ihtilafın 

çözümünde her zaman yardımcı olmayacağı ileri sürülmektedir. Zira adı geçen 

maddenin uygulanabilmesi için tanıma ve tenfizin yapıldığı devletin 

hukukunun, lehte olan kanunun uygulanması ilkesini ihtiva etmesi gerekir
48

. 

Diğer yandan, bir görüşe göre, delegelerin bir kısmı muhafazakar ve 

gelenekçi bir kimliğe bürünürken, diğer delegeler daha devrimci ve ilerici 

fikirler öne sürmüşlerdir. Gelenekçi davranan kesimin New York 

Sözleşmesi’nde yer alan yazılılık şartını olduğu gibi koruma fikrinde olduğu 

görülmüş, ancak 7. maddenin tahkim anlaşmasının yazılı olmasını şart koşan ve 

bu bağlamda New York Sözleşmesi madde 2/2’ye daha yakın olan ilk 

alternatifine getirilen düzenlemeler ile bu yaklaşımın çürütüldüğü 

düşünülmüştür. Diğer tarafta, en geniş anlamıyla, sözleşme serbestisine Model 

Kanun’da da yer vermek isteyen taraf ikinci alternatifin oluşturulmasına ön 

ayak olmuştur
49

. Bu görüşe göre tahkim anlaşması yapan taraflar tek bir 

sözleşme şekli ile bağlı kılınmamalıdır. Tahkim anlaşmasının şekli bir geçerlilik 

problemi değil, anlaşmanın ispatlanmasına ilişkin bir problemdir. Çeşitli 

şekillerde düzenlenen bir tahkim anlaşmasının geçerliliği tahkim merciinin veya 

mahkemenin takdirine bırakılmalıdır. Bu görüş ilk alternatife göre daha liberal 

bir düzenleme getiren ikinci alternatifin de temelini oluşturmaktadır. İlk 

alternatife göre örneğin tanıklar huzurunda düzenlenen bir tahkim anlaşması 

geçerlilik kazanmayacakken, ikinci alternatif ile böyle bir anlaşma geçerli kabul 

edilebilecektir. Meksika delegelerine ait olan bu öneri her ne kadar kabul 

edilmemişse de pek çok delege bu önerinin gelecek otuz, kırk yıl içinde tekrar 

ele alınabileceğini ifade etmişlerdir. Zira günümüzde tahkim sürecinin daha 

güvenli olması için New York Sözleşmesi’nde yer alan tahkim anlaşmasının 

şekline ilişkin düzenleme ile bağlı kalınmalıdır
50

.  

İleri sürülen bu karşılıklı görüşleri bir bütün olarak ele aldığımızda, asıl 

sorunun ‘tahkim anlaşmasının yazılılık şartının hangi amaca hizmet ettiği’ 

olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda yazılılık şartı bir geçerlilik şartı mıdır, ispat 

şartı mıdır sorusunun cevabı aranmalıdır. Tahkimin tarafların üzerinde serbestçe 

                                                             
48  CORDERO MOSS: Risk of Conflict Between the New York. Convention and Newer Arbitration - 

Friendly National Legislation?, Stockholm International Arbitration Review 2003, S. 2, s. 14.  
49  PERALES VISCASILLAS: ‘Forma del Convenio Arbitral: Modificacion de la Ley Modelo de la 

CNUDMI Sobre Arbitraje Comercial Internacional’, Boletin Informativo de Centro de Mediacion y 
Arbitraje 2007, S. 1, s. 4. 

50  PERALES VISCASILLAS, s. 5.  
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tasarruf edebilecekleri konular üzerinde cereyan edebileceği ve kamu düzenine 

ilişkin hususlar (örneğin aile hukuku, miras hukuku) üzerinde tarafların 

serbestçe tasarruf edemeyecekleri dikkate alındığında, yazılılık şartının tahkim 

anlaşmasının geçerliliğine ilişkin bir şart değil; ancak ispatına ilişkin bir şart 

olduğu sonucuna ulaşılabilir. Zira geçerlilik şartı  tarafların, kamu düzeninin ve 

işlem güvenliğinin korunmasını kapsamaktadır
51

. Ancak  tahkim niteliği 

itibariyle böyle bir amaca hizmet etmemektedir. Tahkim anlaşmasının geçerlilik 

şartlarının giderek daha da esnekleştirilmesi ve anlaşmanın, bir kaydı sağlandığı 

sürece geçerli sayılması, yazılılık şartının anlaşmanın ispatlanması hususunda 

yardımcı bir unsur olduğu kanısını oluşturmaktadır
52

. Hong Kong Yüksek 

Mahkemesi de bir kararında anlaşmanın bir kaydının sağlanmış olmasını yeterli 

yazılı delil olarak görmüş, tahkim anlaşmasının geçerli olduğuna karar 

vermiştir
53

. 

C. Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sürecinde Tahkim AnlaĢmasının 

Aslının veya Bir Nüshasının Sağlanması  

Tahkime İlişkin Model Kanun’un 35. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, 

hakem kararının tenfizi istemiyle başvuruda bulunan tarafın, 7. maddede yer 

alan şekle uygun yapılmış tahkim anlaşmasının orijinal metnini veya bu 

anlaşmanın usulüne göre onaylanmış nüshasını da sağlaması gerektiğine ilişkin 

ifade maddeden çıkartılmıştır. Yeniden düzenlenmiş haliyle 35. maddenin 2. 

fıkrası şöyledir: 

‘Tanıma ve Tenfiz 

Madde 35 

2) Bir hakem kararına dayanan veya kararın tenfizi için başvuran taraf 

kararın aslını ya da onaylanmış nüshasını sağlar. Eğer hakem kararı, 

bu devletin resmi dilinde hazırlanmamışsa mahkeme, başvuran 

taraftan kararın tercümesini talep edebilir.’ 

7. maddenin 1985 tarihli Model Kanun’da yer alan şeklinden farklı 

düzenlemeler içermesi, bu maddeye gönderme yapan 35. maddenin 2. fıkrasının 

                                                             
51  ŞİT:  ‘Tahkim Anlaşmasının Şekli: Yazılı Şekil Şartı ve İnternet Aracılığı ile Akdedilen Tahkim 

Anlaşmaları’, Prof. Dr. Aslan Gündüz’ün Anısına Armağan: Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası 
Özel Hukuk Bülteni, S. 1 – 2, s. 416. 

52  ŞİT, s. 417. 
53  Hong Kong Yüksek Mahkemesi 17/02/1993 tarihli kararı, dava no: 44, B.M. belg. A/CN.9/ SER.C 

/ABST- RACTS/2. 
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da gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Zira 7. maddeye getirilen yeni 

düzenlemelerin, 35. maddenin 2. fıkrasını etkilemesi kaçınılmazdır. Çalışma 

Grubu 44. oturumunda anılan maddeler arasındaki uyumun nasıl sağlanacağını 

ele almıştır. 

Tahkim anlaşması metninin aslının veya onaylanmış bir nüshasının, 

hakem kararının tenfizi için başvuran taraf tarafından mutlaka sağlanması 

gerektiğine ilişkin ifadenin madde 35/2’den çıkartılması teklifi bazı endişelere 

sebep olmuştur. Bunlardan biri, 35. maddeden söz konusu ifadenin 

çıkartılmasının New York Sözleşmesi’nin 4. maddesiyle
54

 çelişen bir tasarruf 

olacağı yönündedir. Bir diğeri ise 35. maddeden anılan ifadenin çıkartılması ile 

Model Kanun’un 36. maddesinde
55

 yer alan ve tahkim anlaşmasında bazı 

şartların sağlanmaması halinde hakem kararının tanınması veya tenfizinin 

mümkün olmadığını ifade eden düzenlemeyi olumsuz şekilde etkileyeceğidir. 

Ayrıca 1985 tarihli Model Kanun’un 35. maddesinin 2. fıkrasına eklenen dipnot 

ile 2. fıkranın azami standartları belirleme niyetinde olduğu, bu itibarla bir 

devletin daha az itibar edilen şartları kabul etmesinin, Model Kanun’a 

ulaşılacak uyuma aykırı olmayacağı
56

 ifade edilmiş, bu yüzden madde 35/2’de 

yer alan bu düzenlemenin çıkartılması gereksiz görülmüştür. Bütün bu 

eleştirilere  rağmen, anılan ifade 35. maddenin 2. fıkrasından çıkartılmıştır. Bu 

maddeye yapılan atfın da muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Bunlara ek 

olarak ‘usulüne uygun olarak onaylanmış’ ifadesinin de maddeden 

çıkartılmasına karar verilmiştir. Zira bu ifade uygulamada sorunlara yol 

açmakla beraber farklı yorumlara da açıktır
57

.  

SONUÇ 

1985 tarihli UNCITRAL Model Kanunu’nun 7. maddesinin 2. fıkrasında, 

bir tahkim anlaşmasının kaydı mümkün kılındığı sürece yazılı yapılmış 

sayılacağı belirtilmiştir. Uygulamada bu ifadeye getirilen esnek veya liberal 

                                                             
54  New York Söz. m. 4/1/(b): ‘2. maddede öngörülen sözleşmenin aslı veya onun onaylanması için 

istenen şartları bir araya getiren bir kopyası’ (DAYINLARLI, s. 310). 
55  Tahkime İlişkin UNCITRAL Model Kanunu m. 36/1/(a)/(i): ‘7. maddede belirtilen tahkim 

sözleşmesinin taraflarından birinin yetkisiz olduğunu veya söz  konusu sözleşmenin, taraflarının 
kabul ettikleri kanuna göre geçerli olmadığını veya bu konuda belirleme yapılamıyorsa, hakem 

kararının verildiği devletin kanununa göre de geçerli olmadığını…’ (DAYINLARLI, s. 189). 
56  DAYINLARLI, s. 189. 
57  B.M. belg. A/CN.9/592, para. 77 – para. 80. 
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yorumların da etkisiyle, maddede belirtilen şekillerin (mektup, teleks, telgraf) 

yanında elektronik veri mesajı gibi yeni iletişim yollarının da anlaşmanın 

kaydını mümkün kılacağı kararlaştırılmıştır. Ancak uygulamada getirilen bu 

farklı yorumlar sebebiyle yeknesaklıktan uzaklaşılmıştır. Çalışma Grubu 

oturumlarında yeknesak uygulamanın nasıl sağlanabileceğinin tartışıldığını 

görüyoruz.  

Son teknolojik gelişmelerin de dikkate alınmasıyla yazılılık şartını 

sağlayan durumların kapsamı genişletilmiştir. Oturumlarda hakim olan farklı iki 

görüşün bir sonucu olarak 7. madde iki alternatifli olarak hazırlanmıştır. Bir 

tarafta Elektronik Ticarete İlişkin UNCITRAL Model Kanunu’nu esas alan ve 

yazılılık şartını daha ayrıntılı bir şekilde düzenleyen birinci alternatif, diğer 

tarafta yalnızca bir fıkradan oluşan ve neredeyse hiçbir şekil şartının 

öngörülmediğini ikinci alternatif bulunmaktadır. Bu aşamada yazılılık şartının 

niteliği ve hangi amaca hizmet ettiği tartışma konusudur. Yazılılık şartıyla 

amaçlanan tarafların güvenliğinin sağlanması mıdır, yoksa tahkim anlaşmasının 

ispatının kolaylaştırılması mıdır?  

Model Kanun’da yer alan yazılılık şartı kuşkusuz kamu düzeninin 

sağlanması amacında değildir. Bu bağlamda yazılılık şartı, tarafların kamusal 

güvenliğini sağlamayı amaçlamaz. Ancak yazılılık şartının yalnızca bir ispat 

şartı olarak görülmesi, her ne kadar sözleşme serbestisine uygun olsa ve 

taraflara şekil serbestisi tanısa da, taraf menfaatlerinin korunması hususunda 

sorunlar oluşturmaktadır. Günümüzde hukuki işlemler son derece kapsamlı ve 

karışık olabilmektedir. Tahkim anlaşması için şekli bir zorunluluk öngörmemek 

ve güven ortamının gitgide azaldığı bugünlerde, anlaşmanın şekil şartları yerine 

tarafların birbirlerine duyduğu güveni ön plana çıkarmak ütopik bir yaklaşımdır. 

Model Kanun’a getirilen bu yenilikler iletişim teknolojilerindeki 

gelişmeler sonucunda yapılmıştır. Bu yenilikler modern çağın ihtiyacını 

karşılama amacındadır. Ancak unutulmamalıdır ki modern çağın getirdiği 

karmaşıklık, bireyler arasında güvenilirliğin sağlanması ihtiyacını da 

doğurmaktadır. Bu bağlamda tahkim anlaşmasının sözlü olarak da 

yapılabilmesini mümkün kılacak düzenlemelerden kaçınılmalı, tarafların 

menfaatlerinin korunmasını sağlayan ve tahkim anlaşmasının bir kaydının 

tutulmuş olması halinde geçerli sayılacağı yönündeki mevcut düzenlemeler 

dikkate alınmalıdır. 
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Polygyny in Islamic and Ottoman Law 
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ÖZET 

Çok kadınla evlilik, tarih boyunca çeĢitli toplumlarda, farklı nedenlerle 

var olan bir kurumdur. Kadın ve erkek sayıları arasındaki oran, tarım 

toplumlarında iĢgücü ihtiyacının karĢılanması isteği, çok çocuğa ve özellikle 

erkek çocuğa sahip olma arzusu, çok eĢlilik kurumunun toplumda itibar 

göstergesi olarak algılanması, bu nedenlerden bazılarıdır. Çok eĢliliğin sosyo-

ekonomik nedenleri dıĢında, kuĢkusuz dini nedenleri de mevcuttur. Ġslamiyet 

de, geldiği çağın gerekleri doğrultusunda, çok kadınla evlenmeye belli Ģartların 

varlığı halinde izin vermiĢtir. Bu çalıĢmada, Ġslamiyet‟in hangi Ģartlar altında 

çok kadınla evlenmeyi kabul ettiği ve Ġslamiyet‟in hangi gerekçelerle bu 

kurumun varlığına izin verdiği üzerinde durulacak; baĢta Osmanlı Hukuku 

olmak üzere çeĢitli hukuk düzenlerindeki çok eĢliliğe iliĢkin hükümler ve 

uygulanıĢları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler 

Çok EĢlilik, Kadın, Evlenme, Ġslam Hukuku, Taaddüd-ü Zevcat 

ABSTRACT 

Polygyny is an institution which has existed in different societies due to 

different reasons throughout the history. Proportion between the number of the 

women and men, need of work force in agricultural societies, desire of having 

more children, idea that polygyny is a sign of credit in society are several rea-

sons of polygyny. Apart from the socio-economic reasons, there are also reli-

gious reasons. Hence, in accordance with the requisites of time that Islam 

came, Islam allows polygyny under certain conditions. In this article, in which 

conditions that Islam consents polygyny and by which reasons that Islam allows 

                                                             
 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. DanıĢmanı: Ar. Gör. Seda Örsten.  
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it will be mentioned; the provisions related to polygyny and their applications 

in law systems primarily in Ottoman Law System, will be analyzed. 

Keywords 

Polygamy, Polygyny, Woman, Marriage, Islamic Law. 
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GİRİŞ 

Toplumun yapı taĢı olan aile, evlilik temeline dayanır ve ailenin toplumda 

üstlendiği iĢlevleri yerine getirebilmesi, öncelikle evliliklerin tek eĢli olmasına 

bağlıdır. Ancak ilkel toplumlardan çağımıza gelen süreçte, çeĢitli nedenlerle çok 

eĢlilik varlığını sürdürmektedir. Birden fazla erkekle evlenme (poliandri) ender 

olarak görülmüĢ; birden fazla kadınla evlenme (polygyny) ise tarih boyunca 

sıkça rastlanan bir kurum olmuĢtur. 

Birden fazla kadınla evlenmenin nedenlerine bakıldığında, toplumsal ve 

ekonomik nedenlerin ağırlıklı olduğu görülür. Erkeklerin evli oldukları kadın 

sayısı aracılığıyla sosyal statülerini pekiĢtirme istekleri ile tarım toplumlarında 

gerek eĢlerin gerek çocukların iĢgücü olarak kullanılmaları, bu nedenlerden 

bazılarıdır. Ayrıca soyu devam ettirmek adına erkek çocuğa sahip olma isteği 

de, çok eĢliliğin en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir.  

KuĢkusuz din, insanların yaĢamlarını etkileyen en önemli faktörlerden 

biri olarak çok kadınla evlenmenin nedenleri arasındadır. Ġslamiyet de, geldiği 

toplum ve zamanın gereklerini göz önünde tutarak, çok kadınla evlenmeye 

sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı, belirli Ģartların varlığı halinde 

sınırlayarak izin vermiĢtir.  

Bu çalıĢmanın amacı, esas olarak Ġslam hukuku çerçevesinde çok kadınla 

evlilik kurumunu ele almaktır. Ancak ilk olarak, ilkel toplumlar ile 

Ġslâmiyet‟ten önceki Arap toplumundaki görünüm incelenecek; ardından 

Ġslamiyet‟in geldiği coğrafyadaki koĢullar ve Arap toplumunun değer yargıları 

çerçevesinde, Ġslamiyet‟in çok kadınla evliliği neden tamamen ortadan 

kaldırmadığı, fakat nasıl tek eĢliliği teĢvik ettiği değerlendirilecektir. Ayrıca 

Osmanlı Devleti hukuk sistemi içinde çok kadınla evlilik, klasik dönem ve 

Tanzimat dönemi olarak ayrı ayrı ele alınacaktır. 

I. İLKEL TOPLUMLARDA ÇOK KADINLA EVLİLİK ANLAYIŞI 

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi, tarihin her döneminde çeĢitli 

toplumlarda rastlanan bir olgu olmuĢtur; bu bağlamda çok kadınla evlilik 

anlayıĢı, yalnızca Ġslam toplumlarına özgü değildir. 

Polygyny‟yi uygulayan bazı toplumlarda, erkeğin eĢlerinden her biri, eĢit 

haklara sahip olmuĢtur. Fakat eĢlerden biri, diğerine göre üstün durumdadır; bu 
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kiĢi, genellikle ilk eĢtir. Ġlk eĢe bu üstünlüğün tanınmasının nedeni, eskiden 

toplumların büyük bir kısmının tek eĢli olmasıdır. Bazı ilkel toplumlarda ise, 

sadece Ģef birden fazla kadınla evlenme hakkına sahip olmuĢtur.
1
 

Seyrek olmakla beraber, eski Mısır‟da çok kadınla evliliğin bulunduğu 

bilinmektedir.
2
  

Hammurabi Kanunu‟nda ise, ilke olarak tek eĢlilik kabul edilmekle 

birlikte; eğer ilk eĢin çocuğu olmazsa veya ağır bir hastalığa yakalanırsa, koca 

ilk karısına ölünceye kadar bakmak, onun beslenme ve barınmasını sağlama 

Ģartıyla, ikinci bir eĢ ya da cariye alabilmiĢtir. Ancak ikinci eĢ, ilk karısının 

haklarına sahip olamamıĢtır.
3
 

Sümerler, monogamiyi, yani bir erkeğin hukuken ancak tek bir kadınla 

evlenebilmesi esasını kabul etmiĢtir. Fakat ana kural bu olmakla birlikte, istisnai 

bazı hallerde, erkeğin ikinci bir kadınla daha evlenebilmesine izin verildiği 

görülmüĢtür. Kadının sürekli bir hastalığının bulunması, çocuk doğuramaması 

gibi.
4
 

Asur hukukunda, kural olarak tek kadınla evlilik kabul edilmiĢ; ancak 

erkeğin birkaç odalığa sahip olabilmesine de olanak tanınmıĢtır.
5
 

Eski Hint hukuku da, çok kadınla evliliğe izin veren bir hukuk sistemidir. 

Bir kimsenin alabileceği kadınların sayısı tespit edilmiĢtir, ancak bu sayı, kasta 

göre değiĢir. Genel olarak hiçbir sınıf, kendisinden yüksek bir sınıfa mensup bir 

kadınla evlenemez. Bunun dıĢında, karısının çocuk doğuramaması nedeniyle 

çocuk sahibi olamayan kocanın, evlatlık edinmek suretiyle veya karısına, 

kendisiyle kan hısımlığı olan civar hısımlarından birisiyle birleĢmesine izin 

vermesi suretiyle erkek varis teminine çalıĢması kabul edilmiĢtir.
6
 

Ġran hukukunda da, bir erkeğin birden çok kadınla evlenmesi mümkün 

kılınmıĢtı. Ayrıca erkek, eĢlerinden baĢka, gerek satın almak, gerek savaĢlarda 

elde edilen esirler arasından cariyeler edinme hakkına da sahipti.
7
 

                                                             
1  Halil CĠN, Ġslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, AÜHF Yayınları, Ankara, 1974, s. 13. 
2  CĠN, s. 13; Recai G. OKANDAN, Umumî Hukuk Tarihi Dersleri, ĠÜHF Yayınları, Ġstanbul, 1952, s. 90. 
3  OKANDAN, s. 126; CĠN, s. 13; Gül AKYILMAZ, Ġslâm ve Osmanlı Hukukunda Kadının Hukukî 

Statüsü, Konya, 2000, s. 6. 
4  OKANDAN, s. 109. 
5  OKANDAN, s. 158. 
6  Sadri Maksudi ARSAL, Umumî Hukuk Tarihi, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 1948, s. 45, 46. 
7  ARSAL, (1948), s. 76; OKANDAN, s. 219. 
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Yahudilerde de, erkeğin birden çok kadınla evlenebilme hakkı vardı ve 

bu kadınlar arasında herhangi bir fark yaratılmamıĢtı.
8
 

Çin‟de ise, bir erkek, dinî anlayıĢlar ve hukukun gereklerine göre, ancak 

tek bir kadınla ve bir kere evlenebilirdi. Hatta karısının ölümü halinde bile 

erkeğin evlenebilmesi kabul edilmemiĢti. Bunun sebebi, evlenmeye dinî bir 

nitelik verilmesi ve karı-kocanın ölümlerinden sonra da birbirlerinden 

ayrılmayacakları anlayıĢının egemen olmasıydı. Yalnız bu anlayıĢın yanında, 

maddî durumu uygun olan erkekler, kadınların aynı aileye mensup olmaları 

Ģartıyla, birçok kadınla evlenebilmiĢlerdir. Böyle bir durumun varlığı halinde, 

erkeğin esas karısı, yani dinî anlayıĢ ve hukukun gereklerine uygun karısı, ilk 

evlendiği kadındır. Diğer kadınlar, ilk karısına tâbi ve onun altında kabul 

edilmiĢlerdir. Diğer kadınlardan doğan çocuklar da, ilk karısının çocukları 

addolunurdu. Ġlk kadının ölümü halinde, diğer kadınlardan biri onun yerine 

geçer; fakat ilk karısının imtiyaz ve özelliklerine sahip olamazdı.
9
 

Atina‟da çok kadınla evlilik, istisnai bazı hallerde kabul edilmiĢtir.
10

 Bir 

erkek, meĢru karısının yanında, odalıklara sahip olabilmiĢ; ancak meĢru 

karısından doğan çocuklar, dinen ve hukuken meĢru çocukları kabul edilirken, 

odalıklardan doğan çocuklar evlilik dıĢı sayılmıĢlardır. Sparta‟da ise, bir erkeğin 

birçok kadınla evlenebilmesine izin verilmemiĢ; ancak bu yasak, uygulamada 

pek iĢlememiĢtir.
11

 

Roma‟da evlenme, katı bir Ģekilde monogamiye dayanıyordu. 

Evlenmenin, rızaya ve samimi olan bir irade beyanına dayanması, evli kimsenin 

ikinci defa evlenmesini engelliyordu; birinci evliliğinin sona erdiğini beyan 

etmeden, ikinci defa evlenmek isteyen kimse, evlenme beyanında samimi 

sayılmazdı.
12

 

Ġslamiyet‟ten önceki Türk Devletleri‟nde ise, genellikle tek eĢle evlilik 

görülmektedir.
13

 Ünlü tarihçi Rasonyi‟e göre Orhun Yazıtları‟nda çok kadınla 

evlenmenin izine rastlanmamakta; bunun dıĢında, ikinci kadın için eski 

                                                             
8  CĠN, s. 13; OKANDAN, s. 181. 
9  OKANDAN, s. 36, 37. 
10  CĠN, s. 14. 
11  OKANDAN, s. 281 
12  CĠN, s. 14. 
13  Burhan GÖKSEL, Çağlar Boyunca Türk Kadını ve Atatürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 

1993, s. 109; Rıza ZELYUT, Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği,  Fark Yayınları, Ankara, 2007, 
s. 239. 
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Türkçede Türk kökünden gelen bir kelime de bulunmamaktadır.
14

 Eski Türk 

devletlerinde çok eĢlilik halini ifade eden bir kelimenin bulunmaması, 

Türklerde çok eĢlilik âdetinin yerleĢmemiĢ olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.
15

 

Ancak uygulamada ender de olsa, leviratın
16

 zorunlu bir sonucu olarak 

poligamik evlenmelere rastlanmıĢtır.
17

 

Çok kadınla evliliğin tercihinde etkili olan bazı durumlar vardır: 

  Önemli etkenlerden biri, erkek ve kadın sayısının birbirlerine olan 

oranlarıdır. Ancak kadın-erkek sayısının aĢağı yukarı aynı olduğu 

yolundaki iddia, her dönem açısından geçerli değildir; oran, zamana ve 

içinde yaĢanan Ģartlara göre değiĢir. Sık sık savaĢlara sahne olan 

ülkelerde erkek sayısı, kadın sayısına göre daha azdır. 

  Erkeğin birçok kadından faydalanmak isteği ile kadın güzelliği ve 

çekiciliğinin erkek üzerindeki etkisinin de, çok kadınla evliliğe sebep 

olduğu ileri sürülmektedir. 

  Çok çocuğa ve özellikle erkek çocuğa sahip olmak arzusu da, çok 

kadınla evlenmenin sebepleri arasındadır. Çünkü ilkel toplumlarda çok 

çocuk sahibi olan ve kalabalık bir aileye mensup olan kimse yaĢadığı 

toplumun en zengin ve itibarlı ferdi olarak bilinir. 

  Tarım toplumlarında iĢgücü ihtiyacının bulunması ve bu ihtiyacın 

çocuklar ile sağlanmak istenmesi de çok kadınla evliliğin tercih 

edilmesinin bir diğer nedenidir.
18

 

Görüldüğü üzere,  ilkel toplumların birçoğunda çeĢitli nedenlerle çok 

kadınla evlenme yoluna gidilmiĢtir. Çok kadınla beraberlik ister evlilik kurumu 

altında gerçekleĢsin, ister efendi-cariye iliĢkisi çerçevesinde oluĢsun; 

toplumdaki erkek egemen anlayıĢın bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. 

 

                                                             
14  Orhan TÜRKDOĞAN, Türk Tarihinin Sosyolojisi,  Turan Yayıncılık, Ġstanbul, 1996, s. 217. 
15  Sadri Maksudi ARSAL, Türk Tarihi ve Hukuk, ĠÜHF Yayınları, Ġstanbul, 1947, s. 334. 
16  Levirat: Ġslamiyet‟ten önceki Türk hukukunda ölen kardeĢin karısıyla sağ kalan kardeĢin 

evlenmesi zorunluluğudur. CoĢkun ÜÇOK/Ahmet MUMCU/Gülnihâl BOZKURT: Türk Hukuk Tarihi, 
Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 24. 

17  Didem ÖZALPAT, Ġslâm ve Osmanlı Hukukunda Kadın, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 9. 

18  CĠN, s. 15, 16; Hayri ERTEN, Konya ġeriye Sicilleri IĢığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel 
Yapısı, Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri, Ankara 2001, s. 56. 
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II. İSLÂMİYET ÖNCESİ ARAP TOPLUMUNDA ÇOK KADINLA      

   EVLİLİK 

Ġslâmiyet‟ten önce Arabistan‟da çok kadınla evliliğin sınırsız bir Ģekilde 

uygulanmıĢ; erkek, dilediği kadar kadınla aynı zamanda evlenebilmiĢtir. Erkeği 

bu konuda sınırlayabilecek tek etken, ekonomik gücü olmuĢtur. Çok kadınla 

evliliği, daha çok kabile Ģefleri gerçekleĢtirmiĢ; halkın çoğunluğu tek kadınla 

evlenmiĢlerdir.
19

 

Bir kurumu incelerken, onu içinde bulunduğu toplumun Ģartlarından ayrı 

olarak düĢünmeye imkân yoktur. Ġslâmiyet öncesi Arabistan‟da çok kadınla 

evliliğin nedenlerini de, yine bu toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel 

yapısında aramak gerekir
20

: 

  YaĢantısı ve ekonomisi savaĢ üzerine kurulu olan bir toplumun baĢta 

gelen amaçlarından biri, nüfusu özellikle savaĢçı erkek sayısını 

arttırmaktır.
21

 Ġslâmiyet‟ten önce Arabistan‟da bazı bölgelerde uzun 

süre kabile savaĢları sonucunda erkekler öldükleri için, kadın nüfus 

fazla idi. Bazı bölgelerde ise, bütün nüfusun besin ihtiyacı 

karĢılanamadığı için, kız çocuklar öldürülüyordu. Ancak bütün bu 

Ģartlar altında dahi, erkek nüfus daha fazla idi. 

  Toplum içinde takdir edilen bir özellik olan cömertliğin kendilerinde 

bulunduğunu göstermek için, çok kadınla evlenmek bir fırsat sayılırdı. 

Karısına yüksek bir tutar mehr vermek, bu açıdan bir araç olarak 

kullanılmıĢtır. 

  Kabileler arasında hüküm süren devamlı savaĢ haline son verip, barıĢı 

sağlamak için düĢman kabilelerden kız alıp verme adettir. Bu sebeple, 

bir kabile Ģefi, karĢı kabileden ne kadar çok kadınla evlenirse, 

dostluğunu o kadar sağlamlaĢtırmıĢ demekti. 

  Kadına iĢgücü olarak ihtiyaç duyulan ilkel toplumlarda, mali durumları iyi 

olan erkekler, fazla kadınla evlenmeyi, iĢçi çalıĢtırmaya tercih ederler. 

                                                             
19  CĠN, s. 123. 
20  CĠN, s. 123, 124; ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT, s. 112. 
21  CĠN, s. 123. 
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Görüldüğü üzere, Ġslâm öncesi Arap toplumunda çok kadınla evliliğin tek 

bir nedeni yoktur; birçok nedene dayanmakla birlikte, ekonomik ve mali 

nedenler ön plana çıkmaktadır. 

III. İSLÂM HUKUKUNDA ÇOK KADINLA EVLİLİK 

Kuran-ı Kerim, çok kadınla evliliğin hiçbir sınırlamaya tabi olmadan 

uygulandığı ataerkil bir topluma vahyolunmuĢtur. Ġslâm hukukunun kabul ettiği 

evlenme, Ġslâm‟dan önce Araplar arasında geçerli olan evlilik çeĢitlerinden
22

 

birini esas almıĢ ve bunu kadının iyiliğine değiĢtirerek, gerek evlilik içinde, 

gerek evlilik dıĢında durumunu yükseltmiĢtir.
23

 

Ġslâmiyet, indiği topraklardaki yapıda erkek lehine var olan toplumsal 

cinsiyet anlayıĢlarının bir ürünü olarak çok kadınla evliliği kabul etmiĢ; ancak 

çok erkekle evliliği
24

 yasaklamıĢ ve kadınlar için monogamiyi kural haline 

getirmiĢtir.
25

 

Ġslâm‟ın, çok kadınla evlilik konusunda getirdiği temel düzenleme, 

erkeğin alabileceği kadın sayısına yöneliktir; Nisa suresinin üçüncü ayetine 

göre, en çok dört kadınla evlenilebilecektir. 

Nisa suresinin üçüncü ayetinde “Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde, 

yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz (veya size 

helal olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâh edin” hükmü yer 

almaktadır. Bu ayetle Ġslâm, prensip olarak, polygynieye izin vermiĢ; fakat aynı 

ayet, çok kadınla evlenmeyi gerçekleĢmesi zor bir Ģarta bağlamıĢtır; söz konusu 

Ģart, eĢlerin hepsine, her bakımdan eĢit davranmaktır. Ġnsan için bu Ģartı yerine 

getirmenin mümkün olmayacağı, yine 4. surenin 129. ayetinde bulunan “ne 

kadar çok isterseniz isteyin kadınlar arasında adaleti temine muktedir 

olamazsınız. Bari birine büsbütün meyledip de ötekileri ihmal etmeyiniz…” 

hükmü ile açıkça ifade edilmiĢtir.
26

 

                                                             
22  GeniĢ bilgi için bkz. CĠN, s. 29-38; ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT, s. 112, 113. 
23  CĠN, 125; ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT, s. 112. 
24  4/Nisa Suresinin 24. ayetinde evli olan kadınlarla evlenme, yani poliandri yasaklanırken; savaĢ 

esiri olan evli cariyelerle evlilik, bundan istisna tutulmuĢtur. „„Harp esiri olarak sahip olduğunuz 
cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah‟ın size emri budur…‟‟ ; ÖZALPAT, s. 

44. 
25  ÖZALPAT, s. 44. 
26  CĠN, s. 125. 
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Bu ayette, ancak kadınlar arasında adaleti sağlama olanağı varsa, aynı 

anda dört kadına kadar evlenmenin caiz olduğu; fakat eĢitliği sağlama olanağı 

yoksa bir kadınla evlenmenin daha iyi olacağı bildirilmiĢtir. Ġslâm‟ın prensip 

olarak tek kadınla evlenmeyi öngörmüĢ olduğu fikri, eĢler arasındaki iliĢkide, 

nafaka ve geçimini sağlamak açısından söz konusu eĢitliğin sağlanması Ģartının 

gerçekleĢmesinin zorluğuna dayanmaktadır. Dolayısıyla dört kadınla evlenmek, 

bir emir olarak değerlendirilemez; adalet Ģartına bağlanmıĢ bir icazet olarak 

kabul edilmelidir.
27

 

Ancak Hz. Peygamber‟in ve sahabenin hayatları hakkındaki rivayetler ve 

bizzat Kuran‟ın ilgili ayetleri, söz konusu dönemde çok kadınla evliliğin yaygın 

olarak öngörüldüğünü düĢündürmektedir.
28

 

33\Ahzâb Suresi‟nin 50. ayeti, Hz. Peygamber‟e özgü bazı hükümler 

içermekte ise de, genel olarak, çok eĢli bir toplumsal düzenin öngörüldüğünü 

düĢündürmektedir. Bu ayette, toplumsal, hukuksal ve siyasal sebeplerden 

dolayı, Hz. Muhammed‟in dörtten fazla kadınla evlenmesine izin verilmiĢtir.
29

 

“Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah’ın sana ganimet 

olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının 

ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık. Bir de 

Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini Peygambere hibe 

eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere helal 

kıldık. Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında 

müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. Bu hususta ne yapmaları lazım geldiğini 

onlara açıkladık ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet 

edendir.” 

Bunların yanı sıra, mümin erkeğe getirilen aynı anda dörtten fazla kadınla 

evlenme sınırının, sadece özgür kadınlarla evlilikte geçerli olduğu, gücü yeten 

bir erkeğin dilediği kadar cariye alabileceğini belirtenler olduğu gibi 
30

; hür ve 

cariye olarak kadınları ayırmanın Kuran‟da var olmadığını ve böyle bir ayrımın 

kadını eĢya olarak nitelendirme anlamına geldiğini savunanlar da vardır.
31

 

                                                             
27  ÖZALPAT, s. 46; CĠN, s. 44; AKYILMAZ, s. 32. 
28  ÖZALPAT, s. 45. 
29  ÖZALPAT, s. 45. 
30  ÖZALPAT, s. 46, 47. 
31  YaĢar Nuri ÖZTÜRK, Ġslam Nasıl YozlaĢtırıldı? (Vahyin Dininden Sapmalar, Hurafeler, Bid‟atlar) , 

Yeni Boyut Yayınları, Ġstanbul, 2000, s. 379. 
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Görüldüğü üzere, Ġslam Hukuku çok kadınla evlenmeyi emretmemekte, 

belirli Ģartların varlığı halinde çok kadınla evlenmeye izin vermektedir. 

Ġslam‟ın niçin kesin olarak çok kadınla evliliği ortadan kaldırmayıp, 

sınırlandırma yolunu seçtiği sorusu akla gelebilir.
32

 Gerçekten Ġslâm hukukunun 

çok kadınla evliliği onaylayıp onaylamadığı, yoksa uygulamada birtakım 

sınırlamalar getirerek bu kurumu değiĢtirmeye mi çalıĢtığı tartıĢılmaktadır. Hz. 

Muhammed, putperest bir toplumda devrim niteliğinde sayılabilecek tek Tanrı 

inancını benimsetmeye çalıĢmaktan baĢka, toplumsal sistemde büyük 

değiĢiklikler yaratabilecek düzenlemelerden kaçınmıĢtır. Bunun sebebi ise, 

radikal değiĢikliklerin dinin yayılıĢını olumsuz yönde etkileme ihtimalidir.
33

 

KuĢkusuz, yüzyıllar boyunca halk arasında yerleĢmiĢ olan bu kurumun, 

birden kökünü kazımak mümkün değildir. Nitekim yeni yayılmaya baĢlamıĢ 

olan Ġslamiyet‟in geleceği tehlikeye girebilir; çok kadınla evlenmeye alıĢmıĢ 

olan halkın, getirilecek yasağa tepkisi sert olabilirdi.
34

 Bu yüzden, Ġslamiyet çok 

kadınla evlenme kurumunu bütünüyle kaldırmayıp, sınırlama yoluna gitmiĢtir. 

Ancak bu kurumun kaldırılmamıĢ olması, Ġslam Hukuku‟nun çok eĢliliği teĢvik 

ettiğini göstermez. Birden fazla kadınla evlenmenin zor koĢullara 

bağlanmasının nihai amacının monogamiye ulaĢmak olduğunu söylenebilir.
35

  

Diğer taraftan bazı yazarlar, çok kadınla evliliğin faydalarının, 

sakıncalarından fazla olduğu görüĢündedirler. 

Buna göre; çok kadınla evlilik fuhuĢu önler; nüfus artıĢını temin sağlar; 

bir kısım kadınların evlenmelerini sağlar ve ortak eĢlerin çalıĢmalarına yardımcı 

olmak suretiyle, sağlık ve dinlenmelerine hizmet eder.
36

 

ÇağdaĢ yazarlardan bazılarına göre, çok kadınla evlilik kurumu 

sayesinde, Müslüman kadın “modern kölelikten”, yani “fuhuş”tan 

kurtarılmıĢtır. Tek eĢli sistemde, erkeğin karısından baĢka kadınlarla beraber 

olmak istenmesi durumunda, bu iliĢkiler hem erkeği, hem kadını toplum 

gözünde küçültecek; evlilik dıĢında doğan çocukların durumu belirsizlik 

                                                             
32  CĠN, s. 125. 
33  Majid KHADDURI, “Marriage In Islamic Law: The Modernist Viewpoints”, American Journal of 

Comparative Law, Vol: 26, No: 213, 1977-1978, s. 217. 
34  CĠN, s. 125. 
35  KHADDURI, s. 217. 
36  CĠN, s. 126. 
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yaratacaktır.
37

 Dolayısıyla çok kadınla evliliğin devam ettirilmesinin, toplum 

içinde kadın ve erkeğin haysiyetinin korunması ile çocuklarla ilgili çıkabilecek 

hukukî sorunların önlemesine de hizmet ettiği kabul edilmiĢtir. 

Ancak erkeğin yaratılıĢ olarak poligam olması nedeniyle – tek eĢliliğin 

kanunla dayatıldığı ülkelerde bile – birçok kadınla iliĢkide bulunması, Ġslam‟ın 

da bunu meĢrulaĢtırarak kadının haysiyetini koruduğu iddiası, Kur‟an hükümleri 

incelendiğinde kabul edilebilir görülmemektedir. Zira erkeklerin yaratılıĢtan 

poligam olduklarına dair Kur‟an‟da bir hüküm olmamakla beraber, 2. Bakara 

Suresi‟nin 35. Ayetindeki hitap da tekildir: “Ey Adem, sen ve eşin cennette 

oturun”. Ġlk erkek Âdem‟in tek kadınla evli oluĢunu göz önünde 

bulundurulacak olursa, erkeğin yaratılıĢtan poligam olduğu yönündeki iddia 

gerçeklikten uzak olacaktır.
38

 

Öte yandan, nüfus artıĢının sağlanması da, sistemin faydaları arasında 

sayılmaktadır. Çok kadınla evlilik sistemini savunanlar, Hz. Muhammed 

zamanında Müslümanlara yönelik saldırılarda erkek nüfusun azalması
39

 

sonucunda, kadınlar açısından tek baĢına kalma tehlikesinin belirdiğini; erkek 

ve kadın nüfus arasında meydana gelen farktan doğan bu tehlikenin ise, çok 

eĢlilik ile bertaraf edildiğini iddia etmektedirler. 

Ancak, genellikle erkek nüfusu, bütün savaĢlara, çatıĢmalara rağmen, 

kadın nüfusundan çok olmuĢtur. Nitekim bugün dahi erkek nüfusu kadın 

nüfusuna oranla fazlalık göstermektedir.
40

 

Çok kadınla evlilik sistemine, kısırlık yüzünden nüfusun tehlikeye 

düĢtüğü durumlar sebebiyle baĢvurulduğu iddiası da, bilimsel gerçeklikten uzak 

bir yaklaĢımdır. Çünkü kısırlık, tıbbi olarak nadir görülen bir durumdur ve 

nüfus azlığı yaratacak bir tehlike niteliğinde değildir.
41

 

                                                             
37  Ġlhan ARSEL, ġeriat ve Kadın, Kaynak Yayınları, Ġstanbul, 2006, s. 449, 450. 
38  Beyza BĠLGĠN, Ġslam‟da Kadının Rolü Türkiye‟de Kadın, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye 

Temsilciliği Türkiye Raporu NR: 06/2001, Ankara 2001, s. 31. 
39  Bu durum tartıĢmalı olup; söz konusu dönemdeki savaĢların Hz. Muhammed tarafından 

Müslüman olmayanlara karĢı açılmıĢ olması ve erkek nüfusundaki azalmaların diğer kavimlerde 
gerçekleĢtiği, savaĢta yenik düĢen bu kavimlerin kadınlarıyla, Müslüman erkeklerin çok kadınla 
evlilik kurumu sayesinde beraber olma olanaklarının bulunduğu ileri sürülmektedir. ARSEL, s. 
455.  

40  ARSEL, s. 456. Ayrıca bkz. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx. 
html 28.04.2008 

41  ARSEL, s. 456. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
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Uygulamaya bakılacak olursa, çok kadınla evlenenler son derece azdır. 

Bazı yazarların verdiği rakamlara göre, yüz erkekten biri iki kadınla evli olup; 

beĢ yüz erkek arasında ikiden fazla kadınla evli olanına rastlanmamıĢtır. Çünkü 

birden fazla müstakil ev kurup, hepsi için aynı Ģeyleri temin etmek önemli mali 

külfet gerektirir. Dolayısıyla zengin kimseler arasında olduğu kadar, fakir köylü 

kesimde de çok kadınla evliliğe rastlanmaktadır. Köyde kadının iĢgücü olarak 

aktif bir rol oynadığı düĢünüldüğünde, bu durum normal karĢılanmaktadır.
42

 

Görülüyor ki, çok kadınla evlilik geleneğinin bulunduğu bir toplumda, 

konuyla ilgili değerlendirme yapmak zordur ve birden çok etkenin rol 

oynadığını kabul etmek gerekir. Nitekim Ġslâm‟da da, sadece din ve hukuk 

çerçevesinde değerlendirme yapmak eksik olacaktır. 

IV. OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇOK KADINLA EVLİLİK 

A. Klasik Dönem 

Osmanlı ailesi, esas itibariyle çokeĢli olmamıĢtır. Çok eĢlilik, 

toplumlarda demografik nedenlerle yaygın olamaz; ancak konumuz açısından 

önemli olan, Osmanlı toplum yapısının ve aile anlayıĢının çok eĢlilikle 

bağdaĢmamasıdır.
43

 

Osmanlı Devleti‟nde taaddüt-ü zevcatla ilgili birçok araĢtırma 

yapılmıĢtır. Bunun sonucunda çok eĢlilik örnekleri görülmekle birlikte, 

sayılanların son derece sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır.
44

 Ancak daha sağlıklı 

sonuçlara ulaĢmak, çeĢitli kaynaklar esas alınarak, değiĢik Ģehir ve zaman 

dilimleri açısından yapılacak bir araĢtırmayı gerektirmektedir. 

ÇeĢitli zamanlara ait tereke defterleri üzerinde yapılan çalıĢmalar, 

doğruya en yakın bilgileri vermektedir. Zira bir erkek öldüğünde, geride kalan 

birden fazla eĢ ve bu eĢlerden olan çocuklar tereke defterinde mirasçılar 

arasında teker teker gösterilmekte, bu da sınırlı bir yanılma payıyla çok evliliğin 

Osmanlı toplumunda ne ölçüde yaygın bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

                                                             
42  CĠN, s.126 
43  Ġlber ORTAYLI, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, 2007, s. 76. 
44  AKYILMAZ, s. 33. 
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YaklaĢık bir oran vermek gerekirse, çok eĢlilik %5 ile %10 arasında 

değiĢmiĢtir.
45

 

Bir araĢtırmaya göre, 16. yüzyılda Bursa‟da 939 erkekten iki kadınla 22 

kiĢi (% 2), üç kadınla 2 kiĢi (% 0,2) evli iken; dört kadınla birden evli bulunan 

kimse yoktur. Tanzimat döneminde Bursa ve civarında birden fazla kadınla 

evlilik yapanların oranı da, önceki dönemlerden farklı değildir. Ġnceleme 

konusu yapılan 361 erkekten, 353‟ü 1 (% 97,8), 7‟si 2 (% 0,5), 1 tanesi de 4 (% 

0,3) kadınla evlidir. Üç kadınla evli kimse bulunmamaktadır. Toplam poligami 

oranı ise % 2,2‟dir.
46

 

17. yüzyıla ait Bursa Ģeriye sicillerinde yapılan bir araĢtırmada ise, çok 

kadınla evlenme konusunda yine beklenilenden farklı sonuçlara ulaĢılmıĢ; 

tereke paylarına bakılarak yapılan incelemelerde, 2000 örnekten sadece 20 

erkeğin iki veya daha fazla eĢi olduğu ortaya çıkmıĢtır. Kısaca çok eĢliliğin, 

Bursa‟da uygulama alanı çok sınırlı kalmıĢ bir kurum olduğu görülmektedir.
47

 

Ömer Lütfi Barkan‟ın Edirne Ģehrinde 16-17. yüzyıllar kapsamında 

yapmıĢ olduğu araĢtırmada ise, birden çok kadınla evlilik oranı % 7‟dir. Ayrıca 

Ankara ve Kayseri Ģehirleri için 18.yüzyıl baĢlarında yapılan iki ayrı çalıĢmada 

da, bu oran % 9 ve % 12 olarak tespit edilmiĢtir.
48

 

1699-1750 yıllarını kapsayan Ģeriye sicilleri ıĢığında, Avrupa‟dan daha az 

etkilenmiĢ ve daha homojen bir sosyal yapıya sahip Konya‟daki çok eĢlilik 

oranlarına bakılacak olursa; bu dönemde evli erkeklerin % 87,6‟sının tek 

kadınla, % 11‟in iki kadınla, % 1,2‟sinin üç kadınla ve % 0,2‟sinin de dört 

kadınla evli olduğu görülmektedir. Bir baĢka deyiĢle, evli erkeklerin sadece % 

12,4‟nün birden fazla kadınla evli olması, Konya‟da yaygın evlilik Ģeklinin 

monogami olduğunu göstermektedir.
49

 

Konya ili için yapılan araĢtırmada ortaya çıkan bir diğer ilginç sonuç da, 

Ģeyh, molla ve derviĢlerin iki kadınla evli erkekler arasında en düĢük oranı 

oluĢturmaları ve üç kadınla evli erkekler arasında ise yer almamaları; çok 

                                                             
45  Mehmet Akif AYDIN, Türk Hukuk Tarihi, Beta Yayınları, Ġstanbul, 2001, s. 291. 
46  Abdurrahman KURT, Bursa ġer‟iyye Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876), Bursa, 1998, s. 

86-87. Aktaran AKYILMAZ, s. 33. 
47  Haim GERBER, “Social and Economic Position of Women in an Ottoman City, Bursa, 1600-

1700”, International Journal of Middle East Studies, Vol: 12, No: 3, (November 1980), s. 232. 
48  Ö.L. BARKAN, “Edirne Askerî Kassamına Ait Tereke Defterleri (1545-1659)”, Belgelerle Türk 

Tarihi Dergisi, C: III, 1968, s. 14. Aktaran AKYILMAZ, s. 33. 
49  ERTEN, s. 58, 59. 
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eĢliliğe en çok, yöneticilikleri ile toplumda saygın yere sahip ağa, paĢa ve 

beylerde rastlanıyor olmasıdır.
50

 

Konya ili dıĢındaki örnekler incelendiğinde de görülmektedir ki; yönetici 

sınıfta çok kadınla evlilikler oldukça fazladır. Örneğin Köprülü Mehmet 

PaĢa‟nın dört hanımı ve çok sayıda cariyesi vardır. Yönetici sınıf üyeleri, mevki 

ve rütbelerinin derecelerine göre, büyük servetlerinin tanıdığı imkânlar 

çerçevesinde, konakları içinde birden fazla eĢleri ve cariyeleriyle saray hayatını 

taklit etmeye çalıĢmıĢlardır. Buna karĢılık, geliri sınırlı olan halk tabakaları ve 

köylerde çok kadınla evlilik oranı, bunlara göre son derece düĢüktür. Örneğin 

köylerde birden fazla eĢle evli olanların oranı % 0,3‟tür. Bunların hepsi iki 

kadınla gerçekleĢtirilen evlilikler olup, üç ya da daha fazla kadınla evli olan 

erkeğe rastlanmamaktadır. Reayanın ikinci bir eĢ almasının en önemli sebebi, 

özellikle erkek çocuk sahibi olabilme isteğidir.
51

 

Çok kadınla evliliğin yaygınlaĢmasını önlemekte çeĢitli etkenler rol 

oynamakla beraber, kadınların evli erkeklerle evlenmeyi reddetmeleri de etkili 

olmuĢtur. Örneğin 1631‟de Harput kasabasında Piran karyesinden Hasan bt 

Molla Hüseyin‟in kızı ġahiye, niĢanlısı Hasan b. Cafer‟in baĢka hanımı 

bulunduğu için “bir avreti daha vardır, kuma üzerine varmazam” diyerek 

niĢanlısının nikâh isteğini geri çevirmiĢtir. Bir baĢka örnekte ise, Fatma, evli 

olan Mevlüd‟e babasının zorlamasına rağmen, evlenemeyeceğini söylemektedir. 

“Babam mezbur eteğimi çalışa bend etmiştir. Ben başıma vekilim. Mezbur 

Mevlüd’e varmazam”
52

 

Görüldüğü gibi, çok eĢliliğin sakıncalarının farkında olan kadın, tüm 

zorlamalara rağmen evli bir erkekle evlenmeyi reddetmektedir. Kadınların bu 

tür evlenmeleri istememeleri de, çok eĢliliğin Osmanlı toplumunda az 

rastlanıyor olmasının bir diğer nedeni olarak düĢünülebilir. 

Diğer taraftan, Osmanlı Devleti‟ni gezme imkânı bulmuĢ yabancı 

seyyahların çok kadınla evlilik konusundaki izlenimleri de, kurumun toplum 

içindeki yeri hakkında doğru bilgiler vermektedir.
53

  

                                                             
50  ERTEN, s. 62. 
51  AKYILMAZ, s. 34 dn.115. 
52  AKYILMAZ, s. 31-35. 
53  AYDIN, s. 291. 
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Ġstanbul‟da Ġsveç elçiliğinde uzun süre çalıĢan D‟Ohsson, “18. Yüzyıl 

Türkiye’sinde Örf ve Adetler” isimli eserinde “İslam hukuku kurallarının 

elverişli ve kadınlar için huzur kaçırıcı olmasına rağmen, çok karılı evlilik 

sanıldığı kadar yaygın değildir” tespiti yer almaktadır. Konuyu yakından 

incelemek imkânına sahip olan D‟Ohsson‟a göre “pek az müslümanın iki karısı 

vardır. Dörde kadar evlenen zenginlere ise, çok seyrek rastlanır. Bütün 

kadınlara birden bakma güçlüğü, ev huzurunu bozma endişesi, hepsini birden 

geçindirmenin zorluğu ve nihayet ana-babalarının, evli erkeklere kız verme 

konusunda titiz davranmaları, şer’an caiz olmasına rağmen çok karılı hayatı 

önler. Çok defa erkek, ancak evli kaldıkları müddetçe, eşinin üzerine evlenmek 

şartıyla kız alabilir. Çok karılı olanlar, karılarını bir arada oturmaya asla 

mecbur edemez. Fazlaca varlıklı olmayan vatandaşların ise asla birden fazla 

karısı olamaz.”
54

 

D‟Ohsson‟un belirttiği gibi, Osmanlı Devleti‟nde Ġslâm hukuku 

çerçevesinde eĢlerine adil davranmak ve geçimlerini sağlamak koĢuluyla birden 

çok kadınla evlenmek mümkün olmuĢtur. Nitekim Osmanlı‟nın ünlü 

Ģeyhülislâmlarından biri olan Ebussuud Efendi‟nin iki fetvâsında da bu durum 

açıkça ifade edilmiĢtir. 

“İki avretli olan Zeyd’in zevceleri, bir evde sâkine olmaktan imtina’ 

eyleseler, her birine müstakil ev lâzım olur mu? 

El-cevap: Lâzımdır, avluları dahi ayrı olmak lâzımdır.” 

“Zeyd üç avretli olup, daimâ Hind’e varıp, gayrilere varmasa, şer’an ne 

lâzım olur? 

El-cevap: Cümlesin ri’âyet etmek lâzımdır, her birinde bir gece olmak 

gerektir.” 
55

 

Görüldüğü gibi, gerek yabancı seyyahların izlenimleri, gerek o 

dönemdeki fetvalar çok kadınla evlenmek isteyen eĢin ancak belirtilen Ģartları 

yerine getirmesi halinde birden fazla kadınla evlenebileceğini ortaya 

koymaktadır. Bu Ģartları yerine getirmenin zorluğu da, çok kadınla evlenmenin 

toplumda yaygın olarak görülmeyiĢinin bir nedeni olarak değerlendirilebilir. 

                                                             
54  AKYILMAZ, s. 34, 35. 
55  Ertuğrul DÜZDAĞ, ġeyhülislâm Ebussuûd Efendi‟nin Fetvâları IĢığında 16.Asır Türk Hayatı, 

Enderûn Kitabevi, Ġstanbul, 1972, s. 57. 
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Bu bağlamda, çok kadınla evlilikte dini nedenlerin dıĢında; erkeklerin 

sosyal statüleri, ekonomik gelirleri, meslekleri ile ailelerin tercihleri de rol 

oynamıĢtır.
56

 

B. Tanzimat Dönemi 

Tanzimat dönemi, Osmanlı Devleti‟nde siyasal, hukuksal, askeri, sosyal 

ve eğitimle ilgili konularda önemli dönüĢümlerin baĢladığı dönemdir. III. 

Selim‟in baĢlattığı ve II. Mahmut‟la devam eden modernleĢme hareketlerinden 

sonra, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı‟ndan adını alan Tanzimat 

dönemiyle baĢlayan süreç, yüzyıllara dayanan siyasal ve hukuksal yapıda 

önemli bir etki göstermiĢtir. Bu süreç içinde temel yapıdaki dönüĢümler, birey 

üzerinde de etkili olmuĢ; kiĢi hak ve özgürlükleri açısından dikkat çekici 

değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. 

Tanzimat dönemindeki geliĢmeler, kadınların, içinde bulundukları 

durumu görmelerini ve daha iyi bir konuma gelmeyi amaçlamalarını sağlamıĢ; 

çıkardıkları kadın dergileri, kurdukları derneklerle II. MeĢrutiyet döneminde 

verdikleri mücadelelere bir alt yapı hazırlamıĢlardır. Nitekim Tanzimat dönemi 

edebiyat eserlerine genel olarak bakıldığında da, çok kadınla evliliğin 

sakıncaları ile kadının evlilik içindeki durumuna sıkça yer verildiği; basın 

hayatında ise, çok kadınla evliliğe çeĢitli eleĢtiriler getirildiği, örneğin 

“Muhadderat” isimli gazetede çok kadınla evliliğin zararları ile eĢitlik 

konularına değinildiği görülmektedir.
57 

Tanzimat Fermanı‟nın ilan edilmesiyle baĢlayan yeni ve laik yasaların 

kabul edilmesi sürecinde kadın, hukuksal metinlerde en az yer verilen toplumsal 

özne olmuĢtur. Tanzimat‟tan sonra gerçekleĢtirilen kanunlaĢtırma 

hareketlerinde evlenme akdi düzenlenmemiĢ; Mecelle‟de de aile hukukuna 

iliĢkin hükümlere yer verilmemiĢtir.
58

 

                                                             
56  ERTEN, s. 68 
57  ġefika KURNAZ, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), BaĢbakanlık Aile AraĢtırma 

Kurumu BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s. 39, 40, ÖZALPAT, s. 110; GÖKSEL, s. 135 
58  ÜÇOK/MUMCU/BOZKURT, s. 117; ÖZALPAT, s. 103. 
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Ġslâm-Osmanlı aile hukukunun kodifikasyonu açısından çok önemli ve 

ilerici bir adım olan 1917 tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesi (H.A.K.)
59

 ile, aile 

hukukunda kadının durumunu iyileĢtirici düzenlemeler getirilmiĢtir. 

H.A.K, “Menkuha veya mu’tedde olarak dört zevcesi bulunan kimsenin 

diğer bir kadınla izdivacı memnudur” hükmü ile çok eĢliliği kabul etmiĢ ve 

çeĢitli gerekçelerle haklı göstermeye çalıĢmıĢtır. Ancak evlilik sözleĢmesine 

konulabilecek bir Ģartla çok eĢliliğin engellenmesi imkânını da tanımıĢtır: 

“Taaddüd-ü zevcenin vacibattan olmayıp umuri caizden olmasına ve umuri 

caizede veliyy ül emrin tasarrufa salahiyeti kaidesi müsellemattan bulunmasına 

binaen taaddüd-i zevcenin men’edilmesi ve hiç olmazsa ilk zevcenin rızasının 

şart kılınması lüzumu varid-i hatır olmuş ise de şer’i şerifin taaddüd-ü zevceye 

müsaadesi fuhşun men’i ve nüfus-i ehalinin tezyidi gibi nice esbab ve mesalihe 

müstenid olup kadınların erkeklerden ez’afi müzaafe ziyade olduğu hali hazırda 

taaddüd-ü zevcenin cevazına olan ihtiyaç sadr-i islamdan dun 

bulunmamasına…” 
60

 

Görülüyor ki, H.A.K.‟nin 38.maddesi, nüfusun arttırılması, fuhuĢun 

önlenmesi ve kadın sayısının erkeklerden fazla olması gibi sebeplerle, çok 

kadınla evliliğin devamını mümkün kılmıĢtır. Bununla beraber, “üzerine 

evlenmemek ve evlendiği surette kendisi veya ikinci kadın boş olmak suretiyle 

bir kadını tezevvüc sahih ve şart muteberdir” Ģeklindeki hükmün evlenme 

sırasında ileri sürülmesi durumunda, çok kadınla evlilik gerçekleĢemeyecektir. 

Söz konusu hükme göre kadın, kocasının baĢka bir kadınla evlenmemesi ve 

evlendiği takdirde kendisi veya ikinci kadının boĢ olması Ģartını koyabilecektir. 

Koca, bu Ģartı kabul ettiği takdirde, karısı sağ iken ikinci bir kadınla 

evlenemeyecek; evlendiği takdirde ise, kadınlardan birinin mutlaka boĢ olması 

gerekecektir.
61

 

Nitekim H.A.K‟nin gerekçesinde yer alan “…şart-ı mezkûrun vücudu 

taaddüd-i zevcat kaziyesinden melhuz olan mezharin fiilen vukuuna mani 

bulunacağına mebni taaddüd-i mezkûrun ayrıca men’i cihetini iltizama lüzum 

görülmemiş ve bunun makamına kaim olmak üzere zikr olunan şartı muhtevi 38. 

                                                             
59  Detaylı bilgi için bkz. Mehmet ÜNAL, “Medeni Kanunun Kabulünden Önce Türk Aile Hukukuna 

ĠliĢkin Düzenlemeler ve Özellikle 1917 Tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesi”, AÜHFD, C: 34, S: 1-4, 

1977, s. 223-231. 
60  CĠN, s. 301, 302. 
61  CĠN, s. 301, 302. 
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maddenin takririyle iktifa olunmuştur.” sözleri, bu hususu açık bir Ģekilde ifade 

etmektedir.
62

 

Osmanlı‟nın modernleĢmesi sürecinde çok eĢliliğin kaldırılması 

taleplerinin dikkate alınmasıyla getirilen bu Ģart, belirli bir ölçüde sınırlandırma 

sağlamıĢtır. Ancak bu tür bir Ģartın Hanefi mezhebine göre geçerli ve bağlayıcı 

olması mümkün değildir. Dolayısıyla bu konuda, Hanbelî görüĢüne itibar 

edilmiĢ ve nikâh akdi yapılırken kadının, evlilikleri devam ettiği sürece, 

kocasının baĢka bir kadınla evlenmemesi, aksi takdirde kendisinin veya ikinci 

kadının boĢ olması Ģartını ileri sürebilmesi esası kabul edilmiĢtir.
63

 

Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile poligamik evliliği ilk eĢin iznine bağlayan 

bu hüküm, monogamik evliliğe giden yolda atılmıĢ önemli bir adımdır. Nitekim 

söz konusu hüküm sayesinde, “şayet erkek bir daha evlenme hürriyetine 

sahipse, buna karşılık kadın da ona müsaade etmemek hürriyetine sahiptir” 

görüĢü toplum içinde kabul görmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla bu hükümle, Ġslam 

Hukukunun çok kadınla evliliğe verdiği izin ile bu kurumun açık ve net reddi 

arasında bir denge kurulmaya çalıĢıldığı görülmektedir.
64

 

Ancak her dönemde gerçekleĢen hukuksal değiĢikliklerde olduğu gibi, 

aile hukukunun önemli bir konusunda yapılan bu değiĢiklik de, toplumun çeĢitli 

kesimlerinden eleĢtiriler almıĢtır. Örneğin, Sadreddin Efendi, SebilürreĢat‟taki 

bir yazısında Kur‟an‟ın izin verdiği çok eĢliliği, ilk eĢin rızasına bırakmanın 

Ģeriata aykırı olduğunu belirtmiĢtir. Diğer yandan, Türkçüler ve Batıcılar ise, 

yapılan hukuksal düzenlemeleri yeterli görmeyerek eleĢtirmiĢlerdir.
65

 

Osmanlı Devleti‟nde yapılan bu düzenlemenin ardından, eĢinin ikinci bir 

kadınla evlenmesi üzerine daha önce yaptıkları anlaĢmaya dayanarak boĢanma 

hakkını ilk kullanan kadın, Halide Edip Hanım olmuĢ ve eĢi Salih Zeki Bey‟den 

ayrılmıĢtır.
66

 

Görüldüğü üzere, her ne kadar Hukuk-i Aile Kararnamesi, çok eĢliliği 

tamamen ortadan kaldırmamıĢ olsa da, yeniliğe açık olmayan bir dönem ve 

toplumda, getirilen bu Ģart, çok eĢliliği önemli ölçüde sınırlamıĢ ve toplumu tek 

eĢliliğe bir adım daha yaklaĢtırmıĢtır. 

                                                             
62  CĠN, s. 301-302. 
63  AKYILMAZ, s. 86. 
64  ÜNAL, s. 229. 
65  KURNAZ, s.60 
66  ORTAYLI, s. 131. 
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Tanzimat dönemi, yapılmak istenen değiĢiklere direnen kesimlerin 

varlığına rağmen, kadınların hukuki durumunu düzeltici birçok önlemin alındığı 

bir dönem olmuĢtur. Bu önlemlerin baĢında da, çok eĢlilikle ilgili düzenlemeler 

gelmektedir. Çok eĢlilikten tek eĢliliğe giden yolda Tanzimat dönemi, adeta bir 

köprü vazifesi görmüĢtür. 

SONUÇ 

Kadınlık haysiyetiyle ve insan haklarıyla bağdaĢmaz olmasına rağmen, 

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkeler içerisinde, çok kadınla evliliğin 

uygulanmasını yasaklayan ve kökünden yok olmasına çalıĢan ilk ülke, 

Türkiye‟dir. Türkiye dıĢında, nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu bütün 

ülkelerde çok kadınla evlilik, Kur‟an‟a dayalı olarak kutsal niteliğini 

korumuĢtur. Türkiye‟de ise, 4 Kasım 1926 tarihli Medeni Kanun ile kadına yeni 

haklar verilmiĢ ve çok kadınla evlilik kaldırılmıĢtır.
67

 

Günümüzde bazı Ġslâm ülkelerinde çok kadınla evlilik, birden çok 

kadınla evlenecek erkekte adalet ve nafakayı karĢılayabilme özelliklerinin 

bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla, hâkim iznine bağlanmıĢtır.
68

 

XX. yüzyılın ortalarında Tunus dıĢında diğer Ġslâm ülkelerinde yapılan 

aile hukukuna iliĢkin düzenlemeler, çok kadınla evlenmeye yasak getirmemiĢ; 

yalnız bazı koruma önlemleriyle yetinmiĢlerdir. Suriye, Irak ve Pakistan‟da çok 

kadınla evlenebilmek için hâkimden izin alınması Ģartı konmuĢ; buna rağmen, 

evli bir erkeğin izinsiz olarak gerçekleĢtirdiği ikinci ve sonraki evlenmeler 

geçerli sayılmıĢtır. Ancak, devletin belirlediği usullere uymadığı için ilgiliye 

ceza verme yoluna gidilmiĢtir (Suriye Medeni Kanunu Mad. 17; Irak Medeni 

Kanunu Mad. 3-4; Pakistan Aile Hukuku Kararnamesi).
69

 

Diğer yandan Tunus, çok eĢliliği sert ceza tehdidi altında yasaklamıĢ, 

gizli olarak çok kadınla evlenmelerin artması üzerine de, belirlenen cezalarda 

artırıma gitmiĢtir. Bu arada Tunus mahkemeleri, kanun koyucunun amacını 

yorumlayarak, ikinci evlenmeleri batıl kabul etmiĢtir.
70

 

Kimi yazarlara göre, bugün dahi çok kadınla evlenme bazı sorunların 

çözülmesi için baĢvurulacak en doğru yoldur. Söz konusu yazarlar, kadının 

                                                             
67  ARSEL, s. 444; KURNAZ, s.126 
68  Hamdi DÖNDÜREN, http://www.sevde.de/islam_Ans/T/04.htm (27.04.2008) 
69  DÖNDÜREN, a.g. e. 
70  DÖNDÜREN, a.g. e. 
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birtakım fizyolojik nedenlerle çocuk doğuramadığı ya da kronik bir hastalığının 

olduğu durumlarda çok eĢliliğin, erkeğin evlilik dıĢı iliĢki yaĢamasından ya da 

çocuk doğuramayan eĢinden boĢanmasından daha iyi bir yol olduğunu iddia 

etmektedirler Ancak aynı durumdaki bir kadının birden fazla erkekle evlenerek 

çocuk sahibi olması kabul edilmemektedir. Kadının yaratılıĢ itibariyle tek eĢli 

olduğu, erkeğin her çağ ve toplumda ailenin reisi olduğu ve kadının birden fazla 

erkekle evli olması halinde, hangi eĢin aile reisi olacağı hususunun ev içinde 

huzursuzluk yaratacağı gibi nedenlerle kadının her halde tek eĢli olması gerektiği 

ifade edilmektedir.
71

 Gerek aile içinde, gerek toplumsal yaĢamda kadın-erkek 

eĢitliğinin savunulduğu bir ortamda, aile reisinin hangi eĢ olacağı gibi bir soruna 

dayanarak erkeğin çok eĢliliğini savunmak, çağımız gereklerine uygun değildir.  

Polygyny, kadına indirilmiĢ en büyük darbedir ve polygynyi savunanların 

ileri sürdükleri bu nedenler, artık çağımızda geçerliliklerini kaybetmiĢtir. 

Modern yaĢam koĢulları altında erkeğin birden fazla kadınla evlenmesini 

gerektirecek hiçbir neden bulunmamaktadır.
72

 Bu yüzden, çok kadınla evlenme 

kurumu, günümüzde varlığını sürdürmeyen belirli sosyo-ekonomik nedenlerin 

bir sonucu olarak kabul edilmeli ve dinin bir gereği ya da emri olarak 

yansıtılmamalıdır. 
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ÖZET 

Bu incelemede Alman hukukunun tarihçesi, gelişimi, Alman Medeni 

Kanunu ve Almanya‟da hukuk eğitimi konuları ele alınmaktadır. 

Alman hukukunun en önemli özelliklerinden biri Roma hukukundan 

ciddi anlamda etkilenmiş olmasıdır. Almanya‟da Roma hukukunun iktibas 

edilmesi aslında Almanya açısından kaçınılmaz bir durumdur. Hem siyasi 

birliğin olmaması, hem de Germen hukukunun, hukuki problemleri çözme 

konusundaki yetersizliği buna sebebiyet vermiştir. Kıta Avrupası hukuk 

sistemlerinden biri olan Alman hukuku, Roma hukukunun iktibas edilmiş 

olmasından ve hukuk eğitiminde yapılan kayda değer reformlardan dolayı Türk 

hukuku açısından da önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler 

Alman hukuku, Alman Medeni Kanunu, Almanya‟da hukuk eğitimi, 

Almanya‟da Roma hukuku iktibası, Alman hukukunun kaynakları. 

SUMMARY 

The aim of this article is to analyze the history and development of Ger-

man Law, German Civil Code and legal education in Germany. 

The effect of the Roman law is the most important characteristic of Ger-

man Law. The adoption of Roman law, in Germany was uncontrollable. This is 

a result of the political situation in Germany and the disability of German Law 

in solving legal problems. As one of the continental European countries, Ger-

many has a great importance for Turkish Law because of the adoption of Ro-

man law and the reforms in legal education.     

 
                                                             

* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Ar. Gör. Selin Özden. 
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GĠRĠġ 

Almanya‟nın hukuki açıdan diğer batı Avrupa devletleri arasında önemli 

bir yere sahip olması Roma hukukunun, Almanya‟da tamamen iktibas edilmiş 

olmasından kaynaklanır. Almanya bir Germen ülkesi olmasına karşın, Germen 

hukukuna en az sadık kalan ülkedir. 

Alman hukukunun oluştuğu süreçte Almanya‟da siyasi birliğin 

sağlanamamış olması ortak bir hukuk düzeni oluşmasına mani olmuş ve Roma 

hukukunun Almanya‟yı etkilemesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunları da yabancı ülkelerin kanunlarından büyük 

ölçüde etkilenmiştir dolayısıyla batı Avrupa ülkeleri arasında yabancı bir hukuk 

sistemini alan ve geliştiren bir devlet olarak Almanya‟nın hukuk sistemi bizim 

açımızdan da önemlidir. 

İncelememiz sırasında öncelikle Alman hukukunun tarihi gelişiminde 

Roma hukukunun önemi hakkında bilgi verip, Roma hukukunun kabulünü 

inceleyecek ve Alman hukukunun genel yapısına değineceğiz. Alman Medeni 

Kanunu‟nun kabul edilişini ve özelliklerini ele alacağımız bu yazıda ayrıca 

hukuk kaynakları ve hukuk eğitimi konusunda da bilgi vereceğiz.  

I) ALMAN HUKUKU VE MEDENĠ KANUNU’NUN TARĠHÇESĠ 

1) Alman Hukukunun Tarihi GeliĢiminde Roma Hukuku Ġktibasının  

  Önemi 

Ortaçağ Almanya‟sında aristokrasi baş göstermiş, halk iyice zayıflatılmış 

dolayısıyla tabakalaşmalar meydana gelmiştir. Bu tabakalaşma Almanya‟da 

dirlik sisteminin de yerleşmesiyle birlikte Ortaçağ feodalitesini yaratmıştır. 

Almanya‟da feodalite rejimi Staufer döneminde ciddi manada oturmuştur
1
. 

Anlaşılacağı üzere o dönemde Almanya‟da merkezi bir kuvvet yoktu. Bu 

sebeple hukuk birliğinden de söz edilememektedir. Almanya‟da merkezi otorite 

yokluğunun yanında merkezi yargısal mercilerin olmaması da Almanya‟nın 

kendine has bir hukuktan yoksun olmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü dağınık 

halde bulunan hukuk kurallarını toplayıp birleştirebilecek kurumların olmaması 

                                                             
1  Üçok Ç.: Alman Hukukunun Tarihi Gelişmesine Bir Bakış, AÜHFD, C.7, S.1-2, 1950, s.304. 
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Roma hukukunun iktibasına ortam hazırlamış ve Almanya‟nın Roma hukukuna 

karşı çıkmak gibi bir imkânı kalmamıştır
2
. 

Roma hukukunun Almanya‟da iktibas edilmiş olmasının bir diğer sebebi 

ise gittikçe karmaşık bir hal alan hukuki ilişkilerin gerektirdiği hukuk düzeninin 

Germen hukuku olmamasıydı. Germen hukuku dönemin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek durumda değildi. Roma hukukunu kavramlar ve düşünce 

biçimleri açısından çok zengin olmasının yanında hukuki ilişkileri anlamanın ve 

anlaşmazlıkları çözmenin Roma hukuku kavramlarının yardımıyla daha kolay 

olması sebebiyle de Roma hukukunun iktibası gerçekleşmiştir
3
. 

Roma hukukunu iktibas edilmesinin sebepleri açısından bir görüş 

birliğine varılamamış olsa da başlıca sebep, Alman İmparatorluğu‟nun kendisini 

Roma İmparatorluğu‟nun devamı olarak görmesiydi. Aslında hâkim olan 

düşünceye göre iktibas söz konusu değildir. Bunun tersine zaten mevcut olan 

bir kanun tekrar kabul edilmiştir. Çünkü Alman İmparatoru, Iustinianus‟un 

halefiydi ve Iustinianus‟un kanunları da Alman imparatorlarının kanunları gibi 

İmparatorluk hukukuydu
4
. Görüldüğü gibi iktibas edilen hukukun Roma hukuku 

olması gerçekten kaçınılmaz bir durumdu. 

2)Roma Hukukunun Kabulü 

Iustinianus‟tan itibaren XI. yüzyıla kadar Romanist kültürün seviyesi 

oldukça düşmüş, Iustinianus‟un koyduğu katı yasaklar Roma hukukunda derin 

bir sessizliğe yol açmıştır. Bu sessizlik İtalya‟da son bulmuştur. Burada kurulan 

Bologna mektebindeki glossatorların çalışmaları, Roma hukukunun yeniden 

canlanmasına öncülük etmiştir. Bu mektebin en önemli faaliyeti özellikle yeni 

bulunan Digesta
5
 metinlerinin sayfa kenarlarına veya satır aralarına açıklayıcı 

notlar düşülmesiydi. Bu notlara glossa, glossalar dolayısıyla da Bologna 

mektebi hukukçularına glossator denilmekteydi
6
.  

                                                             
2  Oğuz A.: Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003, s.190. 
3  Oğuz, s.190. 
4  Davran B.: Mukayeseli Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1963, s.145. 
5  Digesta, Corpus Iuris Civilis’in bölümlerinden biridir. Bu bölümün oluşturulabilmesi için binlerce 

eser incelenmiş uzun çalışmalar sonucu birçok hukukçunun eserlerinden parçalar alınarak 533 
senesinin sonunda Digesta neşredilmiş ve beş gün sonra da yürürlüğe girmiştir. Bu konuda 
bkz.Umur Z.: Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1999, s.110. 

6  Umur Z., s.123; Karadeniz-Çelebican Ö.:Roma Hukuku, Ankara 1989, s.76. 
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Bologna mektebi zamanla çok meşhur olmuş Avrupa'nın her yerinden 

öğrenciler burada eğitim almaya başlamışlardır. Bu mektepte eğitim alan 

öğrenciler kendi memleketlerinde bazı görevler alarak Roma hukukunu 

yaymışlardır
7
. 

Almanya'da da Roma hukukunun iktibası bu öğrenciler yoluyla olmuştur. 

Bologna mektebi ve bu mektebe benzer mekteplerde Roma hukuku eğitimi alan 

hukukçular Almanya'da önce küçük kurumlarda çalışmışlar, idari görevlere 

getirilmişler, XV. yüzyılın sonlarına doğru ise hukuki faaliyetlerde bulunmaya, 

hâkim olarak mesleklerini icra etmeye başlamışlardır
8
. Buradan şu sonucu 

çıkarabiliriz: Roma hukukunun Avrupa‟ya yayılma sürecinde karşılaştığı en 

büyük rakibinin Germen Hukuku olmasına karşılık, Alman imparatorları Roma 

hukukuna karşı çıkmamışlardır
9
. Fakat bu durum Roma hukukunun Almanya‟da 

birden bire kabul edilip tek bir kanunla yürürlüğe girmesine sebep olmamıştır. 

Roma hukuku Almanya'ya yavaşça ve dikkat çekmeden girmiştir. Hâkim olarak 

görev yapan hukukçular Roma hukukuna göre karar alıyorlar, idari görevlere 

getirilen diğer hukukçular ise bir takım önemli normları Roma hukukunu göz 

önünde bulundurarak hazırlıyorlardı. 

Roma hukuku Almanya'da uygulanmaya başlandığı sıralarda yerli hukuk 

Roma hukukundan üstündü yani yerli hukukta bulunan boşluk Roma hukuku 

hükümleriyle dolduruluyor, fakat yerli hukuka aykırı hükümler 

uygulanmıyordu. Yerli hukuku tam olarak bilmeyen ve Roma hukuku eğitimi 

almış hâkimlerin bu kurallara uygun hareket etmeleri çok zordu ve çok 

geçmeden bu hukukçular Roma hukukunu her zaman uygulamaya 

başlamışlardı
10

. 

Roma hukuku halka kendisini hissettirmeden böylece Almanya'ya girmiş 

oluyordu. Halk yaşayışından hiçbir zaman ödün vermemiş fakat hukukçuların 

vatandaşın dâhil olduğu hukuki ilişkilerde Roma hukukunu uygulamasına da 

karşı çıkamamıştır. l500'lü yıllarda Roma hukukunun kabul edildiği artık herkes 

tarafından kabul edilen bir gerçekti
11

. 

                                                             
7  Umur, s.126. 
8  Oğuz, s. 190. 
9  Bu durumun sebebi Alman hükümdarlarının Roma hukukunun kendi otoriteleri açısından sağlam 

bir dayanak olduğunu kabul etmeleridir. Çünkü Roma hukuku o dönemde mutlak 

hükümdarlıkları destekleyen bazı kurallar getirmişti. Bu konuda bkz. Üçok, s.312. 
10  Üçok, s.313. 
11  Üçok, s.313. 
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Hukukçuların Almanya'ya Roma hukukunu yerleştirmeleri kolay 

olmamıştır. Çünkü toplumun vicdanına dolmuş olan Germen hukukunu 

değiştirmeye kalkmak halkın tepkisini çekmek demekti. Bundan dolayı 

hukukçular Germen hukuku ile Roma hukukunu birbirine uydurmaya çalışmış 

yerli hukuku Roma hukukuna uyarlayarak yeni bir hukuk ortaya çıkarmışlardır. 

Bu hukuka da “Usus Modernus Pandectarum” demişlerdir. Bu hukuk bir ortak 

hukuk olarak ortaya çıkmış ve bütün Almanya'da benimsenmiştir
12

. 

Roma hukukunun Almanya'da kabul edilmesiyle birlikte bölgeden 

bölgeye değişen hukukun yerini tek bir hukuk sistemi almış ayrıca özel hukuk 

ve kamu hukuku alanında da önemli değişikler meydana gelmiştir. 

3) Alman Medeni Kanunu (Bürgerliches Gesetzbuch-BGB) 

a)Tarihçesi 

XVI. ve XVII. yüzyıllar boyunca Roma hukuku etkisi devam etmiş 

aydınlanma çağına girildiğinde yeni fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır. XVIII. 

yüzyılın başlarında hukukçular doğal hukuka yönelmişlerdir. Doğal hukuk 

toplumları ve insan ilişkilerini en akılcı yöntemlerle çözmeye çalışan kurallar 

bütünü olarak tanımlanabilir. Grotius ve Hobbes gibi aklı her şeyden üstün 

tutan yazarlar doğal hukuku benimsemişlerdir. Bu düşünceye göre önemli olan 

geçmişin gelenekleri değil insan aklından doğan kuralardır
13

. Dolayısıyla tabii 

hukuk Roma hukukuna zıt bir yörüngededir diyebiliriz. 

Doğal hukuk akımının en önemli temsilcileri dönemin ünlü 

hukukçularından olan Pufendorf, Thomasius ve Christian Wolf‟tur
14

. Bu 

hukukçular teolojiden uzak akılcı bir hukuk yaratmaya çalışmışlardır. Roma 

hukukunun tüm kurallarını doğal hukuka göre yeniden yazmış ve doğal hukuku 

yalnızca bir felsefe kavramı olmaktan kurtarıp hukuk bilgisi haline 

getirmişlerdir. 

XVIII. yüzyılda yürürlüğe giren Prusya Memleket Kanunu
15

 

(ALR),Avusturya ve Fransız Medeni Kanunlarıyla birlikte Almanya‟da aydın 

                                                             
12  Üçok, s.314; Oğuz, s.190 
13  Umur, s.127. 
14  Oğuz, s.191. 
15  Kanunun tam adı “Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten – Prusya Devletleri’nin 

Genel Memleket Kanunu”’dur. Kanun hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Kuru B.:1794 Tarihli 

Prusya Umumi Memleket Kanunu (ALR) ve 1811 Tarihli Avusturya Medeni Kanununda (ABGB) 
Kanunların Tefsiri, AÜHFD, C.15, S.1-4, s.102-140. 
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hukukçulardan bazıları artık bir Alman hukuku kurulmasının zamanının 

geldiğini düşünmeye başlamışlardır. Alman Medeni Kanunu‟nun tarihi 

gelişimini daha iyi anlamak açısından bu kanunlardan da bahsetmekte fayda 

vardır. ALR, devrin önemli hukukçularından olan Carl Gottlieb Suarez 

tarafından hazırlanmıştır. Bu kanun kazuistik metotla hazırlanmış olup, 

anlaşılması BGB‟ye göre daha kolaydır
16

. ALR‟de halkın tabakalaştırıldığını 

görmekteyiz. Kişi özgür ve kendi sosyal çevresini belirleyebilen bir birey değil 

toplumdaki yeri belirlenmiş olan hak ettiği yer olduğu düşünülen sınıfı 

tamamlayan bir unsurdur. Bu kanunun toplumu değiştirmek gibi bir amacı 

yoktur amaç, kişilerin toplumdaki yerlerini belirlemektir
17

. Görüldüğü gibi bu 

kanunname kişileri değil sınıfları incelemiştir. Bu kanun 17.000 paragraftan 

oluşmaktadır
18

. Başta bahsettiğimiz Fransız Medeni Kanunnamesi (Code Civil) 

ALR‟den farklı olarak eşitlikçi bir anlayışla kaleme alınmıştır
19

. Avusturya 

Medeni Kanunu (ABGB)‟da Code Civil‟den etkilenmiştir. ABGB yazılırken 

kazuistik metot kullanılmamış daha çok genel hükümlere yer verilmiştir
20

. 

ABGB doğal hukuktan oldukça etkilenmiştir. ALR ve ABGB‟nin ortak 

noktalarından biri de budur; çünkü ALR de doğal hukukun ürünüdür
21

. 

XIX. yüzyıla girilirken fikirleriyle dikkat çeken bir okul kurulmuştu: 

Tarihçi okul. Bu okulun kurucu olan Savigny henüz Alman Medeni Kanunu‟nun 

zamanının gelmediğini düşünüyordu. Çünkü ona göre XVIII. yüzyılda 

yürürlüğe giren Code Civil'de Avusturya Medeni Kanunu da örnek alınacak 

olgunlukta değildi. Savigny'nin, Thibaut'un da aralarında bulunduğu 

hukukçuların fikirlerine karşı ortaya koyduğu bu düşünce üstün gelmiştir. Ona 

göre kanunun devlet tarafından yapılmaması, toplumun ruhundan doğması 

gerekiyordu
22

. 

Savigny ve tarihçi okul çok fazla taraftar toplamıştır. Bu okul ve 

taraftarları Roma hukukunun çok yüksek bir kültüre sahip olduğunu ve bu 

nedenle her yüzyılda geçerli olacağını kabul etmişlerdir. Savigny ve öğrencileri 

Corpus Iuris Civilis'i çok iyi analiz etmişlerdir ve böylelikle Pandekt hukuku 

                                                             
16  Davran, s.146. 
17  Oğuz, s.191. 
18  Davran, s.146; Oğuz, s.192. 
19  Oğuz, s.191. 
20  Kuru, s.106-107 
21  Kuru, s.104 
22  Umur, s. 128. 
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ortaya çıkmıştır
23

. Pandekt hukukunu yaratanların fikirlerinin alt yapısında 

Roma hukuku vardı. Fakat doğal hukuk savunucularının fikri temelleri 

akılcılıktı. XIX. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan Alman Medeni Kanununun 

Pandekt hukukçuların fikirlerinden etkilendiğini, Roma hukukunun bu kanunda 

kendini hissettirdiğini görmekteyiz. 

Alman Medeni Kanunu (BGB) çalışmalar ve görüşmeler tamamlandıktan 

sonra 1.1.1900 tarihinde yürürlüğe girmiştir
24

. Bu kanun bir anlamda tarihçi 

okulun eseridir. BGB'nin büyük bir kısmının temelini Roma hukuku oluştursa 

da bu kanun Alman hukuk düşünüşünün izlerini büyük ölçüde taşımaktadır. 

BGB'yi Tarihçi Okul‟un eseri kabul edişimizde bu sebepledir. 

b)Temel Özellikleri 

BGB‟nin özelliklerini incelerken ortaya konulduğu dönemi de göz 

önünde bulundurmakta fayda vardır. BGB, sosyalizmin doğduğu ve geliştiği 

XIX. yüzyıl içerisinde liberal bir anlayışla kaleme alınmıştır. Dolayısıyla BGB 

tutucu bir üslupla yazılmış, sosyalizmden kesinlikle etkilenmemiştir. Bu yüzden 

sosyalistler BGB‟yi ağır bir şekilde eleştirmişler ve bunun bir burjuva kanunu 

olduğunu savunmuşlardır. Bu görüşün yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü 

BGB‟de çıkarları korunan ve kanunun hazırlanmasında temel alınan insanlar 

normal vatandaşlar değil, toprak sahipleri ve zenginlerden oluşan burjuva 

sınıfıdır
25

. BGB de diğer tüm kanunlar gibi oluşturulduğu dönemin düşünce 

tarzından oldukça etkilenmiştir. 

BGB, beş kitap ve 2385 paragraftan oluşmaktadır. Bu kitapların ilkinde 

genel hükümler ikincisinde kişiler hukuku, üçüncüsünde borçlar hukuku, 

dördüncüsünde aile hukuku, beşincisinde de miras hukuku düzenlenmiştir
26

. 

Birinci kitap genel hükümler başlığı altında toplansa da burada başlangıç 

hükümleri kavramlarından olan yorum, hâkimin takdir yetkisi, ispat yükü gibi 

kavramlarla ilgili hükümler değil, borçlar, eşya ve miras hukukuyla ilgili temel 

kavramlar ele alınmıştır. Burada ayrıca şahıslar ve tüzel kişiler hakkında genel 

hükümler bulunmaktadır. Ayrıca bu kitapta eşya hukukuna ilişkin bazı tanımlar 

da yer almaktadır. Burada birçok kavram soyutlama yöntemi kullanılarak 

yazılmıştır. Bu yöntem en çok „hukuki işlem‟ kavramında kendisini 

                                                             
23  Oğuz, s.193. 
24  Üçok, s.320. 
25  Oğuz, s.210. 
26  Davran, s.176. 
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hissettirmektedir. Çünkü Alman hukukunda hukuki işlem dendiğinde kira ya da 

satım gibi kavramlar değil, ayni bir irade uyuşması anlaşılmaktadır. Ayrıca 

hukuki işlem; evlat edinme sözleşmesi, vasiyetname, sözleşmenin feshi vs. 

olabilir
27

. 

BGB‟nin dili ise oldukça ağırdır. Tekniği ve kullanılan kavramlar 

Pandekt hukukunu yansıtmaktadır. Daha önce de tarihçi mektebin yoğun 

emekleri olduğunu söylediğimiz BGB ayrıntılı araştırmalar sonucunda 

doğmuştur. Pandekt hukuk tekniği ve bilimsellikle yoğrulmuş bu medeni kanun 

vatandaşların anlayacağı düzeyin çok üstünde, hukukçulara hitap eden bir 

medeni kanun olmuştur. Bu yüzden kanunun halkı aydınlatmak gibi bir amacı 

olduğunu söyleyemeyiz. Hukukçular bile bu kanunun çok zor anlamakta, fakat 

kanundaki derinliği anlayanlar tekniğine hayran kalmaktadırlar
28

. 

Kanunu hazırlayan yazarlar aynı kavram için kanunun her yerinde aynı 

kelimeyi kullanmaya, böylelikle tereddüt yaratmamaya özen göstermişlerdir
29

. 

Türkiye‟de de, cumhuriyetin ilanında önce 1916‟da yeni kanunların 

tasarlanması için kurulan birçok komisyonun yanında medeni kanun komisyonu 

da yer almaktaydı
30

. Bu komisyon, hazırlayacağı tasarı için yabancı medeni 

kanunların maddelerini itinayla incelemiştir. Bu medeni kanunlar arasında BGB 

de yer almaktadır. Bu konuda yabancı hukukçuların fikirlerine de önem 

verilmiştir. BGB‟nin özelliklerini incelerken bu komisyondan bahsetmemizin 

asıl sebebi adliye nezareti danışmanı olan Dr. Rudolf  Heinze „in komisyonun 

mazbatası sonuna eklenen raporudur. Bu raporda BGB‟den şu şekilde 

bahsedilmiştir: “BGB’nin en büyük meziyeti hakimi bir makine gibi harekete 

mecbur etmemesi olup, tam tersine önüne gelen somut olaya serbesti ve 

hakimiyet derecesinde bakma fırsatı tanımış, hem geçmişi hem geleceği göz 

önünde tutmuştur. BGB geçmişte yaratılan hukuk eserleri incelenip Roma 

Hukuku en ince detaylarına kadar tespit edilip zamana uygun olan kurallar 

Alman Hukuku ile birleştirilerek yaratılmıştır. Bu kanunun her bir maddesi ele 

alınırken, zamanın en önemli medeni kanunları dikkate alınmış ayrıca 

mahkemelerin tatbikatı da gözden uzak bırakılmış ayrıca mahkemelerin 

                                                             
27  Oğuz, s. 211. 
28  Oğuz, s.210. 
29  Davran, s.177 
30  Mumcu A./Üçok C./Bozkurt G.: Türk Hukuk Tarihi, Ankara 2007,s.375. 
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tatbikatı da gözden uzak bırakılmamıştır.”
31

 Bu raporda BGB ile ilgili temel 

özellikleri edinmekle beraber bugünkü hukuk sistemimize geçişte BGB‟nin de 

incelendiğini ve bu konuda yabancı hukuklardan da etkilenildiğini görüyoruz. 

Daha önce belirttiğimiz gibi Alman hukuk düşünüşünün ürünü olan BGB, 

Türk Medeni Kanunu‟nun yanında Sovyet Medeni Kanunu, Yunan Medeni 

Kanunu, Japonya, Çin Medeni Kanunları gibi birçok medeni kanunu da 

etkilemiştir
32

. 

Bugün yapılan bazı değişiklikler dışında BGB neredeyse yüz yıl önceki 

gibidir
33

. Bunun nedeni ise birçok kurumun BGB‟den bağımsız olarak 

oluşturulmuş olmasıdır. 

II) ALMAN HUKUKU’NDA HUKUKUN KAYNAKLARI 

1) Yazılı Hukuk 

Yazılı hukuk kanun, tüzük, yönetmelik gibi hukuk kaynaklarını 

kapsamaktadır. Kanun Almanya‟da hukukun açıklık kazanmasının ifade 

biçimidir. Kanunu şu şekilde de tanımlayabiliriz: Anayasa ile yetki verilmiş 

yasama organının yine Anayasa’da öngörülmüş yöntem ve biçimlere uygun 

olarak bu ad altında kabul edip yürürlüğe koyduğu ve hala geçerliliğini 

koruyan hukuk kurallarıdır
34

.Ülkemizde kabul gören bu tanım Almanya içinde 

büyük ölçüde geçerlidir. Almanya‟da kanun iki açıdan ele alınmaktadır: Maddi 

anlamda kanun ve usulü anlamda kanun. Maddi anlamda kanun, soyut ve genel 

bir biçimde hazırlanmıştır. Bu kanunlar somut olayı düzenlemek amacıyla değil, 

somut olaya uygulanması düşüncesiyle tasarlanır. Maddi anlamda kanuna 

tüzük, yönetmelikler ve anayasa da dâhildir. Usulü anlamda kanunlar ise, somut 

olayı düzenleyen normlardır
35

. Tüzük ve yönetmelik hakkında da bilgi verecek 

olursak: Tüzük; kanunun uygulanmasını göstermek için veya kanunun 

emirlerini belirtmek için çıkarılır. Yönetmelikleri ise idareler kendi görevlerini 

                                                             
31  Bozkurt G.: Alman Arşiv Belgelerine Göre Alman Hukuku’nun Türk Hukuku’na Etkisi, 

AÜHFD,C.45, S.1-4, 1996, s.34.’ten aynen. 
32  Davran, s.180. 
33  Oğuz, s.214. 
34  Öztan B.: Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2007, s.113. 
35  Oğuz, s.195. 
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ve faaliyetlerini ortaya koymak için çıkarırlar. Yani tüzük kanuna dayanırken, 

yönetmelik kanuna dayanmak zorunda değildir. 

2) Ġçtihat 

Alman hukukunda hâkimin yarattığı hukuk çok önemli bir yere sahiptir. 

Çünkü hiçbir kanunun eksiksiz yazılması mümkün değildir. Mutlaka kanun 

koyucu birtakım boşluklar bırakacaktır. Burada kanunun yorumlanması ve 

somut olaya uygulanması büyük önem arz etmektedir. BGB‟nin kabulünden 

sonra Alman hukukçuları kanundaki boşlukların doldurulması ve kanunların 

günün şartlarına uydurulmasını sağlamak amacıyla menfaatler içtihadı 

metodunu geliştirmişlerdir. Bu metot bugün hukukun yorum metotları arasında 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Hâkim, yorum yapma görevini yerine 

getirirken hukuk kavramlarının yanı sıra tarafların menfaatlerini de göz önünde 

bulundurmak zorundadır. Çünkü hukuki uyuşmazlıklar genelde çıkar 

çatışmalarından doğar. Ne özel çıkarlar arasındaki çekişmelerde ne de özel 

çıkarlarla kamu çıkarları arasındaki çekişmelerde hâkim bir menfaati diğerine 

tercih edemez ve o, dengeleri korumakla yükümlüdür. Bu metoda göre önemli 

olan hâkimin kanun koyucunun kanun yapma amacını belirlemesi değil, 

kanunun uygulanmasının en iyi amacını tespit etmesidir. Dolayısıyla Alman 

hukukçuları bu metotla hukukun hayata uydurulmasını kolaylaştırmışlardır
36

. 

Almanya‟da hâkimin yarattığı hukuk genelde hukuk kaynağı olarak değil, 

uygulayıcılar için bilgi kaynağı olarak kabul edilir. İçtihat hukukunda üst derece 

mahkemelerin bazı konularda verdikleri kararlar aynı konuda karar verecek olan 

mahkemeleri bağlamasına rağmen Alman hukukunda üst derece mahkemelerin 

verdiği kararlara bağlılık yoktur. Mahkemenin verdiği karar sadece somut 

olayın taraflarını bağlar. Ayrıca yüksek mahkemelerin kararları alt derece 

mahkemeleri de bağlamaz. Fakat içtihatlarda birlik sağlayacağı düşünülerek 

hazırlanan tasarıya göre yüksek mahkemeler üst derece mahkemelerinden birine 

kararından farklı bir karar vermek istiyorsa bunu kendi üstündeki mahkemeye 

sorar. Böylece olay sunan mahkemeyi üst derece mahkemenin kararı bağlar. 

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin kararları da tüm federe devletleri, mahkemeleri 

ve makamları bağlar
37

. 

                                                             
36  Güriz A.: Hukuk Başlangıcı, Ankara 2005, s.65. 
37  Oğuz, s.196. 
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Her ne kadar yüksek mahkemelerin kararlarının bağlayıcı olmadığı 

düşünülse de, içtihatların oluşmasında önemli rol oynamaktadırlar. Hâkim karar 

verirken yüksek mahkeme kararlarından faydalanarak bir anlamda 

yükümlülüğünü azaltmaktadır. 

3) Örf ve Adet Hukuku 

Almanya‟da da birçok ülkede olduğu gibi örf ve adet hukuk kaynağı 

olarak kabul edilmiştir. Hukuk, toplumdan; toplum, örf ve adetlerinden ayrı 

düşünülemez. Dolayısıyla örf ve adet hukukunun, hukukun bütünleyicisi 

olduğunu kabul etmek gerekir. Bir kurulun örf ve adet kuralın sayılması için 

uzun süredir uygulanıyor olması, uygulanmadığında müeyyideyle 

karşılaşılacağına dair toplumda bir inanç yerleşmesi ve toplumun büyük bir 

kısmı tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir örf ve adet 

hukuku mahkeme içtihatlarında etkili olabilir. Bazı çevreler örf ve adet 

hukukundan faydalanılırken sebep belirtilmesini istemişlerdir. Hukuki 

düşüncenin zamanla gelişmesiyle birlikte kanunların ve içtihatların önemi 

artmış, örf ve adet hukukunun etki alanı da oldukça daralmıştır
38

. Fakat toplumu 

ve insan ilişkilerini düzenlemeyi amaçlayan hukuk kuralları oluşturulurken 

mutlaka toplumun ruhuna uydurulmalıdır. Örf ve adet hukuku da toplumun 

vicdanında doğduğundan hukuk kurallarından tamamen soyutlanması 

düşünülemez. 

III) HUKUKÇULUK MESLEĞĠ VE HUKUK EĞĠTĠMĠ 

1) Genel Olarak Almanya’da Hukuk Eğitimi 

Almanya‟da verilen hukuk eğitimi ülkemizdekinden oldukça farklıdır. Bu 

farklılık daha çok Almanya‟nın sınav sisteminden kaynaklanmaktadır. 

Almanya‟da öğrencilere bizdeki lisans diploması gibi bir diploma verilmemekte 

dört yıllık öğrenimden sonra bu öğrenciler devlet sınavlarına (staatsexamen) 

tabi tutulmaktadırlar
39

. Bu sınavlar adalet bakanlıklarının kurdukları 

komisyonlar tarafından yapılmaktadır ve bu komisyonlar dört veya beş kişilik 

olup iki veya üç üyesi üniversite öğretim üyelerinden diğerleri hukuk 

                                                             
38  Oğuz, s.197 
39  Tandoğan H.: Almanya’da Hukukçuların Yetiştirilmesi Sistemi ve Bunda Yapılması Düşünülen 

Reform, AÜHFD, C.19, S.1-4,1962, s.461. 
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uygulayıcılarından seçilmektedir
40

. Birinci devlet sınavının konusu fakültelerde 

okutulan temel alanlardır. Bu alanlardan bazıları; medeni hukuk, medeni usul 

hukukunun ana hatları, anayasa ve idare hukuku, idari yargılama hukukudur
41

. 

Sınavlara dâhil olan seçmeli dersler ise eyaletten eyalete farklılık 

göstermektedirler. Birinci sınavda başarılı olan öğrenciler “referendar” unvanı 

alarak on beş aylık bir staj dönemi geçirmektedirler. Bu dönemde öğrenciler 

hem teorik bilgileri öğrenmekte hem de bir hâkim, bir idari organ ya da bir 

avukatın yanında pratik eğitim almaktadırlar. Verilen eğitimdeki amaç 

stajyerlere uygulama ve yargılama ile ilgili bilgileri edindirmektir
42

. Staj 

dönemi sonunda öğrenciler “asessor” unvanını alırlar, ikinci devlet sınavını 

kazanan öğrencilere ise “volljurist” unvanı verilir
43

. Öğrenciler bu unvanı 

aldıktan sonra bir hukukçunun görev alabileceği kurumlarda memuriyete 

girebilmektedirler
44

. Yani ancak ikinci sınavı kazanarak tam bir hukukçu olarak 

kabul edilirler. 

Devlet sınavları ya sadece yazılı sınavlardan oluşur ya da yazılı sınavların 

yanında ev ödevleri de yer alır
45

. Bu konuda iki ayrı uygulamadan 

bahsetmemizin sebebi farklı eyaletlerde farklı yöntemlerin kullanılmasıdır. 

Birinci devlet sınavında başarısızlık oranı çok yüksekken ikinci devlet 

sınavında bu oran daha azdır. İkinci devlet sınavından alınan not genelde hâkim 

veya avukat olacakların seçiminde kullanılmaktadır. Adalet bakanlığı tercihini 

daha çok on dört üzerinden en az dokuz alan öğrencilerden yana 

kullanmaktadır. Diğerleri ise avukatlık gibi serbest mesleklere 

yönelmektedirler
46

. 

Hukuk eğitimi üniversitelerin hukuk fakültelerinin yanı sıra yüksek 

okullarda da verilmektedir. Fakat bu okuldan mezun olanlara hukukçu 

diyemeyiz burada yetiştirilen öğrencilerin hukukun uygulanması için gerekli 

olan bazı mesleklere getirilmeleri amaçlanır. Yüksekokullardan mezun olan 

öğrenciler dernek ve tapu sicili işleri, ihtar ve açık artırma sırasındaki bazı işleri 

                                                             
40  Oğuz, s.204; Tandoğan, s.462. 
41  Oğuz A.: Hukuk Eğitimindeki Son Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Hukukun Rolü, AÜHFD, C.52, S.1-

4, 2003, s.20 (Hukuk Eğitimi). 
42  Oğuz, Hukuk Eğitimi, s.21. 
43  Oğuz, Hukuk Eğitimi, s.21. 
44  Tandoğan, s.462. 
45  Oğuz, Hukuk Eğitimi, s.21;Oğuz, s.205. 
46  Oğuz, Hukuk Eğitimi, s.21. 
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yapabilirler
47

. Dolayısıyla bu okulların ülkemizdeki adalet yüksek okullarına 

benzediğini söyleyebiliriz. 

Alman hukukçularının (Volljurist) yaklaşık %80‟i avukatlığı tercih 

etmektedir
48

. Avukatlar ya kendi bürolarını açarlar ya da açılmış bir büroda 

çalışırlar. Avukatların görevi müvekkillerine hukuki problemlerde yol 

göstermek ve mahkemelerde onları temsil etmektir. Almanya‟da avukatların 

duruşmalara çıkabilmeleri için öncelikle asliye mahkemelerinden (Landgericht) 

bir ruhsat almaları gerekir. Federal mahkemede duruşmaya çıkma yetkisi olan 

çok az avukat vardır. Bu avukatların dışındakiler her mahkemede duruşmaya 

çıkma hakkına sahiptirler
49

. Ayrıca Almanya‟da birçok hukukçu işletme alanına 

yönelmekte ve şirket veya derneklerde hukukçu olarak çalışmaktadırlar. 

Bunların yanında hâkimlik savcılık noterlik müsteşarlık akademisyenlik gibi 

mesleklerde de görev almaktadırlar. 

Her eğitim sisteminde olduğu gibi Almanya‟daki eğitim sisteminde de bir 

takım değişiklikler yapılmıştır. 

2) Hukuk Eğitiminde Yapılan Reform 

Almanya‟da hukukçuların yetiştirilmesi için kurulan komisyon sistemde 

bir takım hatalar tespit etmiş ve şu reformları önermiştir
50

:  

- Hukuk fakültelerindeki öğrenim süresi sekiz döneme çıkarılmalı, stajlar 

üç buçuk yıldan iki buçuk yıla indirilmelidir. 

- Öğrenim süresi “temel öğrenim” (Grundstudium) ve “derinleştirme” 

(Vertiefungsstudium) olarak ikiye ayrılmalıdır. Her iki devrenin sonunda da 

sadece üniversitenin öğretim elemanları tarafından yapılan bir sınav yer almalı 

ve bu sınavlara adli makamlar karışmamalıdır.  

Reform teklifinde bulunan komisyonun sınavlarla ilgili önerdiği 

düzenleme şöyleydi: 

- İlk sınav , “ön sınav”(Vorprüfung) olarak adlandırılacak ve bu sınav da 

başarılı olanlar derinleştirme devresine devam edebileceklerdir. İkinci 

                                                             
47  Oğuz, s.205. 
48  Arslan R./Taşpınar S.: Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye ve Avrupa Hukuk Öğrenimi ve Hukukçu 

Yetiştirilmesi ve Türkiye’nin Bu Gelişmelerden Etkilenmesi, AÜHFD, C.53, S., 2004, s.17. 
49  Oğuz, s.206. 
50  Tandoğan, s.464-471. 
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sınav ise “üniversite bitirme sınavı”(Universitätsabschlussprüfung) adını 

alacak, bu sınavda başarılı olanlara ise “lise diploması” verilecektir. Ayrıca 

üniversite bitirme sınavında başarılı olanlar staj yapmaya hak kazanacak ve 

staj adli makamlara bağlı hukukçuların oluşturduğu bir komisyonun 

yapacağı “devlet imtihanı”(staatprüfung) ile sona erecektir.  

- Temel öğrenim devresi dört dönem sürmeli bu devrede öğrencilere 

medeni hukukun temel kısımları, ceza hukuku, amme hukuku ve idare 

hukukunun genel esasları hakkında çok ayrıntılı olmayan kolay ve orta 

derecede hukuki meselelerin anlaşılmasına yetecek kadar bilgi 

verilmelidir. Ayrıca hukuk tarihi genel devlet teorileri ve iktisat dersleri 

verilmeli bunların yanında felsefe, tarih, sosyoloji, siyaset gibi dallarla 

ilgili seçmeli dersler okutulmalıdır.  

- Temel öğrenim devresinden sonra ön sınavı veren öğrenciler 

derinleştirme devresine geçmeden önce bir uygulama döneminden 

geçirilmelidir. Bu dönemde 25-30 kişilik gruplar halinde bir 

hukukçuyla birlikte çeşitli mahkemeleri tapu sicilini yasama 

meclislerini bankaları sigorta şirketlerini ziyaret etmeli, dinledikleri 

davaları genel toplantısında bulundukları bir anonim şirkette konuşulan 

mevzuları aralarında tartışmalıdırlar. Ve bu yine başlarındaki 

hukukçunun yönetiminde olmalıdır. 

- Uygulama devresinden sonra derinleştirme devresi başlamalıdır. Bu 

devrenin amacı temel öğrenim devresindeki dersleri tamamlayıcı 

nitelikte olması, temel derslere devam edilmesidir. Bu devrede ayrıca 

derinleştirme devrelerine yer ayrılmalıdır. Bu derslerin temel derslere 

oranla çok daha ayrıntılı olması planlanmıştır. Bu derslerin ağırlık 

merkezini hukukun dallarıyla ilgili konular oluşturacak hukuk tarihi, 

hukuk felsefesi gibi alanlarla da ilgili derinleştirme dersleri yapılacaktır. 

Öğrenciler derinleştirme derslerini kendileri seçebilecek fakat medeni 

hukuk ceza hukuku ve amme hukukunun önemli bir dalından en az bir 

derinleştirme dersi almaları zorunlu olacaktır. Böylece hem öğretim 

üyeleri bilimsel araştırmaya yönelecek hem de öğrenciler ileride ihtisas 

yapmayı düşündükleri konularda yetişeceklerdir. 

- Derinleştirme devresinden sonra öğrenci istediği ana hukuk dallarından 

birinden kendisine verilecek bir konuda bilimsel çalışma 

hazırlayacaktır. Daha sorma medeni hukuk ceza hukuku amme hukuku 
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alanlarından birer konu ile ilgili üç yazılı sınava gireceklerdir. Bundan 

sonra ise ceza hukukçusu idare hukukçusu ve amme hukukçusu olan 

öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon öğrenciyi sözlü sınava tabi 

tutacaktır. Bu sınavda sorular daha çok öğrencinin seçtiği derinleştirme 

derslerinden sorulacaktır. Ayrıca öğrencinin ayrıntıları bilip 

bilmediğine değil hukuki meseleleri kavrayıp bu konuda çözümlemeler 

yapabilecek seviyeye ulaşıp ulaşmadığına bakılacaktır. 

- Dolayısıyla önerilen bu sistem sonradan unutulacak ezberlenmiş bilgilere 

değil hukukçu olarak belli bir seviyeye ulaşılmasına önem vermektedir. 

Bu tasarıdaki teklifler 19-20 Temmuz 1961‟de Tübingen‟de Fakülteler 

Toplantısı‟nda görüşülmüş ve şu kararlar alınmıştır
51

:   

-Hukukçuların YetiĢtirilmesinde Teklik ve Amaç  

Hukukçuların yetiştirilmesi teklik arz eden ve uzvi olarak gelişen bir 

süreçtir. Öğrenim basitten zora doğru olmalıdır. Söz konusu eğitimin amacı 

sorumluluğunu bilen ruhu ve fikirleriyle kedine has olan ihtisas yapmış 

öğrenciler yetiştirmektir. 

-Öğrenim Süresi 

Öğrenim mecburi sekiz dönem olmak üzere uzatılacak ve öğrenimden 

sonraki staj dönemi (Vorbereitungsdienst) kısaltılacaktır. 

-Hazırlayıcı ve DerinleĢtirici Anlatımlar 

Acemilere daha fazla yardım edilmelidir. Başlangıç derslerinin 

artırılmasını ise fakülteler toplantısı uygun bulmamıştır. Aksine birinci 

dönemden itibaren ihtisas dönemine başlamaları gerektiği ön görülmüştür. 

İlerlemiş öğrencilere ise daha geniş derinleştirme dersleri ve bilimsel 

seminerler sunulmalıdır. Öğrenci staj devresinden önceki sınava kabul edilmek 

için bu çalışmaların en az üçüne katıldığına dair bir belge sunmalıdır. 

-Tatilde Tatbikat 

Tatil tatbikatının yalnız bir defa olması ve altı ya da sekiz haftadan fazla 

sürmemesi öngörülmüştür. Bu tatbikatın amacı öğrencilere hukukun nasıl 

uygulandığını göstermek olacaktır. Bu tatbikatlar 25-30 kişilik öğrenci 

                                                             
51  Tandoğan, s.471-478 
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gruplarını bir idarecinin kontrolü altında toplamak suretiyle yapılacaktır. Bu 

öğrenciler çeşitli mahkemelerde uygun bulunan duruşmalara girecekler, ceza ve 

ıslah evlerini ziyaret edeceklerdir. Bu tatbikatlara düzenli bir şekilde katılım 

olduğu idareci tarafından verilecek bir belgeyle onaylanacaktır. Bu belge 

referendar sınavına kabul olunma şartlarındandır.  

-Öğrenime Yön Verilmesi ve ElveriĢli Olmayan Öğrencilerin 

Çıkarılması 

Fakülteler toplantısında yanlış öğrenimin önüne geçilmesi elverişli 

olmayan öğrencilerinde vaktinde uyarılmaları için şunlar öngörülmüştür: 

Her öğrenci hem birinci hem ikinci dönemde öğrenci topluluklarına 

katılmak mecburiyetindedir. Acemilerin üçüncü dönemden itibaren verilen 

uygulamalı dersleri alabilmeleri için böyle bir çalışma topluluğuna 

katıldıklarına dair belge almış olmaları şarttır. 

Her fakültede acemiler ve ilerlemiş öğrenciler için farklı uygulamalı 

dersler yapılmalıdır. İlerlemiş olanlara mahsus bir uygulamalı derse 

katılabilmek için acemilere mahsus bir uygulamalı derse devam edildiği ve 

bunda başarılı olunduğuna dair bir belgeye sahip olma şartı aranır. Referendar 

sınavına girmek isteyen ilerlemiş öğrencilerin en az üç uygulamalı derste 

başarılı olduklarına dair belgeleri olmalıdır. 

-ÇalıĢma Toplulukları 

Fakültelerin çoğunda bulunan fakat o zamana kadar katılmanın mecburi 

olmadığı çalışma toplulukları vardı. Fakülteler bu toplulukları öğrenim reformu 

için çok önemli görmüşlerdir. Fakülteler toplantısında çalışma topluluklarıyla 

ilgili şu tekliflerde bulunulmuştur: 

Çalışma topluluklarının en önemli amacı öğrencileri hukuk öğrenimine 

alıştırmak olmalıdır. Bunların nasıl oluşturulacağıyla ilgili ayrıntılar fakültelere 

bırakılmıştır. Bu çalışma topluluklarına 30‟dan fazla öğrencinin katılımı 

sağlanmalıdır. 

Çalışma topluluklarının başında bu toplulukları yönetecek asistanlar 

bulunmalıdır.   

-Fakültelerin Referendar Ġmtihanına Katılımı 
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Fakülteler referendar sınavlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında 

etkin rol oynamak istemişlerdir. Bu konu içinde şunları teklif etmişlerdir: 

Sınav komisyonunun en az yarısı üniversite öğretim üyelerinden 

oluşmalıdır ve bu üyeler komisyon başkalığına seçilebilmelidir.  

Sınavlar dört veya altı haftalık çalışmaya dayanan büyük bir ev ödevi ve 

dört yazılı sınavdan oluşmalıdır. 

Yazılı ve sözlü sınavlar üniversiteye ait yerlerde yapılmalıdır. 

-Ġmtihan Yapılacak Konular 

Fakülteler toplantısında sınava dahil olan seçimlik derslerin yazılı ve 

sözlü sınav dahilinden çıkarılması fakat ev ödevlerinin konusunu 

oluşturabilecek olması öngörülmüştür. Burada amaç öğrencinin yükünü 

hafifletmektir. Fakat öğrencinin hukuki öğrenimi açısından bu dallarla bir daha 

hiç ilgilenmemesi gibi bir tehlike söz konusudur. 

Bu toplantıda sınav dahilinde olacak konular belirlenmemiş sonraya 

bırakılmıştır. 

-Staj (Vorbereitungsdienst) 

Fakülteler staj devresini kısaltılmasını gerekli görmüş ve bu sürenin iki-

iki buçuk yıl olmasının kafi olacağına karar vermişlerdir. Ayrıca fakülteler 

arsında teklik arz eden bir öğretim sistemi olmalıdır. 

-Stajın Tanzim ġekli  

Stajdaki yetiştirme şöyle olmalıdır: Stajyer sulh mahkemesinden 

başlamalı eyalet mahkemesi, savcılık, idare ve idari kazadan geçirilmeli bir 

avukat yanında çalışıp, eyalet yüksek mahkemesine ulaşmalıdır. Yüksek idare 

mahkemesinde yapılacak bir staj eyalet yüksek mahkemesinin yerini tutar. 

Stajyerin yabancı ülkelerde yaptığı staj staj devresine dahildir. Ayrıca stajyerler 

için yapılan yetiştirme haftalarının devamlılığı sağlanmalı düzenlenmeyen 

yerlerde ise mutlaka düzenlenmelidir.  

3) Alman Hâkimler Kanunu 

Bugün Almanya‟da hukuk eğitimi 1961 yılında öngörülenden çok daha 

farklıdır; çünkü fakülteler toplantısında kabul edilen değişikliklerden bugüne 
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başka reformlar da yapılmıştır. Alman hukuk eğitiminde yapılan en yeni 

düzenlemelerden biri 1.7.2003 tarihinde yürürlüğe giren “Alman Hâkimler 

Kanunu”dur.
52

 Bu kanunla yapılan değişiklikler şunlardır: 

-Ağırlıklı Alan 

Almanya‟da üniversiteyi bitiren öğrencilerin girdikleri devlet sınavları 

öğrencinin okuldan kopmasına sadece sınavlara hazırlanmasına sebep olmuştur. 

Bunu engelleme anacıyla üniversite öğreniminin sınavlardan alınan puanların 

%30‟unu oluşturması öngörülmüştür. Öğrenci eğitimin ikinci yarısında kendi 

ağırlıklı alanını seçecek sınavda bunlardan sorumlu tutulacaktır. Zorunlu 

derslerin tamamlayıcısı olan seçmeli derslerin yerini bu “ağırlıklı alan” kavramı 

almıştır. Ağırlıklı alan, zorunlu dersleri hem tamamlayacak hem de öğrencilerin 

bu derslerde derinleşmelerine, mesleğe daha hızlı hazırlanmalarına yardımcı 

olacaktır. 

Böylece yüzeysel bir hukuk eğitiminden çok öğrencileri bilimsel 

sorunları çözmeye yöneltecek derinleştirilmiş bir eğitim verilmesi 

amaçlanmıştır
53

. 

-Eğitiminde Avukatlık Mesleğinin Baz Alınması 

Önceleri hâkimlik mesleğinin temel alındığı hukuk eğitiminde avukatlığa 

yönelik eğitim staj dönemine bırakılıyordu. Yapılan görüşmelerde sadece stajla 

sınırlı eğitimin avukatlık için yeterli olmadığı konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

Çünkü genç avukatların hukuki meselelere doğru çözümler getiremedikleri ve 

hak arayanların mağdur oldukları görülmüştür.  

Ayrıca yeni hâkimler kanunuyla birlikte hukuk danışmanları da sına da 

söz sahibi olacaktır. Çünkü öğrenciler bu uygulayıcılar rehberliğinde 

öğrendiklerinden sorumlu tutulacaklardır
54

. 

-Anahtar Özellikler 

Yeni hâkimler kanunu hukukçulara sadece hukuksal bilgilerin değil 

müzakere konuşma, uzlaşmacılık, sorgulama gibi bir hukukçuda bulunması 

gereken anahtar özelliklerinde kazandırılmasını öngörmüştür. Ayrıca bu 

                                                             
52  Oğuz, Hukuk Eğitimi, s.21 
53  Oğuz, Hukuk Eğitimi, s.22; Arslan/Taşpınar, s.17 
54  Oğuz, Hukuk Eğitimi, s.22; Arslan /Taşpınar, s.18 
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özellikler kanunda sayılmıştır fakat amaç sınırlandırmak değil 

örneklendirmektir. Fakülteler kanunda belirtilen dersleri açmak zorunda 

değillerdir. Yabancı dilde bu anahtar özelliklerdendir fakat sınav kapsamına 

alınmamıştır
55

. 

-DanıĢman Hizmetlerinin ĠyileĢtirilmesi ve Öğrenci Sayısının 

Azaltılması 

Yukarıda bahsettiğimiz anahtar özelliklerin kalabalık gruplar halindeki 

öğrencilere kazandırılması güç olduğundan öğrencilerin küçük gruplara 

ayrılmaları öngörülmüştür. Bu değişiklikler hem öğretim elemanlarının yükünü 

artırmakta hem de fakülte giderlerinin artmasına yol açmaktadır. Çünkü öğrenci 

gruplarının küçültülmesi kadronun arttırılmasını gerektirmektedir
56

. 

Bugün hala 200 kişilik sınıflarda ders görülen ülkemizde de bir takım 

değişikliklere gidilmelidir. Dünyadaki hukukçularla yarışabilecek düzeyde 

hukukçular yetiştirmek bir takım reformların hayata geçirilmesiyle mümkün 

olacaktır. 

KAYNAKÇA 

Arslan, Ramazan/Taşpınar, Sema: Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye ve Avrupa 

Hukuk Öğrenimi ve Hukukçu Yetiştirilmesi ve Türkiye‟nin Bu Gelişmelerden 

Etkilenmesi, AÜHFD, C.53, S.1, 2004, s.1-25. 

Bozkurt, Gülnihal: Alman Arşiv Belgelerine Göre Alman Hukuku‟nun Türk 

Hukuku‟na Etkisi, AÜHFD, C.45, S.1-4, 1996, s.29-40. 

Davran, Bülent: Mukayeseli Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1963. 

Güriz, Adnan: Hukuk Başlangıcı, Ankara 2005. 

Kuru, Baki:  1794 Tarihli Prusya Umumi Memleket Kanunu‟nda (ALR) ve 

1911 Tarihli Avusturya Medeni Kanunu‟nda (ABGB) Kanunların Tefsiri, 

AÜHFD, C.15, S.1-4, s.102-140. 

Oğuz, Arzu: Hukuk Eğitimindeki Son Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Hukukun 

Rolü; AÜHFD, C.52, S.4, 2003, s.1-40 (Hukuk Eğitimi). 

                                                             
55  Oğuz, Hukuk Eğitimi, s.23; Arslan /Taşpınar, s.19. 
56  Oğuz, Hukuk Eğitimi, s.23; Arslan /Taşpınar, s.19-20. 



Ana Hatlarıyla Alman Hukuk Düzeni 631 

Oğuz ,Arzu: Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003. 

Öztan, Bilge: Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2007. 

Tandoğan, Haluk: Almanya‟da Hukukçuların Yetiştirilmesi Sistemi ve Bunda 

Yapılması Düşünülen Reform, AÜHFD, C.19, S.1-4, 1962, s.461-478. 

Umur, Ziya: Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1999. 

Üçok, Coşkun: Alman Hukuku‟nun Tarihi Gelişmesine Bir Bakış, AÜHFD, 

C.7, S.1-2, 1950, s. 292-321. 

Üçok, Coşkun/Mumcu, Ahmet/Bozkurt, Gülnihal; Türk Hukuk Tarihi, Ankara 

2007. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Erman GÜNEŞ 

ULUSLARARASI 
SÖZLEŞMELER VE TÜRK 
DENİZ HUKUKUNA GÖRE 
DONATANININ PETROL 

KİRLİLİĞİ ZARARLARINDAN 
SORUMLULUĞU 

Danışman - Ar. Gör. Emrah Sami AKSOY 
 

 

 

 



Erman GÜNEŞ 632 

 



ULUSLARARASI SÖZLEġMELER VE TÜRK DENĠZ 

HUKUKUNA GÖRE DONATANIN PETROL KĠRLĠLĠĞĠ 

ZARARLARINDAN SORUMLULUĞU 

The Liability of Shipowner as a Result of Oil Pollution According 

to International Conventions and Turkish Marine Law 
 

Erman GÜNEŞ
*
 

 

ÖZET 

Çalışmada, donatanın petrol kirliliği zararlarından doğan sorumluluğu 

uluslararası sözleşmeler ve Türk Deniz hukukuna göre incelenmiştir. 

Çalışmanın birinci kısmında konuya ilişkin genel bir çerçeve çizilmiş, ikinci 

kısımda ise petrol kirliliği zararlarından dolayı donatanın sorumluluğu ile ilgili 

günümüze kadar kabul edilen uluslararası sözleşmeler incelenmiştir. Çalışmanın 

üçüncü kısmında ise, petrol kirliliği zararlarından dolayı donatanın, Çevre 

Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı hükümlerine göre sorumluluğu ve bu hükümler arasındaki ilişki 

incelenmiştir.  

Anahtar Sözcükler 

Petrol Kirliliği, Donatanın Sorumluluğu, Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi, 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Çevre Kanunu, Deniz Kirliliği. 

ABSTRACT 

The subject of the liability of shipowner as a result of oil pollution has 

been analised in the light of International Conventions and Turkish Marine 

Law. The subject has been analysed generally at the first chapter of the article. 

At the second chapter, international conventions that settled until present days 

about liability of shipowner as a result of oil pollution has been analised.  

Environmental Code, Turkish Commercial Code, Code of Obligations and Draft 

of Turkish Commercial Code and its correlation has been analised at the third 

chapter of the article. 
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I. GĠRĠġ 

Sanayileşmenin günden güne artması, yeni enerji kaynaklarının 

bulunması, nüfusun artması nedenleriyle toplu yerleşim alanlarının büyümesi 

sonucunda çevre kirliliği, son yıllarda büyük boyutlara ulaşmış ve insanoğlunu 

tehdit etmeye başlamıştır
1
. Çevre kirliliğinin önemli bir boyutu da deniz 

kirliliğidir. 

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan deniz kirliliği hayati bir 

önem taşımaktadır
2
. Genel bir ifade ile deniz suyuna türlü girdilerin karışması 

sonucu deniz ortamındaki doğal dengenin bozulması anlamına gelen deniz 

kirliliği uluslararası hukuk metinlerinde de tanımlanmıştır. Bunlar içerisinde 

deniz kirliliğini en iyi tanımlayan belge 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 

Sözleşmesi’dir
3
. Bu sözleşmenin 1. maddesinin 4. fıkrasına göre: “Deniz 

çevresinin kirlenmesinden, canlı kaynaklara ve deniz yaşamına zarar verme, 

insan sağlığı için tehlike oluşturma, balıkçılık ve denizlerin diğer yasal 

amaçlarla kullanımı da dahil olmak üzere denizcilik faaliyetlerini engelleme, 

deniz suyunun niteliğini bozma ve her türlü güzelliklerini azaltma gibi zararlı 

etkileri olan veya olması ihtimali bulunan maddelerin ve enerjinin, insanlar 

tarafından doğrudan ve dolaylı olarak, haliçler de dahil olmak üzere, deniz 

çevresine sokulması anlaşılmaktadır”. 

Belirtmek gerekir ki “deniz çevresinin” ne anlama geldiği Sözleşmenin 

hiçbir yerinde tanımlanmış değildir
4
. Sözleşmenin sadece 194. maddesinin 5. 

fıkrasında: “İşbu Kısma
5
 uygun olarak alınan tedbirler, ender veya hassas olan 

ekosistemlerin korunması ve muhafazası için gerekli olanlar ile azalma halinde, 

tehdit altında veya yok olma yolunda olan deniz türlerinin ve diğer her çeşit 

deniz canlılarının doğal yaşamlarının da korunmasının da kapsayacaktır” 

                                                             
1  Uluğ, İ. : “Deniz Kirliliğinden Dolayı Donatanın Sorumluluğu Hakkındaki Düzenlemenin Türk 

Ticaret Kanunu Tasarısı Açısından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Ergon Çetingil ve Prof. Dr. 
Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s. 1129. 

2  Uluğ, s. 1129. 
3  Abdullayev, C. : Uluslararası Hukuk Açısından Gemilerden Kaynaklanan Petrol Kirliliği, Ankara 

2005, s. 27. 
4  Tütüncü, A. N. : Gemi Kaynaklı Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi, Azaltılması ve Kontrol Altına 

Alınmasında Devletlerin Yetkileri, B. 3, İstanbul 2004, s. 6. 
5  1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin “Deniz Çevresinin Korunması ve 

Muhafazası” başlıklı 12. Kısım’ı kastedilmektedir. 
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denilmiştir. Bu durumda, deniz çevresinin en azından söz konusu fıkradaki 

hususları da kapsayacak şekilde geniş anlaşılması gerekir
6
. 

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde, sadece insan 

davranışlarının deniz kirlenmesine neden olabileceğini belirtilerek, madde veya 

enerjinin deniz çevresine doğrudan veya dolaylı, ne şekilde olursa olsun, 

sokulması arasında herhangi bir farklılık öngörülmemiştir. Söz konusu madde, 

her türlü kirlilik kaynağını kapsayacak niteliktedir
7
. 

Deniz kirliliği çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenler 

denizlerin havadan kirlenmesi, denizlerin denizlerden kirlenmesi ve denizlerin 

karadan kirlenmesi olarak üç ana başlık altında toplanabilir
8
. Çalışmada 

incelenecek olan kirlilik türü denizlerin denizlerden kirlenmesidir. Bu kirliliğin 

büyük bir kısmını da gemilerden kaynaklanan kirlilik oluşturmaktadır. 

Gemilerden kaynaklanan kirlilik, deniz kirliliğinin en dikkat çeken ve üzerinde 

durulması gereken kısmını oluşturmaktadır. Uluslararası hukukta da bu konuya 

özel bir önem verildiği ve gemilerden kaynaklanan kirlililiğin, ayrıntılı bir 

şekilde sözleşmelerle düzenlendiği görülmektedir
9
.  

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin bir bölümü, gemilerin normal 

çalışması dolayısıyla ortaya çıkmaktadır
10

. Ancak bugüne kadar, gemilerden 

kaynaklanan kirlenmenin en büyük kısmının taşıdıkları yükler dolayısı ile 

meydana geldiği bilinmektedir. Bu yüklerin başında ise petrol ve türevleri 

gelmektedir
11

. 

Gemilerden kaynaklanan petrol kirliliğinden dolayı donatanın sorumluluğu 

konusu, üç tarafı denizlerle çevrili olan ve her gün denizlerinden yüzlerce 

tankerin geçtiği ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Çalışmada 

donatanın, uluslararası sözleşmeler ve Türk hukuku çerçevesinde petrol kirliliği 

zararlarından dolayı sorumluluğu ve sorumluluğunun sınırları üzerinde 

durulacaktır. 

II. ULUSLARARASI SÖZLEġMELER AÇISINDAN PETROL  

KĠRLĠLĠĞĠNDEN DOLAYI DONATANIN SORUMLULUĞU 

                                                             
6  Abdullayev, s. 29. 
7  Abdullayev, s. 29. 
8  Uluğ, s. 1130. 
9  Abdullayev, s. 33. 
10  Tütüncü, s. 9. 
11  Tütüncü, s. 9–10. 
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A. Genel Olarak 

Gemilerden kaynaklanan petrol kirliliği zararları nedeniyle donatanın 

sorumluluğu konusu uluslararası hukukta uzun süre ihmal edilmiş ve 1960’lı 

yılların sonuna kadar konuya ilişkin özel düzenleme yapılmamıştır
12

. 

Uluslararası hukukta petrol kirliliği nedeniyle donatanın sorumluluğuna 

ilişkin ilk düzenleme 1969 tarihli Petrol ile Kirlenmeden Doğan Zararlardan 

Hukuki Sorumluluğa Dair Uluslararası Sözleşme (CLC
13

)’dir. Sözleşme 

öncesinde devletlerin yetki alanları dışında gerçekleşen kazalar açısından 

uluslararası hukuk yetersiz kalmış, bu durum 1967 tarihli “Torrey Canyon 

Olayı” ile iyice belirgin hale gelmiştir. Torrey Canyon adlı tankerin 119.000 ton 

ham petrol yüklü iken İngiltere’nin güney sahillerinde karaya oturması ve ham 

petrolün tamamının denize dökülmesi 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nin en 

önemli sebebini oluşturmuştur
14

. 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi ile gemi sahiplerinin sorumluluğu 

sınırlandırılmıştır. Ancak sözleşme bu haliyle yeterli tazminatı sağlamaktan 

uzaktır. Bu sebeple 1971 yılında “Petrol Kirliliği Zararları İçin Uluslararası 

Bir Fon Kurulması Hakkında Uluslararası Sözleşme” kabul edilmiştir.  Aynı 

konuda bir diğer uluslararası sözleşme ise “Petrol Kirlenmesi Zararları İçin 

Hukuki Sorumluluk Hakkında Uluslararası Sözleşme” dir. Bu sözleşme 1969 

tarihli sözleşmenin aksayan, eksik görülen hususlarını tadil eden bir 

sözleşmedir, ancak değiştirilmeyen birçok kısım vardır. Bu konuda bir diğer 

uluslararası sözleşme de 1992 yılında kabul edilen “Petrol Kirliliği Zararlarının 

Tazmini İçin Uluslararası Bir Fon Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşme” 

dir.    

B. SözleĢmeler Ġle Öngörülen Sistem 

1) 1969 Tarihli Petrol ile Kirlenmeden Doğan Zararlardan Hukuki   

       Sorumluluğa Dair Uluslararası SözleĢme  

a) Sözleşmenin Yürürlülüğe Girmesi ve Amacı 

                                                             
12  Abdullayev, s. 223. 
13  International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Brussels, 29 Kasım 1969.  
14  Ağsakal, İ. : “Donatanın Deniz Kirliliğinden Hukuki Sorumluluğuna Uygulanabilecek Hükümlerin 

Tespiti”, Prof. Dr. Ergon Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı 
Armağanı, İstanbul, 2007, s. 227. 
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1975 yılında yürürlüğe giren ve kısaca CLC (Civil Liability Convention) 

olarak ifade edilen 1969 tarihli sözleşme, çok sayıda devletin taraf olduğu ve bu 

sebeple oldukça geniş bir uygulama alanına sahip bir sözleşmedir
15

. 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nin önsözünde amaç bakımından iki husus 

vurgulanmıştır. Bu hususlar, petrol kirlenmesi zararlarının karşılanması 

bakımından yeterli bir tazminatın garanti edilmesi ile dava ve sorumluluk 

hakkındaki kuralların yeknesaklığını sağlamaktır
16

. Bu amaçların 

gerçekleştirilmesi bakımından sözleşme üç temel unsur üzerine kurulmuştur. 

Bunlar kusursuz sorumluluk
17

, yüksek sorumluluk limitleri ve mecburi 

sorumluluk sigortasıdır
18

. 

b) Sözleşmenin Uygulama Alanı ve Konusu 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre, “Bu konvansiyon, 

münhasıran bir sözleşen devletin ülkesinde, karasuları da dahil, meydana gelen 

kirlenme zararı ile bu zararları önlemek veya sınırlı tutmak için alınan koruma 

önlemleri hakkında uygulanır”. Sözleşmenin uygulama alanı belirlenirken ülke 

esas alınmıştır
19

. Bu itibarla sözleşmenin somut bir vakada uygulanıp 

uygulanamayacağı belirlenirken, geminin bayrağına ve gemi sahibinin 

tabiiyetinin ne olduğuna veya ikametgâhının veyahut mutad meskeninin nerede 

olduğuna bakılmaksızın, kirlenme üye devletin ülkesinde meydana gelmişse 

sözleşme uygulanacaktır
20

.  

Kirlenme zararından ne anlaşılması gerektiği ise 1969 Sorumluluk 

Sözleşmesi’nde şu şekilde tespit edilmiştir: “Kirlenme zararı, gemiden nerede 

olursa olsun sızan veya bırakılan petrol türevlerinin neden olduğu bulaşmanın 

(bozulmanın-contamination), petrol türevlerini taşıyan gemi dışında meydana 

getirdiği her türlü zarar ziyandır. Koruma önlemlerinin neden olduğu ziya ve 

zararlar da buna dahildir”. Koruma önlemleri ise bir olayın gerçekleşmesinden 

                                                             
15  Kara, H. : Uluslararası Sözleşmeler ve Türk Hukukuna Göre Gemilerin Sebep Olduğu Deniz 

Kirliliği Zararlarından Hukuki Sorumluluk, B. 1, İstanbul 2005, s. 161–162.   
16  Kara, s. 162. 
17  Görüşler için bkz. Abdullayev, s. 239. 
18  Kara, s. 162. 
19  Kara, s. 163. 
20  Kara, s. 163. 
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sonra, kirlenme zararlarını önlemek veya sınırlı tutmak amacıyla alınmış makul 

önlemleri ifade eder. Koruma önlemleri herhangi bir kişi tarafından alınabilir
21

.  

1969 Sorumluluk Sözleşmesi geniş kapsamlı olmayıp, sözleşmede sadece 

gemilerden sızan veya bırakılan bazı petrol türevlerinin belirli deniz 

kesimlerinde yol açtıkları zararlara ilişkin sorumluluk öngörülmektedir. Diğer 

bir ifadeyle, Sözleşme’nin konusu iki hususla sınırlandırılmıştır. Sözleşme 

gereği sorumluluğun doğabilmesi için bazı petrol türevlerinin kirlilik zararına 

sebep olması ve zarara sebep olan petrol türevlerinin de belirli gemilerden 

sızması veya bırakılması gerekmektedir
22

. 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nin uygulanabilmesi için kirlenme 

zararının, bir gemiden denize sızan veya dökülen petrolden ileri gelmesi 

şarttır
23

. Sözleşme’nin 1. maddesine göre gemi, “fiilen dökme halinde petrol 

türevleri taşıyan her çeşit deniz gemisini ve sair deniz aracını” ifade 

etmektedir.  

Bu tanım çerçevesinde dünya üzerindeki gemilerin büyük bir bölümü 

sözleşmenin uygulama alanı dışında kalmaktadır. Sözleşmenin dökme halinde 

petrol türevleri taşımak amacıyla yapılan tankerleri kapsadığı açık olmakla 

beraber söz konusu gemiler de fiilen petrol türevleri taşımadıkları zaman 

sözleşmenin kapsamı dışında kalmaktadır. Sözleşme’ye göre diğer tür gemilerin 

yakıt olarak kullandıkları petrolün, Sözleşme’de deniz gemileri denildiği için iç 

su gemilerinin ve petrol türevlerini yük olarak taşımadıkları için rafineriler gibi 

bazı tesislerde kullanılan depo gemilerinin de neden olduğu kirlilik zararları 

Sözleşme kapsamında değildir
24

. Ayrıca Sözleşme, savaş gemileri ile bir devlete 

ait veya devlet tarafından işletilmekte olup da söz konusu devrede münhasıran 

kamu hizmetine tahsis edilmiş olan gemilere uygulanmamaktadır
25

.  

1969 Sorumluluk Sözleşmesi sadece petrolün yol açtığı kirlenme zararları 

hakkında uygulanabilir. Sözleşme’nin 1. maddesinin 5. fıkrasına göre: “Petrol 

deyimi, gemide yük olarak veya geminin yakıt tanklarında taşınmakta olan 

dayanıklı petrol türevlerini, özellikle ham petrol, fueloil, ağır dizel yağı, gres ve 

balina yağını ifade eder”. Sözleşme, tüm petrol çeşitlerini değil, sadece 

                                                             
21  1969 Sorumluluk Sözleşmesi md. 1/7. 
22  Abdullayev, s. 225–226. 
23  Kara, s. 164. 
24  Abdullayev, s. 228. 
25  1969 Sorumluluk Sözleşmesi md. 11/1. 
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“dayanıklı petrol (persistant oil)” çeşitlerini esas almıştır
26

. Petrol tanımının 

şekillenmesinde, dayanıklı petrolün çevreye verdiği zararın ortadan 

kaldırılmasının ne kadar güç olduğunu gösteren “Torrey Canyon Olayı”nın 

büyük etkisi olmuştur
27

. Sözleşmede dayanıklı petrolün ne anlama geldiğini 

tanımlanmamakla beraber maddede sayılan petrol çeşitlerinin sınırlı olup 

olmadığı da doktrinde tartışılmıştır. Doktrindeki bir kısım yazar maddenin 

sınırlı olmadığını, hükümde sadece örnek olarak sayıldığını belirtirken, diğer bir 

kısım yazar ise madde metninin açık olduğunu ve geniş bir biçimde 

yorumlanamayacağını ifade etmektedir
28

. 

c) Sözleşme ile Öngörülen Sorumluluk Sistemi 

Sorumluluğun kime ait olacağı hususu, sözleşme görüşmeleri sırasında en 

hararetli tartışmalara konu olan husustur
29

. İlk olarak İrlanda tarafından, 

sorumluluğun yük sahibine ait olması, ancak kusurunu ispat etmesi şartıyla, 

gemiye rücu edilebilmesi önerilmiştir
30

. Sorumluluğun yük sahibine ait olması 

durumunda kendi petrol şirketlerinin ağır malî külfet altına gireceğini düşünen 

Fransa, Almanya, ABD gibi büyük devletler, gemi sahibinin sorumlu olması 

gerektiği görüşünü savunmuştur. Birçok kıyı devleti ise sorumluluğun hem 

gemi sahibine hem de petrol endüstrisine yükletilmesi gerektiğini ifade 

etmiştir
31

. 

Sorumluluğun yük sahibine ait olması yönündeki görüşler, yük 

üzerindeki mülkiyetin sefer sırasında el değiştirmesi ihtimalinin olması 

nedeniyle zarar görenler için gönderenin (taşıtanın) tespit edilmesinin çok zor 

olacağı; petrolün taşınması sırasında, bu yükü denetleme imkânı olmayan 

gönderenin (taşıtanın), sorumlu tutulmasının uygun olmayacağı gibi değişik 

eleştiriler nedeniyle benimsenmemiş ve nihayet gemi sahibinin sorumluluğu 

üzerinde anlaşmaya varılmıştır
32

. 

Sözleşme’nin 3. maddesinin 1. fıkrasına göre: “Bir olay sonucunda 

gemiden sızan veya bırakılan petrol türevlerinin neden olduğu tüm kirlilik 

                                                             
26  Abdullayev, s. 226. 
27  Abdullayev, s. 226. 
28  Görüşler için bkz. Abdullayev, s. 227. 
29  Kara, s. 168. 
30  Kara, s. 168.  
31  Abdullayev, s. 236. 
32  Abdullayev, s. 237. 
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zararlarından, bu maddenin 2. ve 3. fıkrasındaki haller hariç, geminin hadise 

zamanındaki sahibi, olay bir olaylar dizisinden oluşuyorsa ilk olay tarihindeki 

sahibi sorumludur”. 

Gemi sicile kayıtlı ise gemi sahibi, sicilde malik olarak görünen kişiyi; 

gemi sicile kayıtlı değilse, gemi sahibi, geminin mülkiyetine sahip bulunan 

kişiyi ifade eder. Eğer geminin mülkiyeti bir devlete ait ise, ancak gemi bir 

başkası tarafından işletilmekte ise gemi sahibi bu şahsı (şirketi) ifade eder
33

. 

Geminin taşıdığı bayrak Sözleşme’ye taraf olmayan bir devlete ait olsa bile, 

Sözleşme’ye taraf bir devletin karasuları dahil ülkesinde neden olunan petrol 

kirliliği zararları açısından Sorumluluk Sözleşmesi uygulanabilecektir
34

.  

Sözleşmede gemi sahibinin sorumlu olduğu öngörüldükten sonra bazı 

hallerde sorumluluktan kurtulma imkânı düzenlenmiştir. Buna göre; 

Gemi sahibi kirlenme zararının, 

a) Bir harp, düşmanlık, iç savaş veya ayaklanma hareketi yahut 

önlenmesi ve kaçınılması mümkün olmayan anormal bir doğa olayı 

sonucu olduğunu, 

b) Münhasıran üçüncü bir şahsın zarar vermek kastıyla gerçekleştirdiği 

bir hareketinin veya ihmalinin sonucu olduğunu, 

c) Münhasıran bir hükümetin veya fener veya diğer seyir yardımcılarının 

bakımından sorumlu bir merciin bu görevin yerine getirilmesindeki bir 

ihmali veya başkaca nizamlara aykırı bir fiil sonucu olduğunu, 

d) Kirlenme zararının, kısmen veya tamamen zarar gören şahsın, zarar 

verme kastıyla meydana gelen bir hareket veya ihmalinden yahut 

başkaca bir kusurundan ileri geldiğini, 

ispat ederse bu şahsa karşı kısmen veya tamamen sorumluluktan 

kurtulabilir. 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nde sorumsuzluk hallerinin soyut 

genel kavramlarla ifade yerine somut olarak belirtme tercih edilmiştir. Gemi 

sahibi sorumluluktan kurtulmak için yukarıdaki hallerden birinin veya 

                                                             
33  1969 Sorumluluk Sözleşmesi md.1/3. 
34  Abdullayev, s. 239–240. 
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birkaçının mevcudiyetini ve kirlenme zararının da bundan veya bunlardan 

kaynaklandığını ispat etmek zorundadır
35

.  

d) Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Sorumluluk Miktarı 

Deniz hukukunda geleneksel olarak öngörülen gemi sahibinin sınırlı 

sorumluluğuna benzer bir düzenleme 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’yle 

öngörülmüştür
36

. Sözleşme ile sorumluluğun belirli bir miktarla 

sınırlandırılması doktrinde tartışılmış, yazarların bir kısmı sorumluluğun 

sınırlandırılmasını eleştirmiş, bir kısım yazar ise sınırlandırmayı savunmuştur
37

. 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nin gemi malikinin sorumluluğunun 

sınırlandırılmasına ilişkin 5. maddesinin 1. fıkrasına göre: “Gemi sahibi, 

Sözleşme’ye dayanan sorumluluğunu her olay başına geminin her tonilâtosu 

için
38

 2000 frank’la
39

 sınırlamak hakkını haizdir. Ancak bu şekilde hesaplanan 

miktar toplam 210 milyon frankı geçemez”.   

1969 Sorumluk Sözleşmesi’nde esas alınan frankın enflasyon karşısında 

zamanla yenik düşmesi nedeniyle, 1976 yılında Londra’da yapılan konferansta 

1969 Sorumluk Sözleşmesi’ne ilişkin Protokol kabul edilmiş ve Sözleşme’deki 

altın frank yerine Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından tanımlanan “Özel 

Çekme Hakkı (SDR
40

)” öngörülmüştür. Protokolün 2. maddesi gereğince, 1969 

Sorumluluk Sözleşmesi’ndeki 2000 ve 210 milyon frank, sırasıyla 133 SDR ve 

14 milyon SDR
41

 olarak değiştirilmiştir
42

. 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nde, sorumluluğu sınırlama hakkının 

kullanılabilmesini bazı şartlara bağlanmıştır. Öncelikle olaya kişisel kusuru ile 

                                                             
35  Kara, s. 172. 
36  Kara, s. 177. 
37  Görüşler için bkz. Abdullayev, s. 247–248.    
38  Sözleşmenin 5. maddesinin 10. fıkrası gemi tonajını açıklamaktadır: “Bu madde bakımından 

gemi tonajı, safi tonaj ile bunun hesabı için gayrisafi tonajdan indirilen makine dairesinin hacmi 
toplamıdır. Mutad ölçme kurallarına göre ölçülmesi mümkün olmayan gemilerde, geminin 
taşıyabileceği hidrokarbonun 2240 libre bir ton hesabıyla ton olarak ifade edilecek ağırlığının 
%40’ı gemi tonajı olarak kabul edilir”. 

39  Sözleşmenin 5. maddesinin 9. fıkrası frank’ı açıklamaktadır: “Bu maddede sözü edilen frank, 
900/1000 ayarında 65,5 miligram altın değerinde bir birimdir. Birinci paragrafta zikrolunan 
meblağ, fonun tesis olunacağı devletin parasına tahvil olunur; tahvil bu paranın fonun tesis 
tarihinde mezkur birime nispetle haiz bulunduğu değer üzerinden gerçekleştirilir”. 

40  Special Drawing Rights. 
41  SDR’nin YTL karşılığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca günlük olarak açıklanmaktadır. 
42  Abdullayev, s. 249. 
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neden olan gemi sahibi sözleşme ile öngörülen sorumluluğu sınırlama 

hakkından yararlanamaz
43

. Ancak Sözleşme’de, “kişisel kusur” kavramından ne 

anlaşılması gerektiğini açıklanmamıştır. Doktrinde, zararı doğuran olayın 

meydana gelmesinde rol oynayan gemi sahibinin her türlü kusurlu davranışının 

kişisel kusur sayılacağı, bu nedenle kusurun ağırlığının önemli olmadığı ve hafif 

ihmalin dahi sorumluluğu sınırlamak hakkını bertaraf edebileceği ifade 

edilmiştir. Kişisel kusurun mevcut sayılabileceği hallere örnek olarak, geminin 

sefere elverişli halde bulundurulmaması, kaptan ve diğer gemi adamlarının 

seçilmesindeki kusurlar gösterilmiştir
44

. 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 3. fıkrasına göre, gemi 

sahibi, sınırlama hakkından yararlanabilmek için, Sözleşme’nin 9. maddesi 

gereğince ülkesinde dava açılan taraf devletlerden herhangi birinin 

mahkemesinde veya yetkili diğer merciinde tüm sorumluluk miktarınca bir fon 

tesis etmek zorundadır. Şu kadar ki kirlenme zararı nedeniyle birden çok 

devlette dava açılmışsa, bu devletlerin her birinde ayrı ayrı fon tesisi şart 

değildir. Davaların tümü açısından tek bir fon tesisi yeterlidir. Ancak, iki veya 

daha fazla malikin müteselsilen sorumlu tutuldukları hallerde, zarar isterse 

birden çok olaydan ileri gelmiş olsun, gemi malikleri ayrı ayrı fon tesis etmek 

zorundadırlar
45

. 

Gemi sahibi fon tesis etmiş ise, zarar bu fondan karşılanacaktır, gemi 

sahibinin başka mallarına yönelim söz konusu olamaz. Gemi sahibinin kişisel 

kusuru sebebiyle sınırsız sorumlu olduğu hallerde, fon tesis edilmiş olsa bile, 

fondan karşılanmayan zararlar bakımından gemi sahibinin diğer mallarına 

gidilebilir
46

. Fon tesisinin doğurduğu en önemli sonuç, gemi sahibinin 

sorumluluğunun sınırlı şahsî sorumluluktan sınırlı aynî sorumluluğa 

dönüşmesidir
47

.  

Fon tesisinden sonra her akit devlet mahkemesi veya diğer yetkili mercii, 

olaydan doğan kirlenme zararları sebebiyle ileri sürülen bir tazminat alacağı için 

haczedilmiş olan gemi veya gemi sahibinin diğer mallarını, keza böyle bir haczi 

                                                             
43  1969 Sorumluluk Sözleşmesi md. 5/2. 
44  Kara, s. 181. 
45  Abdullayev, s. 250. 
46  Kara, s. 181. 
47  Kara, s. 181. 



Erman GÜNEŞ 644 

önlemek amacıyla verilmiş olan teminat veya başkaca güvenceleri serbest 

bırakır
48

. 

e) Mecburi Sigorta ve Sigortacıya Müracaat Hakkı 

Mecburi sigortaya ilişkin hükümler 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nin 7. 

maddesinde ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Sözleşme’nin 7. maddesinin 1. 

fıkrasına göre: “Taraf bir devlette tescilli olup da dökme olarak 2000 tondan 

fazla petrol taşıyan geminin sahibi, işbu Sözleşme’ye müsteniden kirlenme 

zararlarından sorumluluğunu karşılamak üzere sigorta yaptırmak yahut başka 

bir banka garantisi veya uluslararası bir tazminat fonunca 5. maddenin 1. 

fıkrasında tespit olunan sorumluluk sınırlarına uygun olarak düzenlenmiş 

sertifika gibi başka bir mali güvence vermekle yükümlüdür”. Sözleşmede, petrol 

kirliliği zararından doğan sorumluluk için mecburi sigorta yerine başka bir 

teminatın tesisine de imkân tanınmıştır. Sigortayı veya diğer teminatı seçim 

hakkı gemi sahibine aittir. Uygulamada ise, genellikle sigorta yolu tercih 

edilmektedir
49

. 

Sigortacıya karşı doğrudan müracaat hakkı, 1969 Sorumluluk 

Sözleşmesi’nin 7. maddesinin 8. fıkrasında düzenlenmiştir. Hükmün ilk 

cümlesine göre, “Kirlenme zararlarından dolayı her türlü tazminat talebi 

doğrudan doğruya sigortacıya veya malikin kirlenme zararından 

sorumluluğuna güvence vermiş olan kişiye karşı ileri sürülebilir”. Doğrudan 

sigortacıya veya güvence vermiş kişiye müracaat edilmesi, zarar görenin gemi 

sahibine karşı olan haklarından feragat ettiği anlamına gelmez. Ancak 

sigortacıdan veya güvence veren kişiden alınan tazminat tutarı, gemi malikinin 

sorumlu olduğu miktardan indirilir
50

. 

2) 1971 Tarihli Petrol Kirliliği Zararları Ġçin Uluslararası Bir Fon   

       Kurulması Hakkında Uluslararası SözleĢme 

a) Sözleşmenin Amacı 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi ile gemi sahibi, kirlenme zararlarından, 

kusur şartı aranmaksızın sorumlu tutularak, zarar görenlerin sağlam bir güvence 

altına alınması amaçlanmıştır. Buna karşılık özellikle sigorta güvencesinin 

                                                             
48  Kara, s. 181. 
49  Abdullayev, s. 252. 
50  Abdullayev, s. 256. 
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sağlanabilmesi gerekçesiyle, gemi maliklerinin sorumluluklarının 

sınırlandırılması yoluna gidilmiştir. 1969 Sorumluluk Sözleşmesi bu haliyle 

kirlenme zararının karşılanması bakımından yetersiz kalmaktaydı. Bu nedenle 

gerek zarar görenlere daha fazla güvence sağlanması amacıyla gerekse yük 

sahiplerini de kirlenme zararlarından sorumlu tutmak amacıyla, 1969 

Sorumluluk Sözleşmesi’nin kabul edildiği konferansta, yakın bir tarihte petrol 

endüstrisi tarafından finanse edilecek bir tazminat fonu kurulması da 

kararlaştırılmıştı. Bu amaçla 1971 yılında Brüksel’de toplanan konferansta 

petrol kirliliği zararları için uluslararası bir fon kurulmasına ilişkin protokol 

kabul edilmiştir
51

.   

1971 tarihli Petrol Kirliliği Zararları İçin Uluslararası Bir Fon Kurulması 

Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin
52

 temel amacı, 1969 Sorumluluk 

Sözleşmesi ile sağlanan korumanın yetersiz kalması nedeniyle, kirlenme zararı 

için sağlanan tazminatın kapsamını genişletmek, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi 

ile getirilen ek malî yükler hakkında gemi sahiplerini rahatlatmak ve kirlenme 

zararı masraflarının petrol endüstrisi ile gemi sahipleri arasında adil olarak 

dağıtımını sağlamaktır
53

. 

b) Sözleşmenin Uygulama Alanı 

1971 Fon Sözleşmesi’nde kavramlar yeniden tanımlanmamış, 1969 

Sorumluluk Sözleşmesi’ne atıf yapılarak iki Sözleşme arasında tutarlılık 

sağlanmaya çalışılmıştır. 1971 Fon Sözleşmesi’ndeki farklı tek husus “fona 

katkıda bulunan petrol” tanımının ayrıca yapılmış olmasıdır. Tanımda sadece 

ham petrol ve fueloil esas alınmış, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nde sayılan 

diğer petrol türevleri petrol ürünleri dışında bırakılmıştır
54

. 

1971 Fon Sözleşmesi’nin coğrafi sınırları, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi 

ile aynı olup, herhangi bir geminin, Sözleşme tarafı olan devletin ülkesinde yol 

açtığı kirlenme zararına, geminin sicile kayıtlı olduğu ülkeye bakılmaksızın 

uygulanacağı öngörülmüştür
55

.  

                                                             
51  Ağsakal, s. 240. 
52  The International Convention on the Establishment of an International Fund for Oil Pollution 

Damage, 1971. 
53  Kara, s. 221. 
54  Abdullayev, s. 261. 
55  Kara, s. 222. 
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c) Sözleşmesinin İşlevi 

1971 Fon Sözleşmesi’nin iki işlevi vardır. Bunlar petrol kirliliğinden 

zarar gören şahıslara tazminat ödenmesi ve gemi sahibi, sigortacısı ya da onuna 

lehine teminat verene tazminat ödenmesidir
56

. 

aa) Zarar Gören ġahıslara Tazminat Ödenmesi 

1971 Fonu, petrol kirliliğinden zarar gören şahıslara tazminat ödemekle 

ilgili işlevini yerine getirirken iki değişik rol üstlenmektedir. Bunlardan ilki 

telafi edici, yani asıl sorumlunun yerine geçecek şekilde tüm sorumluluğun 

üstlenilmesi, diğeri ise eksikleri giderici, yani sorumluluk miktarının tazminatı 

tam olarak karşılamadığı veya hiç karşılanmadığı durumlarda geri kalan zararın 

veya tüm karşılanmasıdır
57

. 1971 Fon Sözleşmesi’nin 4. maddesinin 1. fıkrasına 

göre, petrol kirliliğinden zarar gören şahısların 1969 Sorumluluk Sözleşmesi 

uyarınca tam veya yeterli tazminat alamaması durumunda, söz konusu zararın 

yerine göre tümü veya bir kısmı 1971 Fonu tarafından tazmin edilecektir.  

1971 Fon Sözleşmesi’nde, gemi sahibinin, kazanın mücbir sebep veya 

olağanüstü hal, üçüncü kişinin kastı veya fenerler ve diğer seyir 

yardımcılarından sorumlu bir kamu otoritesinin ihmali gibi nedenlerden 

kaynaklanmasından dolayı 1969 Sorumluluk Sözleşmesi gereği sorumlu 

olmaması halinde, kirlenme nedeniyle zarara uğrayan kişilerin zararları 1971 

Fonu tarafından tazmin edileceği öngörülmüştür
58

. 

Bunun yanı sıra, gemi sahibi, yükümlülüğünü ifa edecek ekonomik güce 

sahip değilse ve sigortası da kirlenme zararının tazmini için yeterli değilse, fon, 

gemi sahibi ve sigortası tarafından karşılanmayan kısım için ikame edilecektir
59

. 

Ancak 1971 Fon Sözleşmesi’ne göre, teminatın da yetersiz olarak kabul 

edilebilmesi için, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen gemi sahibi, 

kendisine sağlanan tüm yasal çözümleri uygulamak için bütün makul adımları 

attıktan sonra, zarar gören şahıs 1969 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca alması 

gereken tazminat miktarını tam olarak alamamış olmalıdır
60

. 

                                                             
56  Abdullayev, s. 264. 
57  Abdullayev, s. 264. 
58  Kara, s. 222–223. 
59  Kara, s. 223. 
60  Abdullayev, s. 265. 
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Gemi sahibinin, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’ne göre sınırlandırılmış 

sorumluluğunu aşan zararlar nedeniyle, zarar gören kişi, yeterli tazminatı 

alamamışsa, tazminatın geri kalan kısmı Fon tarafından karşılanacaktır
61

. Ancak 

1971 Fon Sözleşmesi’nde, petrol kirliliğinden zarar gören şahıslara Fon 

tarafından tazminat ödenmesi kuralına bazı istisnalar getirilmiştir
62

. 

a) Kirliliğin savaş ve benzeri eylemlerden veya devlete ait gemilerden 

kaynaklanması, 

b) Kirlilik nedeninin belirlenememesi, 

c) Talep sahibinin (zarar görenin) kusurunun mevcudiyeti, varsa Fon 

tamamen veya kısmen zarar görenlere ödeme yapmaktan kaçınabilir. 

1971 Fon Sözleşmesi’nin 4.maddesinin 4. fıkrasında 1971 Fonu’nun 

sorumlu olacağı tazminat miktarının en fazla 450 milyon frank olacağı 

öngörülmüştür. Şöyle ki 450 milyon franklık üst sınırın hesaplanmasında 1969 

Sorumluluk Sözleşmesi gereği ödenecek tazminat miktarı da dikkate alınır
63

. 

1971 Fon Sözleşmesi’nde, bazı hallerde tazminat tutarının üst sınırının 

artırılabileceği de öngörülmüştür
64

. Sözleşmenin 4. maddesinin 6. fıkrasına göre, 

Fon Genel Kurulu geçmişte gerçekleşen olaylardan edinilen tecrübelere ve 

bunlardan kaynaklanan zararın büyüklüğüne ve parasal değerdeki değişimlere 

göre, 4. maddenin 4. fıkrasının (a) ve (b) paragraflarında belirtilen 450 milyon 

franklık miktarı değiştirebilir. Ancak değiştirilecek olan tazminat miktarı 900 

milyon frankı aşamaz ve 450 milyon franktan da az olamaz. Değiştirilmiş olan 

tazminat miktarları, Fon Genel Kurulu’nun almış olduğu karardan sonra 

gerçekleşen olaylara uygulanabilecektir. 

1976 yılında, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’ne ilişkin Protokollerle 

birlikte 1971 Fon Sözleşmesine ilişkin protokol de kabul edilerek, 15 altın frank 

1 SDR’ ye eşit alınmıştır. 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’ne ilişkin 1976 tarihli 

Protokolün 1981’de yürürlüğe girmesine rağmen, 1971 Fon Sözleşmesi’ne 

ilişkin Protokol ancak 1994’de yürürlüğe girebilmiştir. Fon Genel Kurulu 

meydana gelebilecek karışıklığı dikkate alarak 1978 yılında altın frankın ulusal 

                                                             
61  Abdullayev, s. 265. 
62  Abdullayev, s. 265. 
63  Abdullayev, s. 268. 
64  Abdullayev, s. 269. 
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paraya dönüştürülmesinde SDR’ nin esas alınacağına ilişkin kararı kabul 

etmiştir
65

.  

bb) Gemi Sahibini Ek Malî Yükümlülükten Kurtarma  

1971 Fon Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 1. fıkrasına göre, gemi sahibi, 

sigortacı veya lehine teminat verenin 1969 Sorumluluk Sözleşmesi gereğince 

ortaya çıkan sorumluluğunun geminin her tonaj birimi için 1500 frankı veya 

toplamda 125 milyon frankı aşan kısımları, hangisi az ise, 1971 Fonu tarafından 

üstlenilecektir. 1971 Fon Sözleşmesi, gemi sahiplerini ek mali yükümlülükten 

kurtarma yükümlülüğünün yerine getirilmesini iki koşula bağlamıştır. Buna 

göre; zararın meydana gelmesinde gemi sahibinin kusurunun olmaması ve gemi 

sahibinin bazı uluslararası antlaşmalara
66

 aykırı hareket etmemiş olması şarttır
67

. 

3) Sorumluluk ve Tazminata ĠliĢkin 1992 Protokolleri ile OluĢturulan 

       Yeni Sistem   

a) 1992 Sorumluluk /Fon Sözleşmeleri İçin Ortak Olan Düzenlemeler 

1992 Protokolleri ile oluşturulan yeni sistem açısından da, Sorumluluk ve 

Fon Sözleşmesi arasındaki bağlantı dikkate alınmıştır. “Gemi”, “şahıs”, “gemi 

sahibi”, “petrol”, “kirlenme zararı”, “olay”, “koruma tedbirleri” kavramları her 

iki Sözleşme’de aynı olacak şekilde düzenlenmiştir
68

. 1992 Fon Sözleşmesi’nin 

1. maddesinin 2. fıkrasına göre söz konusu kavramlar 1992 Sorumluluk 

Sözleşmesi’nde belirtilen anlamlara gelmektedir.  

b) 1992 Sorumluluk/Fon Sözleşmelerinin Uygulama Alanı 

1992 Protokolleri ile, 1969 Sorumluluk Sözleşmesinin coğrafi uygulama 

alanı münhasır ekonomik bölgeyi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ayrıca 

zararların önlenmesi veya en aza indirgenmesi için nerede olursa olsun önleyici 

tedbirlerin de Sözleşme kapsamında sayılacağı ifade edilmiştir
69

.  

                                                             
65  Abdullayev, s. 270. 
66  Bunların hangi antlaşmalar olduğu 1971 Fon Sözleşmesi’nin 5/3 (a). maddesinde özel olarak 

sayılmıştır.  
67  Abdullayev, s. 272. 
68  Abdullayev, s. 277. 
69  Kara, s. 213–214. 
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Uluslararası sorumluluk ve tazminat sisteminin uygulanmasında farklı 

yorumlara neden olan
70

 kirlenme zararı tanımındaki belirsizlikler, 1992 

Protokolleriyle giderilmeye çalışılmıştır
71

. 1992 Sorumluluk Sözleşmesi’nin 1. 

maddesinin 6. fıkrasına göre:  

“Kirlenme zararı,  

a) Gemiden nerede olursa olsun sızan veya bırakılan petrolün sebep 

olduğu bulaşmanın (bozulmanın), bulaşmadan kaynaklanan kâr kaybı dışındaki 

çevre bozulması için tazminatın, fiilen yapılan veya yapılacak olan eski haline 

döndürme ile ilgili makul tedbirlerin maliyeti ile sınırlandırılması şartıyla, 

petrolü taşıyan gemi dışında meydana getirdiği bütün zarar ve ziyanları ifade 

eder; 

b)Koruma tedbirlerinin masrafları ve bu tedbirlerin sebep olduğu zarar 

veya ziyanlar da buna dahildir”. 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nden farklı olarak, kâr kaybı da zarar 

kapsamına alınmış ve çevrenin bozulmasından kaynaklanan tazminatın makul 

olmaları şartıyla, alınan tedbirlerin maliyetleri ile sınırlı olması 

benimsenmiştir
72

.  

 

 

c) Kavramlar 

aa) Gemi 

1992 Sorumluluk Sözleşmesi’ne göre, dökme halde petrol taşımak üzere 

yapılmış veya sırf bu amaçla tadil edilmiş deniz gemileri bu sözleşmenin 

kapsamı içinde yer alır. Bununla birlikte dökme halde petrol yüküyle birlikte 

başka yükleri de taşıma kabiliyetine sahip olan deniz gemileri de petrol türevleri 

taşıdıkları zamanda ve böyle bir geminin dökme petrol türevinden arındırıldığı 

kanıtlanmadıkça, petrol türevi taşıma seferini izleyen seferleri sırasında bu 

                                                             
70  Kirlenme zararı tanımındaki belirsizliklerin uygulamadaki farklı yorumları için bkz. Abdullayev, s. 

282–288. 
71  Abdullayev, s. 288. 
72  Kara, s. 218. 
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sözleşmenin kapsamı içinde yer alır. 1992 Sorumluluk Sözleşmesi’nde, 1969 

Sorumluluk Sözleşmesi’nden farklı olarak geminin yük olarak fiilen dökme 

halde petrol taşıması zorunluluğu kaldırılmıştır
73

. Dolayısıyla ister yüklü olsun 

ister yüksüz, tankerlerden kaynaklanan her türlü kirlilik 1992 Sorumluluk 

Sözleşmesi kapsamında kabul edilir
74

.Ayrıca, bu tanım gereğince 1992 

Sorumluluk Sözleşmesi, tankerlerin yanı sıra, dayanıklı petrol taşıdıkları sürece 

kombine taşıyıcılar
75

 ve barçlar
76

 hakkında da uygulanabilecektir
77

. 

bb) Petrol 

Petrol, geminin yakıt tanklarında veya gemide yük olarak taşınan 

dayanıklı petrolü, özellikle ham petrol, fueloil, ağır dizel yağı ve gres yağı gibi 

mineralleri ifade eder
78

. Bu tanımda 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’ndeki tanıma 

göre pek önemli olmayan bir değişiklik yapılmış ve balina yağı kapsam dışında 

bırakılmıştır
79

. 

d) Sorumluluk ve Tazminat Miktarları 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi ve 1971 Fon Sözleşmesi ile öngörülen 

sistemin işleyişine ilişkin en önemli sorun, talep sahipleri tarafından 

alınabilecek tazminat miktarlarının yetersizliği konusunda ortaya çıkmıştır
80

. 16 

Mart 1978’de, 1971 Fon Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden yedi ay önce, 

“Amoco Cadiz” isimli tanker İngiltere kıyılarında karaya oturmuş ve 223.000 

ton petrol deniz akmış ve İngiltere kıyılarında çok ciddi bir kirlilik meydana 

gelmiştir. Söz konusu kaza, Sözleşmeler ile öngörülen sorumluluk limitlerinin 

yeterli olmayacağına ilişkin tahminlerin doğruluğunu ortaya koymuştur. Bu 

kazadan sadece iki yıl sonra yine İngiltere kıyılarında “Tanio” kazası meydana 

gelmiş ve Fon, kaza sonucu meydana gelen zararların sadece %70’ini 

karşılayabilmiştir.  

                                                             
73  Kara, s. 214.  
74  Abdullayev, s. 279. 
75  “Combination Carrier olarak adlandırılan gemiler dökme halde petrol yükünden başka yükleri de 

taşıma kabiliyetine sahiptir”, bkz.  Kara, s. 214, dn. 1001. 
76  “Bardge olarak adlandırılan gemiler, gemilere, geminin kıyı şeridinden açıkta bulunması 

durumunda, yedek malzeme, yağ, yakıt vb. gibi malzeme taşıyan küçük boyutlu yardımcı 
gemilerdir”, bkz. http://www.itusozluk.com/goster.php/barc. 

77  Kara, s. 214. 
78  1992 Sorumluluk Sözleşmesi md. 1/5. 
79  Abdullayev, s. 281. 
80  Abdullayev, s. 293. 
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Petrol kirliliği zararlarının büyük boyutlara ulaşması, sorumluluk 

limitlerinin artırılması konusunda çalışmaların başlamasına sebep olmuş ve 

1984 yılında 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nin ve 1971 Fon Sözleşmesinin 

sorumluluk limitlerinin yeniden gözden geçirilmesine ilişkin diplomatik bir 

konferans toplanmıştır. Konferansta her iki sözleşme için bir protokol kabul 

edilmiştir; ancak 1984 Protokolü yürürlüğe girememiştir
81

. 

Sorumluluk limitlerinin belirlenmesi bakımından, 1992 Sorumluluk 

Sözleşmesi ile 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’ne göre farklı bir usul 

benimsenmiş ve 1984 Protokolünde belirtilen şekilde sorumluluk limitleri 

artırılmıştır
82

. Buna göre gemi sahibi, herhangi bir olayla ilgili sorumluluğunu  

işbu Sözleşme uyarınca aşağıdaki şekilde hesaplanan toplam bir meblağla 

sınırlamak hakkını haizdir: 

a) 5.000 tonaj biriminin
83

 üzerinde olmayan bir gemi için 3 milyon hesap 

birimi
84

; 

b) 5.000 tonaj biriminin üzerindeki bir gemi için, (a) alt paragrafında 

belirtilen meblağa ilaveten her bir ilave tonaj birimi için 420 hesap 

                                                             
81  1984 Protokolü için bkz. Kara, s. 211- 212. 
82  Kara, s. 217. 
83  “Gemi tonajı” kavramı, 1992 Fon Sözleşmesi’nin 1. maddesine gereğince, 1992 Sorumluk 

Sözleşmesi’nde belirtilen anlamı ifade etmektedir. 1992 Sorumluluk Sözleşmesi’nin 5. 
maddesinin 10. fıkrasına göre ise, gemi tonajı, 1969 Gemilerin Tonaj Ölçümüne İlişkin 
Uluslararası Sözleşme’nin Ek 1.’inde belirtilen tonaj ölçme düzenlemelerine göre hesaplanacak 

olan gayri safi tonaj anlamındadır. dn. 330. Abdullayev, s. 295. 
84  1992 Fon Sözleşmesi’nin 4. maddesinin 1. fıkrasına göre “hesap birimi” 1992 Sorumluluk 

Sözleşmesi’nde belirtilen anlamda olacaktır. 1992 Sorumluluk Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 9. 

fıkrasına göre:  

 “a. İşbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen hesap birimi, Uluslararası Para Fonu tarafından 
tanımlanan Özel Çekme Hakkı anlamındadır. 1. fıkrada belirtilen meblağlar, 3. fıkrada anılan 
fonun oluşturulması tarihinde Özel Çekme Hakkına referansla bu para birimim değeri esasına 
göre ulusal para birimi esasına dönüştürülecektir. Özel Çekme Hakkı açısından, Ulusla arası Para 
Fonu üyesi olan taraf bir devletin ulusal para birim değeri, operasyon ve işlemler için söz konusu 
tarihte yürürlükte olan Uluslararası Para Fonu’nca uygulanan değerlendirme yöntemine göre 
hesaplanacaktır. Özel Çekme Hakkı açısından, Uluslararası Para Fonu üyesi olmayan bir taraf 
devletin ulusal para birimi değeri, bu devlet tarafından belirlenen şekilde hesaplanacaktır. 

 b. Bununla beraber, Uluslararası Para Fonu üyesi olmayan ve ilgili mevzuatı 9(a) bendi 
hükümlerinin uygulanmasına müsaade etmeyen bir taraf devlet, işbu sözleşmeye katılma 
tarihinde veya bu tarihten sonraki herhangi bir tarihte, 9(a) bendinde anılan hesap biriminin 15 
altın franka eşit olacağını beyan edebilir. Bu bentte anılan altın frank, 900/1000 ayarında 65,5 
miligram saf altın karışımına denk gelmektedir. Altın frangın ulusal para birimine  
dönüştürülmesi, ilgili devlet kanuna göre yapılacaktır. 

 c. 9(a) bendinin son cümlesinde belirtilen hesaplama ve 9(b) bendinde adı geçen dönüştürme, 
9(a) bendinin ilk üç cümlesinin uygulanmasından kaynaklanacak 1. fıkradaki meblağların, taraf 
devletin ulusal para biriminde mümkün olduğu kadar gerçek aynı değeri ifade edecek şekilde 
yapılacaktır…”   
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birimi; bununla birlikte, bu toplam meblağın her durumda 59.7 milyon 

hesap birimini geçmemesi şarttır
85

. 

1969 Sorumluluk Sözleşmesi ile 1992 Sorumluluk Sözleşmesi arasındaki 

farklardan birisi de sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybıdır
86

. 1992 

Sorumluluk Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 2. fıkrasına göre: “Kirlenme 

zararının bu gemi sahibinin, zarar vermek kastiyle veya dikkatsizce ve 

muhtemelen zarara sebep olabileceğini bilerek yaptığı kişisel bir hareketi veya 

ihmalinden kaynaklandığı ispatlanırsa, donatan, işbu Sözleşme altındaki 

sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olamayacaktır.” 1969 Sorumluluk 

Sözleşmesi’nden farklı olarak ispat yükü yer değiştirmiş ve donatanın durumu 

kuvvetlendirilmiştir. 1992 Fon Sözleşmesi’nin 4. maddesinin 4. fıkrasına göre: 

“a) İşbu fıkranın (b) ve (c) alt bentlerinde aksi belirtilen durumlar hariç, 

bu madde uyarınca Fon tarafından ödenecek tazminatın toplam tutarı, 

1992 Sorumluluk Sözleşmesi’nin 3. maddesinde tanımlanan kirlenme 

zararı için söz konusu Sözleşme gereğince fiilen ödenen miktarın 

toplamı dahil, her olayla ilgili olarak 135 milyon hesap birimini 

geçmeyecek şekilde sınırlandırılacaktır. 

b) (c) alt bendinde aksi belirtilen durum hariç, istisnai, kaçınılmaz ve 

karşı konulmaz nitelikteki bir doğal olaydan kaynaklanan kirlenme 

zararı için işbu madde uyarınca Fon tarafından ödenecek tazminatın 

toplam tutarı 135 milyon hesap birimini geçmeyecektir. 

c) Sözleşme’ye taraf üç devletin ülkesinde bir önceki takvim yılı 

esnasında ilgili şahıslar tarafından 600 bin tona eşit veya üzerindeki 

katkı petrolünün alındığının görülmesi durumunda, (a) ve (b) alt 

bentlerinde anılan tazminatın maksimum tutarı herhangi bir zamanda 

herhangi bir olayla ilgili olarak 200 milyon hesap birimi olacaktır”. 

1997 yılında Japonya kıyılarında gerçekleşen “Nakhodka” ve 1999 

yılında Fransa kıyılarında gerçekleşen “Erica” kazalarının da etkisiyle, 1992 

Sorumluluk/Fon Sözleşmelerinde öngörülen sorumluluk ve tazminata ilişkin 

                                                             
85  1992 Sorumluluk Sözleşmesi md. 5/1. 
86  Kara, s. 218. 
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miktarlar, IMO Hukuk Komitesi’nin 2000 yılındaki 82. toplantısında kabul 

edilen kararla yaklaşık %50 oranında artırılmıştır
87

. 

e) Mecburi Sigorta 

Zorunlu sigorta bakımından 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nde bazı 

hususlar çok net düzenlenmemiş ve uygulamada belirsizliklere sebep olmuştur. 

1992 Sorumluluk Sözleşmesi’nde ise sertifikayı (poliçe) kimin düzenleyeceği, 

taraf olmayan devlette düzenlenen sertifikanın geçerliliği gibi unsurlar 

düzenlenerek belirsizlikler ortadan kaldırılmıştır. Bunun dışında 1992 

Sorumluluk Sözleşmesi’nde, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi’nde yer alan 2000 

tondan fazla petrol yükü taşıyan gemilerin sigorta yaptırma zorunluluğu 

öngören hükmü korunmuştur
88

.   

f) 1992 Fonu’nun Tazminat Ödemedeki İşlevleri ve Tazminat Ödeme  

      Yükümlülüğünün İstisnaları 

1992 Fon Sözleşmesi’nin petrol kirliliğinden zarar gören kişilerin 

zararlarının tazminine ilişkin hükümleri, 1971 Fon Sözleşmesi ile aynı içeriğe 

sahiptir. Bu nedenle 1971 Fon Sözleşmesine ilişkin yapılan değerlendirmeler 

aynen geçerlidir
89

. 

1992 Fonu’nun tazminat ödemedeki muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler 

ile 1971 Fonu’nun tazminat ödemedeki muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler 

arasında çok fark yoktur
90

. Kirlenme zararının, savaş durumu, düşmanlık veya 

ayaklanmalardan kaynaklandığı veya zarara, savaş gemisinden veya devletin 

sahibi olduğu veya işlettiği veya olay tarihinde ticari olmayan amaçlarla 

kullanılan bir gemiden bırakılan veya boşaltılan petrolün sebep olduğu 

kanıtlanırsa veya talep sahibi, hasarın bir veya birden fazla geminin karıştığı bir 

olaydan kaynaklandığını kanıtlayamaz ise 1992 Fonu tazminat ödemekle 

yükümlü tutulamayacaktır
91

. 

Uluslararası Petrol Kirliliği Fonu’nun tazminat ödeme yükümlülüğüne 

ilişkin muafiyetler açısından 1992 Fon Sözleşmesi ile getirilen tek yenilik, 1971 

Fon Sözleşmesi’nde çelişkili içeriğe sahip olan “zarar görenin şahsî kusuru” 

                                                             
87  Abdullayev, s. 296. Ayrıca artırılmış miktarlar için bkz. Abdullayev, s. 296–297. 
88  Abdullayev, s. 305. 
89  Abdullayev, s. 305. 
90  Abdullayev, s. 307. 
91  1992 Fon Sözleşmesi md. 4/2. 
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durumunda Fon’un kısmen veya tamamen tazminat ödemeden kurtulabileceği 

yönündeki hükmün daha net bir içeriğe sahip olacak şekilde yeniden 

düzenlenmiş olmasıdır
92

. Fon, kirlenme zararının oluşmasına kendi kusuruyla 

sebep olan kişiye, kısmen veya tamamen, tazminat ödeme yükümlülüğünden 

kurtulacaktır. Ancak Fon’un, tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtulabilmesi 

için, zarara sebep olan fiilin, zarar görenin kasıtlı olarak yaptığı bir eyleminden 

veya ihmalinden ileri geldiğini ispatlaması şarttır
93

. 

III. TÜRK HUKUKUNDA DONATANIN PETROL KĠRLĠLĠĞĠNDEN 

DOLAYI SORUMLULUĞU 

A. Genel Olarak 

Türk hukuk sisteminde donatanın petrol kirliliğinden sorumluluğunun 

düzenlendiği özel bir hüküm mevcut değildir. Donatanın petrol kirliliğinden 

sorumluluğuna uygulanabilecek hükümler Çevre Kanunu, Türk Ticaret 

Kanunu
94

 ve Borçlar Kanunu’nda
95

 dağınık bir şekilde yer almaktadır
96

. Hemen 

belirtmek gerekir ki Çevre Kanununa göre sorumluluğun doğması için çevreye 

verilen bir zararın söz konusu olması gerekir. Buna karşılık Ticaret Kanunu ve 

Borçlar Kanununa göre donatanın sorumlu olması için çevreye verilen bir 

zararın söz konusu olması şart değildir. Öncelikle söz konusu kanunlardaki 

hükümlerin tespit edilmesi ve bu hükümler arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu Tasarısında ise donatanın petrol 

kirliliğinden dolayı sorumluluğu ile ilgili özel hükümler sevk edilmiş ve 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere atıf yapılmıştır.  

B. Çevre Kanununa Göre Sorumluluk 

Kirlenme zararlarından dolayı sorumluluk 2872 Sayılı Çevre Kanununun 

28. maddesinde düzenlenmiştir. Çevre Kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasına 

göre: “Çevreyi kirletenler ve zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve 

bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludur”. 

Bu hükümle açık bir şekilde, çevre zararlarından “kirleten” sorumlu 

                                                             
92  Abdullayev, s. 308. 
93  1992 Fon Sözleşmesi md. 4/3. 
94  1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu.  
95  1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu. 
96  Ağsakal, s. 227. 
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kılınmaktadır
97

. Kirleten kavramı ise kanunun değişik 2. maddesinde 

tanımlanmıştır. Buna göre kirleten, faaliyetleri sırasında veya sonrasında 

doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin bozulmasına 

neden olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Kanunda aktif dava ehliyeti yönünden 

herhangi bir sınırlamaya yer verilmediğinden, gemilerin neden olduğu petrol 

kirliliği nedeniyle zarar gören herkes 28. maddenin 1. fıkrasına göre sorumluluk 

davası açabilecektir. Zarar gören taraf, zararını ispat etmek zorundadır
98

. 

 Kanunun açık ifadesi gereği, petrol kirliliğine sebep olan donatan 

ağırlaştırılmış objektif sorumluluk esasına göre sorumlu olacaktır. Bu 

sorumluluk sınırlanmış da değildir
99

. Çevre Kanununda söz konusu 

sorumluluğun sınırlanmamış olmasının deniz hukuku açısından sakıncalı olduğu 

ifade edilmiştir
100

. Deniz hukukunda temel prensiplerden biri, donatanın sınırlı 

sorumluluğa tabi olmasıdır. Öyle ki donatanın petrol kirliliğinden dolayı sınırlı 

sorumluluğu, uluslararası sözleşmeler sistemine egemen olan ilkelerdendir. 

C. Türk Ticaret Kanununa Göre Sorumluluk 

Türk Ticaret Kanununda, donatanın petrol kirliliğinden dolayı 

sorumluluğuna ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

şartların gerçekleşmesi halinde Türk Ticaret Kanunun 947. maddesi gereğince 

zarar görenler zararlarını donatandan talep edebileceklerdir. Anılan hükme göre: 

“Donatan, gemi adamlarından birinin vazifesini yaparken işlediği kusur 

neticesinde üçüncü şahıslara verdiği zarardan dolayı mesuldür.” Türk Ticaret 

Kanunun 947. maddesine göre donatanın sorumluluğunun şartları şunlardır: 

a) Zarar verenin bir gemi adamı olması gerekir. 

b) Zarar gemi adamlarının görevlerini ifa ettikleri esnada meydana gelme-

       lidir. 

c) Gemi adamlarının kusuru bulunmalıdır. 

d) Zarara yol açan davranış hukuka aykırı olmalıdır. 

e) Kirlenme nedeniyle üçüncü kişilere zarar verilmelidir. 

                                                             
97  Ağsakal, s. 233. 
98  Kara, s. 281. 
99   Uluğ, s. 1134. 
100  Uluğ, s. 1134. 
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f) Zararla hukuka aykırı davranış arasında illiyet bağı bulunmalıdır. 

Bu şartlar olayda birarada bulunuyorsa, petrol kirliliği zararından dolayı 

donatanın sorumluluğuna gidilebilir. Söz konusu hüküm uyarınca, donatanın –

ile sorumluluğu, sınırlı 

ve aynî olarak tayin edilmiştir
101

.  Böylece gemi adamının, görevini ifa 

ederken sebep olduğu bir petrol kirliğinden zarara uğrayan kişi bu alacağını, 

donatanın deniz servetinden elde etmek hakkına sahiptir
102

.  Zarar gören kişi 

hakkını 947. maddeye göre arıyorsa, alacaklı Türk Ticaret Kanunun 1235. 

maddesinin 9. bendi gereğince gemi alacaklısı hakkına sahip olur
103

.  

D. Borçlar Kanununa Göre Sorumluluk 

Donatan da, herkes gibi kasıt veya ihmaliyle vermiş olduğu zararlardan, 

yani haksız fiillerinden sorumludur
104

. Borçlar Kanunun 41. maddesinin 1. 

fıkrasına göre: “Gerek kasten, gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile 

haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine 

mecburdur”. 

Buna göre, donatanın hukuka aykırı bir davranışı ile petrol kirliliği 

meydana gelmiş ve petrol kirliliği nedeniyle zarar doğmuş ise donatan, 

meydana gelen zarardan sorumludur. Ancak zarar gören, donatanın bu fiili ile 

zarar arasında uygun illiyet bağını ve donatanın kusurunu ispatlamak 

zorundadır
105

. 

Donatanın işlerini tek başına yürütmesi mümkün değildir, donatanın 

gemisinin işletilebilmesi için başka kişilerin de yardımları gerekir. Bu yardımcı 

kişilerin kendilerine bırakılan işleri gördükleri sırada hukuka aykırı bir fiille 

üçüncü kişilere vermiş oldukları zararlardan dolayı, donatanın, Borçlar 

Kanununun 55. maddesi gereğince, adam çalıştıran sıfatıyla sorumluluğu söz 

konusudur. 

Borçlar Kanunun 55. maddesinin 1. fıkrasına göre: “Başkalarını istihdam 

eden kimse, maiyetinde istihdam ettiği kimselerin ve amelesinin hizmetlerini ifa 

                                                             
101  Türk Ticaret Kanunu m. 948/1 b. 3. 
102  Ağsakal, s. 237. 
103  Çağa, Tahir / Kender, Rayegan: Deniz Ticareti Hukuku III, İstanbul, 1997, s. 32–33.  
104  Ağsakal, s. 237. 
105  Ağsakal, s. 237. 
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ettikleri esnada yaptıkları zarardan mesuldür. Şu kadar ki böyle bir zararın 

vuku bulmaması için hal ve maslahatın icap ettiği bütün dikkat ve itinada 

bulunduğu yahut dikkat ve itinada bulunmuş olsa bile zararın vukuuna mani 

olamayacağını ispat ederse mesul olmaz”.  Söz konusu hüküm ile kurtuluş 

kanıtı imkânı olan bir olağan sebep sorumluluğu öngörülmüştür
106

. Donatanın 

Borçlar Kanunun 55. maddesine göre adam çalıştıran sıfatıyla sorumlu 

olabilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir: 

a) Üçüncü kişinin donatanın yardımcı kişilerinin fiillerinden ötürü zarar 

görmüş olması gerekir, 

b) Zarar ile yardımcı kişilerin davranışı arasında uygun illiyet bağı 

olmalıdır, 

c) Zarar gören yardımcı kişilerin davranışlarının hukuka aykırı olduğunu 

kanıtlamalıdır, 

d) Yardımcı kişi ile donatan arasında bir çalıştırma ilişkisi mevcut 

olmalıdır, 

e) Zarar, yardımcı kişinin işi gördüğü sırada meydana gelmelidir, 

f) Donatan kurtuluş kanıtı getirememiş olmalıdır, 

E. Hükümler Arasındaki ĠliĢki 

Çevre Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrasına göre: “Kirletenin meydana 

gelen zarardan ötürü genel hükümlere göre tazminat sorumluluğu saklıdır.”  

Söz konusu hükümden açıkça anlaşıldığı üzere anılan kanun ile, kirletenin 

sorumluluğu hakkında getirilen hükümler diğer sorumlulukları bertaraf edecek 

nitelikte değildir. Burada, sorumlulukların yarışması söz konusudur ve zarar 

gören, olayda hangi hükmün şartlarını lehine görüyorsa ona göre bir seçim 

yapıp davasını Çevre Kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasına, Türk Ticaret 

Kanunun 947. maddesine veya Borçlar Kanununun 55. maddesine ve özellikle 

donatanın kişisel kusurundan dolayı Borçlar Kanunun 41. maddesine 

dayandırma hakkına sahiptir
107

. Zarar bu şekilde tazmin edilir ise, zarar görenin 

diğer sorumluluklardan doğan tazminat hakları da sona erer
108

. 

F. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Sorumluluk 

                                                             
106  Eren, F. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 8, İstanbul 2003, s. 575. 
107  Kara, s. 71. 
108  Kara, s. 275. 
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Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 5. kitabının 7. kısmında, petrol kirliliği 

zararlarının tazmini ile ilgili özel hükümler öngörülmüştür.  

Tasarının 1336. maddesinin 1. fıkrasına göre: “24.07.2001 tarihli ve 

24472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.11.1992 tarihli Petrol Kirliliğinden 

Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile ilgili Uluslararası Sözleşmenin 1. 

maddesinin 6. fıkrasında tanımlanan “kirlenme zararı” hakkında bu sözleşme 

ve 18.07.2001 tarihli ve 24466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.11.1992 

tarihli Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun 

Kurulması ile ilgili Uluslararası Sözleşme hükümleri uygulanır. Bu 

sözleşmelerin doğrudan veya bu Kanun uyarınca uygulandıkları hallerde, 

mevzuatın, bu Sözleşmelerde düzenlenen hususlara ilişkin diğer hükümleri 

uygulanmaz”   

1992 Sorumluluk Sözleşmesi kapsamında yer alan petrol kirliliği zararları 

için gemi sahibinden alınacak tazminat ancak bu sözleşme hükümleri 

çerçevesinde talep edilebilir. Dolayısıyla bu kirlenme zararları hakkında Çevre 

Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanmayacaktır, sözleşme kapsamına girmeyen kirlenme zararları hakkında 

ise bu hükümler uygulanmaya devam edilecektir
109

. 

Yukarıda açıklandığı üzere, tasarıda belirtilen sözleşmeler ile, gemi 

sahibinin sorumluluğu, geminin tonajı ile bağlantılı olarak hesaplanan toplam 

bir meblağ ile sınırlanmaktadır
110

. 

Tasarının 1336. maddesinin 2. fıkrasına göre ise,  “27.11.1992 tarihli Petrol 

Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası 

Sözleşmenin nihai maddelerinin 14. ve 15. maddeleri ile 27.11.1992 tarihli Petrol 

Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fon Kurulması ile İlgili 

Uluslararası Sözleşmenin nihai maddelerinin 32. ve 33. maddeleri uyarınca 

yapılacak değişikliklerin Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdikleri 

tarihten başlayarak, bu madde, anılan değişiklikleri de içine alacak şekilde 

uygulanır”. 

Bu madde ile çözüm olarak ileri sürülen düzenleme; sözleşmelerde 

yapılacak değişikliklerin Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdikleri 

tarihten başlayarak anılan değişiklikleri de içine alacak şekilde 

uygulanmasıdır
111

. Tasarıya göre, 1992 Sorumluluk ve Fon Sözleşmeleri 

yabancılık unsuru taşımayan hallerde de uygulanır.  

                                                             
109  Uluğ, s. 1140. 
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Tasarının 1338. maddesinin 1. fıkrasına göre: “1992 tarihli Sorumluluk 

Sözleşmesi’nin 1. maddesinin 6. fıkrasında tanımlanan bir “kirlenme zararı”, 

aynı Sözleşmenin 3. maddesinin 4. fıkrasında sayılan kişilerden başkalarına 

ileri sürülürse, bu kişiler sorumluluklarını, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi’nin 5. 

maddesinin kıyasen uygulanması suretiyle sınırlayabilirler. Sorumluluk 

sınırının hesabında, aynı Sözleşmenin 1. maddesinin 6. fıkrasında tanımlanan 

geminin tonajı esas alınır”. 

Söz konusu hüküm ile sözleşmenin uygulanacağı kişiler bakımından 

uygulama alanı genişletilmiştir. Kirlenme zararlarının, 1992 Sorumluluk 

Sözleşmesi’nin 2. maddesinin (a) bendine göre, âkit taraflardan birisinin 

karasuları dahil ülkesinde gerçekleşmesi gerekir. Tasarıda ise bu yerlerin 

dışında meydana gelen zararlarda da sorumluluğun belirli bir meblağla 

sınırlanacağını düzenlenmiştir
112

. 

Ayrıca Tasarıyla, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi’ne göre sorumlu 

tutulamayacak kişiler Tasarının 1338. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre 

sorumlu tutulmuşlar ise, bu kişilerin 1992 Sorumluluk Sözleşmesi’nde belirtilen 

türden bir sigorta yaptırmış olmaları kaydıyla mecburi sigortaya ilişkin 

Sorumluluk Sözleşmesi hükümlerinden yararlanmaları mümkün kılınmıştır
113

.   

Tasarıya göre, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi’nin uygulanmasından dolayı 

kurulacak fondan bağımsız bir fon kurulması kararlaştırılmıştır
114

. Ancak söz 

konusu hükme göre kurulacak olan bağımsız bu fon hakkında bilgi 

verilmemiştir
115

. Yine Tasarıya göre, kirlenme zararlarından dolayı açılacak 

davalarda 1992 Fonu ile ilgili hükümlerin uygulanması için ayrıca mahkemenin 

veya tarafların kabulü veya onayı gerekmemektedir
116

. 

IV. SONUÇ  

Denizlerden kaynaklanan petrol kirliliği ve donatanın petrol kirliliğinden 

sorumluluğu konusu uluslararası hukukta uzun bir süre ihmal edilmiş ve bu 

konuda 1960’lı yılların sonlarına kadar herhangi bir girişim yapılmamıştır. 

Petrol kirliliğinden dolayı donatanın sorumluluğu hususunun uluslararası 

toplumda önem kazanmasının önemli bir sebebini tankerlerin günden güne 

                                                             
112  Uluğ, s. 1141. Ayrıca bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı md. 1338/2.  
113  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı md. 1338/3. 
114  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı md. 1338/4. 
115  Uluğ, s. 1141. 
116  Uluğ, s. 1141.Ayrıca bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı md. 1339. 
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artması ve olası bir kazanın çevreye vereceği zararların önlenmesinin bir hayli 

güç olacağı oluşturmaktadır. 1969 Sorumluluk Sözleşmesi ve 1971 Fon 

Sözleşmesi’nin kabulü ile birlikte konuya verilen önem gitgide artmıştır. 1969 

Sorumluluk Sözleşmesi ve 1971 Fon Sözleşmesi’nin zarar görenlere tazminat 

ödemede yetersiz kalacağının anlaşılması üzerine bu konuda yürütülen 

çalışmalar yoğunlaştırılmış, sorumluluk sınırları arttırılmıştır. 1980’li yıllara 

gelindiğinde konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapılması düşünülmüş ve 1984 

Protokolü imzalanmıştır. Ancak 1984 Protokolü yürürlüğe girememiştir. Bunun 

üzerine 1992 yılında Sorumluluk ve Fon Sözleşmelerine ilişkin ek protokoller 

kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.   

Türkiye’de konunun önemini ancak 30 yıl sonra kavranabilmiş ve 1992 

Sorumluluk/Fon Sözleşmelerine taraf olunmuştur. Ancak sözleşmelere taraf 

olmakla birlikte iç hukuk, sözleşmelere uygun bir şekilde düzenlenememiştir. 

Bu sebeple, 1992 Sorumluluk/Fon sözleşmeleri ile ilgili düzenlemeler yapılması 

gerekmektedir. Hâlihazırdaki Türk Ticaret Kanunu Tasarısı kanunlaşır ise 

konuya ilişkin bir hayli yol alınmış olacaktır; ancak konumuz açısından birçok 

ayrıntılı hüküm öngörmesine rağmen bu da yeterli olmayacaktır. Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısının genel gerekçesinde belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı ile Sözleşmelere ilişkin Uygulama Kanununun birlikte kanunlaşması 

halinde, önemli bir sorun doğmayacaktır. Ancak Uygulama Kanunu çıkarılsa 

bile söz konusu Kanun ile, sadece 1992 Sorumluluk Sözleşmesi kapsamında 

kalan petrol kirlenmelerinden dolayı donatanın sorumluluğu konusunda 

düzenlemeler getirileceğinden 1992 Sorumluluk Sözleşmesi kapsamında 

değerlendiremeyeceğimiz bir petrol kirlenmesinden doğan zarardan dolayı zarar 

görenler genel hükümler dairesinde tazminat talep edebileceklerdir. Konunun 

önemi dikkate alındığında, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi kapsamında 

değerlendirilemeyen petrol kirlenmelerinden doğan sorumluluğa ilişkin özel bir 

düzenlemenin yapılması gereklidir.  
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CEZA MUHAKEMESİNDE HUKUKA AYKIRI 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNU 

The Question of Assessing Unlawfully Obtained Evidendence in Criminal 

Procedure 

 

Berna ÖZTÜRK  

 

ÖZET 

Ceza Muhakemesi Hukuku maddi gerçeğin peĢinden koĢar. Gerçeği elde 

etmek için de çeĢitli araçlardan faydalanır. Bu araçların baĢında da deliller 

gelmektedir. Ceza Muhakemesi Hukukunda delil serbestisi ilkesi geçerlidir. Bu 

ilkeye göre her Ģey delil olabilir. Yine de delillerin taĢıması gereken bazı 

özellikler vardır. Örneğin; deliller, sağlam, güvenilir olmalıdır, ayrıca, hukuka 

uygun yollardan elde edilmelidirler. Ceza Muhakemesi Hukukunda bu denli 

büyük önem taĢıyan delillerin elde edilmesiyle ilgili çeĢitli yaklaĢımlar ortaya 

çıkmıĢtır. Buna göre; kesin red yaklaĢımına göre, hukuka aykırı olarak elde 

edilen deliller mutlak olarak değerlendirme dıĢı bırakılmalıdır. Kesin kabul 

yaklaĢımına göre, delil elde edilerek baĢvurulan yöntem ve usuller önem 

taĢımaz, önemli olan maddi gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Esnek yaklaĢıma göre 

ise, kesin bir ayrım yapmak yerine mahkeme somut olaya göre kararını 

vermelidir. Delillerin hukuka uygun olarak elde edilmeleri gerekmektedir. Bu, 

aynı zamanda hukuk devleti olmanın da bir gereğidir. Maddi gerçeği ortaya 

çıkartmak amacıyla hukuka aykırı olarak elde edilen deliller dikkate 

alınmamalıdır. Diğer bir deyimle, hukuki güvenceden vazgeçilmeden maddi 

gerçek ortaya çıkarılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler 

Hukuk devleti, ceza muhakemesi hukuku, deliller, delil serbestisi, maddi 

gerçek. 
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ABSTRACT 

Unlawful evidence is one of the most argumentative issues of the criminal 

procedure. There are lots of different ideas and approaches concerning this 

issue. For instance, according to absolute rejection approach; illegally ob-

tained evidences cannot be used to find out the truth. On the other hand, abso-

lute acceptance idea states that if the aim of the law is to find out the truth and 

realize justice, everything can be used as evidence. However, according to dis-

cretionary theory, the judge should render a decision in accordance with the 

conditions and the state of the event. Turkish Criminal Procedure regulates this 

issue and states that evidences must be appropriate to the rule of law. In other 

words, unlawful evidence cannot be used under any circumstances if it infringes 

basic human rights. But, if the unlawful evidence does not infringe basic human 

rights, then judge may use it in order to give render a decision.  

Keywords 

Rule of law, evidence, unlawful evidence, human rights, criminal proce-

dure, justice. 
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GİRİŞ 

Ceza muhakemesi hukukunun asıl amacı maddi gerçeği araĢtırıp ortaya 

çıkarmaktır. Maddi gerçeğin araĢtırılması sonucunda sanık suçlu bulunursa 

cezalandırılacak, masum bulunursa beraat ettirilecektir.  Bu itibarla modern 

ceza muhakemesi hukukunun amacının, sanığın suçlu olup olmadığını 

araĢtırmak, suçlu ise cezalandırmak, masum ise beraat ettirmek olduğu 

söylenebilir.
1
 Maddi gerçeği ortaya çıkartmak amacıyla, öncelikle yapılması 

gereken; suç iĢlediği iddia edilen kimsenin böyle bir fiilinin mevcut olup 

olmadığının araĢtırılmasıdır.  Mahkeme makamını iĢgal eden yargıç ancak bu 

soruların cevabını ve dolayısıyla maddi gerçeği araĢtırmak suretiyle bir hükme 

varacaktır. Yargıcın hükmü bu hususların ispat edilip edilmemesine göre 

değiĢecektir. Fiilin iĢlendiği, suç olduğu ve sanık tarafından iĢlendiği ispat 

edilmiĢse, yargıcın hükmü “sabit görme “, aksi halde “sabit görmeme” Ģeklinde 

olacaktır 
2
.  

Cezai bir uyuĢmazlığın gerçekte var olup olmadığının, eğer böyle bir 

durum mevcutsa bu uyuĢmazlığın hangi yollarla ve kim tarafından 

yaratıldığının, kısacası maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla bazı 

araçların yardımına ihtiyaç duyulur. Bu araçlardan belki de en önemlisi 

delillerdir. Delil; yargılamanın konusu olan olayı temsil eden, olayın mahkeme 

önünde canlandırılmasına yarayan araçtır. 
3
  

I. DELİLLER 

Ceza muhakemesi, geçmiĢteki bir olayı araĢtırmakta ve belirlemeye 

çalıĢmaktadır. Deliller, muhakemenin önemli bir süjesi olan yargıcın karar 

kaynaklarını oluĢturur ve muhakeme de esas itibariyle bu kaynakların, yani 

delillerin değerlendirilmesinden ibarettir
4
. 

Ceza muhakemesinde bu denli büyük bir öneme sahip olan delillerin bazı 

özelliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklere sahip olmayan ispat vasıtaları ya 

hakim tarafından duruĢmada ortaya konulmaları reddedilecek ya da ortaya 

                                                             
1  TOROSLU-FEYZĠOĞLU:  Ceza Muhakemesi Hukuku, 5.Baskı, Ankara 2006, s. 168. 
2  TOROSLU-FEYZĠOĞLU: s. 168. 
3  CENTEL- ZAFER: Ceza Muhakemesi Hukuku, 4.Baskı, Ġstanbul 2006. s. 204.  
4 TOROSLU- FEYZĠOĞLU: s. 223-225. 
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konulsalar bile hükme dayanarak yapılmaları söz konusu olmayacaktır. 
5
  Bu 

bağlamda deliller, ceza uyuĢmazlığını oluĢturan olayın bir parçasını ispat 

edebilecek nitelikte olmalı ve beĢ duyu organımızla algılanabilecek maddi bir 

yapıya sahip bulunmalıdır. Deliller, elde edilebilir olmalıdır ve delillere hukuka 

uygun olarak ulaĢılmalıdır. (T.C. Anayasası md:38/6; CMK md: 206/2-a, 217 ). 

Ayrıca deliller, sağlam, güvenilir ve müĢterek olmalıdır.
6
 

Ceza yargılamasında delil serbestîsi sistemi geçerlidir. Bu sisteme göre 

akla uygun her Ģey delil olabilir.
7
  Bu yüzden de maddi gerçeğin peĢinde koĢan 

ceza muhakemesi için her Ģey delil olabilir. Bunun yanı sıra, CMK’nın 

217.maddesinin 1. fıkrası uyarınca; “Hâkim, kararını ancak duruĢmaya 

getirilmiĢ ve huzurunda tartıĢılmıĢ delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin 

vicdani kanaatiyle serbestçe takdir edilir.”  Hükümden de anlaĢılacağı üzere, 

hâkime, son kararını vermeden önce kendisine sunulan delilleri kiĢisel 

kanaatiyle ve serbestçe takdir etme yetkisi verilmiĢtir. Buna “delillerin serbest 

değerlendirilmesi” ilkesi denir. Ancak, delillerin serbest değerlendirilmesi 

keyfilik demek değildir. Bu değerlendirme akla ve mantığa dayalı bir 

değerlendirmedir.
8
 Delil serbestisi ve delillerin serbest değerlendirilmesi ilkesi 

bugün ceza muhakemesinde benimsenen “vicdani delil sistemini” ifade eder
9
. 

Ceza muhakemesi hukukunda vicdani delil sisteminin özellikle de delil 

serbestîsinin kabul edilmiĢ olması delil elde etmek için baĢvurulan yöntem ve 

usulleri dikkate almaksızın elde edilen bulguların kullanılabileceği anlamına 

gelmemelidir. Hukuka saygılı olan yargılama makamı mutlaka kanunların 

çizdiği sınırı göz önünde bulundurmalıdır. Diğer bir deyiĢle maddi gerçeği 

ortaya çıkartarak adaleti sağlamak için hukuka aykırı yollar izlenmemelidir. 

Doktrinde belirttiği üzere; ceza muhakemesi hukukunda delil serbestlisi ilkesi 

sınırsız değildir. Bu ilkenin sınırı, insanlık onuru ve yasaların belirlediği 

çerçeve içinde kalarak delil elde etmek ve bunları muhakemede kullanmaktır.
10

 

CMK’nın 206.maddesinin 2.fıkrasının (a) ve (b) bentleri bu hususları 

vurgularken aynı zamanda da delillerin taĢıması gereken özellikleri 

belirtmektedir.  

                                                             
5  CENTEL- ZAFER: s. 206. 
6  CENTEL- ZAFER: s.  207. 
7  ÖZBEK: Ceza Muhakemesi Hukuku, 1.Baskı, Ankara 2006. s. 669. 
8  TOROSLU-FEYZĠOĞLU:  s. 227. 
9  FEYZĠOĞLU: Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, 1.Baskı, Ankara 2002, s. 49. 
10  YURTCAN: “Yargıtay Kararlarının Işığında Hukuka Aykırı Delile Dayanma Yasağı”, Prof. Dr. 

Nurullah Kunter’e Armağan içinde, Ġstanbul 1998 s. 519.  
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II. DELİL YASAKLARI 

Hukuk devleti esaslarına uygun bir ceza muhakemesinde delil elde 

edilmesi ve delillerin değerlendirilmesi iĢlemlerine getirilen sınırlamalara “delil 

yasakları” denilmektedir.
11

  Anayasamızın 38.maddesinin 6.fıkrası da hukuka 

aykırı olarak elde edilmiĢ bulguların, delil olarak kabul edilemeyeceğini 

belirtmektedir. CMK’nın 206.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi delil yasaklarını 

düzenlemektedir. Delil yasakları kavramı, hem hukuka aykırı biçimde delil elde 

etme yasağını, hem de söz konusu delilin mahkemeye ikame edilmesi ve 

değerlendirilmesi yasaklarını kapsamaktadır. Delil yasakları sanığın ceza 

muhakemesinin bir objesi değil, aksine süjesi olduğunu garanti eden, sanık 

haklarını koruyan ve muhakemenin dürüst Ģekilde yapılmasını sağlayan bir 

niteliğe sahiptir.
12

 O halde delil yasakları kavramı hukuka saygılı bir ceza 

muhakemesinin olmazsa olmaz niteliklerinden biridir. 

Delil yasakları Alman doktrininde yakın zamana kadar üçe ayrılarak 

inceleniyordu: Konusu bakımından yasaklanan deliller, temel hakları korumak 

amacıyla yasaklanan deliller ve yöntemi nedeniyle yasaklanan deliller
13

. 

Konusu bakımında yasaklanmıĢ delillere örnek olarak Mülga Kanunun 

(CMUK) 49.maddesi, “devlet memurları, sır olarak saklamak mecburiyetinde 

oldukları vakıalar hakkında tanıklık yapmazlar” hükmü örnek verilebilir
14

. 

Temel hakları korumak amacıyla yasaklanan delillere ise Anayasamızın 

20.maddesinde de belirtildiği gibi; “ Herkes, özel hayatına ve aile hayatına 

saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının 

gizliliğine dokunulamaz” ve yine Anayasanın 22. maddesinde “HaberleĢme 

gizliliği esastır.” hükümleri örnek gösterilebilir. Bundan da anlaĢılacağı üzere, 

özel hayatın ve haberleĢmenin gizliliği gibi temel haklara aykırı Ģekilde elde 

edilen deliller yasak deliller kapsamında sayılır. Nihayet, yöntemi nedeniyle 

                                                             
11  ÖZTÜRK: Yeni Yargıtay Kararları Işığında Delil Yasakları, Ankara, A.Ü.SBF. Ġnsan Hakları Merkezi 

Yayınları, s. 6.  
12  KUNTER- YENĠSEY- NUHOĞLU:  Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuk 

16.Baskı, Ġstanbul 2008, s. 1081 
13  YENĠSEY: Ġspat Hukuku ve Fair Trail Ġlkesi, Ġstanbul 
14  KUNTER-YENĠSEY,-NUHOĞLU: s. 1082 
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yasaklanan delillere ise örnek olarak, zor kullanma, hile, tehdit ve yorgun 

düĢürmek gibi metotlar gösterilebilir.  (CMK md 148)
15

.   

 

III. HUKUKA AYKIRI DELİLLER 

1982 Anayasasının 2.maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti devleti bir 

hukuk devletidir ve bunun doğal sonucu olarak da hukuk devleti esaslarına 

uygun davranmalıdır. Hukuka saygılı olan ceza yargılaması makamları 

kanunların çizdiği sınırları aĢmamalıdır. Ceza muhakemesinin çizdiği 

sınırlardan birisi de hukuka aykırı yollarla elde edilmiĢ olan delillerin 

kullanılmamasıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere delil yasakları; maddi gerçeği 

ortaya çıkartmak amacıyla delil elde etmeyi ve bu delillerin kullanılmasına 

getirilen engelleri ifade etmektedir. Ülkemizde özellikle, 1992 yılında 3842 

sayılı yasa ile mülga kanunun (CMUK) 254.maddesine son fıkra olarak 

“soruĢturma ve kovuĢturma organlarının hukuka aykırı Ģekilde elde ettikleri 

deliller hükme esas alınmaz” Ģeklindeki ifade eklenmiĢtir. Bundan sonra yoğun 

bir Ģekilde tartıĢılmaya baĢlanan bu konu, Amerika BirleĢik Devletlerinde ve 

Kıta Avrupa’sında ise yarım asırdan fazla bir süredir tartıĢılmaktadır.
16

 Bu farklı 

değerlendirmelerin baĢında katı ve esnek yaklaĢımlar gelmektedir. Katı 

yaklaĢım ise kesin red ve kesin kabul olarak ikiye ayrılmaktadır.    

Buna göre; eğer delil, yargılanan uyuĢmazlıkla ilgili ve olayı açıklamakta 

faydalı ise bu delilin nasıl elde edildiği araĢtırılmaksızın hükme esas alınır. 

Buna “kesin kabul” denir. Bu yaklaĢımın tam zıddı ise usulsüz ulaĢılan 

delillerin hiçbir Ģekilde hükme esas alınmamasıdır. Buna “kesin red” denir. 

Üçüncü çözüm ise; usulsüz ulaĢılan delillerin bazı durumlarda hükme esas 

alınabilecek bazı durumlarda ise alınamayacak olmasıdır.
 
Bu yaklaĢımlardan ilk 

ikisi yani kesin red ve kesin kabul, katı yaklaĢıma örnekken; üçüncüsü ise esnek 

yaklaĢıma örnektir.
17

 

Kesin kabul yaklaĢımına göre; gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla hangi 

yöntemler izlendiği önem taĢımaz, delil her ne Ģekilde elde edilirse edilsin 

                                                             
15  KUNTER- YENĠSEY-NUHOĞLU: s. 1083.  
16  KOCA: Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delilleri Değerlendirme Yasağı, http://ogrenci. 

hacettepe. edu.tr/ ~b0122202/Inetpub/wwwroot/hukuk/cezahukuku/muhakeme. htm, s. 4. 
(SGT 20.1.2008). 

17  BIÇAK:  Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı ve Esnek Yaklaşımların Değerlendirilmesi, 
http://www.bilkent.edu.tr/~vahit/ar5.htm, s. 1 (SGT. 20.1.2008 ). 
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dikkate alınır. Bu yaklaĢımı haklı çıkarmak amacıyla bazı argümanlar ileri 

sürülmüĢtür. Bunların baĢında az önce belirttiğimiz gibi, maddi gerçeği ortaya 

çıkarmak gelmektedir.  Kesin kabul yaklaĢımını haklı göstermek için ortaya 

atılan tezlerden birisi de suçluların cezalandırılmasında kamu menfaatinin 

olmasıdır. Ayrıca, bu yaklaĢımın temelinde toplumda suç olgusunu azaltılacağı 

düĢüncesi hakimdir.
18

 Buna rağmen bu görüĢ pek çok eleĢtiriye maruz kalmıĢtır. 

Bu eleĢtirilerin baĢında, bu yaklaĢımın hukuk devletine ve hukuk devletinin 

sunduğu korumalara aykırılıklar ortaya çıkaracağıdır. ġüphesiz ceza 

muhakemesinde maddi gerçeğe ulaĢmak önemlidir; ancak maddi gerçek her ne 

pahasına olursa olsun ulaĢılması gereken bir amaç değildir ve maddi gerçeğe 

hukuka, insan haysiyetine saygılı olarak ulaĢmak zorunludur
19

.  

Kesin red yaklaĢımına göre ise, her ne kadar maddi gerçeği ortaya 

çıkarmak önemli olsa da, hukuka aykırı yollarla elde edilmiĢ olan deliller hiçbir 

Ģekilde kullanılmaz. Bu yaklaĢımı da haklı çıkarmak için çeĢitli argümanlar ileri 

sürülmüĢtür. Bunların baĢında hukuki güvencenin maddi gerçeği ortaya 

çıkarmak amacıyla sarsılmaması gerektiği düĢüncesi gelmektedir. Bu yüzden de 

yasak deliller kullanılmamalıdır. Yine bu yaklaĢıma karĢı eleĢtiriler 

yöneltilmiĢtir. Ġlk olarak, kesin red yaklaĢımının, sanığın mahkûmiyetine yol 

açabilecek delillerin reddedilmesini gerektireceğinden, mahkûmiyetle 

sonuçlanabilecek bazı davalar beraatla sonuçlanabilir.
20

. Bundan da anlaĢılacağı 

üzere, hukuki güvenceyi maddi gerçeğe feda etmek istemeyen bu yaklaĢım 

aslında hukuki güvenceyi sarsmaktadır. 

Esnek yaklaĢıma göre ise, hukuka aykırı olarak elde edilen delilin kabul 

edilebirliğine karar vermede, kabul etme ya da dıĢarıda tutma Ģeklinde sabit bir 

kural kabul etmek yerine, mahkemenin her davada yarıĢan menfaatleri göz 

önünde tutmak suretiyle bu iki alternatif arasında karar vermesi gerekir
21

. Esnek 

yaklaĢımda kaçınılmaz olarak karar makamın takdir yetkisini gündeme 

gelecektir.  

Hukuka aykırı deliller hususuyla ilgili farklı yaklaĢımlar incelendikten 

sonra, Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası Hukukundaki somut uygulama ve 

değerlendirmeleri göz önünde bulundurmakta fayda vardır. 

                                                             
18  BIÇAK:  s. 3. 
19  KOCA: s. 5. 
20  K0CA: s. 8.  
21  KOCA: s. 9.  
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Amerikan Hukuku’nda kesin red yaklaĢımı kabul edilmektedir
22

. Buna 

göre hukuka aykırı yollarla elde edilen deliller göz önüne alınmaz ve 

değerlendirme dıĢı tutulur. Değerlendirme yasağının kabul edildiği ilk dava, 

Boyd v. United States olmuĢtur.  Bu davada Amerikan Yüksek Mahkemesi, 

kiĢinin sahip olduğu faturalar ve ithalat kayıtlarının kendisine karĢı kanıt olarak 

kullanıldığını ve makul Ģüphe üzerine yapılmayan arama ve el koyma sonucu 

elde edilen bu kâğıtların delil olarak kullanılamayacağına karar vermiĢtir.
23

 

Kesin red yaklaĢımının hâkim olduğu Amerikan Hukukunda yargıcın takdir 

hakkı yoktur.  

Anglo-Sakson Hukukuna iliĢkin olarak üzerinde durulması gereken diğer 

önemli bir ilke ise; uzak etkidir. Delil yasaklarının varlığı halinde söz konusu 

delil hükme esas alınmayacaktır. Aynı zamanda delil yasaklarının uzak etkisi 

gereği, delil yasakları elde edilmesini sağladığı diğer delilleri de hükme esas 

alınamaz hale getirir. 
24

Uzak etki; hukuka aykırı olarak elde edilmiĢ bir delilden 

yararlanılarak elde edilen diğer delillerin, hukuka aykırı olup olmadığına iliĢkin 

sorundur. Anglo-Sakson Hukukunda, uzak etki kavramı katı Ģekilde 

uygulanmaktadır. “Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir.” ilkesinden yola 

çıkılarak, hukuka aykırı bir delilden yararlanarak elde edilen tüm delillerin de 

hukuka aykırı ve geçersiz olduğu kabul edilmektedir
25

. Buna rağmen yine de 

kesin red yaklaĢımına bazı istisnalar getirilmek istenmektedir
26

. 

Alman Hukukunda ise, prensip olarak kesin red yaklaĢımının 

benimsendiğini söylemek mümkündür. Alman Federal Mahkemesi, yasak sorgu 

yöntemleri dıĢındaki hukuka aykırı delillerin değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceğini belirlemede bir ölçüt olarak “haklar alanı” teorisini 

geliĢtirmiĢtir. Buna göre delil elde etmek için gerçekleĢen hukuka aykırılığın, 

sanığın haklarını ne ölçüde ihlal ettiğine bakılmalıdır. Eğer sanığın hakları 

önemli bir ölçüde ihlal edilmiĢse, hukuka aykırı olarak elde edilen delilin 

değerlendirilmemesi; Ģayet değerlendirilmiĢse bunun bir temyiz nedeni 

sayılması gerekir
27

. Diğer bir husus ise; hukuka aykırı deliller vasıtasıyla elde 

                                                             
22  KOCA: s. 9. 
23  KOCA: s. 10.  
24  CENTEL-ZAFER: s. 676. 
25  DARENDE: Hukuka Aykırı Deliller, http://www.genbilim.com/content/view, s. 8, (SGT.25.1. 

2008). 
26  KOCA: s. 10.  
27  KOCA: s. 12.  
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edilen diğer delillerin de (uzak etki) yargılamada kullanılmaması fikridir. Bu 

doktrinde bazı yazarlar tarafından ileri sürülmekte ise de; polisin yaptığı usuli 

hatalar sonucu elde edilen diğer delillerin kullanılmamasının haksız beraat 

kararlarının verilmesine neden olacağından çekinilmekte ve mahkemeler 

tarafından bu görüĢ kabul edilmemektedir.
28

 

IV. TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA HUKUKA AYKIRI 

DELİLLERİ DEĞERLENDİRME SORUNU 

TC Anayasasının 38.maddesinin 6.fıkrasında Ģu hüküm yer almaktadır: 

“Hukuka aykırı olarak elde edilmiĢ bulgular, delil olarak kabul edilemez.” Bu 

fıkradan hareketle üzerinde durulması gereken ilk nokta kanımızca Ģudur: Delil 

elde etmek için hangi yöntemler kullanılırsa hukuka aykırılık sorunu ortaya 

çıkar? Bu soru CMK’nın 217.maddesinin ikinci fıkrası (Yüklenen suç, hukuka 

uygun bir Ģekilde elde edilmiĢ her türlü delille ispat edilebilir.) göz önünde 

bulundurularak cevaplandırılmalıdır. Bu bağlamda CMK’nın 148.maddesinin 

birinci fıkrasına göre “ ġüphelinin veya sanığın beyanı özgür iradesine 

dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, iĢkence, ilaç verme, 

yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi 

bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.” 148.maddenin düzenlediği alan 

ifade alma ve sorguda yasak usullerdir. O halde; iĢkence, ilaç verme, yorma, 

aldatma, cebir veya tehditte bulunma vb. yasak sorgu yöntemleri olarak kabul 

edilmiĢtir. Anayasanın 17.maddesinin 3.fıkrası da bunu destekler niteliktedir.  

Kötü davranma, ifade alanın, ifade sırasında Ģüphelinin özgür iradesiyle ifade 

vermesini engelleyici nitelikte, doğrudan veya dolaylı fiziki muamelelerdir. 

Kötü davranma, dövme, gürültü yapma, parlak ıĢık yansıtma, tükürme, 

sürükleme, üzerini kirletecek bir Ģey atma ve ağzını bağlama gibi icrai veya 

tedavi ettirmeme ve yemek vermeme gibi ihmali hareketlerle 

gerçekleĢtirilebilir.
29

 ĠĢkence ve Diğer Zalimane; Gayriinsani veya Küçültücü 

Muamele veya Cezaya KarĢı BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesine göre iĢkence; bir 

Ģahsa veya bir üçüncü Ģahsa, bu Ģahsın veya üçüncü Ģahsın iĢlediği veya 

iĢlediğinden Ģüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi veya 

itiraf etmek için veya ayırım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu 

görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir baĢka Ģahsın teĢviki veya rızası 

veya muvafakatiyle uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya ızdırap veren bir 

                                                             
28  KAYMAZ:  Uygulamada ve Teoride Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı (Yasak) Deliller, 1.Baskı,  

Ankara 1997 s. 23. 
29  CENTEL-ZAFER: s. 223. 
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fiil anlamına gelir. Ayrıca, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi beĢinci 

maddesi; Ġnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair SözleĢme üçüncü 

maddesi  iĢkenceyi kesinlikle yasaklamaktadır.  

CMK’nın 148.maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ise, “Kanuna aykırı bir 

yarar vaat edilemez ve yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiĢ olsa 

bile delil olarak değerlendirilemez” Ģeklindedir. O halde, 2. fıkra da yasak sorgu 

yöntemleri arasında sayılmıĢtır. Her ne kadar bu yöntemleri, iĢkence veya 

zalimane Ģeklindeki hareketler olarak değerlendirmek mümkün değilse de, gayri 

insani ve özellikle de haysiyet kırıcı muamele olarak görmek mümkündür. 

Nihayet, üçüncü fıkra, yasak usullerle elde edilen ifadelerin, rıza ile verilmiĢ 

olsa dahi, delil olarak değerlendirilemeyeceğini hükme bağlamıĢtır. Rızanın 

sonradan verilmesi halinde geçersiz olacağı
30

 kabul edilmektedir. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise; CMK’nın 75. 

maddesindeki (ġüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek 

alınması) ve 76.maddesindeki ( Diğer kiĢilerin beden muayenesi ve vücuttan 

örnek alınması) düzenlemelerdir.  Bir Ģüpheli veya sanığın iç beden 

muayenesinin yapılabilmesi ve vücudundan örnek alınabilmesi için, o kiĢiye 

isnat edilen suçun cezasının üst sınırının iki yıl ve daha yukarı hapis cezası 

olması gerekir. (CMK md.75/5.) Ayrıca iç beden muayenesi yapılabilmesi veya 

vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınabilmesi için müdahalenin, 

kiĢinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. (CMK md. 

75/2)  Yasada, Ģüpheli veya sanığın dıĢ beden muayenesi düzenlenmemiĢtir. 

Muayene Yönetmeliğine göre, bir suça iliĢkin delil elde etmek için, Ģüpheli 

veya sanık üzerinde dıĢ beden muayenesi, Cumhuriyet savcısı ile emrindeki adli 

kolluk görevlileri veya kovuĢturma makamlarının talebiyle yapılabilir. ġüpheli 

veya sanığın dıĢ beden muayenesi ancak hekim tarafından yapılır. (Muayene Y. 

md.5) 
31

   

Bir suça iliĢkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde de 

dıĢ veya iç beden muayenesi yapılabilir veya vücudundan kan veya benzeri 

biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilir. Bu incelemenin 

düzenlendiği hüküm ise CMK’nın 76. maddesidir. Bu iki maddeye göre hâkim 

onayı yoksa elde edilen bulgu maddi gerçek açısından ne kadar değerli olursa 

olsun, kovuĢturmayı yapan mahkeme, bunları delil olarak kullanmayacaktır. 

                                                             
30  TOROSLU-FEYZĠOĞLU: s. 171.  
31  CENTEL-ZAFER:  s. 261. 
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“Burada korunan kiĢilik hakkının özelliği gereği, bu hakkın korunmasını, maddi 

gerçeğin bulunmasına kıyasla daha önemli bulmuĢtur
32

. Bu iki maddeye göre, 

hâkim belirtilen süre içinde onaylamazsa kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen 

bulgular delil olarak kullanılamaz. Doktrinde de belirttiği üzere, 75 ve 

76.maddenin düzenlediği haller, kiĢilik hakkı açısından oldukça önem 

taĢımaktadır. Bu yüzden de bunların hakim kararı ile olması oldukça yerindedir. 

CMK’nın 135. maddesi ise; “iletiĢimin tespiti, dinlenmesi ve kayda 

alınması” hükmünü düzenlemektedir. ĠletiĢimin dinlenmesi yoluyla elde 

edilecek olan delilde yasa koyucunun belirttiği gibi, kuvvetli Ģüphenin varlığı ve 

baĢka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda 

baĢvurulabilir. Yine hâkim belirtilen süre içinde bunu onaylamazsa bir hüküm 

ifade etmez. Bu bağlamda kuvvetli Ģüphe ve baĢka suretle delil elde edilmesi 

imkânının bulunmaması durumundan ne kastedildiğinin irdelenmesi 

gerekmektedir. Kuvvetli Ģüphe, eldeki delillere göre sanığın mahkûm olmasının 

kuvvetle muhtemel bulunması anlamına gelir.
33

  Hukuka aykırı bir Ģekilde elde 

edilmiĢ olan delillerin bu arada dinleme ve tespitlerin muhakemede 

kullanılabilmesi mümkün değildir.
34

 

CMK’nın 138.maddesinin birinci fıkrası ise tesadüfen elde edilen delilleri 

düzenlemektedir. Buna göre, hukuka uygun bir arama sırasında elde edilen ve 

diğer bir suçun ispatına yarayan delilleri hukuka uygundur ve hüküm verilirken 

kullanılabilir. Örneğin; hırsızlık sanığının evinde hakim kararı ile yapılan 

aramada, aynı kiĢinin iĢlediği bir cinayetin delili bulunursa, bu hukuka 

uygundur
35

. Burada dikkat edilmesi gereken husus yasa koyucunun da belirttiği 

gibi; “arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında” delilin 

tesadüfen bulunmasıdır. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir nokta ise; özel kiĢiler tarafından 

elde edilen delillerin hüküm verilirken kullanılıp kullanılmayacağı sorunudur. 

Mülga Ceza Muhakemeleri Usulü döneminde doktrinde, kanununda yer alan ve 

konusu bakımından elde edilmesi yasaklanan delillerin, devletin kovuĢturma 

organlarını sınırlayan hükümler olduğu ve bu nedenle, özel kiĢiler tarafından 

elde edilen delillerin hükümde kullanılması, genellikle kabul edilmekteydi. 

                                                             
32  DARENDE: s. 6. 
33  ÖZBEK: s . 416. 
34  ÖZBEK:  s. 433. 
35  KUNTER-YENĠSEY-NUHOĞLU: s. 1097.  
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Ancak, özel bir Ģahıs tarafından uygulanan delil elde etme metodu, kiĢi hak ve 

özgürlüklerini ihlal eder nitelikte ise, o delilin değerlendirme kapsamı dıĢında 

kalması gerektiği ileri sürülmekteydi. 
36

 

Diğer cevaplanması gereken soru ise Ģudur; hukuka aykırı olarak elde 

edilen deliller kesin olarak reddedilmeli midir yoksa bazı hallerde maddi 

gerçeği ortaya çıkarabilmek için kullanılmalı mıdır?  

CMK 206/2,a ve 217/2 hükümlerinin yanı sıra; CMK’nın 217.maddesinin 

birinci fıkrasına göre; “Deliller hakimin vicdani kanaatiyle serbestçe takdir 

edilir.” Bundan anlaĢılacağı üzere; hakimin deliller üzerinde takdir yetkisi 

vardır; ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu yetki sınırsız ve keyfi değildir. 

Buna göre; hakim takdir yetkisini kullanırken, sanığın temel haklarının yapılan 

iĢlem ile ihlal edilip edilmediğine bakmalı ve anayasal hakkın ihlal edilmiĢ 

olduğunu saptadığında da; sanığın iĢlediği suçun topluma vermiĢ olduğu zarar 

ile, delil toplanırken devlet güçlerinin sanığa ait anayasal hakkı ihlal etmiĢ 

olmalarından doğan toplumsal zararı karĢılaĢtırmalıdır. Bu nedenle basit hukuka 

aykırılıklarda, yani temel hakları ihlal etmeyen hukuka aykırılıklarda delilin 

etkilenmemesi, temel hakları ihlal eden hukuka aykırılıklarda ise, bu delilin 

kullanılmaması benimsenmelidir
37

. Buna göre; sanığın temel haklarından 

anlaĢılması gereken husus, kanımızca CMK’nın 148. , 75., 76. ve 

135.maddelerinin düzenlediği alanlardır. Bu maddelere aykırı hareket edilerek 

elde edilecek olan deliller değerlendirme dıĢı tutulmalıdır; çünkü maddi gerçeği 

ortaya çıkartıp adaleti sağlama düĢüncesiyle hareket eden yargılama makamları 

bunu ne pahasına olursa olsun gerçekleĢtirmemelidir. Eğer bu yola 

baĢvurulursa, kanımızca, adaleti sağlamak ve maddi gerçeği ortaya çıkarmak 

düĢüncesiyle insanların hukuka, hukukun üstünlüğüne, kiĢilik haklarına olan 

inançları sarsılacak ve asıl adaletsizlikler ortaya çıkacaktır. Buna karĢın; kiĢinin 

anayasal hakkını ihlal etmeyen basit hukuka aykırılıklar sonucu elde edilen 

deliller değerlendirmede göz önünde tutulmalıdır. Eğer her hukuka aykırılıkta 

deliller göz ardı edilecek olursa maddi gerçek hiçbir zaman ortaya çıkmayabilir 

ve sonucunda yine adalet duyguları, hukuka olan inanç azalabilir. Bu bağlamda, 

kiĢilik haklarını ihlal ederek elde edilen delillerin değerlendirme dıĢı 

tutulmasını; diğerlerinde ise; hakimin takdir yetkisi içinde karar vermesi 

gereğine biz de katılıyoruz. 

                                                             
36  YENĠSEY: s. 82.  
37  KUNTER-YENĠSEY-NUHOĞLU: s. 1105.  



Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Sorunu 675 

SONUÇ 

Basit bir suç iĢleme Ģüphesiyle baĢlayan ceza muhakemesi, bu Ģüphenin 

yenilmesiyle sona erecektir. Bu süreç içerisinde birçok muhakeme iĢlemi 

yapılmaktadır. Ancak, bunların en önemlisi delillerin toplanmasıdır
38

. Deliller 

aracılığıyla maddi gerçek tam ve doğru olarak ortaya çıkacak ve böylece adalet 

gerçekleĢecektir. “Delilsiz mahkûmiyet olmaz ilkesi” ceza muhakemesinde 

delillerin ne kadar büyük bir önem taĢıdığını belirtmektedir.
39

 Bu kadar önem 

taĢıyan deliller hususunda, bunları elde ederken dikkat edilmesi gereken bazı 

noktalar ortaya konmuĢ ayrıca, farklı yaklaĢımlar ortaya çıkmıĢtır. Kesin red 

yaklaĢımına göre, hukuka aykırı olarak elde edilen deliller mutlak olarak 

değerlendirme dıĢı bırakılmalıdır. Kesin kabul yaklaĢımına göre, delil elde 

edilerek baĢvurulan yöntem ve usuller önem taĢımaz, önemli olan maddi 

gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Esnek yaklaĢıma göre ise, kesin bir ayrım yapmak 

yerine mahkeme somut olaya göre kararını vermelidir.  

Ceza muhakemesi hukukunda delil serbestisi ve delillerin serbestçe 

değerlendirilmesi ilkesi kabul edilmiĢtir; ancak bu ilke yani delillerin serbestçe 

değerlendirilmesi ilkesi hiçbir zaman keyfiliğe yol açmamalıdır.  

Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, hukuka aykırı olarak elde edilen 

delillerinin değerlendirilmeyeceği belirtilmektedir (md 206/2,a) ve yine ayrıca, 

delillerin değerlendirilmesinde hakime takdir yetkisi tanımaktadır.(md 217).  

Deliller, hukuk devletine yakıĢan Ģekilde, hukuka uygun yollarla elde 

edilmelidir; ancak, hukuku ve insan haklarını ihlal eden deliller değerlendirme 

dıĢı tutulmalıdır.  

KiĢinin anayasal hakkı ihlal edilmeden basit bir hukuka aykırılık durumu 

mevcutsa hakim takdir yetkisini yasalar ıĢığında kullanarak kararını vermelidir. 

Kısacası, ne adaletten ne de hukukun üstünlüğünden, hukuki güvenceden 

vazgeçilmeli ve gerçek gün yüzüne çıkarılmalıdır. 
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ORGAN VEYA DOKU TĠCARETĠ SUÇU 

Crime of organ or tissue trade 

 

Mehtap YÜCEL  

 

ÖZET 

ÇalıĢmada konu ile ilgili temel kavramlar, organ ve doku nakli çeĢitleri 

ve modelleri açıklanmaktadır. Ardından teknolojinin tıp alanına uygulanması ile 

tartıĢmalara ivme kazandıran kök hücre, kordon kanı, fetüsten doku nakli, 

yumurtalık ve sperm nakli hususlarına değinilmiĢtir. TCK’ nın 91, 92, 93. 

maddeleri ve 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, AĢılanması ve 

Nakli Hakkında Kanun da incelenen konular arasındadır. 

Anahtar Kelimeler 

Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK md 91, md. 92, md. 93), 2238 

Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, AĢılanması ve Nakli Hakkında 

Kanun, Organ veya Doku Nakli, Kök Hücre, Kordon Kanı. 

ABSTRACT 

In this work, basic concepts about subject, organ or tissue transplanta-

tion manners and models are explained. Moreover, the issues which became 

divisive after application of technology on the branch medicine like stem cell, 

cordon blood, tissue transplantation from fetus, transplantation of ovary and 

sperm are analysed. Articles n
o 

91, 92 and 93 of Turkish Penal Code and Act 

Related Draw, Cover, Implantation Transplantation of Organ and Tissue are 

some of studied subjects. 

Keywords 

Crime of organ or tissue trade, organ and tissue transplantation, stem 

cell, cordon blood. 
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1. KAVRAM 

Günümüzde tıp sanatı icra edilirken, insanlara sağlık dağıtmak amacıyla 

gerektiğinde organ ve doku aktarımlarıyla karĢılaĢılmaktadır. GeliĢen 

teknolojinin tıp alanında uygulanması ile organ ve doku aktarım yolları 

çeĢitlenmiĢtir. 

Organ ve doku aktarım metotları; otolog transplantasyon (kiĢinin kendi 

bedeninden kaynaklanan dokuların baĢka bir yerine aktarılması), xeno 

transplantasyon (yapay organların insan bedenine yerleĢtirilmesi) ve inceleme 

konumuz olan alojen transplantasyon (canlı veya ölüden alınan organ veya 

dokuların bir baĢkasına aktarılması) olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
1
 

Organ, dokuların bir araya gelerek anatomik ve iĢlevsel bir bütün 

oluĢturduğu birimdir. Transplantasyonun konusu insanın vücuduna organik 

olarak bağlı bulunan doğal organlardır. Dolayısıyla yapay organlar 

transplantasyonun konusu olamazlar.
2
 

Doku, çok hücreli canlılarda, fonksiyon ve yapı bakımından birbirine 

benzeyerek, anatomik olarak bütün oluĢturan hücre-lif gibi unsurlardan oluĢan 

yapıdır.
3
 

O halde; dokuların birleĢmesinden oluĢan organların iĢlevleri kesin olarak 

belirlenebilmektedir. Örneğin kalp bir organdır ama kalbi oluĢturan perikard, 

miyokard, endokard birer dokudur.
4
 

Transplantasyon, etimolojik olarak trans ve plante kelimelerinin 

birleĢmesinden oluĢmuĢtur. Transplantasyon, fonksiyonunu ifa edemez hale 

gelmiĢ hücre, doku veya organın çıkartılması ve yerine yeni bir hücre, doku 

veya organın yerleĢtirilmesidir.
5
 

Organ veya doku naklinin temel amacı; organ veya dokuların kaza, 

travma, hastalık, vb. sonucu özelliklerini yitirmesi, iĢlev göremez hale gelmesi 

ve insan yaĢamını olumsuz etkilemesi durumunda, insan yaĢamının sağlıklı 

                                                             
1  ERMAN: Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Ankara 2003, s. 216. 
2  TAġKIN: Organ ve Doku Nakillerinde Hekimin Cezai Sorumluluğu, Ankara 1997, s. 1. 
3  ÇAKMUT-YENERER: Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından Ġncelenmesi, Ġstanbul 

2003, s. 159. 
4  DERE: Anatomi Ders Kitabı,4. Baskı, Adana 1996, s. 509 vd. 
5  TAġKIN: s. 1. 



Mehtap YÜCEL 682 

olarak sürdürülebilmesi için kadavradan ya da canlıdan hastaya doku veya 

organ nakli (transplantasyon) yapılarak kiĢinin sağlığına kavuĢturulmasıdır. 

Türkiye’de organ nakli ilk olarak 1975 yılında canlı vericiden böbrek 

nakli ile baĢlamıĢtır. 1978’ de kadavradan böbrek nakli, 1988’ de kadavradan 

karaciğer nakli, 1989’da ilk baĢarılı kalp nakli, 1990’da canlı akrabadan kısmi 

karaciğer nakli, 1991’de kalp kapağı nakli, 1998’de kadavra karaciğeri ikiye 

bölünerek iki kiĢiye nakli yapılmıĢtır.
6
 

Ülkemizde nakli yapılabilecek organlar Ģunlardır: Böbrek, deri, karaciğer, 

kalp, akciğer, pankreas, incebağırsak. Nakli yapılabilen dokular ise: Kemik, 

kemik iliği, kornea, kalp kapağıdır.
7
 

Bu konuda mevzuatımızda 3.6.1979 tarihli Organ ve Doku Alınması, 

Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun önemli bir yer teĢkil etmektedir. Bu 

kanunun yürürlüğe girmesinden önce hekimlerin yaptığı organ ve doku 

nakillerinin hukuki niteliği tartıĢılmıĢ ve konu Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 

3.6.1975 tarihli bir kararına konu olmuĢtur. Bu kararda kanserden ölen bir 

Ģahsın gözünü insani ve tıbbi gaye ile bir hastaya naklederek görmesini 

sağlayan doktorların fiil ve hareketlerinde TCK’nın 178/2 maddesindeki suçun 

maddi ve manevi unsurlarının ve suç iĢleme kastının bulunmadığı ve 

eylemlerinin baĢka bir suç teĢkil etmediği sonucuna varılmıĢtır.
8
  

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Organ veya Doku Ticareti baĢlıklı 91. 

maddesi yeni bir düzenlemedir.  

2.ORGAN VEYA DOKU NAKLĠ ÇEġĠTLERĠ 

a. Ölülerden Organ Nakli 

Organ ve doku temininde Ģu an için birincil kaynak kadavradır. Bu 

hususta ölüm anının saptanması ve ölü vericiden organ alınmasının rızaya bağlı 

olup olmaması Ģeklinde iki sorun karĢımıza çıkmaktadır. 

Ölüm anının saptanması ile ilgili iki görüĢ vardır. Bunlardan birincisi 

olan biyolojik ölüm “kiĢinin canlılığını sağlayan ve dolaĢım, solunum ve sinir 

                                                             
6   http://blog.mynet.com/kismasali/kategori/saglik (SGT: 05.03.2008) 
7   TAġKIN: s. 5 vd. 
8  Ayrıntılı bilgi için bkz. DÖNMEZER: “Organ Nakli Yargıtay 4. CD Kararı”, ĠHÜFM, Y. 1975, S. 1–2 

s. 375 vd. 

http://blog.mynet.com/kismasali/kategori/saglik
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sistemleri fonksiyonlarından meydana gelen büyük hayat fonksiyonunun 

durması” Ģeklinde tanımlanmaktadır.
9
 Günümüzde bu an büyük çoğunlukça 

beyin ölümü olarak kabul edilmektedir.
10

 Beyin ölümü tanısının konulabilmesi, 

genel olarak üç koĢula bağlanmıĢtır. Bunlar: derin koma halinin bulunması, 

beyin sapı reflekslerinin tam kaybı ve spontane solunumun durmasıdır.
11

 1968 

yılında Türk Tabipler Birliği Komite Kararı’nda, 1969 yılında Yüksek Sağlık 

ġurası’nın verdiği bir kararda ve Organ Nakli Merkezleri Yönetmeliği’nde 

beyin ölümü kriteri benimsenmiĢtir.
12

 

Ölüm anının tespiti 2238 sayılı Kanunda üç maddede düzenlenmiĢtir. 

Buna göre bu kanunun uygulaması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin 

ülkede ulaĢtığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle, bir 

kardiyolog, bir nörolog, bir nöroĢirürjiyen (beyin cerrahı) ve bir de 

anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluĢan 4 kiĢilik hekimler kurulunca 

oy birliği ile saptanır (madde 11). Alıcının müdavi hekimi ile organ ve doku 

alınması, saklanması, aĢılanması ve naklini gerçekleĢtirecek olan hekimlerin, 

ölüm halini saptayacak olan hekimler kurulunda yer alması yasaktır (madde 12).  

11. maddeye göre ölüm halini saptayan hekimler ölüm tarihini, saatini ve ölüm 

halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını taĢıyan bir tutanak 

düzenleyerek organ ve dokunun alındığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. 

Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile saklanır (madde 13). 

Ölüden organ veya doku alınmasına yönelik üç model kabul edilmiĢtir: 

irade modeli, itiraz modeli, zaruret hali modeli:  

Ġrade modeline göre eğer kiĢinin sağlığında kendisinden biyolojik 

madde alınabileceği yolunda açıklanmıĢ bir iradesi varsa ya da yakınları açıkça 

rıza göstermiĢlerse, ölüden biyolojik madde alınabilir.
13

 Türk hukuk sisteminde 

esas olarak kabul edilen model budur.  

Ġtiraz modeline göre, ölünün ya da yakınlarının herhangi bir itirazları 

olmadığı takdirde, ölüden organ ya da doku alınması mümkündür.
14

 2238 sayılı 

                                                             
9  BAYRAKTAR: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, Ġstanbul 1972, s. 183 vd. 
10  Beyin ölümü ölçütünün 24 Nisan 1997 tarihinde Japon Parlamentosu’nda kabul edilmesinden 

sonra, Polonya ve Pakistan dıĢında tüm ülkeler bu ölçütü esas almıĢlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

ERMAN: s. 221. 
11  ERMAN: s. 222. 
12  ÇAKMUT-YENERER: s. 166. 
13  GÖKCEN: “Organ ve Doku Nakli Üzerine DüĢünceler”, SÜHFD, Y.  2000, C. 8, S. 1–2, s. 78. 
14  GÖKCEN: s. 79. 
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Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası “Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa kornea 

gibi ceset üzerinde bir değiĢiklik yapmayan dokular alınabilir” Ģeklindeki 

düzenlemesiyle bu modele örnektir.
 15

  

Zaruret hali modeline göre genellikle ölünün veya yakınlarının iradesi 

olmaksızın ve hatta onların açıkladığı iradenin aksine ölüden organ ya da doku 

alınması mümkündür.
16

 2238 sayılı Kanunun 14. maddesinin 4. fıkrasında yer 

alan “Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet 

nedeniyle yaĢamı sona ermiĢ olan bir kiĢinin yanında yukarıda sayılan kimseleri 

yoksa sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm halinin alınacak organlara bağlı 

olmadığı 11. maddede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla belgelemek 

kaydıyla, yaĢamı organ ve doku nakline bağlı olan kiĢilere ve naklinde ivedilik 

ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza aranmaksızın organ ve 

doku nakli yapılabilir.” Ģeklindeki hüküm zaruret hali modeline örnektir. 

 Ölülerden organ nakli ile ilgili açık düzenleme 2238 sayılı Kanunda ve 

TCK’nın 91. maddesinde yer almasa idi, ölüden izinsiz organ veya doku alımı 

ancak TCK’nın 130/2 maddesine göre cezalandırılabilecekti.
17

 Buna göre “Bir 

ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya 

kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kiĢi, üç aydan iki yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.” TCK’nın 91. maddesi ve 2238 sayılı Kanuna 

göre fail nakil amacıyla bir ölüden organ veya doku alırken TCK’nın 130. 

maddesinde böyle bir amaç söz konusu değildir; o halde fail nakil amacı dıĢında 

hareket ediyorsa 130/2 uygulanır.
18

  

Son olarak otopsi yapılması gereken ölümlerde ölüden organ nakli 

yapılıp yapılamayacağı sorununa değinmek gerekir. Doktrinde suç için delil 

olacak organları almamak gerektiği, ancak organ nakli ile korunan yarar; otopsi 

ile elde edilecek yarardan üstün olduğundan, savcının izni beklenmeden organ 

alınabileceği kabul edilmektedir.
19

 2238 sayılı Kanunun 14/4 maddesinde “Bu 

                                                             
15  Mersin’de hukukçular arasında yapılan bir ankette “ölmüĢ kiĢilerin organları izinleri olmasa da 

aktarılabilmelidir” ifadesine anket uygulanan hukukçuların %40,1’ i “katılıyorum” derken; %58,8’ 
i “katılmıyorum” yanıtını vermiĢtir. Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖGENLER-AKIN-KADIOĞLU: “Organ 
Aktarımı Konusunda Hukukçuların GörüĢleri”, 1.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi 
Bildiri Kitabı(Tıp Etiği) içinde, Ġstanbul 2007, s. 948 vd. 

16  GÖKCEN: s. 79. 
17  HAKERĠ: “Organ veya Doku Ticareti Suçu”, Tıp Etiği içinde, s. 246. 
18  HAKERĠ: “Organ veya Doku Ticareti Suçu”, s. 248. 
19  SOYASLAN: “Organ, Doku Nakli ve Zorla Tedavi Etmenin Sağlık Hakkı ve Ceza Hukuku Açısından 

Değerlendirilmesi”,  Marmara Üniversitesi Sempozyum Özel Sayısı 1: Sağlık Hukuku ve Yeni Türk 
Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemeler Sempozyumu 17 Kasım 2006, Ġstanbul 2007, s.130; HAKERĠ: 
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hallerde, adli otopsi bu iĢlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler 

kurulunun raporu adli muayene ve otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına 

eklenir.” Ģeklinde bir düzenleme yer almaktadır. O halde delil vasfı taĢıyan 

organların alımı hariç olmak üzere, otopsiden önce organ alımı yapılabilecektir. 

b.Canlılardan Organ Nakli 

Canlılardan organ naklinin hukuka uygun olabilmesi için aranan belli 

Ģartlar vardır. Bunlar; üstün amaç, zararsızlık ve elveriĢlilik, vericinin rızası ve 

bunun hekimce onayı, aydınlatma yükümlülüğüdür.
20

 Bunlardan üstün amaç, 

vericinin rızası ve aydınlatma yükümlülüğü hususları diğer tıbbi 

müdahalelerden farklılık arz ettiği için açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

Üstün amaç, biyolojik madde alındığı zaman vericinin uğrayacağı 

zararla elde edilecek yarar karĢılaĢtırıldığında, elde edilecek yararın vericinin 

zararını ikinci plana itmesidir.
 21

 

Vericinin rızası, 2238 sayılı Kanunun 6. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Buna göre on sekiz yaĢını doldurmuĢ ve mümeyyiz olan bir kiĢiden organ ve 

doku alınabilmesi açık rızaya bağlıdır. Bu rıza, vericinin en az iki tanık 

huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak, yazılı ve imzalı Ģekilde beyan 

ettiği rızası olabileceği gibi en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip 

imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması yoluyla da olabilir. 

Kanun hükmünde açıkça on sekiz yaĢını doldurmuĢ kimselerin verici 

olabileceği düzenlendiğinden bu durum evlenme ile ergin olanlar veya kazai 

rüĢt yoluyla ergin olanlar olarak geniĢ algılanamaz. 

Ayrıca 2238 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan vericinin evli olması 

halinde birlikte yaĢadığı eĢinin, vericinin organ ve doku verme kararından 

haberdar olup olmadığının araĢtırılıp öğrenilmesi ve bunun bir tutanakla tespit 

edilmesi zorunluluğu da rızaya iliĢkindir. 

Avrupa Konseyi Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi’nin 20. maddesi 

uygun bir verici bulunamadığında ve yaĢam kurtarıcı nitelikte bir operasyon söz 

konusu olduğunda, alıcının rıza verme ehliyeti bulunmayan kardeĢinden de 

                                                                                                                                                     
Tıp Hukuku, Ankara 2007, s. 428; BAġPINAR: “Organ Naklinde Hekimin Aydınlatma 

Yükümlülüğü”, Tıp Etiği içinde, s. 207. 
20  GÖKCEN: s. 66 vd. 
21  GÖKCEN: s. 67. 
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organ alınabileceğini düzenlemektedir. Ancak Türkiye, 2238 sayılı Kanunun 5. 

maddesine dayanarak bu hükme çekince koymuĢtur.
22

 

Vericinin rızası konusunda özellik arz eden diğer bazı hususlara 

bakıldığında; ilk olarak karĢımıza çıkan vericinin canlı olması halinde “nasıl 

olsa uygun bir alıcı bulunur” düĢüncesiyle hareket edilemeyeceğidir. YaĢayan 

kimselerden kural olarak sadece belirli bir alıcı için biyolojik madde alınabilir.
23

 

Vericinin çift organlarından sadece bir tanesinin fonksiyonunu ifa etmesi 

halinde bu organın verilemeyeceği doktrinde savunulmaktadır.
24

 Çünkü böyle 

bir durumda vericinin uğrayacağı zarar, alıcının elde edeceği menfaatten daha 

az olmadığı için üstün amaç Ģartı ortadan kalkmaktadır. 
25

 

Keza varsayılan rıza da bu alanda kesinlikle kabul edilmemektedir.
26

 O 

halde bir annenin rızası olmaksızın “zaten verirdi” düĢüncesi ile bir böbreğinin 

çocuğuna nakledilmesi hukuka aykırıdır. 

Bir diğer sorun rızanın geri alınıp alınamayacağına iliĢkindir. Bu sorun 

sözleĢmenin karĢı tarafını oluĢturan alıcının, cebri icra yoluyla alacağını zorla 

elde edemeyeceği, zira vericinin böyle bir sözleĢmeden dönme hakkının her 

zaman için mevcut olduğu, vericinin narkoz altına alınıncaya kadar bu rızasını 

geri alma hakkına sahip olduğu görüĢüyle çözümlenmiĢtir.
27

 

Alıcının rızası konusunda 2238 sayılı Kanunda herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu husus genel hükümlere bırakılmaktadır. 

Organ ve doku nakli iĢlemlerinin taĢıdığı önem nazara alındığında bu hususun 

da her türlü suiistimali önleyecek Ģekilde düzenlenmesi gerekirdi.
28

 

Aydınlatma yükümlülüğü konusunda, 2238 sayılı Kanunun hekimin 

aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili 7. maddesinde “Vericiye, uygun bir biçimde 

ve ayrıntıda organ ve doku alınmasının yaratabileceği tehlikeler ile bunun tıbbi, 

psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında bilgi vermek; organ veya doku 

                                                             
22  ERMAN: s. 221; HAKERĠ: Tıp Hukuku, s. 429 vd. 
23  AKINCI: Türk Özel Hukukunda Ġnsan Kökenli Biyolojik Madde Nakli Kavramı ve Bundan Doğan 

Hukuki Sonuçlar, Ankara 1996, s. 163. 
24  AKINCI: s. 166. 
25  AKINCI: s. 166. “Sağlıklı bir vücut parçasının bir diğer hasta vücuda nakledilmesi amacıyla 

yapılan müdahale hukuka aykırı olmayabilir. Fakat planlanan müdahaleye gösterilen rıza intihara 
eĢitse böyle bir müdahaleye cevaz verilemez.” Bkz. AKINCI: s. 174. 

26  HAKERĠ: Tıp Hukuku, s. 436. 
27  AKINCI: s. 177; SOYASLAN: s. 127. 
28  TOROSLU: "Organ Aktarma ve Cezai Sorumluluk,  AÜHFD, Y.1978, C. 35, S.1-4, s.111. 
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verenin, alıcıya sağlayacağı yararlar hakkında vericiyi aydınlatmak” 

zorunluluğu düzenlenmiĢtir. Organ naklinde hekimin hastayı aydınlatma 

yükümlülüğü genel aydınlatma yükümlülüğüne göre daha özel bir alana 

iliĢkindir ve daha detaylı bilgi vermeyi gerekli kılmaktadır. 
29

 Bu nedenle hekim 

tarafından hastaya gerekli bilgiler verilmeden ve sorduğu sorular 

cevaplandırılmadan, hemĢire tarafından hazırlanan formun doldurulması veya 

daha da ileri gidilerek boĢ formun hastaya imza ettirilmesi, hiçbir Ģekilde 

aydınlatma yükümlüsü hekimin bu konudaki görevini yerine getirdiği anlamına 

gelmez.
30

  

Genel olarak kabul edilen “aydınlatmadan vazgeçmek” hususuna organ 

vericisi açısından bir istisna getirilmiĢtir. Organ naklinin çok acil olması 

durumunda dahi aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmek zorundadır. Keza 

kapsamlı bir aydınlatmanın vericiyi ruhsal ve hatta bedensel yönden ağır etki 

altında bırakması söz konusu olsa bile, aydınlatma yükümlülüğü yerine 

getirilmelidir.
31

 Bu hal konunun hayati öneminden kaynaklanmaktadır. Örneğin 

çift organlarından birini bağıĢlayan bir kimse kaza sonucu diğer organını 

yitirirse kendisi nakle muhtaç kalacaktır.  

Bilimsel amaçla organ nakli hususuna da canlı vericiler baĢlığı altında 

ayrıca değinmek gerekir.  Bilimsel amaçla organ naklinin yalnızca ölülerden 

olabileceğini savunan görüĢün
32

 karĢısında 2238 sayılı Kanunun bu hususta bir 

sınırlama getirmediğini savunan baĢka bir görüĢ de mevcuttur.
33

 TOROSLU, 

2238 sayılı Kanunun 7. maddesinin (e) bendinde yer alan, hekimlerin insancıl 

amaca uymayan bir düĢünce ile verilmek istenen organ ve dokuların alınmasını 

reddetmek yükümlülüğünün, bilimsel amacı insancıl amaç kavramı dıĢına 

çıkarmadığını savunmaktadır.
34

 Bu halde bilimsel amaçla canlı vericilerden 

organ nakli konusunda 2238 sayılı Kanunda bir sınırlama yoktur.  Biz de bu 

görüĢe katılmaktayız. 

Organ veya doku naklinde ikinci derecede kaynak olan canlı vericilerin 

kimler olabileceği konusu da büyük önem taĢır. Canlı vericilerin kimler 

olabileceği sorusu ülkelere göre değiĢiklik gösterir.  Nitekim Alman 

                                                             
29  BAġPINAR: s. 194. 
30  BAġPINAR: s. 200. 
31  HAKERĠ: Tıp Hukuku, s. 435. 
32  HAKERĠ: Tıp Hukuku, s. 426. 
33  TOROSLU: s. 99. 
34  TOROSLU: s. 98. 



Mehtap YÜCEL 688 

transplantasyon yasasında, belirli bir alıcıya yönelik olarak canlı vericiden 

alınacak organlardan, yenilenebilir özelliği bulunmayanların, ancak eĢler, 

niĢanlılar, ikinci dereceye kadar olan akrabalar veya yakın ve özel kiĢisel iliĢki 

içinde bulunan kimseler arasında bağıĢlanabileceği hükmü yer almaktadır.
35

 Bu 

hükümle amaçlanan gizli organ ticaretinin önüne geçebilmektir. Çünkü hısım 

dıĢı kiĢilerden organ aktarımında, organ ticareti daha yoğun olmaktadır. Hısım 

dıĢı canlı vericiler bağlamında ülkemizdeki bir soruna da iĢaret etmek gerekir: 

Ülkemizde hısım dıĢı canlı vericili organ nakilleri Ulusal Organ ve Doku Nakli 

Koordinasyon Sistemi Yönergesi’ ne göre ilgili organ ve doku nakli 

merkezindeki yerel etik kurullar tarafından uygun bulunması halinde 

gerçekleĢtirilir.
36

 Burada reĢit olma, akli dengenin yerinde olması, maddi çıkar 

iliĢkisi içinde ve baskı altında olup olmama durumları tespit edilir. Etik kurul 

tarafından onay verilen ancak sonradan hasta ve verici arasında maddi çıkar 

iliĢkisi tespit edilen durumlarda organ naklini gerçekleĢtiren ekiplerin hukuki 

sorumluluğu devam etmektedir. Bir görüĢ, aldıkları kanaat kararlarının 

sonuçlarından hukuki olarak etkilenmeyen ancak baĢka birimlerin etkilenmesine 

sebep olabilecek organ nakli etik kurullarının yerini hızlı ve kapsamlı karar 

alabilecek ve aldıkları kararın hukuki sorumluluğunu taĢıyacak yerel ihtisas 

mahkemelerine bırakması gerektiğini savunmaktadır.
37

 Biz tıbbi bir konuda 

mahkemenin karar vermesi yerine tıp doktorlarından oluĢan etik kurullara
38

 

sorumluluk yüklenmesinden yanayız. 

3. NAKLĠNDE PROBLEM YAġANAN ORGAN VE DOKULAR 

2238 sayılı Kanunun 8. maddesinde yer alan “Vericinin yaĢamını mutlak 

surette sona erdirecek veya tehlikeye sokacak olan organ ve dokuların alınması 

yasaktır.” hükmü genel kuraldır. Zira bu organların alınması halinde, zararsızlık 

ölçütü ortadan kalkacaktır. Üstün amaç ölçütü de kiĢinin kendi yaĢamını 

tehlikeye atması anlamına gelmemektedir. KiĢinin yaĢamını sona erdirmemekle 

beraber salt ahlaki düĢüncelerle aktarımına izin verilmeyen bazı organ ve 

dokular da mevcuttur. Örnek olarak; yumurtalık nakli
39

 ,sperm nakli, elektif 

                                                             
35  ERMAN: s. 220. 
36 GÜLTEN: “Hısım DıĢı Canlı Vericilerden Organ Aktarımlarında Lokal Etik Kurul Olmalı mı?”, Tıp 

Etiği içinde, s. 848. 
37  GÜLTEN: s. 847. 
38  TAġKIN: s. 9. 
39  http://arsiv.sabah.com.tr/2006/10/16/gny/sag101-20061016-200.html (SGT: 27.02.2008) 

http://arsiv.sabah.com.tr/2006/10/16/gny/sag101-20061016-200.html
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kürtaj sonucu elde edilmiĢ dokuların nakli
40

, anensefalik bebeklerin organlarının 

kullanılması
41

 sayılabilir. 

Hayvanlardan insanlara organ nakli konusunda ise öncelikle 

vurgulanması gereken; mevzuatımızda hayvanlardan organ naklini yasaklayan 

bir hüküm olmadığından tıbbi müdahelenin genel koĢullarına uymak koĢuluyla 

bu durumun mümkün olduğudur.
42

 Hayvanlar bakımından konuyu ele 

aldığımızda ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 8/2 maddesinde 

“Hayvanların, yaĢadıkları sürece, tıbbî amaçlar dıĢında organ veya dokularının 

tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez.” hükmü yer 

almaktadır. Bu hükümde tıbbi amaçlarla organ veya dokunun tamamen veya bir 

bölümünün alınmasına müsaade edilmiĢtir. Bu mülahaza ile söz konusu 

hükmün, hayvanlardan insanlara organ veya doku nakledilmesine hukuken 

engel teĢkil etmediği doktrinde kabul edilmektedir.
43

 

Yasak olmamakla beraber hakkında hiç bir yasal düzenleme mevcut 

olmayan kordon kanı ve kök hücre nakli konularına da değinmek gerekir.
44

 

Yeni doğan bebeklerin kordon kanı özel koĢullarda saklanarak ileride 

doğabilecek birtakım hastalıklara karĢı korunma ve tedavi amacıyla 

kullanılabilmektedir. Bu konuda özel koĢulları yerine getirmeyenlere 

uygulanacak müeyyide ile ilgili bir düzenlemenin olmaması hukuki bir boĢluğa 

sebebiyet vermektedir.  

Kök hücrelerin en önemli özelliği, belirli uygun ortamlar sağlandığında 

herhangi bir doku veya organa dönüĢebilme yeteneğine sahip olmalarıdır
45

.  

                                                             
40  Fetüsten doku naklinin mümkün olması elektif abortus  (isteğe bağlı olan düĢük) sayısında bir 

artıĢa neden olabileceğinden istenmemektedir ve kadınların sadece verici olabilmek için kürtaj 

yaptırmalarına sebep olabileceği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. TAġKIN: s. 96. 
41  Anensefalik bebeklerin beyin sapı vardır ve spontan solunumları da olabilir. Bu bebekler 

yaĢayamamalarına rağmen ölü olarak kabul edilmezler. Solunumları ve kalp fonksiyonları 

durduğunda ölü kabul edilirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.onkod.org/egitim/6.beyin 
%20olumu%20.doc (SGT: 27.02.2008). 

42  HAKERĠ: Tıp Hukuku, s. 441. 
43  BAġPINAR: s. 208. 
44  Doğumdan sonra bebeğin kordonu ile plasentası arasında kalan kana “kordon kanı” denir. Bu 

kanın özelliği bebeğin damarlarında dolaĢan kandan farklı olması ve kan üretimde görev alan 
“kök hücreleri” içermesidir. http://www.eserdag.com/kordon_kani.htm (SGT: 28.02.2008) 

45  Gelecekte kök hücrelerin bir otomobile yedek parça üretir gibi; karaciğer, kalp, pankreas, beyin 
gibi pek çok organ yanında el, kol, ayak gibi uzuvların oluĢturulmasında kullanılabileceği ve bu 
Ģekilde kazalar sonrası uzuv kayıpları, Ģeker hastalığı, karaciğer, böbrek, kalp yetmezlikleri, 
nörolojik kayıplar, Parkinson, Alzheimer hastalığı, birçok genetik hastalık ve kanser 

hastalıklarındaki tedavi yöntemlerinin belki de bu yönde değiĢeceği ileri sürülmektedir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. http://www.eserdag.com/kordon_kani.htm (SGT: 28.02.2008). 

http://www.onkod.org/egitim/6.beyin%20olumu%20.doc
http://www.onkod.org/egitim/6.beyin%20olumu%20.doc
http://www.onkod.org/egitim/6.beyin%20olumu%20.doc
http://www.eserdag.com/kordon_kani.htm
http://www.eserdag.com/kordon_kani.htm
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Tıptaki geliĢmelere bağlı olarak kök hücrelerden doku ve organların 

oluĢturulmasının, laboratuar ortamında oluĢturulan organ ve dokuların naklinin, 

nano teknolojinin tıpta kullanılmasına
46

 bağlı olarak yaĢanan geliĢmelerin 

doğuracağı sorunların da ortadan kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin -

oluĢabilecek sorunlara çözüm bulabilmek adına- yapılması gerekecektir. 

4.TĠCARET BOYUTU 

2238 sayılı Kanunun 3. maddesinde yer alan “Bir bedel veya baĢkaca 

çıkar karĢılığı, organ ve doku alınması ve satılması yasaktır.” hükmüyle organ 

ve doku ticareti yasaklanmıĢtır. Ayrıca TCK’nın 91/3 maddesi ile de bu yasak 

müeyyidesi artırılarak korunmuĢtur. TCK’nın 92/3 maddesi “Organ veya doku 

satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kiĢi hakkında, birinci fıkrada 

belirtilen cezalara hükmolunur.” Ģeklindedir. Nitekim Avrupa Konseyi Biyotıp 

SözleĢmesi’nin 21. maddesine göre de insan vücudu ve onun parçaları, bu 

nitelikleri dolayısıyla ticari kazanç sağlanmasına konu olamaz.  

Gerek yaĢayan insandan, gerek ölülerden alınan organ veya dokuların 

ticaretinin yapılamayacağı ve bu konuda önceden yapılacak her türlü 

sözleĢmenin geçersiz olacağı genellikle kabul edilmektedir. KuĢkusuz aksine bir 

anlayıĢ ve uygulama bu alanda suiistimallere yol açar ve insan onuruna aykırı 

düĢer.
47

 Ayrıca ticaretin mal ile malın değiĢtirilmesi iĢi olduğu, mübadelesi 

yapılan malın ise alıĢveriĢe elveriĢli olması gerektiği, insan bedeninin ise hem 

insanın malı olmaması hem de alıĢveriĢe müsait olmaması
48

 nedeniyle 

ticaretinin yapılamayacağı görüĢü de doktrinde yer bulmuĢtur. 

Organ ticaretinin etik boyutu her tür platformda tartıĢılmasına karĢın, bu 

ticaretin talep ayağını oluĢturan alıcı ve alıcı yakınları ile ilgili yasal ve etik 

değerlendirmelere daha az rastlanmaktadır. Birçok kiĢi alıcının ölmekle yasadıĢı 

yollardan elde edilmiĢ bir organı kabul etmek arasında seçim yaparken ikinciyi 

seçmekte haklı olduğunu ve bunun ahlaki bir seçim olduğunu düĢünmektedir.
49

 

Ancak bu düĢünce yerinde değildir. Organ naklinde etik açıdan “kötü” ve 

“yanlıĢ” olarak değerlendirilen organ ticareti konusunda alıcının ve yasal 

                                                             
46  http://www.understandingnano.com/medicine.html (SGT: 11.04.2008). 
47  TOROSLU: s. 110. 
48  TAġKIN: s. 53. 
49  OĞUZ: “Organ Ticaretinde Alıcının veya Alıcı Temsilcisinin Ahlaki Sorumluluğu”, Tıp Etiği içinde, 

s. 145. 

http://www.understandingnano.com/medicine.html
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temsilcisinin göz ardı edilemeyecek bir ahlaki sorumluluğu bulunmaktadır.
50

 Bu 

sorumluluk yasal düzenlemelerle de güvence altına alınmıĢtır. Benzer 

düĢüncelerle 5237 sayılı Kanunun zorunluluk halini düzenleyen 92. maddesi de 

eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. Her Ģeyden önce vericilerin fakirliği ve sefaleti bu 

ticareti haklı gösteremez. Ġnsanların sefaletten kurtulmaları için her yolu uygun 

görmek son derece tehlikelidir.
51

 

Doktrinde bazı yazarlar tarafından kan gibi kendini yenileyebilen 

biyolojik maddelerin satıĢına izin verilebileceği, bu durumda ödenecek ücretin 

ahlaka aykırı olmadığı düĢüncesi ileri sürülmüĢtür. Bazı yazarlar ise ticarete 

dönüĢmemek kaydıyla ödüllendirilmiĢ bağıĢa izin verilmesinden yanadırlar. 

ÖdüllendirilmiĢ bağıĢ; vericiye verdiği organ karĢılığı takdim edilen belirli 

miktardaki maddi menfaattir.
52

 Fakat ödül ile ticaret arasındaki sınırın nasıl 

çizileceği sorusuna tatmin edici bir cevap bulunamamıĢtır.
53

 ÖdüllendirilmiĢ 

bağıĢın ticaretin bir baĢka boyut ve Ģekli olduğu konusundaki görüĢler ise göz 

ardı edilemeyecek kadar önemlidir. ÖdüllendirilmiĢ bağıĢ toplumdaki insani 

duyguların ve toplumsal yardımlaĢmanın kaybolmasına veya azalmasına neden 

olacağı gibi, insanların organları için öldürülmesi, savaĢların ve etnik 

çatıĢmaların baĢlaması gibi insanlık dıĢı bir vahĢetin doğmasına da neden 

olabilecektir.
54

 Kanaatimizce de ödüllendirilmiĢ bağıĢı kabul etmek ticarete 

cevaz vermek anlamına gelir.  Öte yandan ücret niteliğinde olmayan bazı 

tazminat taleplerine de karĢı olmamak gerekir.
55

  Buna hastane masrafları, iĢ-

güçten yoksun kaldığı dönem için kazanç mahrumiyeti örnek verilebilir. Tüm 

bunların yanı sıra, kaynak bulmak açısından bu sıkıntıya ancak ticarete olur 

vermenin çözüm olacağını savunan kimseler de vardır.
56

 Basında her geçen gün 

artan organ mafyası
57

 ve ticareti haberlerine
58

 internet üzerinden yapılan 

                                                             
50  OĞUZ: s. 146. 
51  AKINCI: s. 180. 
52  TAġKIN: s. 54 vd. 
53  AKINCI: s. 179. 
54  TAġKIN: s. 58. 
55  AKINCI: s. 181. 
56“ Ġnternette bir açık artırma pazarı oluĢturularak isteyenler organlarını internette satabilmelidir. 

Ticarete olur vermek organ sıkıntısını sona erdirir.” Ģeklindeki görüĢ için bkz.  
http://www.milliyet.com.tr/2001/ 04/18/yasam/yas04.html  (SGT: 28.02.2008). 

57  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6291161.asp?m=1 (SGT: 28.02.2008). 
58  Ġspanya’nın araĢtırma dergilerinden biri olan ’Interviu’ son sayısında Türkiye’de kaçak yollardan 

böbrek nakli yapılarak 100 binlerce dolar kazanıldığını iddia etti. http://www.habervitrini. 
com/haber.asp?id=200819 (SGT: 28.02.2008); “Türkiye’den Avrupa’ya organ ticareti” 
http://www.istabip.org.tr/bg/2004/054.html (SGT: 28.02.2008) “Avrupa Konseyi üyesi Mangold, 

http://www.milliyet.com.tr/2001/%2004/18/yasam/yas04.html
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6291161.asp?m=1
http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=200819
http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=200819
http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=200819
http://www.istabip.org.tr/bg/2004/054.html
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satıĢlar
59

 da eklenince durumun vahameti gözler önüne serilmektedir. Oysa 

sağlık sektörünün kangrene dönmüĢ bu sorunu ancak insanlar arası dayanıĢma 

ile çözülebilir.  

5. 2238 SAYILI ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE 

NAKLĠ HAKKINDA KANUN VE 5237 SAYILI TCK’NIN 91, 92 VE 93. 

MADDELERĠ BAĞLAMINDA KONUNUN TARTIġILMASI 

TCK’nın 91. maddesinin baĢlığında tedavi, teĢhis ve bilimsel amaçlarla 

organ ve doku alınmasından söz edilmemektedir. Aslında bu baĢlık ile madde 

içeriği tam olarak uyuĢmamaktadır. Maddede sadece organ ticareti değil organ 

alım ve muhafazası da cezalandırılmaktadır.
60

  

2238 sayılı Kanun halen yürürlüktedir. TCK’nın 91. maddesi ve devamı 

2238 sayılı Kanunun sadece cezai yaptırımlar kısmını zımni olarak ilga etmiĢtir. 

Esasen TCK 91. madde ve devamının 2238 sayılı Kanundan en büyük farkı 

müeyyidenin artırılmıĢ olmasıdır. Konu ile ilgili genel düzenlemelerde esas 

teĢkil eden yine 2238 sayılı Kanundur. Bu bilgilerin ıĢığı altında karĢılaĢtırma 

ve değerlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır. 

2238 sayılı Kanunda yer alan hükümler ile TCK’nın 91, 92 ve 93. 

maddeleri karĢılaĢtırıldığında, TCK’daki en önemli düzenleme 2238 sayılı 

Kanundan farklı olarak organını satana da ceza öngörülmüĢ olmasıdır. Bunun 

yanı sıra cezaların da artırıldığı görülmektedir.
61

 

TCK’nın yaptırımı en çok ağırlaĢtırdığı madde hukuken geçerli rızaya 

dayalı olmaksızın kiĢiden organ veya doku alınmasını yasaklayan 91/1. 

maddedir. 2238 sayılı Kanunun 15. maddesi kanuna aykırı Ģekilde organ ve 

doku alan, saklayan, aĢılayan ve nakledenlerle bunların alım satımını yapanlar, 

alım ve satımına aracılık edenler veya bunun komisyonculuğunu yapanlar 

hakkında hapis cezası öngörmüĢtür. TCK’nın 91/1 maddesinde yer alan yaĢayan 

kimselerden rızası olmaksızın organ veya doku alınması durumunda öngörülen 
                                                                                                                                                     

Türkiye'nin organ kaçakçılığında "kilit ülke" olduğunu açıkladı. Mangold'un raporuna göre, organ 
kaçakçıları iĢ vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri gençlerin organlarını Avrupalı, Ġsrailli ve Arap 
hastalara satıyor.” http://www.biyoetik.org.tr/haberler/organ.htm (SGT: 28.02.2008). 

59  Ġhtiyaçlarını karĢılamak için çalıĢmak yerine kolay para kazanmayı tercih edenler, böbreklerini 
internette satıĢa çıkarıyor. Böbreği için kimi 20 bin, kimi 130 bin YTL istiyor.” 
http://haberden.com/haber/20080109/Bobreklerini-internette-satisa-cikariyor.php (SGT: 

28.02.2008). 
60  SOYASLAN: s. 153. 
61  HAKERĠ: Sorularla Ceza Hukuku, Ankara 2005, s. 170. 

http://www.biyoetik.org.tr/haberler/organ.htm
http://haberden.com/haber/20080109/Bobreklerini-internette-satisa-cikariyor.php
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hapis cezası aynı durumda 2238 sayılı Kanunda öngörülen hapis cezasından 

fazladır.  

2238 sayılı Kanunun 6. maddesi “On sekiz yaĢını doldurmuĢ ve 

mümeyyiz olan bir kiĢiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki 

tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiĢ yazılı ve 

imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın 

bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.” Ģeklindedir. Verici rızasının tek 

tanık huzurunda açıklanması durumunda açıklanan irade beyanının hukuka 

aykırı olduğu yönündeki görüĢ doktrinde eleĢtirilmiĢtir. Zira bu durumda 

kanunun açık hükmü sebebiyle TCK’nın 91/1 maddesi uygulanacaktır. Bu 

sebeple hukuken geçerli rıza Ģartının Ģekil Ģartından bağımsız olarak 

değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır.
62

 

TCK’nın 91/ 2 maddesi “Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku 

alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Ģeklindedir. Organ ve 

doku nakli ile ilgili hukuki düzenlemeler 2238 sayılı Kanunda yer almaktadır. 

Buna göre, ölüden organ veya doku alma fiilinin hukuka uygun olması için 

2238 sayılı kanundaki düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmelidir. Burada 

özellik arz eden husus TCK’nın organ ticaretine yönelik diğer hükümlerinin 

aksine, bu hükümde 2238 sayılı Kanundan daha az ceza öngörülmüĢ olmasıdır.  

Bu konuda tartıĢmalı olan bir baĢka husus 2238 sayılı Kanunun 5. 

maddesinde düzenlenmiĢ olup TCK’da açıkça düzenlenmeyen “On sekiz yaĢını 

doldurmamıĢ olan ve mümeyyiz olmayan kiĢilerden organ ve doku alınması 

yasaktır.” hükmüne iliĢkindir. Zira rızayla da olsa 18 yaĢını doldurmamıĢ bir 

kiĢiden organ ve doku alınamaz. Fakat Ģu an itibariyle böyle bir durumla 

karĢılaĢılırsa failin nasıl cezalandırılacağı Ģüphelidir. TCK’nın 91/1 

maddesindeki “hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın” ifadesine dayanarak, 

on sekiz yaĢını doldurmamıĢ ve mümeyyiz olmayan kiĢilerin rızalarının 

geçersiz olduğu savunulabilir. Bu durumda ergin ve mümeyyiz kimselerden 

rızaları dıĢında organ ve doku alımında uygulanacak müeyyide ergin ve 

mümeyyiz olmamakla beraber rızaları olan kimseler için de uygulanacaktır. Bu 

durumun adaletsiz sonuçlara yol açacağını, failin 2238 sayılı Kanunun 15. 

                                                             
62  HAKERĠ: Tıp Hukuku, s. 432 vd. 
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maddesindeki 2–4 yıl hapis ve adli para cezasına çarptırılmasının daha isabetli 

olduğunu savunan bir görüĢ de vardır.
63

 Biz de bu görüĢe katılmaktayız. 

TCK 91/2 ve 91/4 bağlamında örgüt kavramı ve bu kavramın organ veya 

doku ticareti suçu açısından özellik arz eden kısımları incelenirse; öncelikle 

örgütten kastedilenin üyeleri arasında hiyerarĢik iliĢki bulunan, üyeleri arasında 

iĢ bölümü olan ama üyelerinin birbirlerini tanımalarının zorunlu olmadığı bir 

kuruluĢ olduğu söylenebilir.
64

 Ayrıca TCK’nın 91/4 maddesinde “Bir ve üçüncü 

fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iĢlenmesi 

hâlinde…” Ģeklinde açıkça ifadesini bulduğu üzere ölüden hukuka aykırı olarak 

organ ve doku alınması bir nitelikli hal olarak sayılmamıĢtır. Ancak doktrinde 

ölüden alınan organ veya dokunun satın alınması, satılması veya satılmasına 

aracılık edilmesinin bir örgüt faaliyeti çerçevesinde yapılması halinde aynı 

maddenin uygulanabileceğini savunulmaktadır.
65

  

2238 sayılı Kanun hükümlerinin TCK açısından da uygulanma alanı 

bulacağı hususunun en açık olduğu hükümler TCK’nın 91/2 ve 91/5 

maddeleridir. Ölüden alınan organ veya dokunun 2238 sayılı Kanunun 11 ila 

14. maddelerinde belirtilmiĢ bulunan koĢullara aykırı olarak alınmıĢ olması 

durumunda fail hakkında TCK’nın 91/2 maddesi uygulanacaktır.
66

 Ayrıca 2238 

sayılı Kanunun 5 ila 14. maddelerinde belirtilen koĢullara aykırı olarak elde 

edilmiĢ bulunan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aĢılayan kiĢi 

TCK’nın 91/5. maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacaktır.
67

 

Ġki kanun arasındaki farklardan biri “reklâm” konusunda karĢımıza 

çıkmaktadır. 2238 sayılı Kanunun 4. maddesinde “Bilimsel istatistikî ve haber 

niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, organ ve doku alınması ve 

verilmesine iliĢkin her türlü reklâm yasaktır.”hükmü yer alırken; TCK’nın 91/6 

maddesi “Belli bir çıkar karĢılığında organ veya doku teminine yönelik olarak 

ilan veya reklâm veren veya yayınlayan kiĢi…”hükmü ile sadece çıkar amaçlı 

reklâm ve ilan verilmesi cezalandırılmaktadır. 

                                                             
63  HAKERĠ: “Organ veya Doku  Ticareti Suçu”, s. 244. 
64  SOYASLAN: s. 136. 
65  HAKERĠ: “Organ veya Doku Ticareti Suçu”, s. 245. 
66  HAKERĠ: Sorularla Ceza Hukuku, s. 170. 
67  HAKERĠ: Sorularla Ceza Hukuku, s. 171. 
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TCK’nın 91/7. maddesindeki tüzel kiĢinin faaliyetleri çerçevesinde bu 

suçun iĢlenmesi konusuna gelince, öncelikle belirtilmesi gereken uygulanacak 

güvenlik tedbirlerinin tüzel kiĢilere özgü güvenlik tedbirleri olan faaliyet izninin 

iptali ve kazancın müsaderesi olduğudur. Örneğin yurtdıĢından sağlık araçları 

ithal eden bir Ģirketin aynı zamanda organ ticareti yapması halinde Ģirketin 

ithalat ruhsatı iptal edileceği gibi elde ettiği kazanç da müsadere edilecektir.
68

 

Doktrinde haklı olarak eleĢtirildiği üzere aslında böyle bir düzenlemeye gerek 

yoktur. Zira TCK’nın 60. maddesi zaten uygulanmak durumundadır.
69

 

TCK’nın 91/8. maddesi “Birinci fıkrada tanımlanan suçun iĢlenmesi 

sonucunda mağdurun ölmesi hâlinde, kasten öldürme suçuna iliĢkin hükümler 

uygulanır.” Ģeklindedir. Bu açık hüküm sayesinde rızası hilafına organ veya 

dokusu alınan mağdurun ölmesi halinde, faile kasten adam öldürmeye iliĢkin 

müeyyide uygulanacaktır. Bu hükmün yerindeliği tartıĢılabilir. Zira failin 

kastının adam öldürmeye yönelik olup olmadığı bilinmeden doğrudan kasten 

adam öldürme suçundan sorumlu tutulmaktadır. Fiilin manevi unsuru 

araĢtırılmamaktadır. 

TCK’nın 91/8 maddesine yönelik olarak maddede geçen “birinci fıkrada 

tanımlanan suçun iĢlenmesi” ifadesi doktrinde eleĢtirilmekte ve bu ifadenin 

suçun tamamlanmasını zorunlu kıldığı, fakat teĢebbüs sonucunda da mağdurun 

ölmesi halinde kasten öldürme suçuna iliĢkin hükümlerin uygulanmasına olanak 

tanınması gerektiği belirtilmektedir. Bu takdirde teĢebbüs halinde genel 

hükümler gereğince faili TCK’nın 87/4 maddesinden sorumlu tutmakla 

yetinmek gerekecektir. 
70

 

6. TÜRK CEZA KANUNUNUN 92. MADDESĠNDE DÜZENLENEN     

  ZORUNLULUK HÂLĠ 

TCK’nın zorunluluk hali baĢlıklı 92. maddesi “Organ veya dokularını 

satan kiĢinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koĢullar göz önünde 

bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza 

vermekten de vazgeçilebilir.” Ģeklindedir. 

                                                             
68  SOYASLAN: s. 137. 
69  SOYASLAN: s. 137. 
70  HAKERĠ: Tıp Hukuku, s. 434. 
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Aslında TCK genel hükümlerde zorunluluk hali baĢlıklı genel bir 

düzenleme mevcuttur. TCK’nın 25/2 maddesi “Gerek kendisine gerek baĢkasına 

ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve baĢka suretle korunmak 

olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya baĢkasını 

kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta 

arasında orantı bulunmak koĢulu ile iĢlenen fiillerden dolayı faile ceza 

verilmez.” Ģeklindedir. 5237 sayılı TCK ile getirilen yeni düzenlemelerden biri 

de organ veya dokusunu satan kiĢi için getirilen zorunluluk hali kurumudur. 

Organ ve dokularını satan kimseler açısından genel hükme gitmeyip özel bir 

hükmün sevk edilmesinin nedeninin kanun koyucunun bu durumda TCK’nın 

25/2 maddesinde düzenlenmiĢ bulunan zorunluluk halinin ağır koĢullarından 

ayrılmak istemesi
71

 olduğu Ģeklinde bir görüĢ doktrinde mevcuttur.   

Madde çeĢitli yönlerden eleĢtirilmektedir. Öncelikle madde vericinin 

içinde bulunduğu ekonomik Ģartlarla ilgili olduğundan, zorunluluk hali ifadesi 

yerine bu doğrultuda baĢka bir ifade seçilmesi gerektiği belirtilmektedir.
72

 

Ayrıca bu hükmün suiistimallere açık olduğu, organ mafyasının fakir kimseleri 

sömürmesini sağlayacağı ve organ ticaretini artıracağı; sosyal ve ekonomik 

nedenlerin bir cezasızlık nedeni olarak düzenlenemeyeceği ve bu hükmün bu 

suçlarla mücadeleyi etkisizleĢtireceği de savunulmaktadır.
73

 Maddede belirtilen 

ceza indirimi kavramı da tartıĢmaya açık bir kavramdır. Zor durumda kalmayan 

kimsenin organını satmayacağı düĢünülürse, bu maddenin TCK’nın 91. madde 

hükmünü anlamsız hale getirdiği savunulabilir.   

Son olarak belirtmek gerekir ki Ģahsi cezasızlık sebebi öngören bu madde 

Ģerikler açısından geçerli değildir. Sadece suçun asli failine uygulanır. 

7. TÜRK CEZA KANUNUNUN 93. MADDESĠNDE DÜZENLENEN     

  ETKĠN PĠġMANLIK  

TCK’nın 93. maddesinin 1. fıkrası “Organ veya dokularını satan kiĢi, 

resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu merciine haber 

vererek suçluların yakalanmalarını kolaylaĢtırırsa, hakkında cezaya 

hükmolunmaz.” Ģeklindedir. 2. fıkrasında ise suç haber alındıktan sonra, organ 

veya dokularını satan kiĢi, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve diğer 

                                                             
71  HAKERĠ: “Organ veya Doku Ticareti Suçu”, s. 248. 
72  SOYASLAN: s. 138. 
73  HAKERĠ: “Organ veya Doku Ticareti Suçu”, s. 248. 
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suçluların yakalanmasına hizmet ve yardım ederse; hakkında verilecek cezanın, 

yardımın niteliğine göre, dörtte birden yarısına kadarı indirileceği 

belirtilmektedir. 

“Etkin piĢmanlık” suçtan dolayı piĢman olan, suçun ve bunun sonucunda 

doğacak zararın oluĢmasını önleyen, suçlunun yakalanmasına yardım eden 

kiĢiler için getirilmiĢ bir kurumdur.
74

  

Etkin piĢmanlık hükmü 2238 sayılı Kanuna aykırılık hallerinde 

uygulanamayacaktır; çünkü TCK’nın ilk 75. maddesinde yer alan bir genel 

hüküm değildir.
75

 

Organ veya doku ticareti suçu için getirilen etkin piĢmanlık hükmünden 

yararlanmak için organ veya dokunun satılması yeterlidir; ayrıca alıcıya nakli 

aranmamıĢtır.  

Doktrinde bu düzenleme iki yönden eleĢtirilmektedir. Bunların birincisi 

sadece organ veya dokularını satan kimse için bu olanağın sağlanması ve fakat 

91. maddedeki diğer eylemlerin faillerinin veya satan kiĢinin eylemine iĢtirak 

edenlerin bu olanaktan yoksun bırakılmasıdır. Ġkincisi de organını satan kiĢinin 

elde ettiği haksız kazanca iliĢkin herhangi bir düzenlemenin mevcut 

olmamasıdır.
76

 Fakat biz genel hükümlerdeki kazancın müsaderesi 

hükümlerinin burada uygulanabileceği kanaatinde olduğumuzdan ikinci 

eleĢtirinin yersiz olduğu düĢüncesindeyiz. 

8. 2238 SAYILI ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE     

  NAKLĠ HAKKINDA KANUNUN ELEġTĠRĠSĠ 

2238 sayılı Kanundaki düzenleme ceza hukuku boyutunda 

değerlendirildiğinde 15. maddenin bir çerçeve kural koyduğu ve bu maddede 

yasaklanan fiillerin de her birinin ayrı bir müeyyide konusu olmadığı, organ ve 

doku ticareti suçu açısından seçimlik hareketler olduğu sonucuna varmak 

gerektiği, aksi durumda ağır sonuçların doğacağı görüĢü doktrinde yer 

almaktadır.
77

 Aynı zamanda kanun ciddi eleĢtirilere de maruz kalmıĢtır. 

TCK’nın 91. maddesindeki düzenleme yapılmadan önce suç olarak tespit edilen 
                                                             
74  ÖZEL: “Türk Ceza Kanunu’nda Ve Bankacılık Kanunu’nda Etkin PiĢmanlık” http://www.turkhukuk 

sitesi.  com/makale_430.htm. (SGT: 11.04.2008) 
75  SOYASLAN: s. 138. 
76  HAKERĠ: Tıp Hukuku, s. 441. 
77  GÖKCEN: s. 84. 
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fiillere verilecek cezalar yönünden 2238 sayılı Kanunun pek isabetli 

davranmadığı; gerek nitelikleri, gerek ağırlıkları yönünden birbirinden çok 

farklı olan fiiller için aynı cezayı öngördüğü Ģeklinde bir eleĢtiri doktrinde 

hâkimdi.
78

 Örneğin, rızası olmadan yaĢayan insandan organ ve doku alma fiili 

ile yakınlarının rızasını sağlamadan veya ölenin aksine bir vasiyeti veya beyanı 

olmasına rağmen ölüden organ veya doku alma fiilini eĢit Ģekilde 

cezalandırmak isabetli değildir.
79

 5237 sayılı Kanunun 91. maddesindeki 

düzenleme bu soruna çözüm olmuĢtur. 2238 sayılı Kanuna getirilen bir diğer 

eleĢtiri de ceza kanununda da yaptırım öngörülen bazı fiiller için 2238 sayılı 

Kanun uygulandığında failin daha ağır bir biçimde cezalandırılmasıydı. Bu 

durumun suç ve ceza arasında oranlılık ilkesi ile bağdaĢmadığı 

savunulmaktaydı.
80

 2238 sayılı Kanunda açıkça belirtildiği üzere bu kanun 

kapsamındaki fiillere baĢka bir kanunda daha ağır bir müeyyide getirilmediği 

takdirde bu kanun hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Nitekim 5237 sayılı 

Kanunun 91. maddesinde daha ağır bir müeyyide öngörülmektedir. Bu durumda 

eleĢtiriler bertaraf edilmiĢtir. 

SONUÇ 

Ülkemizde organ ve doku temininde maalesef büyük güçlüklerle 

karĢılaĢılmaktadır. Organ naklinde karĢılaĢılan engel ve güçlükleri ahlaki, 

hukuki ve teknik engel ve güçlükler olmak üzere 3 grupta inceleyebiliriz.
81

 

Organ ve doku temininde Ģu an için birincil kaynağın kadavra olduğunu 

belirtmiĢtik. Maalesef bu noktada bazı kimselerce kadavraların meta gibi 

değerlendirilmesi, bundan nemalanmaya kalkan kimselerin varlığı, alıcı ile 

pazarlığa giriĢenlerle karĢılaĢmak mümkündür. Doku veya organ naklinde canlı 

vericilerin ikinci derecede önem taĢıdığını belirtmiĢtik. En büyük sorunlar da 

canlı vericilerde ortaya çıkmaktadır.  

Organ ve doku naklinde karĢılaĢılan bir diğer sorun “öncelik sorunu”dur. 

Aslında doku ve organlardaki harabiyet ölçüsüne bağlı olarak transplantasyon 

yapılacakların önceliği belirlenmelidir. Ne yazık ki bu öncelik hastalığın 

derecesine göre değil, bu organ veya dokuya ihtiyaç duyan kimselerin 

                                                             
78  TOROSLU: s. 111 vd. ; GÖKCEN: s. 84 vd. ; ÇAKMUT-YENERER: s. 168; SOYASLAN: s. 133 vd. 
79  TOROSLU: s. 115. 
80  GÖKCEN: s. 85. 
81  Ayrıntılı bilgi için bkz. TOROSLU: s. 92. 
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ekonomik durumuna göre belirlenir hale gelmiĢtir.
82

 Sosyo-kültürel geliĢmiĢliğe 

bağlı olarak organ bağıĢı sayısında da artıĢ olacağı umut edilmektedir ve her 

birey bu konuda üzerine düĢen çabayı göstermekle mükelleftir. 

Sonuç olarak ilgili yasal düzenlemelerin eleĢtiriler bağlamında yeniden 

gözden geçirilmesi, hukuki boĢluk tespit edilen yerlerde teknolojinin gerisinde 

kalmadan gerekli düzenlemelerin yapılması, ödüllü bağıĢ gibi kavramlara 

ticarete ortam hazırlayabileceğinden ihtiyatla yaklaĢılması, bireylerin organ 

bağıĢının önemi yönünde eğitilmesi, uluslararası platformda transplantasyon 

merkezleriyle sıkı bir iliĢki içine girilmesi gerekmektedir. Kadavradan organ 

bağıĢının zorunlu hale gelmesi veya aksini beyan etmedikçe her bireyin organ 

bağıĢçısı olarak değerlendirilmesi (itiraz modelinin benimsenmesi), ülkelerin 

bunu destekleyen politikalar belirlemesi pek çok hastanın kurtulmasını 

sağlayacaktır.
83

 Ayrıca doktrin tarafından kadaverik programların 

oluĢturulmasının ve zamanla canlı vericilerden organ alınmasının terk edilmesi 

veya en aza indirilmesinin, kadaverik programlara geçiĢ sağlanıncaya kadar 

geçici düĢünülmesi Ģartıyla canlı vericiliğin teĢvik edilmesinin veya organ 

bağıĢlayanların bazı sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma gibi hususlarla 

ödüllendirilmesinin kaynak temini için yararlı olacağı savunulmaktadır.
84

 Bu 

konuda hedefe ulaĢma yolundaki adımların bir an önce atılması temennimizdir.  
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FAHĠġ CEZAĠ ġARTIN TACĠRLER BAKIMINDAN 

UYGULANMASI 

Application of Excessive Penal Clauses to Merchants 

 

Bülent ERNAS  / Simin YALÇINTAŞ   

 

ÖZET 

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesiyle Borçlar Kanunu’nun 161. 

maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen fahiş cezai şartın indirilebilmesi 

olanağına tacirler bakımından istisna getirilmiştir. Tacir olmanın sonuçlarından 

biri olan fahiş cezai şartın indirilmesinin talep edilememesi, basiretli bir iş 

adamı gibi davranma yükümünün bir sonucudur ve tacire yüklenen bir külfettir. 

Yargı kararları ile de tacirin müzayaka halinde olması, tacirin ekonomik 

yıkımına sebep olacak ahlaka-adaba aykırılık halleri ile iş sözleşmesinden 

doğan cezai şart bu istisnanın kapsamı dışında tutulmuştur. Tüm bu hususlar 

çalışmamızda ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler 

Fahiş cezai şart, tacir, basiretli davranma yükümlülüğü, tacir olmanın 

yükümlülükleri, gabin.  

SUMMARY 

The rule in Obligations Code Art. 161/III ordering “excessive penalty 

clauses should be reduced by judge” has an exception in Turkish Commercial 

Code Art. 24. This exception for merchants –not being able to ask a reduction 

for excessive penalty clauses- is a result of “prudent businessman obligation” 

of the merchants. Merchant’s state of being in financial difficulties, immoral 

acts that cause merchant’s economic ruin and penalty clauses in employment 

contracts are excluded from the scope of this exception by court decisions. All 

of these points are analyzed particularly in our study. 

                                                             

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi.  

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Öğrencisi. DanıĢmanları: Ar. Gör. Harun Keskin. 
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I. KAPSAM 

Türk Ticaret Kanunu’nda tacir olmanın hüküm ve sonuçları, kanunun 20-

25. maddeleri arasında düzenlemiştir. Bunlardan biri olan TTK 24, fahiş ücret 

ve cezai şartın indirilememesini düzenlemektedir. Söz konusu madde, Borçlar 

Kanunu’nda öngörülen bazı durumların tacirlere uygulanmasını önleyici 

hükümler içermektedir. Hükme göre “Tacir sıfatını haiz bir borçlu, Borçlar 

Kanunu’nun 104 üncü maddesinin 2 nci fıkrasıyla 161 inci maddesinin 3 üncü 

fıkrasında ve 409 uncu maddesinde yazılı hallerde fahiş olduğu iddiasıyla bir 

ücret veya cezanın indirilmesini mahkemeden isteyemez”. Yani tacir sıfatını 

haiz bir borçlu, tacir olmanın bir sonucu olarak Borçlar Kanunu’nda öngörülen 

bu koruyucu hükümlerden yararlanamamaktadır. Çalışmamızda TTK 24, 

yalnızca BK 161/III’e yapılan atıf doğrultusunda, tacirin fahiş cezai şartın 

indirilmesini isteyememesi açısından incelenecektir.    

II. CEZAĠ ġART KAVRAMI, HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ 

Doktrinde tanımlandığı şekliyle cezai şart, borçlunun ifa etme yükümü 

altına girdiği edimi hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi karşısında ödemeyi 

taahhüt ettiği, hukuki işlemle belirlenmiş, ekonomik değeri olan, şarta bağlı ve 

fer’i bir borçtur.
1
 Cezai şart, fer’i bir borç olması sebebiyle ancak asıl borcun 

hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi halinde istenebilir. Bu özelliği gereği 

aynı zamanda şarta bağlı bir borçtur. Cezai şartın ekonomik mahiyeti ise, genel 

olarak bir para borcu olmasıdır.
2
  

Cezai şart, asıl borcun düzenlendiği sözleşmede öngörülebileceği gibi 

bağımsız bir sözleşmede de düzenlenebilir.
3
 Her iki halde de cezai şartın asıl 

borca tabi fer’i bir borç olması, cezai şartın geçerliliğinin de asıl borcun 

geçerliliğine tabi olması sonucunu doğurur. Bu nedenle cezai şartın tabi olduğu 

asıl borcun geçersizliği, cezai şartın da geçersiz olmasına neden olur. Asıl 

borcun hukuka veya ahlaka aykırı ya da imkânsız olması, taraflardan birinin fiil 

                                                             
1  EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2006, 9. Bası, s. 1133; OĞUZMAN, 

Kemal/ ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ġstanbul 2000, 3. Bası, s. 874; UÇAR, 
Salter: Hukukumuzda Ceza KoĢulu, Ġst. Ba. D. 1998, S. 1, s. 94.  

2  EREN, s. 1134; GÖKÇEOĞLU, Kamil Haluk: Cezai ġart ve Güncel Ġçtihatlar, Ġstanbul 2007, s. 40 
vd.  

3  EREN, s. 1135. 
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ehliyetinin olmaması veya şekil eksikliği sebepleriyle sözleşmenin geçersiz 

sayılması halinde cezai şart da geçersiz olacaktır.
4
  

Cezai şart, alacaklının borçlunun borcu ihlal etmesi halinde uğradığı 

zararını ispatla zorunlu olmaması nedeniyle kolaylık sağlayan bir uygulama 

olup, çoğu kez borcun ihlali nedeniyle borçlunun tazmin etmesi gereken 

miktardan yüksek tutulduğu için borçluyu borcunu ödemeye sevk etmekte
5
, bu 

yönüyle alacaklının alacağına kavuşması için bir güvence teşkil etmektedir.  

III. BORÇLUNUN FAHĠġ CEZAĠ ġARTIN ĠNDĠRĠLMESĠNĠ ĠSTEME   

   HAKKI VE ġARTLARI  

Cezai şart, sözleşme özgürlüğü ilkesi gereği, taraflarca serbestçe tayin 

edilebilir. Ancak Borçlar Kanunu’nun cezanın butlanı ve tenkisi başlığını 

taşıyan 161. maddesi, bu özgürlüğün sınırlarını tespit etmektedir. Maddenin 

ikinci fıkrası, kanuna ve ahlaka aykırılık ile imkânsızlık hallerinde cezai şartın 

ödenmesinin talep edilemeyeceğini düzenlerken, üçüncü fıkrası, hâkime fahiş 

cezai şartların indirilmesi yükümünü yüklemektedir.  

Fahiş olduğu iddiasıyla cezai şartın indirilebilmesi için öncelikle, geçerli 

bir cezai şart anlaşması bulunmalıdır. Bunun yanında, cezai şartın muaccel 

olması ve henüz ifa edilmemiş olması gerekir. Cezai şart, asıl borcun yerinde 

veya zamanında ifa edilmemesi durumunda muaccel hale gelir. Son olarak, 

cezai şartın aşırı derecede yüksek olması gerekir. Hâkim, cezai şartın aşırı 

derecede yüksek olup olmadığına, alacaklı ve borçlunun ekonomik durumlarını, 

alacaklının menfaatini ve uğradığı zararı, borçlunun asıl borcun ihlalindeki 

kusurunu ve borca aykırılığın ağırlığını göz önünde bulundurarak karar 

verecektir.
6
 BK 161/III’ün açık lafzı gereği, hâkim kendisine indirim yolunda 

bir talep olmasa dahi fahiş gördüğü cezai şartları indirmekle yükümlüdür. 

                                                             
4  TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Hukukunda Cezai ġart, Ġstanbul 1963, s. 9 vd. 
5  EREN, s.1135; KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2006, 7. Bası, s. 

575. 
6  EREN, s.1141; “Hâkime aktin bir Ģartını değiĢtirme yetkisi veren bu hak, hâkime istisnai olarak 

tanınmıĢ bir hak olduğu için hâkim, bu hakkını ölçülü olarak kullanmalı, tarafların ekonomik 

durumu, borçlunun ödeme yeterliliği ile beraber borcunu yerine getirmemiĢ olması dolayısıyla 
sağladığı yarar, borçlunun kusur derecesi, borca aykırı davranıĢın ağırlığı, sözleĢmeden beklenen 
yararın elde edilmemesi ve akte aykırı davranılması yüzünden doğan zarar tutarı, iĢçinin çalıĢtığı 
ve çalıĢmadığı süreler cezai Ģartın tazmin ve ceza fonksiyonlarının dengeli olarak korunması 

gereği prensiplerini göz önünde bulundurmalı, kullandığı takdir hakkını Yargıtay’ın denetimine 
olanak vermeye elveriĢli objektif esaslara dayandırmalıdır.” (Yargıtay HGK, 26.12.2001, E. 
2001/9-1175, K. 1166, Kazancı Ġçtihat Bankası) . 
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IV. TTK 24 VE BASĠRETLĠ DAVRANMA YÜKÜMÜ 

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesi, fahiş yani aşırı derecede yüksek 

olan cezai şartın indirilmesi kuralının istisnasını oluşturmaktadır. Anılan madde 

gereğince, cezai şartı ödeme yükümü altında olan borçlu, tacir sıfatını haiz ise 

fahiş cezai şartın indirilmesini mahkemeden isteyemeyecek; bunun yanında 

hâkim de fahiş cezai şartın indirilmesine kendiliğinden karar veremeyecektir.   

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesi ile getirilen istisna, TTK 20/II ile 

tacire yüklenen basiretli davranma yükümünün bir uzantısı olarak kabul 

edilmektedir. Objektif bir özen niteliğinde olan basiretli davranma yükümü, 

tacirin ticari faaliyetlerinde kendisiyle aynı koşullarda bulunan tedbirli ve 

dikkatli bir tacirin göstereceği özeni göstermesini zorunlu kılar. Basiretli 

davranma yükümü, tacirin kişisel yetenekleri göz önünde bulundurularak yani 

sübjektif özen ölçütüne göre yorumlanamaz. Bu nedenle basiretli davranma 

yükümünün kapsamı belirlenirken tacirin yapmakta olduğu faaliyetin özellikleri 

düşünülmeli; dikkatli, tedbirli, ileriyi makul ve alışılmış bir ölçüde görebilen bir 

tacirin davranışı esas alınmalıdır.
7
 Bu noktada basiretli bir iş adamı gibi 

davranma yükümlülüğüne mutlak bir ölçü getirilmediği vurgulanmalı ve bu 

ölçünün tacirin yaptığı sözleşmenin veya işin niteliğine göre değiştiği de 

belirtilmelidir.
8
   

Tacire yüklenen basiretli davranma yükümü, tacirin ticaretine ait tüm 

faaliyetlerini kapsamaktadır; bu nedenle ticari faaliyetine yönelik olarak yaptığı 

sözleşmeler, işlediği haksız fiiller ve edindiği sebepsiz kazanımlarda geçerli 

olan bir yükümlülüktür.
9
 Tacir özellikle ticari faaliyetiyle ilgili bir sözleşmenin 

imzalanmasından önce söz konusu sözleşmenin koşullarını iyi tahlil etmeli, 

sözleşmenin kendisine yüklediği edim yükümünü gelecekte ortaya çıkacak 

sonuçları da göz önünde bulundurarak yerine getirip getiremeyeceğini 

araştırmalıdır. Bu açıklamalarımızdan sonra, basiretli davranma yükümü altında 

olan tacirin tecrübesizliğinden söz edilemeyecektir.  

Tacire yüklenen basiretli davranma yükümü, tacirin fahiş olduğu 

iddiasıyla cezai şartın indirilmesini mahkemeden talep etmesini engelleyen 

                                                             
7  KARAHAN, Sami: Ticari ĠĢletme Hukuku, Konya 2007, 15. Bası, s. 92; ULUSOY, Yılmaz: Basiretli 

ĠĢ Adamlığı ve Mücbir Sebepleri, Ġst. Tic. Od. Dergisi 1975, No: 7-9, s. 46; POROY, Reha/ 
YASAMAN, Hamdi: Ticari ĠĢletme Hukuku, Ġstanbul 2006, 11. Bası, s. 141. 

8  ULUSOY, s. 46. 
9  KARAYALÇIN, YaĢar: Ticaret Hukuku I, GiriĢ-Ticari ĠĢletme, Ankara 1968, 3. Bası, s. 218; 

ULUSOY, s. 46.  
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TTK’nın 24. maddesinin kabulünü haklı kılmaktadır. Zira kendisinden beklenen 

objektif özen ölçütüne göre ileriyi makul ve alışılmış ölçüde görme 

yükümlülüğü altında olan tacir, sözleşmenin yapılması aşamasında ileride 

gerçekleşebilecek koşulları da dikkate alarak, üstlendiği borcu yerine getirip 

getiremeyeceğini iyi tahlil etmek zorundadır. Basiretli bir iş adamı gibi 

davranma yükümlülüğü altındaki tacirin ifa edemeyeceği borcun altına 

girmemek, girmiş olsa dahi bunun sonuçlarına katlanmak zorunluluğunda 

olması, tacirin fahiş cezai şartın indirilmesini mahkemeden talep etmesinin söz 

konusu olamayacağı sonucuna ulaştırmaktadır. Fahiş cezai şartın indirilmesi 

yasağı ve basiretli davranma yükümü arasındaki bu ilişki, TTK’nın 24. 

maddesinin kapsamının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

V. TTK 24’ÜN KAPSAMI 

A. Borçlu KiĢi Bakımından Kapsam 

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesinin uygulanmasının ilk şartı, 

borçlunun tacir, tacir sayılan ve tacir gibi sorumlu tutulan kişilerden olmasıdır. 

Bu üç halde borçlu kişi, fahiş olduğu iddiasıyla cezai şartın indirilmesini 

mahkemeden talep edemeyecektir. 

1. Tacirler Bakımından 

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesi, her şeyden önce tacirler hakkında 

uygulanır. Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işletiyor olmak, tacir 

sıfatının kazanılmasında yeterlidir.
10

 

Fahiş cezai şart ödeme yükümü altına giren tacirin, söz konusu cezai şartı 

içeren sözleşmenin imzalanmasından sonra tacir sıfatını kaybetmiş olması 

halinde dahi, sözleşmenin imzalanması sırasında tacir sıfatını haiz olması 

nedeniyle cezai şartın indirilmesini talep edememesi gerekir.
11

     

                                                             
10  ARKAN, Sabih: Ticari ĠĢletme Hukuku, Ankara 2007, 10. Bası,  s. 111; KARAHAN, s. 78-79; 

KARAYALÇIN, s. 193 vd.; NOMER ERTAN, N. Füsun  (ÜLGEN, Hüseyin/ TEOMAN, Ömer/ 

HELVACI, Mehmet/ KENDĠGELEN, Abuzer/ KAYA, Arslan), Ticari ĠĢletme Hukuku, Ġstanbul 2006, 
s. 209 vd. POROY/YASAMAN, s. 116-117. 

11  ARKAN, s. 141; KARAHAN s. 96. Alman Hukukunda da fahiĢ cezai Ģartın indirilip indiremeyeceği 

hususunda karar verilirken kiĢinin cezai Ģartı üstlendiği andaki hukuki statüsüne bakılmasının 
gerekli olduğu ifade edilmiĢtir. ARKAN, s. 141. 
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2. Tacir Sayılanlar Bakımından 

Yukarıda da belirtildiği gibi tacir sıfatının kazanılabilmesi için kural 

olarak bir ticari işletmenin işletiliyor olması gerekir. Bununla birlikte, bazı 

durumlarda ticari işletme fiilen işletilmeye başlanmamış olsa dahi kişinin tacir 

sayılması mümkündür. TTK 14/II, kimlerin tacir sayılacağı hususunu 

düzenlemektedir. Hükme göre, bir ticari işletmeyi kurup açtığını sirküler, 

gazete, radyo ve sair ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret 

siciline kaydettirerek keyfiyeti ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye 

başlamamış olsa bile tacir sayılır.  

Tacir sayılan kişi, tacir olmanın hem külfetlerine katlanır hem de 

nimetlerinden yararlanır.
12

 Bir külfet olması sebebiyle fahiş cezai şartın 

indirilememesi, tacir sayılan kişilere de uygulanacaktır.    

3. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar Bakımından 

Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinin son fıkrası gereğince, fiilen 

ticaret yapmayan ancak kendisini iyiniyetli üçüncü kişilere tacir olarak tanıtan 

kişiler, tacir gibi sorumlu tutulmuştur. İyiniyetli üçüncü kişileri korumak 

amacıyla konulan hükme göre, bir ticari işletme açmış gibi kendi adına ya da 

adi bir şirket veya hukuken var olmayan başka bir şirket adına ortak sıfatıyla 

muamelelerde bulunan kişi iyiniyetli kişilere karşı tacir gibi sorumlu olacaktır. 

TTK 14/II’de tanımlanan tacir sayılan kişinin ticari işletme açma niyeti 

bulunmakta ve hazırlıkları devam etmekte olmasına rağmen, 14/III’te 

düzenlenen tacir gibi sorumlu olan kişinin böyle bir amacı bulunmamaktadır. 

Amaç, muhatabı yanıltmak olduğu için kötüniyetlilik söz konusudur.
13

 Tacir 

gibi sorumlu tutulan kişiler, tacir olmanın külfetlerine katlanır ancak 

nimetlerinden yararlanamazlar.
14

  Nitekim bir ticari işletme açmamasına rağmen 

açmış gibi hareket eden bu kişiler, varmış gibi göstererek menfaat elde ettikleri 

durumun sonuçlarına da katlanarak, tacir olmanın sonuçlarına tabi olacak ve 

fakat tacir olmanın getirdiği haklardan yararlanamayacaklardır. TTK 24’ün, 

Borçlar Kanunu’nun kamu düzenini korumak için getirdiği cezai şart belirleme 

serbestîsini sınırlandıran 161. maddesinin istisnası olması, bu korumadan 

                                                             
12  ARKAN, s. 115; KARAHAN, s. 88; NOMER ERTAN, ÜLGEN Ticari ĠĢletme, s. 212. 
13  BATTAL, Ahmet: Tacir Gibi Sorumlu Olan Tacir Olmanın Hangi Sonuçlarına Tabi Tutulmalıdır?, 

Yar. D. 1997, C. 23, Sa. 4, s. 543. 
14  ARKAN, s. 112; BATTAL, Tacir Gibi Sorumlu Olan, s. 540; KARAHAN, s. 88-89; NOMER ERTAN, 

ÜLGEN Ticari ĠĢletme, s. 213. 
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tacirlerin kural olarak
15

 yararlanamayacağı anlamına gelir ve bu haliyle bir 

yükümlülük mahiyetindedir. O halde TTK 14/III gereği tacir gibi sorumlu 

olanların da fahiş cezai şartın indirilmesini talep etme hakları bulunmamaktadır. 

4. Ticari ĠĢ Karinesine Tabi Olanlar Bakımından 

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesinin tacire yüklenen basiretli 

davranma yükümünün bir uzantısı olduğunun kabulü, hükmün yalnızca tacir, 

tacir sayılan ve tacir gibi sorumlu olan kişilere uygulanmasını gerekli kılar. 

Dolayısıyla bunlar dışında kalan kişiler, yaptıkları iş TTK 21/II’ye göre ticari iş 

sayılsa bile, BK 161/III gereğince cezai şartın indirilmesini mahkemeden talep 

edebilirler.
16

 Hâkim de fahiş cezai şartın varlığını tespit ettiğinde re’sen 

indirimde bulunmakla mükelleftir. Doktrinde bazı yazarlar tarafından 

savunulduğu gibi, borçlunun tacir olmadığı ancak sözleşmeye konu olan işin 

TTK 21/II gereği ticari iş sayıldığı hallerde borçlunun TTK 24’ün getirdiği 

istisna hükmüne tabi olacağını savunmak
17

, TTK 24 hükmünü gereğinden geniş 

yorumlamak anlamına gelir. Tarafların irade serbestîsini sınırlandıran BK 

161/III’ün istisnasını oluşturan TTK 24’ün bu şekilde geniş yorumlanması, 

istisnaların geniş yorumlanamayacağına dair ilkeye aykırılık teşkil etmektedir.
18

 

Bu gerekçelerle biz de söz konusu düşünceye katılmamaktayız. 

B. ĠĢin Niteliği Bakımından Kapsamı  

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesinin uygulanmasının ikinci şartı ise 

tacir, tacir sayılan ya da tacir gibi sorumlu olan kişinin üstlendiği borcun ticari 

iş mahiyetinde olmasıdır. TTK’nın 3. maddesi gereğince ticari işler, TTK’da 

düzenlenen hususlar ile bir ticari işletmeyi doğrudan veya dolaylı olarak 

ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işlerdir.  

Türk Ticaret Kanunu, 3. maddesiyle getirdiği ticari iş tanımının yanı sıra, 

21/I. maddesiyle de bir tacirin borçlarının ticari olmasının asıl olduğu hükmünü 

getirmektedir. Ancak TTK 21/I’in ikinci cümlesiyle bu kurala gerçek kişi 

tacirler bakımından istisna getirilerek, gerçek kişi tacirin işlemi yaptığı anda bu 

                                                             
15  Tacir bakımından da cezai Ģartın indirilebileceği bazı haller Yargıtay kararları ile sabit hale 

gelmiĢtir. Bu yüzden kural, tacirler hakkında fahiĢ cezai Ģartın indirilememesi olmasına rağmen, 
bu kuralın bazı istisnaları da mevcuttur. Bu durum aĢağıda incelenecektir.  

16  ARKAN, s. 14; KARAHAN, s. 96; TOKSAL, Baki: Türk Ticaret Kanunu ġerhi, Ankara 1986, I. Cilt, 

s. 263. 
17  DOĞANAY, Ġsmail: Türk Ticaret Kanunu ġerhi, 1990, I. Cilt, s. 173.  
18  TOKSAL, s. 263. 
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işlemin ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirmesi veya 

muamele, fiil veya işin ticari sayılmasına somut olayın özelliklerinin müsait 

olmaması durumunda, borcun adî sayılacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla bir 

gerçek kişi tacirin tüm borçları ticari sayılmamakta, yalnızca ticari işletmesiyle 

ilgili olan borçları ticari borç sayılmaktadır.  

TTK 21/I’in ikinci cümlesinin gerçek kişi tacirlerin adi iş sahaları ile 

ticari iş sahaları arasında yaptığı ayrımın pratik sonucu, gerçek kişi tacirin adî 

nitelikteki muamele, fiil ve işlemlerine Ticaret Kanunu hükümlerinin değil, 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasıdır.
19

 

Dolayısıyla tacirin borçlarında fahiş cezai şartın indirilmesini talep 

edemeyeceği borçları yalnızca ticari borçlarıdır.
20

 Bu nedenle gerçek kişi tacir, 

TTK 21/I’in ikinci cümlesine göre işlemi yaptığı anda bu işlemin ticari 

işletmesiyle ilgili olmadığını karşı tarafa bildirmişse veya işin adî iş sayılması 

somut olayın özellikleri değerlendirildiğinde müsait kabul ediliyorsa, tacirin 

yaptığı iş adî iş olacağından TTK 24 uygulama alanı bulamayacaktır.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesinin işin niteliği bakımından 

kapsamı belirlenirken değerlendirilmesi gereken bir diğer husus, basiretli bir iş 

adamı gibi davranma yükümüdür. TTK 20/II’de düzenlenen basiretli iş adamı 

gibi davranma yükümü, madde hükmünde de açıkça ifade edildiği gibi tacirin 

yalnızca ticaretine ilişkin faaliyetlerinde geçerlidir. TTK 24’ün ise basiretli 

davranma yükümünün doğal bir uzantısı olması, tacirin fahiş cezai şartın 

indirilmesini talep edememesinin yalnızca ticari borçları için geçerli olduğu 

anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle,  adi işlerinde basiretli davranma 

yükümü altında olmayan tacir, adi borcu için üstlendiği fahiş cezai şartın 

indirilmesini mahkemeden talep edebilecektir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesi, tüzel kişi tacirlerin adi iş 

sahalarının bulunmaması sebebiyle bunlara mutlak olarak uygulanacaktır.
21

 

                                                             
19  ARKAN, s. 64; Zira TKHK’un 3. maddesine göre tacir adi iĢlerinde tüketici sayılacaktır. 
20  ARKAN, s. 142; KARAYALÇIN, s. 221; POROY/YASAMAN, s. 128; KARAHAN, s. 96-97; NOMER 

ERTAN, N. Füsun: ĠĢ Akdinden Doğan Cezai ġart Hükümlerine TTK m. 24 Uygulanır mı?, Prof. 
Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, 2007, 1. cilt, s. 33; NOMER ERTAN, ÜLGEN Ticari ĠĢletme, s. 222. 

21  ARKAN, s. 142; KARAHAN, s. 97; POROY/YASAMAN, s. 127; NOMER ERTAN, ÜLGEN Ticari 
ĠĢletme, s. 222. 
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VI. YARGI KARARLARINA GÖRE TTK 24’ÜN UYGULANAMAYACAĞI 

   HALLER 

A. Gabin 

Bir sözleşmede ivazlar arasındaki aşırı nispetsizliğin, zarar görenin 

müzayaka halinde bulunmasından veya düşüncesizliği ya da tecrübesizliğinden 

meydana gelmesi durumuna gabin denir. Gabinden söz etmek için üç unsurun 

aynı anda gerçekleşmesi gerekir. Bu unsurlardan ilki objektif diğer ikisi 

sübjektif unsuru meydana getirir. Objektif unsur edimler arasındaki aşırı 

dengesizlik, sübjektif unsurlar ise zarar gören tarafın özel (zayıf) durumu ve 

zarar verenin sömürme (yararlanma) kastıdır. Zarar görenin zayıflık durumunu 

oluşturan haller, kanuna göre zarar görenin müzayaka halinde olması (darda 

olma), tecrübesizliği ve düşüncesizliği (hafiflik) halleridir.
22

 

Gabini tacirler açısından değerlendirirken, tacire basiretli davranma 

yükümü getiren TTK 20/II’yi göz önünde bulundurmak gerekir. Buna göre 

tacir, gabinle ilgili Borçlar Kanunu hükümlerine ancak müzayaka halinde 

sözleşme yapmak zorunda kalmışsa dayanabilir; zira tacirin ticaretiyle ilgili 

faaliyetlerinde TTK 20/II gereğince tecrübesizliğinden bahsedilemez
23

. 

Müzayaka halinde yapılan sözleşmelerin geçersiz olması halinde, tacir buna 

bağlı olarak fahiş cezai şartı ya da ücreti ödemekten kurtulur.
24

 Nitekim 

Yargıtay’ın konuya ilişkin vermiş olduğu kararlarında da görüşü bu yöndedir.
25

 

B. Ahlaka ve Adaba Aykırılık 

Türk Hukukunda benimsenen sözleşme özgürlüğü ilkesi, sözleşmenin 

kurulması ve koşullarının belirlenmesinde kişilerin özgür iradeleri ile karar 

verme serbestîsini ifade eder. Sözleşme özgürlüğünün en önemli 

sınırlamalarından biri olan Borçlar Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri gereğince, 

                                                             
22  EREN, s. 379 vd.; KILIÇOĞLU, s. 149 vd. 
23  ARKAN, s. 142; AYHAN, Rıza: Ticari ĠĢletme Hukuku, Ankara 2007, 2. Bası, s. 212; KARAYALÇIN 

s. 220 vd. Aynı yönde bakınız: DOĞANAY, s. 174. 
24  ARKAN, s. 142; AYHAN, s. 212; KARAYALÇIN, s. 221. 
25  “Tacir olan banka, Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde belirtilen hiffet ya da tecrübesizlik 

hallerine dayanamasa da muzayaka halinden istifade suretiyle meydana gelen edimler arasında 

açık bir nispetsizlik bulunan hallerde akdi feshedebilir. Mahkemece, olayda gabinin objektif ve 
sübjektif unsurlarının gerçekleĢip gerçekleĢmediğinin veya uygulanan faiz oranlarının ahlaka 
aykırılık oluĢturacak derecede fahiĢ olup olmadığının veyahut da olayda davacı / karĢı davalının 
sözleĢme çerçevesinde faiz istemesinin Medeni Kanun’un 2. maddesi anlamında iyiniyet kuralına 

aykırılık teĢkil edip etmediğinin ve ortaya çıkacak uygun sonuç çerçevesinde bir hükmün tesisi 
gerekir.” (Yargıtay HGK, 23.06.2004, E. 2004/19-346, K. 2004-374, Kazancı Ġçtihat Bankası) 
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sözleşmenin ahlaka ve kişilik haklarına aykırı olmaması gerekir. Şüphesiz bu 

sınırlama bütün sözleşmeler için olduğu gibi TTK 24 için de geçerli bir 

sınırlamadır.
26

 

Yargıtay, 1973 tarihli bir kararında “Ticaret Kanununun 24. maddesi, 

Borçlar Kanunu’nun 161. maddesinin son fıkrasına yaptığı yollamadan da 

anlaşılabileceği gibi yalnız fahiş olsa dahi cezai şartın indirilemeyeceği esasını 

kabul etmiştir. Yoksa ahlaka, adaba ve emredici hükümlerin koyduğu kurallara 

aykırı olan cezai şartın geçerli olmasını kabul etmemiştir, maddede bu sonucu 

veren bir hüküm yoktur.” diyerek ahlaka ve adaba aykırı cezai şartların geçerli 

olmayacağını belirtmiştir
27

.  

Cezai şartın borçlunun ekonomik özgürlüğünü kabul edilemez derecede 

sınırlayıp, ekonomik mevcudiyetinin büyük bir tehlike altına sokulmasına veya 

yıkımına neden olduğu hallerde cezai şart ahlaka ve adaba aykırı sayılır.
28

 Fakat 

bu haller değerlendirilirken dikkatli davranmak gerekir. Zira tacirin hayat 

standardının azalması ya da bazı masraflarında azalma veya bazı ticaret 

dallarından el çekmesi onun ekonomik özgürlüğünü aşırı derecede sınırlamaz; 

dolayısıyla ekonomik mevcudiyetinin büyük bir tehlike altına sokulmasına veya 

yıkılmasına da sebebiyet vermez. Yargıtay 1999 tarihli bir kararında, “Ek süre 

sonunda inşaatın iskânı alınmış şekilde ikmal edilmemesi halinde müteahhidin 

herhangi bir talepte bulunamayacağı” şeklindeki cezai şartı, müteahhidin 

mahvına neden olacak nitelikte bulmuş ve batıl saymıştır.
29

  

Mahkeme ahlaka ve adaba aykırılığı takdir ederken, taahhüt olunan işin 

değerini, tarafların -özellikle borçlunun- cezai şartın kabul edildiği tarihteki 

ekonomik durumunu yetenekli bilirkişiler aracılığıyla saptamalıdır.
30

 

                                                             
26  Yargıtay 15.HD, 05.10.1999, E.1999/1865, K.1999/1481, Kazancı Ġçtihat Bankası. 
27  Yargıtay HGK, E. 1970/1053, K. 1974/222, YKD 1977, C. 3, Sa. 1, s. 11. 
28  ARKAN, s. 143; KARAHAN, s. 97; DOĞANAY, s. 174-175; POROY/ YASAMAN, s. 126-127; 

“Düzenlenen satıĢ sözleĢmesinde yapımcı firmanın teslim tarihini geçirdiği her gün için 1000 ABD 
Doları ceza ödeyeceğini kararlaĢtıracakları gözlenmiĢtir. Davacı, bu sözleĢmeye dayanarak 107 
günlük gecikme nedeniyle davalıdan az yukarıda açıklanan cezai Ģart tutarı 107.000 ABD 
Dolarının ödenmesini istemiĢtir. Davalıların tacir oldukları uyuĢmazlık konusu değildir. TTK’nun 

24. maddesi uyarınca tacirler hakkından BK’nun 161/son maddesi uygulanmaz. Ancak bu hükme 
rağmen cezai Ģartın uygulanması tarafların ekonomik yönden mahvına sebebiyet olur ise, ahlak 
ve adaba aykırı olduğu için sözleĢmenin o hükmü geçersiz sayılır. Ne var ki tarafların bir cezai 
Ģart kararlaĢtırmıĢ bulunmaları karĢısında, cezai Ģartın makul bir düzeyde belirlenmesi de 
mahkemenin görevi içinde bulunacaktır.” (Yargıtay 13. HD, 03.02.2003, E. 2003/587, K. 

2003/1034, Kazancı Ġçtihat Bankası). 
29  Yargıtay 15. HD, 28.3.2002, E. 1188, K. 1472, YKD 2002, C. 28, Sa. 9, s. 1363. 
30  ARKAN, s. 143. 
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Yargıtay’ın 2002 yılındaki bir kararında ise,  “Gerçekten, mahkemenin de 

kabulünde olduğu gibi TTK’nın 24 ve BK’nın 161/son maddeleri uyarınca, tacir 

olan davalı şirketin cezanın fahiş olduğundan bahisle tenkisini istemeye hakkı 

bulunmamakta ise de, kararlaştırılan ceza borçlunun iktisaden mahvına sebep 

olacak derecede ağır ve yüksek ise adap ve ahlaka aykırı sayılarak tamamen 

veya kısmen iptal olunabilir.” denmektedir.
31

 Kanaatimizce, cezai şartın 

üstlenildiği tarihte ahlaka ve adaba aykırı derecede yüksek olmasına rağmen, 

daha sonraki gelişmeler sayesinde bu durum ortadan kalkmışsa artık bu cezai 

şartın geçersizliği veya indirilmesi yolundaki talepler dinlenmemelidir.
32

 Bu 

cezai şart mahkeme tarafından tamamen iptal edilebileceği gibi indirime de tabi 

tutulabilir.
33

   

C. ĠĢ SözleĢmesinden Doğan Cezai ġart Hükümlerinde 

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesi, tacir sıfatını haiz borçlunun fahiş 

olduğu iddiasıyla cezanın indirilmesini isteyemeyeceğini belirtmiştir. Bu 

sebeple tacirin ticari işletmesiyle ilgili imzalamış olduğu tüm sözleşmeler 

bakımından ve dolayısıyla iş sözleşmeleri bakımından da TTK 24’ün uygulama 

alanı bulacağı açıktır. 

Oysa Yargıtay, iş sözleşmelerine konulan cezai şart hükümlerine TTK 

24’ün uygulanmaması gerektiği, borçlu tacir olsa ve borç borçlunun ticari 

işletmesi ile ilgili işlerden doğsa dahi, fahiş cezai şartın BK 161/III gereğince 

indirilmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır.
34

 Yüksek mahkeme, bu yönde 

verdiği kararlarında iş sözleşmelerinin TTK 3 anlamında bir ticari iş olmadığını 

ve kendine özgü bir yapıya sahip, İş Kanunu’na tabi sözleşmeler olduğunu 

belirtmektedir. Oysa TTK 3, tacirin ticari işletmesi ile alakalı tüm hukuki 

işlemlerin ticari olduğunu istisna belirtmeden kabul etmiştir; zira İş Kanunu ve 

Borçlar Kanunu’nda bunun aksi bir hüküm de bulunmamaktadır.
35

 

                                                             
31  Yargıtay 15. HD, 28.3.2002, E. 1188, K. 1472, Kazancı Ġçtihat Bankası. 
32  Aynı yönde kararlar için ARKAN, s. 143. 
33  ARKAN, s. 143. 
34  “Davacı, hizmet sözleĢmesinin haksız feshedildiği iddiasıyla sözleĢmede öngörülen cezai Ģartın 

tahsilini talep etmiĢtir. Tacir olan iĢverenle iĢçi arasında yapılmıĢ hizmet akdi, ticari iĢ 

mahiyetinde değildir. Cezai Ģart borçlusu tacir olsa bile hakim iĢ akdinde fahiĢ gördüğü cezai 
Ģartı indirime tabi tutmalıdır. BaĢka bir anlatımla tacir statüsünde olma, iĢ akdindeki cezai Ģartın 
indirilmesine engel teĢkil etmez.” (Yargıtay 19. HD, 17.04.2001, E.2000/9048, K.2001/2962, 
Kazancı Ġçtihat Bankası); NOMER ERTAN, ĠĢ Akdinden Doğan Cezai ġart, s. 35 vd. 

35  “Cezai Ģart kamu düzeniyle ilgili olup, ticari olmayan iĢlemlerde taraflar ileri sürmese bile hakim 
BK. 161/son maddesi gereğince fahiĢ gördüğü cezai Ģartın indirim yapılıp yapılmayacağını re’sen 
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Yargıtay, 2005 tarihli bir kararında  “İş hukukunun kendine özgü yapısı 

uyarınca tacir sıfatını taşıyan işverenle işçi arasında İş Kanunu çerçevesinde 

düzenlenen bir hizmet sözleşmesinin, işveren bakımından Türk Ticaret 

Kanunu’nun 3. maddesi anlamında ticari iş niteliğinde olmadığını; İş Kanunu 

hükümlerine tabi, kendine özgü bir hizmet sözleşmesi olarak kabulü gerektiğini, 

işçi-işveren ilişkilerinin kamu düzeni ile ilişkili olmasının da bu kabulü zorunlu 

kıldığı, keza iş hukukunun temel ilkelerinden biri olan tarafların dengeli 

tutulması ilkesinin de bunu gerektirdiği” belirtmiştir.
36

 Bu karara katılmak 

mümkün değildir; zira kararın karşı oy yazısında da belirtildiği gibi, TTK’nın 

24. maddesinde hiçbir sözleşme şekli ve niteliğinden söz edilmeksizin, salt 

sözleşme borçlusunun tacir olması durumundaki cezai sorumluluk düzenlenmiş 

bulunmaktadır. Bu sebeple tacir sıfatını taşıyan borçlunun, borcun kaynağı olan 

sözleşme tipine bakılmaksızın TTK’nın 24. maddesine tabi olduğuna şüphe 

bulunmamaktadır.  Bununla birlikte, kendine özgü yapısı olan ve aynı zamanda 

özel bir kanuna tabi olan tek sözleşme türü iş sözleşmesi değildir. Bir sözleşme 

türünün Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmemiş olması 

ya da kendine özgü bir yapısının olması veya özel bir kanunda düzenlenmiş 

olması, TTK 3’ün uygulanmasını engelleyici bir sebep değildir
37

 

Yargıtay kararlarında, iş sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu’nun 3. ve 

24. maddelerinin uygulanmamasının sebebi, “tarafların dengede tutulmasını 

sağlamak” olarak gösterilmiştir. Oysa iş hukuku, daha ziyade işçiyi koruyan 

hükümleri düzenlenmektedir.  Zira iş sözleşmeleri bakımından da TTK 3 ve 

TTK 24’ün uygulanması, iş hukukunun bünyesine de uygun olacak şekilde, 

zayıf olan işçinin yararına olacaktır. İşçi tacir olmadığı için zaten işçi açısından 

TTK 24’ün uygulama alanı bulmadığı açıktır; işçi için uygulanacak olan hüküm 

BK 161/III’tür.
38

 TTK 24’ün uygulama alanı bulacağı hususlar, iş 

sözleşmelerinde işveren tacire yönelik olacaktır.  Bu sebeple tarafların dengede 

tutulması ilkesi ve zayıf olanı koruma ihtiyaç ve ilkesinden hareket edilerek, 

yalnızca işveren tacir açısından TTK 24’ün uygulanması gerektiği 

kanaatindeyiz. Yeter ki bu cezai şart yukarıda da belirttiğimiz gibi ahlaka ve 

                                                                                                                                                     
gözetmek zorundadır. Somut olayda TTK.’nun 24. maddesi uygulanmaz.” (Yargıtay HGK, 

02.10.2002, E. 2002/9-596, K. 2002/662, Kazancı Ġçtihat Bankası); NOMER ERTAN, ĠĢ Akdinden 
Doğan Cezai ġart, s. 35. 

36  Yargıtay HGK, 02.02.2005, E. 2004/9-759, K. 2005/9, Kazancı Ġçtihat Bankası. 
37  NOMER ERTAN, ĠĢ Aktinden Doğan Cezai ġart, s. 36; POROY/ YASAMAN, s. 128. 
38  BATTAL Ahmet: Tacirin ĠĢ Kanunu’na Tabi Bir SözleĢmeden Doğan Cezai ġart Borcuna TTK 24 

(Ġndirim Yasağı) Uygulanabilir Mi?, Batider 1999, C. 20, Sa. 2, s. 23. 
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adaba aykırı olmasın veya tacir olan işverenin muzayaka halinde gabine 

başvurabileceği durumlardan olmasın. Çünkü ahlaka ve adaba aykırılığa ve 

muzayaka halinde gabine başvuran işveren tacir, zayıf durumda olacak ve 

hukuken taciri koruma mecburiyeti doğacaktır.    

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, tacir sıfatına sahip işveren hakkında 

da -Yargıtay’ın aksi görüşüne rağmen- kanımızca TTK 24 uygulanmalıdır.  

VII. DEĞERLENDĠRME 

Tacire yüklenen basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümünün bir 

uzantısı niteliğinde olan TTK’nın 24. maddesinin uygulama alanının kişi 

bakımından değerlendirilmesinde, fahiş cezai şartın indirilmesi yasağıyla karşı 

karşıya olan kişilerin tacir, tacir sayılan ya da tacir gibi sorumlu olan kişilerden 

olması gerektiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla tacir, tacir sayılan ya da tacir gibi 

sorumlu olan kişilerden biri olmadığı halde, yaptığı iş TTK’nın 21/II. maddesi 

gereği ticari iş sayılan kişiler, fahiş olduğu iddiasıyla cezai şartın indirilmesini 

talep edebilecekleri gibi mahkeme de fahiş cezai şartın varlığını tespit ettiğinde 

cezai şartı re’sen indirmekle yükümlüdür. Zira TTK 24, BK 161/III’ün 

istisnasını oluşturur ve istisnalar geniş yorumlanamaz.  

Fahiş cezai şart içeren borcun niteliği bakımından bir değerlendirme 

yapacak olursak; tacir, tacir sayılan ya da tacir gibi sorumlu olan kişinin 

yüklendiği asıl borcun ticari nitelikte olması gerektiği kanaatindeyiz. Başka bir 

deyişle, hem basiretli davranma yükümünün hem de TTK 21/I. maddenin ikinci 

cümlesiyle getirilen istisnanın bir sonucu olarak TTK 24, gerçek kişi tacirlerin 

adi iş sahalarında uygulama alanı bulmamalıdır. Gerçek kişi tacirin işlemi 

yaptığı anda, bu işlemin ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça 

bildirmesi veya somut olayın özelliklerinin işin ticari sayılmasına müsait 

olmaması durumunda borç adi borç sayılacak; dolayısıyla bu borcun yan borcu 

niteliğinde olan fahiş cezai şart indirime tabi tutulacaktır. Tüzel kişi tacirlerin 

adi iş sahalarının bulunmaması ve üstlendikleri her işin ticari nitelikte olması 

nedeniyle, TTK 24 tüzel kişi tacirler bakımından istisnasız olarak uygulama 

alanı bulacaktır.  

Son olarak, Yargıtay’ın da isabetle benimsediği gibi TTK 24’ün tacirin 

üstlendiği cezai şartın ahlaka, adaba veya emredici hükümlere aykırılığı 

durumunda söz konusu cezai şartın indirilebileceği veya tamamen iptal 
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edilebileceği görüşündeyiz. Bunun dışında, basiretli davranma yükümü 

altındaki bir tacirin hiffetsizlik veya tecrübesizlik halleri söz konusu 

olamayacağı için, tacir ancak muzayaka halinde gabin hükümlerine 

başvurulabilecektir. Ancak Yargıtay’ın görüşünün aksine, tacirin iş akdinden 

doğan bir cezai şartın fahiş olduğu iddiasıyla mahkemeden bu cezai şartın 

indirilmesini talep edememesi gerektiği kanaatindeyiz.  
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE DEVLET 

BAŞVURUSU 

State Application to European Court of Human Rights 

 

Aylin YILDIRIM  

 

ÖZET 

Çalışmada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan 

hakların daha etkin korunmasını sağlamak ve ortak bir kamu düzeni oluşturmak 

amacıyla getirilen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‟ne başvuru yollarından 

olan devlet başvurusu sisteminin ne olduğu, nasıl işlediği, kimlerin bu yolu 

kullanabileceği ve başvuru usulü araştırılmaktadır. Söz konusu başvuru yolunun 

klasik uluslararası hukuk ilkeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde 

düzenlenen bireysel başvuru yolundan hangi yönleri ile ayrıldığı, devlet 

başvurusu yolunun kendine has özellikleri, bu başvuru yolunun etkin olarak 

kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmıyorsa bunun nedenlerinin neler olduğu, 

başvurunun günümüzde nasıl bir nitelik taşıdığı sorularına yanıt aranmaktadır. 

Bu kapsamda devlet başvurusunun amacı, devletlerin bu başvuru yoluna 

yaklaşımı incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Devlet Başvurusu, Actio Popularis, 

Ortaklaşa Güvence, Avrupa Kamu Düzeni. 

ABSTRACT 

In this article, the question asked is what the state application (inter- 

state cases) - regulated to secure effective protection of the rights maintained by 

the European Convention on Human Rights and build common public order - is. 

And the other main questions to be replied are, what the difference of this 

mechanism from traditional international law principles and individual 

application regulated in the European Convention on Human Rights is, special 

characteristics of state applicaton is, if this mechanism is used effectively ,if not 

reasons of this uneffectivity and how a status it demonstrates today. In the light 
                                                             

 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Ar. Gör. Dilan Mızrak. 
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of this fact , the  aim of the state application and aptroach of countries about 

this application way was examined.  

Keywords 

European Court of Human Rights, State Application, Actio Popularis, 

Collective Guarantee, European Public Order. 
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GİRİŞ 

Devletlerin bir iç hukuk sorunu olagelen temel hak ve özgürlüklerin 

korunması meselesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ulusal niteliğini yitirmeye 

başlamıştır. Bu savaşın yarattığı acı tecrübeler ile, savaşın evrensel nitelikte 

önlenebilmesi düşüncesi devletleri ulusalüstü bir hukuk yaratma çabası içine 

sokmuş, bu çaba neticesinde ise global ve bölgesel düzeyde yöntemler ortaya 

konulmuştur. O halde denilebilir ki, “insan haklarının uluslararası korunması 

konusundaki evrensel ve bölgesel ölçekli genel yöntemler, bu konudaki 

düşüncelerin olgunlaşmasına koşut olarak, temelde İkinci Dünya Savaşını 

izleyen dönemde oluşturulmuştur”.
1
 

Sözkonusu çabanın ürünü olarak, 1945 yılında Birleşmiş Milletler 

Antlaşması imzalanmış, antlaşmada “insan haklarına ve ana özgürlüklerine 

bütün dünyada saygı gösterilmesi” ilkesine yer verilmiştir.
2
 Yine, İnsan Hakları 

Evrensel Bildirisi‟nin kabulü, bağlayıcı sözleşmeler ve etkin koruma amacını 

sağlamaya yönelik mekanizmalar global insan hakları rejiminin önemli 

ayaklarını oluşturmuştur. 

Uluslararası barışı sağlama, daha yakın ilişkiler içinde olma çabaları 

bölgesel nitelikte de devam etmiştir. Bu amaçla kurulan Avrupa Konseyi‟nin 

bugün itibariyle 47 üyesi bulunup, Konsey, insan haklarına saygıyı ve insan 

haklarını tüm Avrupa‟da korumayı amaçlamaktadır
3
.  

I- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 

Bu amaca ulaşmak için Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe konulmuş, 

Sözleşme kapsamında „„sözleşme içinde oluşturulan bir denetim organı‟‟
4
 

olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kurulmuştur. 
5
 Mahkeme‟nin 

                                                             
1  Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, Türkiye Barolar Birliği 

Yay., Ankara, 2004, s. 19. 
2  Bkz. Münci Kapani, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1991, s.22. 
3  http://www.coe.int/T/e/Com/about_coe/, about the council of europe, 03.01.2008. 
4  Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Danışma Merkezi, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı ve Mevzuatı, Ankara Barosu İnsan Hakları  Merkezi 
Yayınları, Ankara, 2006, s.7. 

5  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilk şeklinde, “Avrupa İnsan Hakları Komisyonu” ve “Avrupa 

İnsan Hakları Divanı” şeklinde ikili bir yapı hakimken, 1.11.1998 tarihinde yürürlüğe giren 11. 
Protokol ile “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” şeklinde tek bir denetim organı belirlenmiştir. 

http://www.coe.int/T/e/Com/about_coe/
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yargılama yetkisi, Konsey‟e üye ve Sözleşme‟ye taraf devletlerle sınırlıdır. 

Mahkemenin görevi ise; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller‟de 

yer alan hak ve özgürlüklerin etkili biçimde kullanılmasını, Sözleşmeci 

Devletlerin üstlendikleri yükümlülüklere uygun davranıp davranmadığını 

denetlemektir.
6
 Bu denetim ise ancak AİHM‟e yapılacak bir başvuru ile 

harekete geçer. Buna karşılık bir konu, başvuru ile mahkemenin önüne 

geldiğine artık mahkeme sözleşmenin çiğnenip çiğnenmediğini kendiliğinden 

inceler.
7
 

II- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BAŞVURU YOLLARI 

Daha önce de belirtildiği üzere, AİHS ile getirilen uluslararası koruma 

mekanizması kendiliğinden işlememekte, mahkemeye yapılacak bir başvuru ile 

harekete geçmektedir. Bu başvuru bireyler tarafından yapılabileceği gibi 

(bireysel başvuru ) devletler tarafından da yapılabilir (devlet başvurusu). 

1. Bireysel Başvuru 

Sözleşmenin 34. maddesindeki düzenlemeye göre; “Sözleşme ile 

tanınmış olan hak ve özgürlüklerden birinin, yetki alanı içinde bulunduğu devlet 

tarafından çiğnendiği iddiasında olan kişiler, hükümet dışı kuruluş veya kişi 

grupları Mahkeme‟ye başvurabilir”.
8
 Az sonra açıklanacak olan devlet 

başvurusuna oranla daha etkin olarak kullanılan bireysel başvuru yolunun 

kabuledilebilirlik koşulları da Sözleşmenin 35. maddesinde düzenlenmiştir. 

Bireyleri, adeta devletler gibi uluslararası hukukun süjesi konumuna getiren bu 

başvuru yoluna karşı duyulan bazı kuşkuların varlığı nedeniyle sözleşme 

çerçevesinde bazı önlemlerin yer aldığını da belirtmek gerekmektedir
9
.   

2. Devlet Başvurusu 

2.1. Devlet Başvurusunda Usul 

                                                             
6  Ayrıntılı bilgi için bkz., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı ve Mevzuatı, 

s. 5-8. 
7  Enver Bozkurt, Selim Kanat, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Mahkemesine 

Başvuru Elkitabı, Asil yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2004, s. 39.   
8  Feyyaz Gölcüklü- Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması: Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, s. 37. 
9  Ayrıntılı bilgi için bkz. Gölcüklü-Gözübüyük, s. 33-35. 
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AİHM‟e yapılacak bir devlet başvurusu AİHS‟in 33. maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre „„Her Yüksek Sözleşen Taraf işbu Sözleşme ve 

protokolleri hükümlerine vaki kendisinin diğer Yüksek Sözleşen Tarafa isnat 

edilebileceğine kanaat getirdiği herhangi bir ihlalden dolayı Mahkeme‟ye 

başvurabilir.‟‟
10

 Yani her taraf devlet sözleşme hükümlerini ihlal gerekçesi ile 

diğer bir taraf devlet aleyhine mahkemeye başvurabilir. Devlet başvurusu 

yapılırken nasıl bir usul izleneceği ise AİHM İçtüzüğü‟nde gösterilmiştir. Buna 

göre, sözleşmeci bir devletin yapacağı başvuru aşağıdaki noktaları içermelidir; 

a. Aleyhine başvuru yapılan sözleşmeci devletin adı, 

b. Maddi olaylara ilişkin bir beyan, 

c. İddia edilen Sözleşme ihlal(ler)ine ve ilgili savlara ilişkin bir beyan, 

d. Sözleşme’nin 35. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 

kabuledilebilirlik ölçülerine (iç hukuk yollarının tüketilmesi ve altı 

aylık süre kuralına) uyulduğuna ilişkin bir beyan, 

e. Başvurunun amacı ve zarar gördüğü iddia edilen taraf veya taraflar 

namına Sözleşme’nin 41. maddesine göre istenen adil karşılıkla ilgili 

genel bir talep, ve 

f. Devlet temsilcisi ve temsilcileri olarak atanan kişilerin adları ve 

adresleri ile birlikte 

g. İlgili her türlü belgenin ve özellikle başvurunun konusuyla ilgili 

yargısal olan veya olmayan kararların bir kopyası.
11

 

AİHS‟in 33. maddesi uyarınca Mahkeme‟ye yapılan bir devlet başvurusu 

hemen davalı Sözleşen Devlete tebliğ edilir ve Mahkeme İçtüzüğü‟nün 51. 

maddesi uyarınca kabuledilebilirlik incelemesi gerçekleştirilir.
12

 Başvuruyu 

kabuledilebilirlik koşulları çerçevesinde incelemeye yetkili olan Daire, bu 

inceleme neticesinde başvurunun kabul edilmezliğine karar verirse Daire kararı 

kesindir. Kabuledilebilirlik kararı verilmesi halinde ise ikinci aşamaya geçilir
13

. 

                                                             
10  İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi, md. 33. 
11  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtüzüğü’nün 46. maddesi. Bkz. Gölcüklü- Gözübüyük, s. 489. 
12  AİHM İçtüzüğü’nün 51. maddesi için bkz. Gölcüklü- Gözübüyük, s. 492. 
13  Başvurunun kabul edilmesinden sonraki yargılama usulü için bkz. AİHM İçtüzüğü m. 58. 

Gölcüklü- Gözübüyük, s. 494. 
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İkinci aşama, gerek bireysel başvurular, gerekse devlet başvuruları 

bakımından geçerli bir yol olan “dostça çözüm” (dostane çözüm) aşamasıdır. 

AİHS‟in 38. maddesi çerçevesinde, Mahkeme‟ye yapılan başvurunun 

kabuledilebilirliğine karar verilmesinin ardından dostane çözüm süreci 

başlayacaktır. Dostça çözüm, “başvurucu ile aleyhine başvurulan devlet 

arasında gerçekleştirilen, karşılıklı olarak fedakârlıkları ve esneklikleri içeren, 

Mahkeme önündeki başvuruyu sona erdirme amacı taşıyan bir iyi niyete dayalı 

işlemdir”
14

. Her ne kadar dostça çözüm, sadece taraflar arasında geçerli olması 

nedeniyle, mahkemenin kesin kararının sağlayacağı işlevi göremese de, bir 

yandan davanın kısa sürede ve az masrafla görülmesini sağlarken bir yandan da 

devletin saygınlığını zedeleyecek tartışmaların önüne geçilmesini sağlamak 

bakımından olumlu bir uygulama olarak kabul edilebilir.
15

 AİHM İçtüzüğü‟nün 

62. maddesi‟ne göre, dostça çözüm süreci gizli yürütülüp, bu safhada taraflar 

arasında yürütülen görüşmelerin, daire önünde görülmekte olan davaya 

herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Yine, dostça çözümlerin kapsamı; 

“tazminat ödemeyle sınırlı olabildiği gibi, başvuru konusu olay çerçevesinde 

AİHS‟e uygun mevzuat değişikliklerinin yapılması ya da devletin bu konuda 

taahhütte bulunmasını içerebilir”
16

. Taraflar arasındaki dostça çözüm çabaları 

olumlu sonuç verir ise Daire, “ulaşılan çözümün Sözleşme ve bağlı 

protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı esasına dayanan bir çözüm 

olduğunu belirledikten sonra, İçtüzüğün 44. maddesinin ikinci fıkrasına göre 

davanın düşmesine karar verir”.
17

 

Davanın dostça çözüm
18

 ile çözümlenmesi mümkün olmamışsa, 

başvurunun esastan incelenmesi safhasına geçilir ve AİHM İçtüzüğünde 

belirlenen usul
19

 çerçevesinde yürütülecek süreç sonunda davanın esasına 

ilişkin; gerekçeli ve kesin nitelikte karar verilir. Verilen son karar AİHS m. 44/3 

uyarınca yayımlanır ve yine AİHS m.46/2‟ye göre, kesinleşen karar, kararın 

uygulanmasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesine gönderilir. 

                                                             
14  Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Şekçin, Ankara, 2004, s. 

270. 
15  Ayrıntılı bilgi için bkz. Anayurt, s. 270 vd. 
16  Naz Çavuşoğlu, “Avrupa Konseyi: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Denetim Sistemi”, İnsan 

Hakları, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2000, s. 466. 
17  AİHM İçtüzüğü m. 62/2. Bkz. Gölcüklü- Gözübüyük, s. 496. 
18  Dostane çözüm konusunda daha ayrıntılı açıklamalar için bkz. Bozkurt- Kanat, s. 41-43., 

Çavuşoğlu, s. 466-467. 
19  Sözkonusu usul için bkz. AİHM İçtüzüğü m. 58 vd.  
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2.2. Devlet Başvurusunun Özellikleri 

AİHS‟in başlangıç bölümünde, bu sözleşmeye imza atan devletlerin 

“hakların ortak güvenceye bağlanmasını sağlama” yönünde adım atmayı 

kararlaştırdıkları belirtilmiştir. Dolayısıyla, AİHS ile güvenceye alınan hak ve 

hürriyetlerin korunmasında taraf devletler ortaklaşa bir yükümlülük üstlenmişler 

ve bu nedenledir ki, AİHS bireysel başvuru yanında, “ortaklaşa güvence”
20

 de 

denilen devlet başvurusu yolunu düzenlemiştir
21

. O halde, hak ve özgürlüklerin 

korunması konusunda, her sözleşmeci devleti ayrı ayrı sorumlu tutması 

ilkesinden bahisle sözleşmenin, güvence altına aldığı insan haklarının 

korunması açısından, “Sözleşmeci devletler için nesnel bir sorumluluk getirdiği 

ve insan hakları alanında bir kamu düzeni oluşturduğu”
 22

 söylenilebilir.  

Bir kamu düzeni oluşturmanın yanında, “Avrupa yargılamasının 

objektifleştirilmesi ve Avrupa Anayasal Kamu Düzeni‟nin korunması”
 23

 

amacını da güden devletlerarası başvuru yolu, sözkonusu amaca ulaşılmasını 

sağlamak üzere zorunlu bir usul olarak düzenlenmiştir. Yani, Devletler 

sözleşmeyi onaylamak ve onay belgesini Konsey Sekreterliği‟ne iletmek 

suretiyle, diğer devlet aleyhine doğrudan başvuru hakkına sahip olmaktadır.
24

 

Ancak Sözleşme, hak ve özgürlüklerin korunmasında devletleri sorumlu tuttuğu 

için bu başvuru yolu sadece bir hak olmayıp, aynı zamanda bir görevdir
25

.  

AİHS‟te düzenlenen devlet başvurusuna göre taraf devlet, “kendi 

vatandaşı ya da taraf devletlerden birinin vatandaşı olsun ya da olmasın, hatta 

vatansız olsun yahut aleyhine başvurduğu devletin vatandaşı olsun, ulusal çıkarı 

Sözleşme ihlalinden dolayı zedelenmiş olsun ya da olmasın, bir devletin ulusal 

hukuk kurallarının veya idari uygulamalarının ya da eylem ve işlemlerinin 

Sözleşme‟ye aykırılık oluşturduğu iddiası ile Mahkeme‟ye başvurabilir”
26

. İşte 

bu özellik nedeniyle, AİHS‟teki devlet başvurusunun klasik uluslararası hukuk 

                                                             
20  Gölcüklü- Gözübüyük, s. 31. 
21  Çavuşoğlu, s. 461. 
22  Şeref Gözübüyük, Devlet Başvurularının Özellikleri, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Mart 

1991. 
23  Bakır Çağlar, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda Türkiye, Türkiye Bilimler Akademisi 

Forumu, Ankara, 2002, s. 74. 
24  Bkz. Durmuş TEZCAN– Mustafa Ruhan ERDEM– Oğuz SANCAKDAR, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yay., Ankara, 2004, s. 112. 
25  Bkz. Danimarka/Türkiye devlet davasında 5.4.2000 tarihli dostça çözüm kararı, paragraf: 2 ve 

20, Gölcüklü-Gözübüyük, s. 32., Said Vakkas Gözlügöl, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç 
Hukukumuza Etkisi, Yetkin Yay., Ankara, 2002, s. 272. 

26  Anayurt, s. 82. 
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prensiplerinden farklı bir yapı oluşturduğu savunulabilir; çünkü geleneksel 

uluslararası hukuk devletlerin birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini 

belirler. Yani, bir devletin diğer bir devlet aleyhine herhangi bir mekanizmayı 

harekete geçirmesi için doğrudan mağdur olması ya da bir vatandaşının hakkını 

araması gerekir
27

.  

AİHS sistemindeki devlet başvurusunun somut ihlalin varlığı şartını 

gerektirmemesi de, geleneksel uluslararası hukuktan ve AİHS‟te düzenlenmiş 

olan bireysel başvurudan ayrıldığı temel noktalardan biridir. Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi‟nde, devlet başvuruları birey başvurularına oranla çok daha 

geniş kapsamlıdır. Birey başvurularında şikâyet hakkı sahibinin başvuruda 

bulunabilmesi için somut bir ihlal olayının mağduru oluğunu ileri sürmesi 

gerekmektedir. Bu duruma “actio popularis yasağı” denilmektedir. Bunun 

anlamı, AİHM‟e bireysel başvuruda, kişilerin “kendilerinin doğrudan veya 

dolayısıyla fiilen mağdur olmadıkları, doğrudan kendilerine uygulanmayan, 

somut bir mağduriyete yola açmayan bir yasal düzenlemeye veya uygulamaya 

karşı Sözleşme‟ye aykırılık iddiasında bulunamayacaklarıdır”
28

. Uluslararası 

hukukta da „„actio popularis‟‟ mevcut değildir. Daha önce de belirtildiği üzere, 

devletler ancak kendi haklarını korumak için harekete geçebilecektir. Yani 

devletler savcı gibi, kamu düzenini ya da suçladığı devletin vatandaşını 

korumak amacıyla harekete geçemezler. AİHS ise bu genel kurala devlet 

başvurusu ile istisna getirmiştir. AİHM‟e devlet başvurularında somut bir ihlal 

olayı aranmamaktadır. Sözleşme‟nin 33. maddesinde de belirtildiği gibi bir 

devlet, „„…isnat edilebileceğine kanaat getirdiği herhangi bir ihlalden dolayı‟‟ 

dahi Mahkemeye başvurulabilecektir. Sağlanmak istenen Avrupa kamu düzeni, 

devlet başvurusu hakkının varlığı ile daha anlamlı bir hal almıştır. Böylece 

devletler herhangi bir somut ihlal olmasa bile denetlenebilecek, oluşabilecek 

somut ihlaller engellenebilecektir. Bu usul esasen Sözleşmeye taraf olmakla 

yüklenilen objektif yükümlülüğün bir sonucudur.
29

  

Actio popularis yasağına istisna teşkil eden bu durum, bazı devlet 

başvuruları incelendiğinde daha açık bir şekilde görülmektedir. Nitekim, 

AİHM, devlet başvurularının actio popularis nitelikli olduğunu İrlanda / 

                                                             
27  Bkz. Çavuşoğlu, s. 462, Anayurt, s. 82, Bozkurt-Kanat, s. 39. 
28  Anayurt, s. 189. 
29  Mehmet Semih Gemalmaz, Uluslarüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal 

Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul , 2005, s. 709, Gözlügöl, s. 272. 
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Birleşik Krallık davasında ifade etmiştir.
30

 „„Başvurucu İrlanda 

Cumhuriyeti‟nin, davalı İngiltere aleyhine yaptığı bu başvurunun köklerinde, 

Kuzey İrlanda‟da süregelen trajik kriz yer almaktadır. İrlanda adasının her 

yanında görülen terör eylemlerine karşı Kuzey İrlanda‟daki yetkililer, Ağustos 

1971 tarihinden Aralık 1975 tarihine kadar bir dizi yargısız gözaltına alma, 

tutma ve enterne etme yetkileri kullanmışlardır. İşte bu davanın konusu, bu 

yetkilerin alanı ve uygulamadaki işleyişi, özgürlüklerinden yoksun bırakılan 

kişilere yapıldığı iddia edilen kötü muameledir. İrlanda hükümeti Birleşik 

Krallığın sözleşme kurallarına uymadığını, sözleşmenin sınırlarını aştığını iddia 

etmiştir. Divan‟da yapılan yargılama sonucu sözleşmenin 3. maddesinin 

çiğnendiğine ancak bunun işkence düzeyine ulaşmadığına ve tazminat 

verilmesine neden olmadığına 18.1.1978‟de karar verilmiştir.‟‟ 
31

  

Görüldüğü gibi İrlanda insan haklarına aykırı gördüğü eylemlerin 

Sözleşme ihlali olduğu gerekçesi ile Birleşik Krallık aleyhine dava açmıştır. 

Burada İrlanda kendini korumayı amaçlamamaktadır, insan haklarını ve 

sözleşmenin ihlal edildiğini belirterek „„Avrupa Kamu Düzeni‟‟nin korunmasını 

sağlamaktadır. 

Paralel olarak “1980 sonrasında Norveç, İsveç, Danimarka, Fransa ve 

Hollanda Türkiye‟yi şikayet etmişlerdir. Adı geçen devletler, kendi 

vatandaşlarının haksızlığa uğradığını değil, Türkiye‟nin, insan hakları adına 

yargılanmasını istemişlerdir; çünkü sözleşmenin kurduğu düzen, objektif 

karakterli „„Avrupa Kamu Düzeni‟‟dir; milli sınırları aşar ve milli 

menfaatlerden daha kapsamlıdır‟‟
32

. 

AİHM‟e devlet başvuruları yukarıda vurgulandığı gibi objektif nitelik 

taşıyıp, somut ihlal iddiasını şart kılmasa da, farklı yapıda başvurular da 

sözkonusu olabilmektedir.  Örneğin, Danimarka / Türkiye vakası, yapılmış olan 

diğer devletler arası başvurulardan önemli bir yönü ile ayrılmaktadır. Bu 

davada, Danimarka 07.01.1997 tarihinde Türkiye aleyhine Komisyona 

başvurmuş, Türk kökenli ve Danimarka vatandaşı Kemal Koç‟un, Türkiye‟ye 

kardeşinin cenazesi için geldiği sırada gözaltına alındığı ve işkence gördüğü, 

bunun da sözleşmenin (md.3)‟ ün ihlali olduğu iddia edilmiştir (Başvuru 

                                                             
30  Anayurt, s. 84. 
31  Osman Doğru, İnsan Hakları Kararları Derlemesi, cilt 1,İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 1998. 
32  Gözlügöl, s. 273. 
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no.34382/7)
33

. Tarafların dostça çözümde uzlaştığı olayda, Davalı Türkiye‟nin 

genel nitelikteki uygulamalarından kısmen bahsedilmişse de, iddianın esası 

Danimarka vatandaşı bir kişinin Türkiye‟de kötü muamele görmesidir. 

“Durumu açıkça nitelendirmek gerekirse, önceki başvurularda, birey ya 

da bireylere gönderme yapılan somut ihlal vakıaları, soyut ve genel ihlal 

iddialarını destekleyen veri şeklinde sunulurken; bu vakıada, bu iki unsur yer 

değiştirmiş gibidir. Soyut ve genel ihlal iddiası, başvuru ile asıl hedeflenen tekil 

birey mağduriyeti eksenli iddianın dayanağı gibi sunulmuştur.
 
 Bu başvuru 

çerçevesinde AİHM içtihatlarında yeni bir kanalın açıldığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Buna göre, bir devletlerarası şikâyet başvurusunda şikâyetçi 

devletin, mutlaka genel, soyut, kitlesel ihlal iddiasında bulunması gerektiği 

görüşü eskide kalmıştır. Hatta, bu başvurular bağlamında, bir Taraf Devletin bir 

diğeri aleyhine aslında pekala bireysel şikayet başvurusun konusu olabilecek bir 

olayda, adeta o olası bireysel şikayet başvurursunun namına tasarrufta bulunan 

biri gibi hareket ederek, bir devletlerarası şikayet başvurusunda 

bulunabilecektir. Elbette, bu yönde bir gelişmenin görülüp görülmeyeceği, 

müteakip benzeri başvuruların yapılmasına bağlıdır.‟‟
34

 

AİHM‟e devlet başvurusunun diğer bazı özelliklerinden de bahsetmek 

gerekirse, öncelikle, “devlet başvurularının büyük ölçüde siyasal bir baskı aracı 

olarak kullanılmak istenildiğini belirtmek yerinde olacaktır. Farklı devletlerin, 

aynı konuda aynı devlete karşı başvuruda bulunması bunu göstermektedir”.
35

  

Türkiye‟ye karşı yapılan Fransa, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç 

başvurusunda devlet başvurularının, baskı oluşturmaya yönelik (siyasi baskı 

aracı olarak) kullanıldığı açıkça görülmektedir. Beş devlet 1.7.1982 tarihinde 

Türkiye ye karşı komisyona başvurmuştur. Bu başvurunun konusunu 12 Eylül 

1980 askeri rejiminin yarattığı insan hakları ihlalleri oluşturmaktadır.
36

  

Benzer durum Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda / Yunanistan 

başvurusunda da görülmektedir. Dört devlet başvurularında, Yunanistan‟da 21 

                                                             
33  Gölcüklü- Gözübüyük, s. 32. 
34  Mehmet Semih Gemalmaz, Uluslarüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 711-

713. 
35  Gözlügöl, s. 273. 
36  Özgür Heval Çınar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararların Türk Hukukuna Etkisi, İHD 

Şubesi Yayınları, İstanbul, 2005, s. 63. 
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Nisan 1967 askeri harekâtı ile işbaşına gelen hükümet tarafından alınan 

olağanüstü önlemlerin, sözleşme ihlali olduğunu ileri sürmüşlerdir.
37

 

Ancak bu başvuru türünün siyasal baskı aracı olarak kullanılması, 

bireysel başvuruları asıl hale getirirken, devlet başvurularını, Sözleşme‟nin 

uygulanması açısından ikincil nitelikli bir yapıya sokar. Devlet başvurularının 

azlığı, başvuruların siyasal niteliğini açıkça göstermektedir. AİHS‟in yürürlüğe 

girdiği 3 Eylül 1952 tarihinden bu yana yapılan devlet başvurusu sayısının 

toplam yirmi
38

 olup, başvuruların üç tanesinin Mahkeme‟ye geldiği, diğerlerinin 

bir bölümünün dostça çözüm yolu ile, bir bölümünün de Bakanlar Komitesi 

kararı ile sonuçlanmış
39

 olduğu düşünülürse bu savın geçerliliği anlaşılmış 

olacaktır.  

Bu sayının da birbirinden tamamen bağımsız başvuruları ifade etmeyip,  

başvuruların bir kısmında birkaç devlet tarafından, aynı devlet karşı, aynı 

konuda, aynı başvuru metni ile Komisyona ayrı ayrı başvuruda bulunulurken - 

örneğin, Türkiye‟ye karşı 12 Eylül 1980 olayları nedeniyle beş devlet ( Fransa, 

Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ) aynı başvuru metnini komisyona ayı ayrı 

vermişler ve bunlar beş devlet başvurusu olarak kaydedilmiştir -  bir kısmında 

da ihlalin devam ettiği iddiası ile aynı şikayet konuları tekrar tekrar 

Strasbourg‟a getirilmektedir; Kıbrıs /Türkiye
40

 davalarında olduğu gibi. Kıbrıs, 

Türkiye‟nin Kıbrıs‟a yapmış olduğu müdahaleden dolayı biri 19.9.1974 ( 

No.67/80), diğeri 21.3.1975‟te olmak üzere (No.6960/75) iki başvuruda 

bulunmuş ve Türkiye‟nin sözleşmenin çeşitli maddelerini çiğnediğini ileri 

sürmüştür. Kıbrıs 6.9.1977 de Türkiye ye karşı üçüncü bir başvuruda daha 

bulunarak (8007/77)  ihlallerin devam ettiği ileri sürmüştür.
41

  

“Devlet başvurularının az olmasının bir diğer nedeni de, devletlerin 

sözleşmeden doğan sorumluluklarını, belli bir gizlilik içinde, diplomatik 

yollarla çözmeyi yeğlemeleridir”.
42

  Devletlerin böyle bir gizliliği tercih ederek 

sözleşme ihlallerini başvuru konusu yapmamaları, bu tür bir başvurunun, 

devletlerarasındaki ekonomik, politik ilişkileri zayıflatacağına olan inançları ile 

                                                             
37  Gözübüyük, s. 6-7. 
38  Bkz. Çavuşoğlu, s.462, Anayurt, s. 86, Çınar, s.19. Tüm başvuruların ayrıntılı dökümü için bkz. 

http://www.coe.int. Sözkonusu başvuruların Türkçe sıralaması için bkz. Anayurt, s.86. 
39  Gölcüklü-Gözübüyük, s. 33. 
40  Kıbrıs/Türkiye başvurularının ayrıntılı anlatımı için bkz. Çavuşoğlu, s. 462. 
41  Gözübüyük, s. 9-11. 
42  Gölcüklü- Gözübüyük, s. 33. 

http://www.coe.int/
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açıklanabilir. Bir devletin gerçekleştirdiği ihlaller nedeniyle işletilecek bir 

başvuru sürecinin ileride bir gün başvuran devlet aleyhine kullanılabileceği 

düşüncesi bu konuda devletleri oldukça isteksiz hale getirmektedir.  

Açıklanan nedenlerle, “devlet başvuruları, ancak olağanüstü durumlarda 

anımsanan ve az başvurulan bir yol olmaktan öteye gidememektedir‟‟
43

. 

Dolayısıyla, devletlerarası başvuruların etkili sonuçlar verdiğini veya 

muhtemelen gelecekte de verebileceğini söylemek oldukça zordur. Böylece de 

sözleşme ile hak ve özgürlüklerin korunmasının devlet başvuruları temelli ortak 

güvence sistemine bağlanmış olmasının uygulamada yeterince kendisini 

gerçekleştirmediği ve beklentileri boşa çıkardığı görülmektedir”.
44

  

SONUÇ 

Daha önce de bahsedildiği üzere, İkinci Dünya Savaşı‟nın büyük acıları 

üzerine kurulan yeni Avrupa‟da, bu tür ihlallerin bir daha gerçekleştirilmesi 

ihtimalini en aza indirebilmek, hak ve özgürlükleri korumak amacıyla ortaklaşa 

bir güvence sistemi kurmak gibi iyi niyetli düşünceler temelinde gelişen 

AİHM‟e devlet başvurusu sistemi, düşünüldüğü biçimde işletilememiş, 

kendisinden beklenen fayda sağlanamamıştır. Bu da sözleşme ile öngörülen ikili 

koruma sistemini aksak hale getirmiştir. Devletler çoğunlukla diplomatik 

ilişkilere, siyasi ortama göre devlet başvurularını kullanmış, ilişkilerinin 

bozulmasını istemedikleri için bu tür bir mekanizmayı devreye sokmaktan 

kaçınmışlardır. Bu nedenle, Avrupa Konseyi‟ne üye ülkeler bakımından birey 

haklarının korunması konusunda önemli bir işlev gören AİHM, ortaklaşa 

güvence sistemini kurmakta yetersiz kalmaya mahkûm olmuştur. 
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ÖZET 

Medeni yargılama hukukumuzda taraf yemini kesin deliller arasında yer 

almaktadır. Ancak yemin delili, sübjektif niteliği, dini karakteri, usulü ve 

kapsamı dolayısıyla kesin delil olma özelliğinden yoksundur. Ayrıca kesin 

delillerin ileri sürüldüğü anda hâkimi mutlak suretle bağlaması da yeminin 

taşıdığı özellikler dolayısıyla kesin delil olmaması gerektiği tezini 

doğrulamaktadır. Yemine alternatif olarak ileri sürülmüş ve karşılaştırmalı 

hukukta da kabul görmüş olan kurum ise isticvap kurumudur. Tarafların hâkim 

tarafından sorguya çekilmesi anlamındaki isticvap, gerçeğe ulaşma yolunda 

yemine nazaran daha objektif olması, laik bir karakter taşıması ve kapsamının 

daha geniş olması dolayısıyla hukukumuzda da yemin delilinin yerine 

geçmelidir. Bu çalışmanın amacı, Medeni yargılama hukukunun temel amaçları 

arasında yer alan, maddi gerçeği bulma ve adaletli karar verme ilkelerini hayata 

geçirmek için uygun ve etkili bir araç ileri sürmektir. 

Anahtar Kelimeler 

Yemin, İsticvap, Kesin delil, Medeni yargılama hukuku, Maddi gerçek. 

ABSTRACT 

A decisive oath takes place among the conclusive evidences in Turkish 

Civil Procedure Law. However, an oath does not carry the function of being 

conclusive evidence due to its subjective attribution, religious characteristic, 

procedure and scope. Moreover, conclusive evidence binds the judge certainly 

at the time it is asserted and this also supports the idea of an oath not being a 

conclusive evidence due to its features. Another institution that is asserted as an 

                                                             
*  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi.  
*  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Öğrencisi. Danışmanları: Ar. Gör. Levent Börü. 
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alternative to oath and found acceptance in Comparative Law is the interroga-

tion. Interrogation, which purports parties’ being questioned by a judge should 

supersede oath in our legal system due to its objective, secular characteristics 

and larger scope. This study aims to analyze the material fact of Turkish Civil 

Procedure Law and suggest an adequate and efficient instrument to attain its 

object of fair decision making. 

Keywords 

Oath, Interrogation, Conclusive evidence, Turkish procedure law, Ma-

terial fact. 
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GİRİŞ 

Medeni yargılama hukukumuzda deliller, kesin deliller ve takdiri deliller 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda kesin 

deliller (m. 236, m. 237, m. 286, m.337 vd.), ikrar, kesin hüküm, senet ve yemin 

iken; takdiri deliller (m. 245 vd., m.275 vd., m. 363 vd., m.367) ise tanık, 

bilirkişi, keşif ve özel hüküm sebepleridir
1
. 

Bu incelemenin konusu esas olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu‟nda kesin deliller arasında yer alan „„taraf yemini‟‟ nin kesin delil 

olması sorunu ve yemine alternatif olabilecek en önemli kurumlardan biri olan 

„„isticvap‟‟tır. İncelemede yemin ile isticvap kurumu yeri geldikçe 

karşılaştırılacak, her iki kurumun da avantaj ve dezavantajları ortaya 

koyulacaktır.  

1- KESİN DELİL OLARAK YEMİN 

A- Genel Olarak 

Medeni yargılama hukukumuzda bir delil olarak kabul edilen „„yemin‟‟ 

kurumundan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun çeşitli hükümlerinde 

(„„İkinci Bab‟‟ının Sekizinci Fasıl‟ının; „ İkinci Kısmı‟‟nda : „„şahadet‟‟ , 

Üçüncü Kısmı‟nda: „„ehlivukuf‟‟, Beşinci Kısmı‟nda: „„yemin‟‟ ‟ alt 

başlıklarında ) söz edilmektedir. 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz İkinci Bab‟‟ının Sekizinci Faslının alt 

başlıklarını ayrıntılı olarak inceleyecek olursak; Kanun‟un,  247. ve 261. 

maddelerinde tanık yeminine, 276. maddesinde ise bilirkişi yeminine yer 

verildiği görülmektedir.  

Bahsetmiş olduğumuz 247. , 261. ve 276. maddelerdeki tanık ve bilirkişi 

yeminlerinin ortak yanı her iki yemin türünün de, doğrudan doğruya bir ispat 

aracı olmayıp, sadece delillerin „„takviye aracı‟‟niteliğinde olmalarıdır
2
. Medeni 

yargılama hukukumuzda, yemin kurumları içinde, (bu iki yemin türü dışında), 

ayrıca kendi başına bir delil olarak kabul edilen bir yemin türü de 

bulunmaktadır. Bu da Kanun‟un 337-362. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

                                                             
1  Kuru, Baki/ Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder - Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2006, 

s.429-430. 
2  Yılmaz, Ejder - Medeni Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara,1989, s.27. 
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Kanımızca bu yemin türüne „„delil olarak yemin‟‟ denilmesi uygun düşecektir. 

İşte delil olarak kabul edilen bu yemin; taraflardan birinin mahkeme huzurunda, 

davada söz konusu olan bir vakıanın doğru olup olmadığı konusunda, (Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 339.maddesinde de belirtildiği gibi ) Allah‟ı 

ve namusu üzerine beyanda bulunmasıdır
3
.  Bir başka açıdan yemin, tarafların, 

davanın çözümünü ilgilendiren bir vakıanın doğru olup olmadığı konusunda, 

Kanun‟da belirtilen usul çerçevesinde, mahkemeye yaptıkları sözlü 

açıklamadır
4
. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun, 337–362.maddeleri arasında 

düzenlenmiş olan „„delil olarak yemin‟‟ içinde iki ayrı yemin türü yer 

almaktadır. Bunlar hâkimin teklif ettiği yemin ve taraf yeminidir
5
. Hâkim 

tarafından teklif edilen yemin (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 355-

362)   Kanun‟daki koşulların bulunması şartıyla, hâkimin bir davada tüm takdiri 

delilleri incelenmesi sonucunda,  kanaatini güçlendirmek için taraflardan birine 

(ispat yükü kendisine düşen tarafa ) teklif ettiği yemin olarak tanımlanabilir
6
.  

Bu yemin türüne hâkimin kanaatini tamamladığı için Yargıtay uygulamalarında 

ve doktrinde, tamamlayıcı yemin
7
, takviye yemin de denir

8
. Taraf yeminini ise 

(Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 344–354) genel olarak şöyle 

tanımlamak mümkündür: Davanın çözümlenmesine etkisi olan bir vakıanın 

ispatı için, ispat yükü kendisine düşen tarafın( davacı ya da davalının) diğer 

tarafa(davalı ya da davacıya) teklif ettiği yemindir. Bu yemin türüne aynı 

zamanda kesin (kat‟i) yemin de denilmektedir
9
. Asıl konumuzu ilgilendiren 

kesin (taraf) yeminini, kısaca davanın taraflarınca birbirlerine önerilen yemin 

                                                             
3  Başgül , M. Mürsel - Medeni Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara, 1978, s.273. 
4  Pekcanıtez,Hakan/Özekes,Muhammed/Atalay,Oğuz - Medeni Usul Hukuku, Ankara , 2001, s.417. 
5  Yılmaz‟a göre: Kesin yemin (bu ibare kaynak Neuchatel Kanunu‟nda da böyledir. Kaynak Kanun 

m.286.vd. ;  „du serment décisoire‟ demektedir) ibaresi, hâkim tarafından teklif edilen yeminin 
kesin delil olmadığı yönünde yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir. Bu şekildeki bir tasnif 

„„kesin-takdiri‟‟ifadesiyle karıştırılmaya müsait olup, „tarafın teklif ettiği yemin kesindir; hâkimin 
teklif ettiği kesin değildir, takdiridir, gibi bir sonuca bizi hatalı olarak vardırabilir ve böylece 
karışıklığa yol açabilir, görüşündedir. Ayrıca yine Yılmaz‟a göre: „„Taraf yemini ibaresi de yerinde 
değildir, çünkü bu ibare „taraf yemini‟nin karşıtı olan hâkim tarafından teklif edilen yeminin, 

sanki „taraf‟ tarafından değil de, bir başkası tarafından yerine getirileceği gibi bir yanılgıya yol 
açabilecektir. Oysa hâkim tarafından teklif edilen yeminde de, tıpkı taraf yemininde olduğu gibi, 
davanın taraflarından biri tarafından yemin yerine getirilir‟‟ (Yılmaz - Yemin s.49-s.50). 

6  Yılmaz - Yemin s.29. 
7  Bilge, Necip/Önen, Ergun - Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara, 1978, s.599 ; Üstündağ, 

Saim - Medeni Yargılama Hukuku c.I-II ,İstanbul , 1997, s.685.  
8  Kuru/Arslan/Yılmaz - Usul s.488 ; Yılmaz-Yemin s.161. 
9  Kuru/Arslan/Yılmaz - Usul s.480. 
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olarak tanımlamak da mümkündür. Bu çalışmada hâkim tarafından teklif edilen 

(tamamlayıcı) yemin değil, uygulamada sorunlara yol açan kesin yemin 

incelenip, daha sonra bu yemin türüne alternatif olabilecek isticvap kurumu 

üzerinde durulacaktır.  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 344 vd. maddelerinde 

düzenlenen taraf yemini, ispat yükü kendisine düşen tarafın, esas davasının 

çözümünde etkili olan bir vakıanın ispatı için karşı tarafa teklif ettiği 

yemindir
10

.  Bu yemin türünün kesin delil olmasının nedeni hâkimi bağlayıcı 

nitelikte olmasıdır. Yine tamamlayıcı yemin olan ve Kanun‟da belirtilen 

şartların gerçekleşmesi halinde hâkim tarafından teklif edilen yemin de, eda 

edildiği takdirde kesin delil olmakta ve hâkimi bağlamaktadır
11

. Teklif edilen 

yemini hasmın vekili değil, bizatihi hasmın kendisi eda eder
12

. Vekile ise yemin 

teklif edilemez ve vekil tarafa teklif edilen yemini reddedemez. Kesin ve takdiri 

deliller şeklindeki ayrımın yanında deliller asli deliller ve tali deliller olarak da 

ikiye ayrılmaktadır. Bir delil, Kanun‟da aksi gösterilmediği sürece, asli bir 

delildir. Ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 354. maddesinde 

diğer delillerle birlikte yemin teklif edilmesi halinde ilk önce diğer delillerin 

inceleneceği açıkça hükme bağlanarak, yeminin tali bir kesin delil olduğu kabul 

edilmiştir. Kanun‟umuzdaki mevcut düzenleme bağlamında kesin delil olan 

yemin, bu niteliği dolayısıyla doktrinde eleştiriye
13

 uğramakta ve yemin pek çok 

yabancı hukuk düzeninde delil olmaktan çıkarılmış ve yerine isticvap delil 

olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Yeminin delil niteliğine yönelik 

eleştirilerimize geçmeden önce Kanun‟umuzda kesin delil olarak düzenlenmiş 

olan taraf yeminini kısaca incelememizde yarar vardır. 

B-  Yeminin Tarafları 

Yemin teklifi davanın bir tarafınca diğer tarafa yöneltilir. Yani yeminin 

davanın taraflarınca yerine getirilmesi gerekir. Taraf olmayan birinin karşı 

tarafa yemin teklif etmesi olanağı bulunmamaktadır. O halde davanın 

taraflarının kim olduğunun belirlenmesi, yeminin taraflarının tespit edilmesi 

                                                             
10  Kuru,Baki - Hukuk Muhakemeleri Usulü c.III, İstanbul, s.2484 ; Postacıoğlu , İlhan - Medeni 

Usul Hukuku Dersleri, İstanbul, 1975, s.639 ; Ercan,İsmail - Medeni Usul Hukuku, İstanbul, 
2006, s 337. 

11  Yılmaz -Yemin s.178. 
12  Musul,Timuçin - Medeni Hukuk Bilgisi,İstanbul, 2002, s.214. 
13  Erkuyumcu, Müfit - Yemin Beyyinesi Üzerine Bir İnceleme (AD, 1945/6 s.549-555) ; Tercan - 

İsticvap, s.89 vd.; Yılmaz - Yemin, s.40. 
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açısından önemlidir. Biçimsel taraf kuramına göre, kendi adına hukuksal 

koruma isteyen davacı ile kendisine karşı hukuksal koruma istenen kişi, davanın 

taraflarını oluştururlar. Bir başka açıdan taraf olarak dilekçede davacı ve davalı 

olarak gösterilen kişiler o davanın taraflarıdırlar
14

. 

Davanın tarafları içinde yemin teklif edecek olan taraf, dava sırasında bir 

vakıayı ispat yükü kendisine düşen ve iddiasını veya savunmasını ispat 

edememiş olan taraftır. Karşılaştırmalı hukukta gerek ispat yükü, gerekse de 

ispat yükünün paylaştırılması ile ilgili olarak birçok teori ortaya atılmıştır
15

.  Bu 

teorilerden en önemlilerinden bir tanesi „norm kuramı‟dır. Bu kurama göre, özel 

hükümler bulunmadıkça, bir olayda ispat yükünün kime ait olduğunun 

belirlenmesi o olayı düzenleyen hukuk normunun davalı mı yoksa davacı 

yararına mı sonuç doğurduğunun belirlenmesi ile mümkün olabilecektir
16

. Yani 

yemin teklifi, ispat yükü kendisine düşen tarafça, karşı tarafa (ispat yükü 

kendisine düşmeyen tarafa) yapılmaktadır
17

. Bu husus gerek doktrinde gerekse 

de Yargıtay Kararlarında kabul edilmektedir
18

. Hâkimin somut olayda yemini 

teklif edecek olan tarafı, yani ispat yükünü taşıyan kimseyi, doğru olarak 

belirlemesi gerekir. İspat yükü kendisine düşmeyen tarafın, ispat yükü kendisine 

düştüğü sanısı ile diğer tarafa yemin teklif etmesi durumunda, diğer taraf yemin 

etmiş olsa bile, bu yemin geçersiz olacaktır; yani kesin delil teşkil 

                                                             
14  Yılmaz -Yemin s.61. 
15  Bilge/Önen -Yargılama s.499–500 . 
16  Yılmaz -Yemin s.53–55. 
17  Kuru, Baki - HMU c.III s.2492. 
18  6.HD 20.03.1996 , 2923/3147 ; HGK 11.06.1997, 6/367-524: „„Davacı, yapılan temlikin tapuda 

gösterildiği gibi trampa olmayıp satış olduğunu, olayda muvazaa bulunduğunu, bu iddiasını ispat 
edeceğini bildirmiş, deliller arasında açıkça yemin delilinden de bahsetmiş ve davalıya da yemini 

yöneltmiştir. Yemin teklifini ispat yükü kendisinde olan tarafın karşı tarafa yapması gerekir. İspat 
yükü davacıya ait olduğuna göre davacının davalıya yemin teklif etmesinde bir usulsüzlük 
yoktur. Mahkemece yapılacak iş davacının teklif ettiği yeminin davalı tarafından eda edilip 
edilmeyeceğinin sorulması ve sonucuna göre bir karar verilmesidir. Bundan zuhul ile noksan 

inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olduğundan hükmün bozulması icap etmiştir.‟‟ 
(İKİD 1998/453 s.13627 - 13628). 
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etmeyecektir
19

. Bu yönde Yargıtay Kararları da bulunmaktadır
20

. Şayet ortada 

bir ispat yükü anlaşması var ise, ispat yükü yer değiştirmiş olacaktır
21

. 

Mecburi dava arkadaşlığında, dava arkadaşlarının hep birlikte yemin 

teklif etmesi gerekirken, ihtiyari dava arkadaşlığında dava arkadaşlarından her 

biri kendi başına karşı tarafa yemin teklif etmek olanağına sahiptir
22

. 

Fer‟i müdahile, yemin teklif edilemez
23

. Ayrıca vekil, müvekkili adına, 

karşı tarafa yemin teklif edemez. Vekilin yemin teklifinde bulunabilmesi için ( 

her ne kadar Kanun‟da bu konuda bir açıklık bulunmasa da ) vekâletnamesinde 

özel bir izin bulunması gerekmektedir. Çünkü yeminin reddi (ve kabulü ) ile 

yemin teklifi arasında bir fark bulunmadığına göre, tıpkı yeminin reddinde 

vekilin vekâletnamesinde özel yetkisinin bulunması gerektiğini belirten Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu m.63 gibi, yemin teklifi açısından da 

vekâletnamede bu özel yetkinin aranması gereklidir
24

. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟na göre yemin edecek taraf on sekiz 

yaşından küçük
25

 ya da kısıtlı ise yemin, kanuni temsilcisi tarafından yerine 

getirilir (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 353).
 
Şayet yemin edecek kişi 

ölürse, bu durumda yemin, davayı sürdürecek olan ölen tarafın mirasçılarına 

teklif edilebilir. (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 338). 

Tüzel kişilerde yemin, tüzel kişinin kanuni temsilcisi olan kişiler 

tarafından yerine getirilir. Bu nedenle, dernek, vakıf ve ticari şirketler açısından, 

temsil edenler doğru tespit edilmeli ve yemin bu temsilciye (ya da temsilcilere) 

                                                             
19  Kuru, Baki - HMU c.III s.2485. 
20  11.HD 12.02.1985,760/644: „„Mahkeme ispat külfetini ters yorumlayıp, davalı yerine davacıya 

yükleyerek, davacının davasını kanıtlayamadığı düşüncesiyle davalıya yemin teklif edebileceğini 
kararlaştırması üzerine zorunlu olarak davacıya yemin teklif edebileceğini kararlaştırması üzerine 
zorunlu olarak davacı davalıya yemin vermiş, davalı da yemin etmiş ise de ,ispat yükü kendisine 

düşmeyen taraf,kendisine düştüğü kanısıyla ,diğer tarafa yemin teklif ederse,diğer taraf yemin 
etse bile bu yemin geçersizdir;yani kesin delil teşkil etmez ( İBD 1985/4 - 6. s.431- 436 ). 

21  Her ne kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun açıkça kabul ettiği durumlar (madde 22, 

289 gibi) dışında, yargılama hukukunda, özel hukuktaki gibi sözleşme özgürlünden söz 
edilemiyor olsa da, bilinmesi gereken nokta ispat yükü sorunu bir yargılama hukuku sorunu 
değil, esas olarak bir maddi hukuk sorunudur. Bu yüzden de  ispat yükünün kimde olacağı ile 
ilgili olarak sözleşme yapılması mümkündür. 

22  Yılmaz -Yemin s.66–67. 
23  Kuru - HMU c.III s.2492; Yılmaz-Yemin s.64 - 65. 
24  Pekcanıtez/Özekes/Atalay - Usul s.417 - 418. 
25   İlgili madde içindeki yaş ile ilgili düzenlemenin ortaya çıkarabileceği sorunlar ve eleştirisi için 

bkz: Yılmaz - Yemin s.73–75. 
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teklif edilmelidir
26

. Eğer kanuni temsilciler temsil sırasında birlikte hareket 

ediyorsa yeminin tüm temsilciler tarafından yerine getirilmesi gerekir
27

. Ayrıca 

kamu tüzel kişilerine de yemin teklifi yapılabilir.  

Yemin edecek tarafın yukarıda belirttiğimiz kural çerçevesinde 

belirlenmesi, yeminin reddi kurumuna başvurulmadığı takdirde diğer tarafın 

yemin etmesini engellemektedir. Hâkim yalnızca re‟sen yemin teklifinde 

bulunarak yemin edecek tarafı belirleyebilmektedir, ancak re‟sen yemin teklif 

edilebilmesi içinse Kanun‟da öngörülen şartların gerçekleşmesi gerekir. 

Dolayısıyla taraf yemini kurumu açısından yemin edecek kişinin taraflardan 

yalnızca biri olduğunu ve bu durumun hâkimin olaya objektif olarak 

yaklaşmasını engelleyeceğini söylememiz yanlış olmaz. 

C- Yeminin Konusu: Vakıalar 

Her ne kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 344. maddesinde 

„fiil‟ kavramından söz ediliyor olsa da, yeminin konusu vakıalardır
28

. Bu 

vakıaların belli ve davaların sonuçlanmasına etkin olaylar olması 

gerekmektedir.  

Kanun‟un 345. maddesine göre „„kati yemin bir kimseye ancak zatından 

sadır olan fiili hakkında teklif olunur‟‟. Maddede belirtildiği üzere yemin, 

kendisine yemin teklif olunan tarafın şahsına ilişkin olmalıdır. Çünkü bir 

kişiden ancak kendisiyle ilgili olan bir vakıa hakkında kesin beyanda bulunması 

beklenebilir ve bu konuda yemin etmesi istenebilir. Zira bir kişiden bir 

başkasına ait olan vakıalar hakkında kesin beyanda bulunmasını istemek ve bu 

konuda yemin etmesini beklemek kural olarak mümkün gözükmemektedir. 

Çünkü normal koşullarda bir kişinin başka bir kişiye ait bir vakıa hakkında bilgi 

sahibi olması beklenemez. Ancak kişi eğer bu bilgiye sahipse, 345. maddenin 

2.cümlesine göre : „„Bir kimsenin bir şeyi bilmesi zatından sadır olan fiil 

nev‟inden addolunur ‟‟. Yani bazı durumlarda başkasına ait vakıayı bilen bu 

kişiden yalnız bildiği konular hakkında bir beyanda bulunması ve konuyu bilip 

bilmediği ve biliyorsa neler bildiği hakkında kendisine teklif edilen yemini 

yerine getirmesi istenebilir
29

. Kanımızca maddenin ikinci cümlesi, birinci 

                                                             
26  Kuru - HMU c.III s.2492; Yılmaz - Yemin s.79–s.80. 
27  Üstündağ - Yargılama s.687.  
28  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 344.maddesinin aksine kaynak Neuchatel Kanunu‟nu 

286.maddesi „fiil‟ yerine „vakıa‟ kavramı kullanmıştır (Yılmaz - Yemin s.86). 
29  Yılmaz - Yemin s.79, s.89–92. 
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cümledeki kuralın neden olabileceği bir takım sorunları önlemeye yönelik 

olarak maddede yer almış bir düzenleme gibidir
30

. 

Yeminin konusu vakıalar olduğu için hukuki nedenler ve hukuki sonuçlar 

yeminin konusu olamaz
31

. Bir başka açıdan bir beyanın hukuksal sonucu 

hakkında yemin teklif edilmesi söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir yemin 

teklifi bir vakıanın tespitine yönelik değil, tamamen Kanun‟un uygulanmasına 

ve bir vakıanın hukuksal nitelendirilmesi yönelik olacaktır. Bu da hâkime düşen 

ödevi ortadan kaldırır niteliktedir. Çünkü Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu‟nun 76.maddesine göre bir vakıanın hukuksal nitelendirilmesini hâkim 

yerine getirir. Bununla birlikte hukuki sonuçlar doğuran bazı hukuk kavramları 

ile ilgili olarak yemin teklif edilebileceği de kabul edilmektedir. Örneğin 

sözleşmeye aykırı olarak belli bir fiilin işlenip işlenmediği, bir kimsenin vekil 

tayin edilip edilmediği ile ilgili yemin teklif edilmesi mümkündür
32

. 

İspat yükü kendisine düşen, fakat diğer delillerle iddiasını ispat edememiş 

olan taraf, hangi vakıa (vakıalar )hakkında yemin teklif edeceğini mahkemeye 

bildirir. Bu vakıanın (vakıaların) belirli olması gerekmektedir
33

. Ayrıca yemin 

konusunu oluşturan vakıanın taraflar arasında bir uyuşmazlığa neden olmuş 

olması gerekir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 344.maddesi taraf 

yemini işte bu uyuşmazlığın çözülmesine ilişkin olan vakıa hakkında teklif 

olunur hükmüne yer vermektedir. 

D- Yeminin Verilmesi ve Yeminin Değerlendirilmesi  

Bir davada yemin teklif edilmesi durumunda, hâkimin bu teklifi 

değerlendirmesi ve bu teklifin yerine olup olmadığını belirlemesi gerekir. Yani 

hâkim, yemin teklif eden tarafın ispat yükü kendisine düşen taraf olup 

olmadığını saptamakla yükümlüdür. Çünkü her iki tarafta ispat yükünün kime 

ait olması gerektiğini bilemeyebilir ya da yanlış olarak değerlendirme yapıp, 

                                                             
30  Yılmaz‟a göre: Deyiş yerindeyse maddedeki birinci cümleye, ikinci cümle „„yumuşatma‟‟ 

getirmektedir(Yılmaz - Yemin s.90); HGK, 19.12.1962, 3–94/33: Kira bedelinin ödenmediğine 
ilişkin bir davada, davalı durumunda olan kiracı, kirayı davacı kadının kocasına ödediğini ileri 
sürerek bu konuda davacı kadına yemin teklif edebilecektir, çünkü kocası ile birlikte yaşayan 

kadın, kiranın kocasına ödenip ödenmediğini bilebilecek durumdadır (İKİYK 1960–1965 c.1–
5,s.1442–1443). 

31  Yılmaz - Yemin s.79-s.86; Pekcanıtez/Özekes/Atalay-Usul s.417; Önen, Ergun - Medeni 

Yargılama Hukuku, Ankara, 1979, s. 257. 
32  Yılmaz - Yemin s.79-s.86. 
33  Yılmaz - Yemin s.79-s.87. 
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ispat yükünün karşı tarafa düştüğünü düşünebilir. Ayrıca hâkimin o konuda 

yemin teklif edilip edilmeyeceğini de belirlemesi gerekir
34

. 

Hukukumuzda kurallar olduğu gibi, bunların istisnası da vardır. Hatta 

bazen istisnasının da istisnası da olduğu için taraflar ispat yükünü 

değerlendirirken sadece kural çerçevesinde hareket edebilmekte, kuralın 

istisnasını hatta istisnanın istisnasını gözden kaçırabilmektedir. Bu yüzden de 

hâkim maddi vakıalardan hangilerinin, hangi delil araçlarıyla, taraflardan 

hangisi tarafından ispat edilmesi gerektiğini belirlemek zorundadır
35

. İspat 

yükünün tarafı belirlendikten sonra ispat yükü kendisine düşen taraf ispatı 

gereken vakıayı ispat edemezse, karşı tarafa son çare olarak yemin teklif 

etmezse, ispat yükü kendisine düşmeyen taraf (ve mahkeme) onu mutlaka ispat 

etmesini isteyemez. Bu bir yükümlülük değil bir yüktür. Bu durumda kendisine 

ispat yükü düşen taraf, o vakıayı ispat edememiş olarak kabul edilir
 36

. 

Kendisine ispat yükü düşmeyen tarafın, ispatlanamayan olayın aksini ispat 

etmesine gerek yoktur. Bu durumda davacı ise davası reddedilecek, davalı ise 

mahkûm edilecektir. 

Hâkimin gereken değerlendirmeyi yapıp tarafın yemin etmesini kabul 

etmesi halinde, hâkim yeminin şeklini tespit eder ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu m.339 gereği hazırladığı yemin şeklini okuyup durumun 

önemi ve yalan yere yeminin sonuçları konusunda tarafların dikkatini çektikten 

sonra taraflara yemin ettirir
37

. Yemin, Kanun‟umuzda kesin delil olarak kabul 

edildiğinden tarafın yemin etmesi durumunda hâkim söylenenlerle bağlı olacak, 

yani tarafın söylediklerini takdir etme hakkı olmayacaktır. Az sonra da 

inceleyeceğimiz gibi yeminin kesin delil olmasına getirilen temel eleştiriler de 

kaynağını bu noktalardan almaktadır.   

E-  Yeminin Niteliği ve Yemin Hakkındaki Görüşler 

                                                             
34  HGK, 10.11.1976, E. 1975/11-1155, K. 1976/2777: „„Hâkimin taraflara “yemin”i hatırlattığı bir 

davada ise Hukuk Genel Kurulu şu kararı vermiştir: “…hâkimin delil sormaya yetkisi usulün 75 
inci maddesi uyarınca varsa da belli bir delili hatırlatma yetkisi bulunmamaktadır”. Ancak Hukuk 

Genel Kurulu bir başka kararında tarafların ileri sürmediği delillerin hâkim tarafından re‟sen 
istenebileceği kabul ederek kanunun amacına daha uygun bir karar vermiştir (YKD, 1977, sayı 
12, s.668-669). 

35  Yılmaz - Yemin s. 102. 
36  Kuru - HMU c.II s. 1972. 
37  Kuru/Aslan/Yılmaz - Usul s. 490–491 . 
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Bir vakıanın doğru olup olmadığı hakkında yemin edilirse, o vakıa, artık 

davada kesin olarak ispat edilmiş olur ve o konuda başka delil gösterilmesine 

gerek olmaksızın hâkim, tarafın söyledikleri ile bağlı olur
38

. Bu nedenle yemin 

hukukumuzda kesin delil olarak kabul edilmektedir. Yeminin taraflar arasında 

bir sulh teşebbüsü yahut genel anlamda bir sözleşme olduğunu savunan 

görüşler
39

 ise hukukumuz açısından eleştirilmiş
40

 ve kabul görmemiştir. Kesin 

delil olan yeminin bu niteliğini ise, pek çok yönden eleştirmemiz mümkündür.  

Tarafa yemin teklif edildiğinde, ispat olunacak vakıa hakkındaki hususlar 

yemin edecek tarafın psikolojik, ahlaki ve dini yapısına terk edilmiş olmaktadır. 

Bu yüzden yemin bu özelliğiyle tamamen sübjektif bir yapıya sahiptir
41

. Yemin 

teklif edilen vakıa hakkında taraf yemin ettiği anda hâkim tarafın 

söyledikleriyle bağlı olacak, bu durumda söylenenlerin aksini iddia etme 

olanağı ortada kalmayacaktır. Yemin eden taraf ise yemin ederken doğruları 

söyleme konusunda tamamen kendi vicdani kanaatine ve iradesine göre hareket 

edecektir. Bu durum davanın çözümünde ve gerçeğin bulunmasında bağlayıcı 

olan bir hususun ortaya çıkarılmasını tamamen tarafların eline bırakarak 

hâkimin delil ikamesindeki ve delilleri takdirindeki rolünü kısıtlamakta ve 

maddi gerçeğe ulaşma yolunda tereddütlere neden olmaktadır. Yemin eden 

tarafın kendi aleyhine olan bir vakıa hakkında doğru söylemesi söz konusu 

kişinin iyi ahlaklı ve yemin kavramının fonksiyonu itibariyle dini inanışa sahip 

olması gerekmektedir. Doğru söyleme yükümlülüğü, usulün amacına ulaşmasını 

sağlayan en önemli araçtır
42

. Yeminde ise bu yükümlülüğün yerine getirilip 

getirilmediğinin denetlenmesi oldukça güçtür. Buradan ayrıca yeminin bir başka 

yönüne ulaşmış bulunmaktayız ki; o da yeminin dini karakteridir.  

Tarihi gelişiminde hiçbir dönemde dini karakterinden uzaklaşamamış 

olan yemin
43

  bugün için de tarafın hem dini ve kutsal duygularının etkisi hem 

de suç işlemek tehdidi altında bırakılarak gerçeğe sadık kalmasını sağlama 

amacı gütmektedir
44

. Ancak yeminin şeklini düzenleyen Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu‟nun 339. maddesi “…bir şey saklamayacağınıza 

                                                             
38  Kuru/Aslan/Yılmaz - Usul s. 485. 
39  Tartışmalar için bkz. Yılmaz - Yemin s. 51vd. 
40  Yılmaz - Yemin s. 51. 
41  Tercan, Erdal - Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara, 2001, s. 90. 
42  Arslan, Ramazan - Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara, 1989, s. 116. 
43  Yeminin tarihçesi ve çeşitli hukuk sistemlerindeki yeri için bkz. Yılmaz - Yemin s. 30vd. 
44  Postacıoğlu, İlhan - Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul, 1975, s. 638. 
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Allah‟ınız ve namusunuz üzerine yemin eder misiniz?” ifadesi ile hem 

Anayasa‟nın 24. maddesinde düzenlemesini bulan din ve inanç özgürlüğüne, 

hem de 2. maddesinde belirtilen devletin laik karakterine aykırılık 

oluşturmaktadır. Çünkü yemin edecek kişinin Allah‟a inanmaması durumu 

Kanun‟da göz ardı edilmiş ve Kanun‟daki şekle uymayarak edilen yeminler ise 

Yargıtay tarafından geçersiz kabul edilerek bu kalıpların mutlak anlamda 

uygulanması gerektiği kabul edilmiştir
45

. Allah‟a inanmayan yahut adalet 

duygusu gelişmemiş bir kimseye Kanun‟da öngörülen şekilde yemin ettirmenin 

mahkemeyi doğruya ulaştırmayacağı açıktır. Kaldı ki, Kanun‟da yeminin 

şekline ilişkin ifade dini terimlerden arındırılsa dahi yemin kurumu başlı başına 

kaynağını dinden alan ve dini karakter barındıran bir kurum olduğundan, 

gereken yararı sağlamaya yetmeyecektir 
46

. Bu noktada yabancı hukuk 

düzenlerinde de yemin delili yerine alternatif olarak sunulan ve bazı yabancı 

usul kanunlarının
47

 yemin yerine delil olarak düzenledikleri, aşağıda 

inceleyeceğimiz isticvap kurumunu, yemin deliline getirilen eleştiriler 

çerçevesinde inceleyecek olursak kısaca; tarafların hâkimce sorguya çekilmesi 

anlamına gelen isticvabın dini bir karakter taşımadığını, dolayısıyla laik bir 

yapıya sahip olduğunu söylememiz gerekir. Ancak yeminin sübjektifliği 

konusundaki eleştiriler aynı zamanda isticvap kurumu içinde 

dillendirilmektedir. Dava hakkındaki en iyi bilgileri davanın taraflarının taşıdığı 

bir gerçektir
48

. Dolayısıyla davada onlarında bilgilerine başvurulması gerekir. 

İsticvap da davada taraf bilgisine başvurulan kurumlardan biridir ve yemine 

nazaran daha objektif bir nitelik sergilemektedir. Çünkü yeminde hâkim 

yalnızca tarafa hazırladığı soruyu sormakta ve tarafın bundan sonra 

söyleyeceklerine müdahale edememektedir. İsticvapta ise amacına uygun olarak 

hâkim, isticvap edilecek tarafı isticvap konusu vakıalar hakkında sorguya 

çekecek ve bu aşamada gerçeğe ulaşmak için adli olmak kaydı ile farklı 

                                                             
45  8.HD 27.3.1984, 2985/3277: “Yeminin kanunda belirtilen şekilde yapılması gerekir. „Allah‟ım ve 

namusum üzerine yemin ediyorum ‟ şeklindeki ibarenin tutanağa aynen yazılması ve yemin 

edecek kişi tarafından bunların söylenmesi gerekir. Açıklanan hususlar kanunun öngördüğü 
yemin formülüdür. Yemin ederken bu yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekir. Olayımızda yalan 
yere yeminin sonuçları konusunda davalı taraf uyarılmamış ve „Allah‟ım ve namusum üzerine 
yemin ediyorum‟ şeklindeki formüle göre yemin yaptırılmamıştır. Bu yönüyle yasaya 
aykırıdır”(Özdemir/Karataş/Sınmaz - Yargıtay 8.Hukuk Dairesi Emsal Kararları ile Zilyetlik, Tapu 

İptali, Tescil, Men‟i Müdahale Davaları ve Usul Hükümleri, Ankara,1986, s. 769 ). 
46  Erkuyumcu, Müfit - Yemin Beyyinesi Üzerine Bir İnceleme (AD, 1945/6 s. 549-555 ) ; Tercan - 

İsticvap, s. 94 
47  Örneğin : Avusturya ve Alman Usul Yasaları (Tercan - İsticvap s.65, 69 ; Yılmaz - Yemin s. 32-

34).  
48  Tercan - İsticvap s. 52. 
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yöntemler kullanabilecektir. Yani hâkim isticvapta daha aktif bir konumda 

bulunmaktadır
49

. 

Yemin teklifi yukarıda da incelediğimiz gibi, ispat yükü kendisine düşen 

kişi tarafından karşı tarafa yapılmakta, yani davada yalnızca ispat yükü 

kendisine düşmeyen taraf yemin etmektedir (Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu m.344). Yemine alternatif isticvap kurumunda ise her iki tarafın da 

hâkim tarafından isticvap edilmesi mümkündür, yani ispat yükü kendisine 

düşen taraf karşı tarafın isticvap edilmesinin yanı sıra kendisinin de isticvabını 

isteyebilir. Ancak tarafın kendisine yemin teklif etmesi mümkün değildir
50

. 

Yine re‟sen yemin teklif edilebilmesi için Kanun‟da birtakım şartlar
51

 aranırken, 

hâkimin re‟sen isticvaba başvurması tarafların isticvap talebinde 

bulunmalarından farklı değildir. Bu açılardan isticvabın uygulama oranı yemine 

oranla daha geniş olacak ve hâkimin isticvap edeceği tarafı kendisinin 

belirlemesi yahut her iki tarafı da isticvap etmesi gerçeğe ulaşmayı 

kolaylaştıracaktır. 

Kesin delillere getirilecek en önemli eleştiri kesin delillerin hâkimi 

bağlayıcı nitelikte olmasıdır. Zira hâkim kesin delillerle ispat edilmiş bir vakıa 

hakkında artık araştırma yapma yahut delil sunulmasını isteme yetkisini haiz 

değildir. Hâkim söz konusu vakıa hakkında kesin delillerle kanıtlanmış şekliyle 

karar vermek zorundadır. Bu da yemin gibi sübjektif bir delille ispat edilmiş bir 

vakıa konusunda hâkimi, ikna olmasa dahi, karar vermek durumunda 

bırakmakta ve çoğu zamanda yalnızca şekli bir gerçeğe ulaşılması sonucunu 

doğurmaktadır. 

2. YEMİN DELİLİNE ALTERNATİF İSTİCVAP KURUMU 

A- Genel Olarak 

                                                             
49  Duman, İlker Hasan - Hukuk Mahkemesinde Tarafların Sorgusu (AD, 1985/3, yıl:76, s.715-723). 
50  Tercan - İsticvap s. 92; Şener, Oruç Hami - Medeni Yargılama Hukukunda Tarafların 

İsticvabı(YgtD, 1990/1-2, c.16, s. 59-76). 
51  Hâkimin re‟sen yemin teklif edebilmesi için 1-iddia edilen hususun kesin delillerle ispat 

edilememiş olması; 2-iddia edilen hususun ispatı için gösterilen takdiri delillerin hâkimi ikna 

edememiş olması gerekir (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 356) (Yılmaz - Yemin s. 163); 
Kuru/Arslan/Yılmaz - Usul s.488.  
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Hukuk dünyasında söylenegelen genel görüşe göre ceza hukukunun 

amacı maddi gerçeği, usul hukukunun amacı ise şekli gerçeği bulmaktır
52

. 

Ancak bu görüşü genel hukuk uygulaması açısından değerlendirecek olursak tek 

bir gerçeğin varlığını kabul etmemiz gerekecektir. Zira maddi gerçeklik ve şekli 

gerçeklik şeklinde bir ayrım yapılarak hakkın korunması, tespiti ve gerçeğin 

bulunması açısından usul hukukunun maddi hukuktan daha aşağı olduğunu 

kabul etmek mümkün değildir
53

. Şekli gerçek, asıl gerçeklik değildir; sadece 

pozitif bir kuralın zorlamasıyla şeklen gerçekmiş gibi kabul etme durumudur
54

. 

Medeni yargılama hukukunda şekli gerçeğin amaçlandığını benimseyen 

görüşlerin temelinde bu hukuk dalında geçerli olan taraflarca hazırlama ilkesi 

yatmaktadır. Taraflarca hazırlama ilkesine göre dava malzemesinin ve bunların 

delillerinin taraflarca mahkemeye bildirilmesi gerekmektedir. Taraflarca 

hazırlama ilkesinin geçerli olduğu davalarda da gerçeğin tespiti 

amaçlanmaktadır; ancak gerçeğin tarafların mahkemeye sunduğu vakıa ve 

delillerle daha çabuk ve kolay ortaya çıkabileceği kabul edildiğinden bu ilke 

uygulanmaktadır; yoksa medeni yargılama hukukunun şekli gerçekle yetinmesi 

söz konusu değildir
55

. Davada maddi gerçeğin bulunması, ancak tarafların 

birlikte hareket ederek, maddi gerçeğin bulunması konusunda dürüst 

davranmaları ve gerçeği söyleme yükümlülüklerine uygun hareket etmeleri 

halinde mümkün olabilecektir. Tarafların hukuk davasında doğru söyleme 

yükümlülüğünün karşıma çıktığı önemli kurumlardan biri ise delillerdir. 

Taraflarca hazırlama ilkesinin geçerli olduğu medeni yargılama 

hukukunda sübjektif ispat yükü olayın niteliğine göre davacı ya da davalıya 

düşmektedir. Delillerin değerlendirilmesi konusunda hâkime düşen görev, söz 

konusu delilin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda kesin delil ya da 

takdiri delil olarak düzenlenmesine göre değişecektir. Kesin delil olarak kabul 

edilen bir delil konusunda (ikrar m.236, kesin hüküm m.237, senet m.286 vd., 

yemin m.377 vd.)  hâkime delilleri serbestçe değerlendirme yetkisi 

Kanun‟umuzda tanınmış değildir. Dolayısıyla hukukun gerçek amacına ulaşmak 

için Kanun‟un delillerin değerlendirilmesi bakımından çizdiği sınırlara uygun 

                                                             
52  Kiper, Osman - Hukuk Davalarında Kanıtlar, Ankara, 1995, s.32 ; Tercan – İsticvap, s. 40vd.; 

Tercan, Erdal - Medeni Usul Hukukunda Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü(SÜHFD, Prof. Dr M. 
Şakir Berki‟ye Armağan), Konya, 1996, s.181vd. 

53  Alangoya, Yavuz - Medeni Usul Hukukunda Vakıa ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, 

İstanbul, 1979, s. 87 . 
54  Tercan - Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü, s.181 vd. 
55  Alangoya - İlkeler s. 89. 
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kalmak kaydı ile daha objektif ve olayın doğruluğunu ortaya çıkarma düzeyi 

yüksek delilleri kesin delil olarak kabul etmek gerekir. Günümüzde pek çok 

hukuk düzeninde çürük delil
56

 olarak nitelenen ve delil olarak kabul edilmeyen 

yemin delili, yukarıda da açıklanan sebepler dolayısıyla kesin delil olma 

yetisinden uzaktır. Yemin delili yerine karşılaştırmalı hukukta kabul edilen delil 

türü isticvaptır. İsticvabın yemin yerine alternatif olma niteliğini tartışırken aynı 

zamanda isticvabın tanımı, konusu, tarafları, ilkeleri, usulü ve hukuki niteliğini 

mevcut düzenlemeler çerçevesinde incelememizde yarar olduğu kanısındayız: 

B- İsticvabın Tanımı ve Konusu  

Hukuk yargılamasının doğru ve adaletli karar vermeye yönelmiş olan
57

 

amacını gerçekleştirmeye yönelmiş olan kurumlardan biri isticvap kurumudur. 

Osmanlıca bir kelime olan isticvabı, günümüz Türkçesi ile sorguya çekmek, 

sorguya çekilmek, cevap istemek, söyletmek yani tarafların hâkim tarafından 

sorguya çekilmesi şeklinde ifade etmek mümkündür
58

. İsticvap kurumu, Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 230. ile 235. maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. Kanun‟umuzda, sayılan maddeler arasında düzenlenen isticvap 

kurumu dışında,  isticvap kavramı bazı maddelerde
59

 davadaki eksik, belirsiz ve 

çelişkili hususların açıklığa kavuşturulması açısından “hâkimin aydınlatma 

ödevi” kapsamında yer alan, “tarafların hâkim tarafından dinlenmesi” 

anlamında kullanılmıştır. Ancak tarafların hâkim tarafından dinlenmesi kurumu 

teknik anlamda bir isticvap değildir. Bizim yemin deliline alternatif olarak 

sunduğumuz isticvap, dava konusu vakıaların doğruluğunun tespiti amacıyla, 

tarafların hâkim tarafından sorgulanması suretiyle bir ispat aracı olarak kabul 

edilebilecek olan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 230 ile 235. 

maddeleri arasında düzenlenen isticvaptır. 

İsticvap, bir ispat aracı olarak kullanılması bakımından tarafların 

dinlenmesinden; tarafın kendisinin dinlenmesi bakımından tanıktan; hâkimin 

etkinliği ve bilgi ve kanaat elde etme aracı olup, kesin delil niteliği taşımaması 

açısından yeminden; bir ikrar elde etme aracı olarak da kullanılması ve yine 

                                                             
56  Yılmaz - Yemin s. 47. 
57  Yılmaz, Ejder - Medeni Yargılama Hukuku‟nda Islah, Ankara, 1982, s.6; Belgesay, M.Reşit - 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda Yapılması Gereken Tadilat , İÜHFM c.XIII/1 , s. 168; 
Erem, Faruk - Hukuk Usulünden Ceza Usulüne Kıyaslama, Ankara, 1964, s.105; Üstündağ - 

Yargılama s. 215. 
58  Yılmaz, Ejder - Hukuk Sözlüğü, Ankara, 2005, s. 581 . 
59  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 75-II-III ve m. 213. 
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kesin delil niteliği taşımaması bakımdan ikrardan farklıdır. İsticvabın en çok 

karıştırıldığı kurum olarak karşımıza, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 

213. maddesi bağlamında tarafların dinlenmesi kurumu çıkmaktadır. Tarafların 

dinlenmesi ile isticvabı arasında önemli farklar vardır. Ancak taraf çağrıldığı 

oturuma gelerek kendisine sorulan sorulara cevap verirse, sonuç bakımından 

hangi usule göre çağrıldığının bir önemi yoktur. Buna karşılık tarafın 

gelmemesi durumunda tarafların dinlenmesi ile isticvap kurumlarında 

uygulanacak müeyyide farklılık göstermektedir
60

. Zira Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu‟nun 234. maddesine göre isticvap usulüyle çağrılan 

taraf, özrü olmaksızın çağrıldığı oturuma gelmezse sorulan vakıaları ikrar etmiş 

sayılır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.230-II‟ ye göre isticvabın 

konusu, dava konusuna ilişkin vakıalardır. Kanun'da konuya ilişkin yapılmış 

olan bu belirleme yeterince açık ve belirgin değildir. İsticvabın konusunu 

belirlemede onun kabul edilen hukuki niteliği önem taşımaktadır. Bu çerçevede 

isticvabı bir ispat aracı olarak kabul ettiğimizde isticvabın konusunun da 

vakıalar olduğunu söylememiz doğru olacaktır
61

. Bir ispat aracı olan yemin 

konusunda yaptığımız açıklamalar, burada da geçerli olduğundan konuyu tekrar 

etmekten kaçınıyoruz
62

. 

İsticvabın kapsamı konusunda ise Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu‟nda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. O nedenle isticvap edilecek 

kişinin hem kendi davranışları hem de uyuşmazlık konusu vakıa hakkında sahip 

olduğu, uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olabilecek bilgileri hakkında isticvap 

edilmesi mümkündür. 

C- İsticvabın Tarafları ve İsticvap Usulü 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.230-I ‟ de  “Tahkikat hâkimi iki 

taraftan her birini re‟sen veya talep üzerine isticvap edebilir” denilmektedir. Bu 

hükümde isticvap edilecek kişiler “taraflar” olarak düzenlenmiştir. Davanın 

taraflarının kimler olduğu konusunda kabul edilen şekli taraf kuramı gereği, 

dava dilekçesinde davalı ve davacı olarak gözüken kişiler davanın taraflarıdır
63

 

                                                             
60   Kuru/Arslan /Yılmaz - Usul s. 413. 
61  Alangoya - İlkeler s. 95vd., Kuru/Arslan /Yılmaz - Usul s. 422. 
62  Bkz: Yeminin Konusu: Vakıalar,1-C. 
63  Yılmaz - Islah s. 186; Yılmaz - Yemin, s. 61. 
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ve ancak davanın tarafları isticvap edilebilir. Vekilin müvekkili yerine isticvap 

edilmesi mümkün değildir. İsticvap edilecek kişiler konusunda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu‟nun 231. maddesinde istisnai bir hüküm düzenlenmiştir. 

Buna göre; “İsticvap olunacak şahıs, mahcur veya yaşı on altıdan küçük ise 

hâkimin takdirine göre ya kendisi veya velisi veya vasisi… isticvap olunur”. Bu 

hükümden hareketle, sayılanlar dışındaki kişilerin bizzat isticvap edileceği 

sonucuna ulaşırız. Bizzat isticvap edilecek kişiler dava ehliyeti bulunan 

kişilerdir
64

. 231.maddede sayılanlar ise, dava ehliyetine sahip olmayan, Medeni 

Kanun m.354-356 bağlamında kural olarak temyiz kudretine sahip kişilerdir
65

. 

Kanun koyucu bu kişilerin kendilerinin mi yoksa kanuni temsilcilerinin mi 

isticvap edileceği konusunda ise takdiri hâkime bırakmıştır
66

. 

Medeni yargılama hukukunda dava malzemesinin getirilmesi konusunda 

kural olarak kabul edilen ilke taraflarca hazırlama ilkesidir. Ancak bu ilke katı 

bir biçimde uygulandığında, mahkemenin davadaki etkinliği çok azalacak, bu 

kuralın uygulanmaması ise tarafların dava konusu üzerindeki tasarruf ehliyetleri 

ile çatışması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle günümüzde taraflarca 

hazırlama ilkesine bir takım sınırlamalar getirilerek gerçeğin araştırılması 

güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Bu sınırlamalar üç tanedir: 1-hâkime soru 

sorma hakkı hatta ödevi verilmesi 2-hâkimin takdiri delillere ve isticvaba res‟en 

başvurabilmesi 3-taraflara gerçeği söyleme yükümlülüğünün getirilmesi
67

. 

Getirilen bu temel sınırlamalardan hareketle isticvap kurumunun 

uygulanmasındaki temel ilkelere ve uyulacak kurallara da ulaşmamız 

mümkündür. Şöyle ki; gerçeğin ortaya çıkarılması bağlamında taraflar yanında, 

hâkime de isticvap yoluna başvurabilme hakkı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu‟nun 230. maddesi ile tanınmış bulunmaktadır. Taraflara gerçeği 

söyleme yükümlülüğünün getirilmesi konusuna bakacak olursak, bu konuda 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.230-I‟de  “hâkim isticvap edeceği 

tarafa… hakikati olduğu gibi söylemesi hususunda vesayada bulunabilir” 

ifadesi yer almaktadır. Bu hükümden hareketle gerçeği söylemenin taraflara bir 

yükümlülük olarak getirilmeyip ve hâkime uyarıda bulunup bulunmama 

konusunda takdir yetkisi tanınmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bütün 

hakların kullanılması sırasında dikkate alınması gereken bir kural vardır ki; o da 

                                                             
64  Tercan - İsticvap s. 147. 
65  Tercan - İsticvap s. 154. 
66  Bilge/Önen - Yargılama s. 485; Şener - Tarafların İsticvabı s.63; Tercan - İsticvap s. 154. 
67  Arslan - Dürüstlük Kuralı s. 121. 
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Medeni Kanun‟un 2.maddesinden kaynağını bulan dürüstlük kuralıdır
68

. Bu 

kural dolayısıyla isticvap kurumunda da gerçeği söyleme yükümlülüğünün 

varlığını kabul etmemiz yerinde bir tespit olacaktır. İsticvabın davanın 

görüldüğü mahkemede gerçekleştirilmesi, isticvap edilen tarafın bizzat gelmesi 

ve bizzat sorgulanması, isticvap esnasında yazılı metin kullanılamaması da 

isticvapta uyulması gereken ilke ve kurallardır. 

Hukukumuzda kesin delil olarak kabul edilen yemin deliline ancak söz 

konusu vakıa diğer kesin delillerle ispat edilemediğinde başvurulmaktadır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 354.maddesi, diğer delillerle birlikte 

yemin teklifinde de bulunulması halinde ilk önce diğer delillerin inceleneceğini 

düzenlemektedir. Böyle bir düzenlemenin getiriliş amacı, kanımızca kesin delil 

olarak kabul edilmesine karşın yemin deliline duyulan güvensizliktir. Kişi söz 

konusu vakıa ya da olay hakkında “Allah‟ı ve namusu” üzerine yemin ettiği 

takdirde hâkim bu yemin ile bağlı olacak ve tatmin olamasa dahi vakıanın 

doğruluğunu araştıramayacaktır. Dolayısıyla yemin delili, kesin delil olmaktan 

çıkarılıp güçlü bir takdiri delil olarak yahut yerine hâkimin tarafı, Kanun‟da 

belirtilen usul dâhilinde, serbestçe sorguladığı ve gerçeğe, yemine nazaran, 

objektif bir şekilde ulaştığı isticvabın kesin delil olarak kabul edilmesi gerekir. 

Kuşkusuz ki; isticvap edilen tarafın sorulan sorulara doğru cevap vermesi, insan 

psikolojisini dikkate almak ve sorgulama teknikleri kullanmakla mümkün 

olacaktır
69

. Bu sağlandığı takdirde hukukun temel kuralı olarak kabul edilen 

dürüstlük kuralı da daha etkin bir şekilde uygulanacak ve şekli gerçeklikten 

ziyade maddi gerçekliğe ulaşma yönünde büyük bir adım atılmış olacaktır.  

D- İsticvabın Hukuki Niteliği ve Değerlendirilmesi 

I- Bilgi ve Kanaat Elde Etme Aracı Olarak İsticvap 

Bilgi ve kanaat elde etme aracı olarak isticvap, Kanun‟da bağımsız bir 

delil olarak düzenlenmemiş; ancak, hâkimin uyuşmazlık konusu vakıalar 

hakkında taraflardan belirli bir usul dâhilinde bilgi edinebilmesi ve böylece o 

vakıaların gerçek olup olmadığı konusunda kanaat oluşturabilmesi amacıyla 

                                                             
68  Arslan - Dürüstlük Kuralı s. 71vd.; Tercan - İsticvap s. 282; Tercan - Gerçeği Söyleme 

Yükümlülüğü s.187. 
69  Schöpflin,Martin - Die Beweiserhebung von Amts wegen im Zivilprozess,Diss., Franfurt-Bern-

New York-Paris, 1991, s. 259(Naklen: Tercan - İsticvap s. 125). 
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kabul edilmiş bir hukuki yoldur
70

. İsticvap bir bilgi ve kanaat elde etme aracı 

olarak düzenlendiğinde, Kanun‟da açıkça delil olarak düzenlenmez. Bu itibarla 

da zaman açısından delil olarak kullanılan isticvaptan daha geniş bir uygulama 

alanına sahip olabilir
71

. Yani yalnızca Kanun‟da delillerin sunulması için 

öngörülen süre zarfında değil, tüm tahkikat aşamasında isticvaba başvurulabilir. 

Bilgi ve kanaat elde etme aracı olarak isticvap dendiğinde anlaşılan isticvabın 

bir ikrar elde etme aracı olarak kullanılmasıdır. Ancak bu anlayış, isticvabın 

uygulama alanını daraltan bir yorum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.230-I‟de hâkimin her iki tarafı isticvap 

edebileceği belirtilmiş; sadece ispat yükü üzerinde olan tarafın karşı tarafın 

isticvabını isteyebileceği ve isticvabın amacının ikrar elde etmek olduğu 

belirtilmemiştir
72

. Dolayısıyla böyle daraltıcı bir yorum yapmak Kanun‟un 

mantığı ile çelişmektedir. Bundan dolayı mehaz kanundaki düzenlemenin 

aksine
73

 mevcut düzenleme çerçevesinde hukukumuzda isticvap bir bilgi ve 

kanaat elde etme aracı olarak, geniş anlamda delil kavramına dâhil edilerek bir 

ispat aracı olarak kabul edilebilir
74

. 

II- Delil Olarak İsticvap 

İsticvabın delil olarak değerlendirilmesi bugün için yeminin kesin delil 

olmasının getirdiği sakıncaları bertaraf etmek için kabul edilmiş bir durumdur. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere
75

 tamamen sübjektif ve laiklik karakterinden 

uzak olan ve hâkime bir takdir hakkı tanımayan yemin delili, bugün için maddi 

gerçeğin bulunması önünde bir engel teşkil etmektedir. Bu engeli aşmak için 

önerilen ise isticvabın yemin yerine delil olarak kabul edilmesidir. 

Karşılaştırmalı hukuka baktığımızda pek çok ülkenin bunu uygulamaya 

geçirdiğini görmekteyiz. Avusturya, Almanya, Fransa, Yunanistan, İsviçre Usul 

Kanunları‟nda isticvabı delil olarak kabul eden ülkelerden bazılarıdır. İsticvabın 

delil olarak kabul edilmesi bağlamında karşımıza üç tür uygulama çıkmaktadır: 

                                                             
70  Witzhum, Hermann - Die Falsche Parteiaussage im Zivilprozess, Diss.,Zürich 1926, Strasbourg, 

s.5; Winter - Herbert : Die flasche Beweisaussage der Partei nach Art. 306 StGB, Diss., Zürich 

1974, s. 46vd. (Naklen: Tercan - İsticvap s. 120). 
71  Tercan - İsticvap s. 124. 
72  Tercan - İsticvap s. 121. 
73  Neuchatel Usul Kanunu‟nda 1992 yılında yapılan değişiklikle isticvap yeniden düzenlenmiş ve 

isticvabın amacı başlığını taşıyan 226. maddede “isticvap ikrar elde etmeye yöneliktir” şeklinde 

bir düzenleme yapılmıştır(Tercan-İsticvap s. 131). 
74  Tercan - İsticvap s. 179. 
75  Bkz: Yeminin Niteliği ve Yemin Hakkındaki Görüşler 1-E. 
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1-tamamlayıcı delil olarak isticvap, 2-tali delil olarak isticvap, 3-asli delil olarak 

isticvap
76

. 

İsticvabın tamamlayıcı delil olarak kullanılmasında isticvaba bir hususun 

diğer delillerle yeterli derecede ispat edilememesi durumunda başvurulmakta, 

bu şekliyle isticvap diğer delillerden bağımsız olarak, tek başına bir vakıanın 

ispatı için yeterli olmamaktadır. Bu şekilde kabul edilen isticvap 

hukukumuzdaki tamamlayıcı (re‟sen teklif edilen) yemine (Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu m.356) benzemektedir
77

. İsticvabın tamamlayıcı delil 

olarak kabul edilerek şu anki hukuk düzenimizde yer almasının bir yenilik 

getirmeyeceği, aksine isticvabın uygulanma zamanını ve alanını daraltacağı 

ortadadır. Bundan dolayı kesin delil olan yemin deliline alternatif olarak 

sunduğumuz isticvap kurumu tamamlayıcı delil olarak kabul edilen isticvap 

değildir.  

İsticvabın tali delil olarak kabul edilmesinde ise isticvaba ancak, diğer 

delillerle ispatın tam olarak yapılamamış olması ve gösterilebilecek başka delil 

kalmaması veya gösterilebilecek hiçbir delilin olmaması halinde 

başvurulmaktadır
78

. Tali delil olarak kullanılan isticvap, tek başına hâkimde 

kanaat oluşturmaya yeterli bir delildir. Bu şekildeki isticvap ise hukukumuzdaki 

taraf yeminine (m.337 vd.) benzemektedir. Taraf yemini yerine isticvabın delil 

olarak kabul edilmesinin doğuracağı etkileri ve sonuçlarını inceleyecek olursak, 

öncelikle isticvabın yemine nazaran daha objektif olduğunu söylememiz 

gerekir. Kuşkusuz ki; davada tarafların kendileriyle ilgili olan vakıalar 

hakkındaki beyanlarına tam bir güven sağlanamaz. Yeminin delil olmasına 

getirilen bu haklı eleştiri, isticvap kurumunda da karşımıza çıkmaktadır. Ancak 

yalnızca yemin verdirilerek tarafın söylediklerine duyulacak güven ile hâkimin 

tarafın psikolojik, sosyal, kültürel niteliklerini de dikkate alarak uyguladığı 

sorgulama sonucu elde edeceği bilgilere duyulacak güven arasında kuşku 

götürmez bir fark olduğu da açıktır. Kaldı ki; isticvap kurumunda da gereken 

                                                             
76  Müler, Henry - Die Beweisaussage der Partei und deren Wahrheitssicherung nach den 

kantonalen Zivilprozessrechten und nach  Art. 306 ESTGB, Diss, Zürich 1946, s. 87vd. (Naklen: 
Tercan - İsticvap s. 312). 

77  Tercan - İsticvap s. 315. 
78  Polyzogopoulos, Konstantin P. - Parteianhörung und Parteivernehmung in ihrem gegenseitigen 

Verhaeltnis, Berlin, 1976, s. 60 ;  Rosenberg, Leo/Schwab, Karl Heinz/Gottwald, Peter - 
Zivilprozessrecht, 15. Aufl., München, 1993, s. 728 ; Wald - Das Verhaeltnis von, 450 Abs. 2 zu 

den , 283 Abs. 2 und 529 Abs. 2 und 3 ZPO (DJZ 1934, Heft 21, s.1332-1333), s. 1332 (Naklen: 
Tercan - İsticvap s. 315) 
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durumlarda tarafa yemin ettirilmesini kabul eden düzenlemeler mevcuttur
79

. 

İsticvabın tali delil olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda hukukumuzda 

hâkimin sunulan deliller karşısındaki rolünü incelememizde yarar vardır. Buna 

göre, istisnalar
80

 dışında taraflarca hazırlama ilkesinin uygulandığı davalarda, 

hâkim kesin delillerle bağlıdır. Kesin delillerle ispat edilen bir vakıayı, hâkim 

yeniden araştırma yoluna gidemez. Takdiri delillerde ise, hâkim delilleri 

serbestçe inceleme ve takdir etme hakkına sahiptir
81

. Bu açıdan baktığımızda 

kesin delil olmasını savunduğumuz isticvabın hâkimi bağlayıcı bir etki 

taşıyacağını görürüz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda yemin dışında 

kesin delil olarak kabul edilen ikrar (m.236), kesin hüküm (m.237) ve senedin 

(m.286 vd.),  kesin delil olması önerilen isticvaba nazaran, sayılan nedenlerle 

daha objektif deliller olmaları dolayısıyla, bu delillerin asli delil olarak kabul 

edilip, isticvabın ise taraf yemininin yerine tali bir kesin delil olması mevcut 

hukukumuz bakımından daha kabul edilebilir niteliktedir.  

İsticvabın asli delil olarak kabul edilmesinde ise, isticvabı bir ispat aracı 

olarak kabul eden usul kanunlarında isticvabın uygulama alanı olarak herhangi 

bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu görüşteki bazı yazarlar, isticvabın daha 

baştan bir ikrar elde etme aracı, tamamlayıcı yahut tali delil seviyesine 

indirilmemesi gerektiğini, somut olayın koşullarına göre hâkimin isticvabı 

değerlendireceğini savunurlar
82

. Kuşkusuz bu görüş, hâkimin delilleri serbestçe 

takdir ettiği bir hukuk düzeninde isticvap kurumunun en doğru 

değerlendirileceği şekli bize sunmaktadır. Ancak kanımızca Türk hukuk 

düzeninde bu görüşü kabul etmek az önce saydığımız nedenlerle olanaksızdır. 

III- Türk Hukukundaki Durum 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟ndaki mevcut düzenleme karşısında 

isticvabın ne şekilde değerlendirileceği konusunda doktrinde farklı görüşler 

ortaya çıkmıştır
83

. Bu çerçevede Kanun‟un 230 vd. maddelerinde düzenlenen 

isticvap, deliller arasında düzenlenmediği için onun dar anlamda bir delil 

                                                             
79  Örneğin : Alman Usul Kanunu(Tercan - İsticvap s. 65). 
80  Medeni Kanun m. 184 ; karş. Medeni Kanun  m.166-III. 
81  Kuru/Arslan/Yılmaz - Usul s. 429. 
82  Tercan - İsticvap s.322. 
83  Üstündağ ve Tercan: İsticvabın takdiri bir delil olduğunu ileri sürerken, ( Üstündağ - Yargılama 

s.757vd.; Tercan - İsticvap s.128  ) Kuru, Bilge/Önen, Şener ve Postacıoğlu ise isticvabın bir 

delil olmadığını ileri sürmektedir (Kuru - HMU II s.1953; Bilge/Önen - Yargılama s.484; 
Postacıoğlu - Usul s.565; Şener - İsticvap s.61; Duman - Tarafların Sorgusu s.716 ). 



Tuğba KARAGÖZ - Yusuf Soner KAYVAR 760 

olduğunu söylemek zordur. Bu şekliyle isticvap kurumu Kanun‟umuzda bir 

bilgi ve kanaat elde etme aracı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Doktrinde 

isticvabın bir delil olmadığını belirten yazarlar olduğu gibi
84

; Yargıtay‟ında bu 

yönde kararları vardır
85

. Neuchatel Usul Kanunu‟nda 1992 tarihinde yürürlüğe 

giren değişiklikle, isticvabın açıkça ikrar elde etme aracı olduğu belirtilmiştir. 

Kanun‟umuzda isticvabı düzenleyen hükümlere baktığımızda isticvabın 

fonksiyonu konusunda bir belirleme yapılmadığını, hâkimin her iki tarafı da 

isticvap edebileceğinin (m.230-I) düzenlendiğini görürüz. Bu şekilde 

düzenlenmiş isticvap kurumunu bir ikrar elde etme aracı olarak kabul edilecek 

olursa, yalnızca vakıalar aleyhine olan tarafın isticvap edilmesi gerekecek, bu da 

Kanun‟daki düzenlemeye aykırılık oluşturacaktır
86

. 

İsticvap kurumunun, Kanun‟da düzenlenen ve dar anlamda olarak delil 

kabul edilen delil türleri arasında yer almadığından, bir bilgi ve kanaat elde 

etme aracı olduğu görüşü hukukumuzda genel kabul gören görüştür
87

. Ancak 

isticvap kurumunun fonksiyonu incelendiğinde, onun da bir ispat vasıtası olarak 

değerlendirilebileceği kabul edilmelidir. Bu itibarla isticvap kurumunu geniş 

anlamda bir delil olarak kabul edebiliriz. Geniş anlamda delil, “Uyuşmazlık 

konusu hakkın veya buna karşı yapılan savunmanın dayandığı vakıaların, 

gerçek olup olmadıkları konusunda hâkimde kanaat uyandırmak için başvurulan 

vasıtalardır”. Tercan‟ın bu tanımı ile yapmış olduğumuz isticvap tanımı 

örtüşmektedir. Bu ve az önce belirttiğimiz gerekçelerle isticvabı geniş anlamda 

bir delil saymamız yerinde olacaktır
88

. 

İsticvap, geniş anlamda bir delil olarak kabul edildiğinde, hâkimin 

tarafların isticvabına dayanarak nihai kararını verebilmesi mümkün olacaktır. 

Kesin delil olmasını savunduğumuz isticvap kurumunun mevcut haliyle bir delil 

olarak kabul edilmesi, hâkimin kesin deliller dışındaki ispat araçlarını serbestçe 

                                                             
84  Kuru- HMU c.II s.1953; Kuru/Arslan/Yılmaz  - Usul s.418. 
85  13.HD, 28.9.1990, 2467/3619 : “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 230 ve müteakip 

maddelerinde düzenlenen isticvap, bir davada o dava ile ilgili belli, vakıaların açıklığa 
kavuşturulması, varlığı ve yokluğu konusunda aleyhine olan tarafın ikrarının sağlanması amacıyla 
hâkimin kendiliğinden ya da taraflardan birinin isteminin kabulü ile başvurabileceği usuli bir 
işlemdir. Başlı başına bir ispat vasıtası değildir. Ödeme iddiası bir hukuki muamele olup, isticvap 
yoluyla kanıtlanması mümkün değildir” (Erdemir, İlhan - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

Şerhi c.I, Ankara,1998, s.1000). 
86  Tercan - İsticvap s.133. 
87  Kuru-HMU-II s.1953, Bilge/Önen-Yargılama s.484, Postacıoğlu-Usul s.565, Şener-İsticvap s.61, 

Duman- Sorgu s.716. 
88  Aynı yönde Bkz: Tercan-İsticvap s.127; „„...isticvap ispat amacına yönelik bir fonksiyona 

sahiptir”(Alangoya - İlkeler s.160). 



Medeni Yargılama Hukukunda Yemin Deliline Alternatif İsticvap Kurumu 761 

takdir ettiği ve bu itibarla makul bir insanı inandırabilen araçların da delil olarak 

kabul edilmesi gerektiği görüşüne de uygun düşmektedir
89

. Yargıtay‟ın da 

isticvabı delil olarak değerlendirdiği kararları bulunmaktadır
90

. 

Mevcut düzenlemeler çerçevesinde isticvabın ne tür bir delil olarak kabul 

edileceğine bakacak olursak, Kanun‟da isticvabın tamamlayıcı, asli yahut tali 

delil olarak kullanılmasını öngören bir hüküm bulunmadığını görürüz. 

Dolayısıyla isticvap mevcut olayın koşullarına göre tamamlayıcı, asli yahut tali 

delil olarak kullanılabilir. İsticvabın kesin delil mi yoksa takdiri delil olarak mı 

değerlendirilebileceği konusunda ise Kanun‟umuzda bir açıklık bulunmaktadır. 

Zira kesin deliler yalnızca Kanun‟da gösterilenlerden ibaret olup, isticvap 

bunlar arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla isticvabı takdiri bir delil olarak 

kabul etmemiz gerekmekte ve işte bu noktada isticvabın takdiri bir delil olarak 

ne derecede yarar sağlayacağını incelememiz gerekir. Çünkü dava konusu kesin 

delillerle ispatlanması gereken bir vakıa ise ve söz konusu vakıa asli kesin 

delillerle ispat edilemiyor ise bu takdirde tali bir kesin delil olan taraf yeminine 

başvurulacak, taraf yemin ettiği takdirde hâkim, ikna olmasa dahi, söylenenlerle 

bağlı olacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, böyle bir durumda daha objektif 

olan isticvap yerine yemin deliline başvurularak maddi gerçekten ziyade şekli 

anlamda bir gerçeğe ulaşılmış olacaktır. 

Yapılan belirlemelerden anlaşılacağı üzere, Kanun‟umuzda bilgi ve 

kanaat elde etme aracı olarak düzenlenen isticvap, fonksiyonu itibariyle geniş 

anlamda delil olarak nitelendirilebilir ve asli yahut tamamlayıcı ve fakat takdiri 

delil olarak kabul edilebilir. Adalete uygun bir karar verme ilkesi bağlamında 

ise isticvabın takdiri delil olması hedeflenen yararı sağlamaya yeterli değildir. 

Yukarıda da saydığımız nedenlerle yemin delili yerine isticvap kesin delil 

olarak kabul edilerek sorunların aşılması mümkündür. 

SONUÇ 

                                                             
89  Belgesay, M.Reşit - Hukuk Usulü Muhakemeleri Şerhi, c.I, İstanbul, 1950, s.11. 
90  1.HD 2.4.1987, 1347/2838 (YKD 1988/4, s.467) ; TD 9.12.1966, 285/4715 : “Bilirkişi raporunda 

da açıklandığı vehiçle davacının istinat ettiği defter kanuni şekle uygun bir suretle tutulmuş 
defterler olmadığı için hükme medar olmaz.Bu itibarla mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu‟nun 230 ve müteakip maddeleri hükmünce dava konusu vakıalar hakkında evvela davacı 

asilin ve gerekirse davalının da isticvabı yapılmak suretiyle uyuşmazlık konusu kalemlerin kat‟i 
surette tespiti cihetine gidilmek gerekir”( Kuru-HMU c.II s.1953). 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda kesin delil olarak düzenlenmiş 

olan taraf yemini, barındırdığı özellikler nedeniyle delil olma karakteri 

açısından, doktrinde eleştiri konusu olmuştur. Bu nedenle taraf yeminine 

alternatif olarak isticvap kurumunun Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda 

delil olarak yer alması gerektiği görüşü ileri sürülmüştür. Buna gerekçe olarak 

da şunlar gösterilmiştir: 

  Davanın taraflarından birinin kendisiyle ilgili bir vakıa hakkında 

bildiklerini doğrudan ve yemin ile teyit ederek aktarması anlamındaki 

yemin, tamamen kişinin ahlaki ve dini değerlerine bağlı olması 

dolayısıyla sübjektif bir delildir. İsticvapta ise taraf hâkim tarafından 

sorgulandığından yemine nazaran daha objektiftir. 

  Yemin doğuşu, gelişimi ve barındırdığı anlam gereği dini bir karaktere 

sahiptir ve yemin metnindeki “Allah” gibi kavramlar çıkarılsa dahi bu 

özelliğinden arınamaz. İsticvap ise yeminle teyit edilmediği hallerde 

devletin laik karakterine, din ve vicdan özgürlüğüne uygun bir 

kurumdur. 

  Taraf yemini tali bir delil olduğundan yemin edildikten sonra başka bir 

kesin delile başvurulamamakta ve dava sonlandırılmış olmaktadır. 

  Yemin edecek kişi taraflardan yalnızca biri olabilirken, her iki tarafın 

da isticvap edilmesi mümkündür. 

  Yeminde tarafın kendisine yemin teklif etmesi mümkün değildir; 

ancak bu hak isticvapta her iki tarafa da verilmiştir. 

  Hâkimin re‟sen yemin teklif edebilmesi için Kanun‟da öngörülmüş 

şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Hukukumuzda re‟sen teklif 

edilen yemin, tamamlayıcı yemin olarak düzenlenmiştir. İsticvapta ise 

hâkime doğrudan isticvaba başvurma hakkı tanınmıştır. 

  Delil yetersizliğinden beraat diye bir kurumun düzenlenmediği özel 

hukukta (ve bu durumda medeni yargılama hukukunda da) amaç 

yalnızca şekli gerçeği değil, maddi gerçeğe de ulaşmaktır. Dolayısıyla 

gerçeği daha objektif ve denetlenebilir delillerle kanıtlamak usul 

hukukunun amacının da bir gereğidir. 
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Kanaatimizce, taraf yemini deliline alternatif olarak, isticvap kurumu 

yukarıda belirttiğimiz gerekçelerden ötürü Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu‟nda delil olarak yer almalıdır. 
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ÖZET 

Sanayi Devriminin başlamasıyla değişen üretim sistemi ve artan enerji 

ihtiyacı iklim değişikliğinin en önemli sebebi olan sera gazı salınımını 

arttırmıştır.  1970’lerde sorunun farkına varan devletler, iklim değişikliği 

sorununa çözüm yolları bulmak amacıyla uluslararası düzenlemeler yapmak 

zorunda kalmışlardır. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sorunun 

belirginleştirilmesi ve devletler arası çözüm yollarının vurgulanması açısından 

önemli bir çerçeve çizmiş; Kyoto Protokolü ise özellikle sera gazı emisyonları 

ile ilgili sayısal hedefler belirleyip, konuyla ilgili yaptırımlar öngörmüştür. 

Kyoto Protokolü’nün hedefine ulaşabilmesi için gerekli uluslararası uzlaşı, sera 

gazı salınımının %40’ından sorumlu ABD ve yükümlülüklerinden sürekli kaçan 

kirlilik rekoru kırmış Türkiye’nin Protokole taraf olmaması nedeniyle şimdilik 

sağlanamamıştır. Bu nedenle Karbon Ticareti ile havayı metalaştıran Kyoto 

Protokolü’ nün 2012 yılında yerini bırakacağı diğer düzenlemeler iklim 

değişikliği sorununun temelini oluşturan üretim sistemine ve ticaret ilişkilerine 

değişmedikçe sorunun gerçek çözümü olmaktan uzak kalacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto 

Protokolü, sera gazı, karbon ticareti, iklim değişikliği ve Türkiye 

ABSTRACT  

Changing production system and increasing need of energy due to the 

beginning of Industrial Revolution have increased the greenhouse gas emission 

which is the most important cause of climate change. Goverments that have 

realized the problem in 1970s have been obliged to set international regulations 

so as to find solutions to the problem of climate change.  

                                                             

* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Ar. Gör. Ilgın Özkaya.  
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United Nations Framework Convention On Climate Change has 

constructed an important outline about making clear the matter and 

emphasizing international wayouts that can be taken. As for the Kyoto Protocol, 

it has set off numerical targets especially about greenhouse gas emissions and 

has foresaw sanctions related to the matter.  

International convention which is necessary for the Kyoto Protocol to 

achieve its aims has not been provided yet since Unites States, responsible for 

the %40 of all greenhouse gas emissions, and Turkey, breaking the record in 

pollution and its liability have not accepted to participate in the protocol. 

Therefore, unless Kyoto Protocol which handles the air as meta through trade 

of carbon,touches upon the essence of matter as production system and trade 

relationships in 2012 reformation, it will be so far from finding the accurate 

solution. 

Keywords 

United Nations Framework Convention On Climate Change, Kyoto 

Protocol, greenhouse, trade of carbon, climate change and Turkey 
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GĠRĠġ 

Sanayi Devriminden itibaren insan faaliyetleri ve enerji ihtiyacındaki 

hızlı değişim dünya atmosferinde önemli değişikliklere sebep olmaktadır. 

Dünya; sadece atmosferdeki değişimler nedeniyle değil doğanın, yaşam 

kaynaklarının geri döndürülemez biçimde pervasız tüketimi, tahribatı; aşırı ve 

kontrolsüz kara dayalı üretim nedeniyle de alarm vermektedir, yani çevre 

sorunları; üretim, tüketim faaliyetleri arasındaki ilişkiye,  bu faaliyetlerin tarzına 

ve kalkınma çabalarına dayanmaktadır. “Çevre ile ekonomi arasındaki ilişki, 

hem sorunların ortaya çıkması, hem sorunlara çözüm bulunması ve hem de 

sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi aşamalarında yoğun bir biçimde 

görülmektedir
1
.” 

Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında ve çözümünde, temel sorumlu 

aktörlerden biri olan devletlerin bu sorunların çözümü için harcadıkları çabanın 

yönü önemli bir yer tutmaktadır. Çevresel etmenlerin ve sorunların sınır 

tanımayan özelliği, toplumsal baskılar, yaşama biçimlerimizin değişmesi 

nedeniyle de bu sorunlara küresel boyutta çözümler üretmek gerekmektedir. 

Devletlerin ve toplumların işbirliği ile çevre sorunlarının çözülmesi gerekliliği 

yönündeki hukuki girişimler bu nedenle giderek artmaktadır. Devletler ve 

uluslararası örgütler çevrenin korunmasına yönelik ortak kararlar almak, 

sözleşmeler ile yeni kural ve usuller ortaya koymak zorunda kalmaktadırlar.  

Çevre sorunları ve iklim değişikliği ile ilgili uluslararası düzeyde 

ilgilenilmeye başlanılması 70’lerin başlarına dayanmaktadır. Yeryüzü ve 

kaynakları kaybetme, geleceğin tehlikede olması korkusu ile yavaş yavaş 

yüzleşmeye başlayan devletler 1968 yılında BM Genel Kurulunda çevreci 

örgütlerin de katkılarıyla bir karar almışlar ve çevrenin korunup geliştirilmesini 

evrensel düzeyde ilk kez 1972 Stockholm Konferansı’nda (Birleşmiş Milletler 

İnsan Çevresi Konferansı)  tartışmışlardır. Uluslararası çalışmalar kaygının da 

artmasıyla 70’lerin başından günümüze kadar devam etmiş ve son olarak 

Çerçeve Sözleşme ve Kyoto Protokolü’ne taraf ülkeler Aralık 2007’de Bali’de, 

“2012 sonrası için İklim Değişikliği ve Dünyanın Geleceği” başlığı altında 

toplanmışlardır. 

                                                             
1  Ayşegül Kaplan: Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayını, No: 18, 

Ankara 1997, s. 49. 
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Bu yazı, iklim değişikliği ile ilgili önemli uluslararası kurum, kuruluş ve 

sözleşmelere, genel hatlarıyla Stockholm’den Bali’ye kadar olan süreç ve 

gelişmelere değindikten sonra Türkiye’nin bu sürecin ve gelişmelerin içinde 

nasıl ve neresinde yer aldığını anlatmayı amaçlamaktadır. 

I- ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ KONUSUNDA BAġLICA ULUSLARARASI    

  GELĠġMELER VE DÜZENLEMELER 

Sanayi devrimi ile küreselleşmenin temelleri atılmıştır. Kapitalizmin 

kaynaklar ve pazarlar araması, beraberinde karşılıklı bağımlılığı da getirmiştir. 

Küreselleşme kaynak ve pazar için karşılıklı bağımlılığı zorunlu kılarken, 

sorunlar içinde küresel bir işbirliği gerektirmektedir. 

Özellikle sınır tanımayan küresel iklim değişikliği, ozon tabakasının 

delinmesi gibi çevre sorunlarına çözüm bulma çabalarında, küresel politikaların 

gerekleri çok net bir biçimde gözlenmektedir. Karşılıklı bağımlılık ve küresel 

dayanışma, çevre politikalarının sınır tanımaması nedeniyle baş aktör olan 

devletlerin, yerlerini büyük ölçüde uluslararası işbirliğini sağlayacak örgütlere 

bıraktıkları tartışılmaz bir gerçektir. Çünkü artık hiçbir devlet, özellikle akarsu, 

deniz ve hava kirliliğinde olduğu gibi, ne kendi egemenlik alanlarındaki kirliliği 

kendi sınırları içinde tutabilmekte, ne de bir başka devlet sınırları içinde ortaya 

çıkan kirliliğin kendi egemenlik alanına girmesini önleyebilmektedir
2
. 

Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasındaki hızlı büyümenin çevre üzerine 

yarattığı olumsuzlukların farkına varılmasıyla, kalkınma çevre ilişkileri 

tartışılmaya başlanmıştır. 

Çevre tahribatının dayanılmaz boyutlara ulaşmaya başlamasına kadar 

çevreye ilgi çok düşük düzeyde kalmıştır. Ancak 1970’lerde bir şeyler 

yapılması gerektiği anlaşılmıştır.  

İlk olarak Roma Kulübü, kalkınmaya eleştirel bir bakış açısı getiren ve 

tartışmayı başlatan “Ekonomik Büyümenin Sınırları” adlı bir rapor yayınlamış, 

artan nüfus ve tüketim karşısında doğal kaynakların yetersizliği ve çevre 

kirliliği üzerinde durarak karamsar bir tablo çizmiştir. Raporda “sıfır büyüme” 

önerilmiştir. Bu raporun etkileri 1972 Stockholm Konferansı’nda kendisini 

göstermiştir. Bu konferansın en büyük başarılarından birisi önceden de 

                                                             
2  Kaplan, s. 25.  
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belirttiğimiz gibi ülkelerin çevre sorunlarına, evrensel düzeyde ilk kez dikkat 

çekmeleri, bir diğeri ise Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’nın 

kurulmasıdır. Toplantı sonucu yayınlanan bildirgede
3
 ise konferans başında 

zenginler-yoksullar olarak ayrılan ülkeler konferans sonunda sorumluluğun 

paylaşılması konusunda uzlaşma sağlamışlardır. Konferansta ayrıca herkesin 

sağlıklı bir çevrede yaşama ve çevre korumaya ilişkin kararlara katılma hakkı 

olduğu vurgulanmıştır
4
. 

1980’lerde ise uluslararası düzeyde iki önemli gelişmeden bahsedebiliriz. 

Birincisi “Dünya Doğa Anlaşması”, ikincisi ise “Ortak Geleceğimiz” adlı 

rapordur. Dünya Doğa Antlaşması, Stockholm Bildirgesi’ndeki antroposentrik 

(insan merkezci) yaklaşıma karşın, insanı doğanın bir parçası olarak 

görmektedir. Ortak Geleceğimiz adlı raporda ise gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler 

bakımından çevre sorunsalı incelenmiş, sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya 

atılmıştır
5
. 

Nihayet 90’lı yıllara gelindiğinde öncelikle Dünya Meteoroloji Örgütü 

(WMO) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) yönetici organları 

“Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli” (IPCC) adı altında yeni bir organ 

oluşturmuşlardır. Bu yeni organın görevi, bu konuya ilişkin bilimsel bilgileri 

araştırmak ve değerlendirmektir. IPCC Birinci Değerlendirme Raporu’nu 1990 

yılında yayınladı ve bu rapor iklim değişikliği tehdidinin bir gerçek olduğunu 

doğrulamaktadır. 1992 yılında Rio’da geniş katılımla Birleşmiş Milletler Çevre 

ve Kalkınma Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansın sonucunda Rio 

Bildirgesi, Gündem 21 Eylem Planı, Orman İlkeleri kabul edilmiş, Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesi ve nihayet İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzaya 

açılmıştır
6
. Zirvede iklim değişikliğinin, dünyanın en büyük çevre sorunu 

olduğu resmen kabul edilmiş ve artık politikalar iklimi değil iklim, politikaları 

değiştirme mücadelesine girişmiştir
7
. 

                                                             
3  Stockholm Bildirgesi hukuki açıdan bir bağlayıcılık taşımasa da politik bir ağırlık taşımış, 

bildirgede yer alan bazı ilkeler, hukuki metinler ve uluslararası sözleşmelerde yer bulmuştur. 
Bkz. Nükhet Turgut: Çevre Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2001, s. 59. 

4  Kaplan, s. 123. 
5  “Dünya Doğa Antlaşması” ve “Ortak Geleceğimiz” adlı rapor hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. 

Turgut, s. 62. 
6  Sayılan bu metinler Rio Metinleri olarak adlandırılmaktadır. Rio Metinleri hakkında ayrıntılı bilgi 

için bkz. Kaplan, s. 127; Turgut, s. 66. 
7  Özgür Gürbüz: “Önce Politikalar İklimi, Sonra İklim Politikaları Değiştirmeye Başladı”, Üç Ekoloji, 

Yaz- Güz 2004, S. 3, s. 29-37. 
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90’lı yıllara kadar yaşanan özetlediğimiz bu gelişmelerden sonra 

günümüze kadar iklim değişikliği ile ilgili 3 önemli dönüm noktasını başlıklar 

altında ayrıntılayarak incelemek gereklidir.  

1- BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (UNFCCC)
8
 

IPCC’nin 1988’de kurulması ve 1990’da ilk raporunu yayınlaması 

sonucu, aynı yıl İkinci Dünya İklim Konferansı’nda küresel bir anlaşmaya 

gidilme çağrısı yapılmıştır, Genel Kurul bu görüşmeler için Hükümetler Arası 

Müzakere Komitesi (INC)’ni görevlendirmiştir. 

Sözleşme 9 Mayıs 1992’de hükümet temsilcileri tarafından kabul edilmiş 

ve Rio’da Haziran 1992’de imzaya açılmıştır.  21 Mart 1994 tarihinde de 

yürürlüğe girmiştir. 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi iklim değişikliği sorununu ele alan 

hükümetlerarası çabalar için genel bir çerçeve sunmaktadır. Sözleşme 

kapsamında amaç ve ilkeler ortaya konulmakta; kendi koşullarına ve 

gereksinimlerine göre farklı ülke grupları için belirli yükümlülükler ayrıntıları 

ile sıralanmaktadır. Sözleşme ayrıca uygulamanın izlenmesi ve benimsenen 

amaçların en iyi nasıl gerçekleşebileceği konusunda görüş alışverişinde 

bulunma gibi konularda hükümetlere yardımcı olacak bir dizi kurum da 

önermektedir. 

Sözleşme’nin amacı; atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi 

üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı 

başarmaktır. Sözleşme, ülkelere yaptırım içeren bir sayısal hedef 

belirlememektedir, ancak sera gazlarında indirim yapılmasının gerektiğine, 

alınacak önlemler arasında ön sırada yer vermektedir. 

Sözleşme’nin bütün tarafları (taraf olan, kabul eden, onaylayan ya da 

katılan ülkeler) iklim değişikliği ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek 

durumundadırlar. Örneğin bu ülkeler kendi sera gazı emisyonlarıyla ilgili 

envanterler çıkaracak, Sözleşme’nin yaşama geçirilmesi için attıkları adımlar 

konusunda rapor vereceklerdir. Bu amaçla ulusal programlar hazırlayacaklardır. 

Sözleşme, çevre hukukunun ilkelerine de genel olarak değinmiştir. “Eşit 

ve ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk” dan bahsederken, katılım, işbirliği 

                                                             
8  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tam metni için bkz. http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/ 

Kitaplar/idcs.pdf. 
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ve eşgüdüm ve entegrasyon ilkelerini; önceden önlem alma yaklaşımı ile de 

önleme ve ihtiyat ilkelerini kapsamaktadır
9
. Sözleşme “sürdürülebilir 

kalkınma
10

” kavramını da desteklemektedir. 

Sözleşmede iki ek bulunmaktadır ve sözleşme, ülkeleri bu ekleri ile farklı 

yükümlülüklere göre üç ana gruba ayırmaktadır. 

EK-I Tarafları 1992 yılında OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü) üyesi olan sanayileşmiş ülkeler ile, Rusya Federasyonu, Baltık 

Devletleri, Orta ve Doğu Avrupa’daki kimi devletler dâhil olmak üzere 

ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkeleri (EIT Tarafları) kapsamaktadır.  

Yalnızca Ek-I Tarafları için geçerli olan temel emisyon yükümlülüğü, bu 

ülkelerin, 2000 yılında sera gazı emisyon düzeylerini 1990’daki düzeye 

indirmelerini sağlamak üzere iklim değişikliği bağlantılı yeni politikalar 

benimsemeleri ve gerekli önlemleri almalarıdır. Bu düzenleme, bu ülkelerin 

iklim değişikliği ile mücadele konusunda kararlı bir tutum almaya 

zorlamaktadır. 

EK-II Tarafları, EIT Tarafları dışında kalan, OECD üyesi diğer Ek-I 

Taraflarından oluşmaktadır. Sözleşme uyarınca bu ülkeler, gelişmekte olan 

ülkelere Sözleşme çerçevesinde emisyon azaltma çalışmalarında finansman 

kaynağı sağlamak ve iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına uyum 

sağlamalarında bu ülkelere yardımcı olmakla yükümlüdürler. Bu ülkeler ayrıca 

çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin EIT Taraflarıyla 

gelişmekte olan ülkelere transferi için “pratik bütün adımları atmak” 

zorundadırlar. 

EK-I Dışı Taraflar ise çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerdir. Sözleşme, 

gelişmekte olan ülkelerden oluşan belirli grupları, iklim değişikliğinin etkilerine 

özellikle açık ülkeler olarak tanımlamaktadır. 

                                                             
9  Çevre hukukunun temel ilkeleri ile ilgili bkz. Turgut, s.171. 
10  Sürdürülebilir kalkınmanın tanımlandığı ilk resmi metin “Ortak Geleceğimiz” adlı rapordur. 

Raporda sürdürülebilir kalkınma “bugünün gereksinimlerini gelecek kuşakların kendi 
gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılayan kalkınma” şeklinde 
tanımlanmıştır. Fakat İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde raporun aksine kalkınma ve 
ekonomi öğeleri çevrenin önüne geçmektedir. Özellikle başlangıç bölümünde kalkınmanın 

herhangi bir şekilde zararlı etkilerden uzak tutulması gerekliliği kalkınmanın, çevrenin önünde 
tutulduğunun bir göstergesidir. Turgut, s. 65. 

 Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili daha fazla bilgi için; Ilgın Özkaya, “Bir Kalkınmacılık Masalı”, 

Dosya, Haziran 2007, S. 5, s. 14; Necla Yıkılmaz: Yeni Dünya Düzeni ve Çevre, Sosyal 
Araştırmalar Vakfı, İstanbul 2003, s. 110. 
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Yürürlüğe giriş tarihinden bu yana (Sözleşme’yi kendi yasama 

organlarından geçiren, onaylayan, kabul eden ya da kabul etme niyeti 

sergileyen) devletler, Taraflar Konferansı ya da kısaca COP olarak bilinen yıllık 

toplantılarda bir araya gelmektedirler. Bu yıllık toplantıların amacı, 

Sözleşme’nin uygulanmasını hızlandırmak ve izlemek, ayrıca iklim değişikliği 

sorununun en iyi nasıl ele alınabileceği konusunda karşılıklı görüşmelerde 

bulunmaktır. COP oturumlarında birbiri ardına alınan kararlar bugün 

Sözleşme’nin pratik ve etkili biçimde uygulanması açısından ayrıntılı bir 

kurallar demeti oluşturmaktadır. Ne var ki, burada yer alan hükümlerin iklim 

değişikliği sorunu açısından kendi başına çözüm oluşturmayacağını 

Sözleşme’yi benimseyen ülkeler de bilmektedir. Sözleşme her ne kadar 

yükümlülükler belirlese de bağlayıcı hükümler içermemektedir. İki buçuk yıl 

süren yoğun görüşmelerin ardından, Sözleşme’nin uzantısı olarak, hukuken 

bağlayıcı yükümlülükleri özetleyen bir belge olan Kyoto Protokolü 1997 yılı 

Aralık ayında Japonya’nın Kyoto kentinde yapılan 3. Taraflar Konferansı’nda 

(COP3) kabul edilmiştir. 

2-Kyoto Protokolü
11

 

Aralık 1997’de 3. Taraflar Konferansı’nda kabul edilip imzaya açılan ve 

sözleşmenin uzantısı
12

 olan Kyoto Protokolü bağlayıcı hükümler içermesi ve 

Protokol’ün Ek-B’sinde yer alan taraf ülkelerin, iklim değişikliğine neden olan 

sera gazlarını sınırlama taahhüdünde bulunmaları nedeniyle uluslararası iklim 

politikalarında bir dönüm noktası oluşturmuştur
13

. 

Kyoto Protokolü, Sözleşme’yi tamamlayan ve güçlendiren bir belgedir. 

Protokol’e taraf olabilmek için Sözleşme’ye taraf olunması gerekmektedir. 

Protokol, Sözleşme ile aynı temelleri ve nihai hedefi paylaşmaktadır.  

Ancak, Protokol’ün yürürlüğe girebilmesi için Sözleşme taraflarından en 

az 55’inin bu belgeye taraf olması (ya da onaylaması, kabul etmesi ya da 

                                                             
11  Protokol’ün resmi olmayan çevirisi için; Bölgesel Çevre Merkezi(REC Türkiye): Birleşmiş Milletler 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü: Metinler ve Temel Bilgiler, (yayına 

hazırlayan: Yunus Arıkan), Ankara 2006;  http://www.iklimlerdegisiyor.info/turkce/downloads 
/15/0/BMIDCS%20-%20Kyoto.pdf. 

12  Protokol: Antlaşmalar hukukundaki anlamıyla sınırlı nitelikteki antlaşmaları ya da bir ana 

antlaşmayı tamamlayıcı ve ayrıntılarını düzenleyici nitelikteki antlaşmaları belirtmektedir. 
Hüseyin Pazarcı: Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara 2006, s. 62. 

13  Ümit Şahin, “Küresel İklim Değişikliğine Karşı Mücadelede Sıcak Tartışma: “Kyoto Protokolü Ve 

Türkiye” Ya Da “Türkiye Neden Kyoto’yu İmzalamalı?””, http://www.acikradyo.com.tr/i/ 
img/text/kyoto_ve_turkiye.doc, (11.03.08, 11:25). 

http://www.iklimlerdegisiyor.info/turkce/downloads
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katılması) gerekmektedir
14

. Ayrıca, bunların arasındaki “Ek-I Taraflarının
15

”, bu 

grubun 1990 yılı toplam karbondioksit emisyonlarının yüzde 55’ini temsil 

edebilecek sayıda olması gerekmektedir. Bu koşullar çerçevesinde, Ek-I 

kapsamındaki herhangi bir Tarafın Protokol’ün yürürlüğe girmesini tek başına 

engellemesi mümkün değildir. Fakat tek ülke sebebiyle olmasa da 1997 yılında 

imzaya açılan Kyoto Protokolü sekiz yıllık sancılı bir süreç sonunda ancak 2005 

yılında yürürlüğe girebilmiştir. 2005 yılına kadar Kyoto Protokolü’nü 

imzalamasına rağmen onaylamayan Amerika ve Avustralya, Protokol imzaya 

açıldığında Sözleşmeye bile taraf olmayan Türkiye ve Rusya bu ülkelerden en 

önemlileridir. 2004 yılında ise Rusya'nın Protokolü onaylamasıyla onaydan 90 

gün sonra
16

 16 Şubat 2005’te protokol yürürlüğe girmiş ve taraf olan ülkelerin 

atmosfere bıraktıkları karbondioksit emisyonlarını azaltmaya başlamaları 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Son olarak da Avustralya 2007 Aralık ayında Kyoto 

Protokolü’nü onaylamıştır. Türkiye’nin farklı durumu ise hala sürmektedir 

Sözleşmenin amacı olan, durdurulacak sera gazı salınımları, protokolde 

Ek-I Tarafları için bağlayıcılık taşıyan emisyon hedeflerine dönüşerek, 

Protokol’ün özünü oluşturur. Buna göre söz konusu Taraflar, 2008-2012 

dönemindeki sera gazı
17

 emisyonlarını, 1990 yılındaki emisyon düzeylerinin en 

az yüzde 5’i kadar indireceklerdir. Bu çerçevede, bütün Ek-I Taraflarının kendi 

emisyon hedefleri vardır ve yoğun görüşmeler sonucunda Kyoto’da karara 

bağlanan bu hedefler Protokol’ün Ek-B listesinde belirtilmektedir
18

. 

Taraflar emisyonlarını azaltırken ya da sınırlandırırken 1990 yılını temel 

almaktadır. Taraflar, arazi kullanımı, arazi kullanım değişiklikleri ve ormancılık 

                                                             
14  Kyoto Protokolü, md 25; Bu Protokol, Ek-I Taraflarının 1990 yılı toplam karbondioksit 

salımlarının en az %55’ini oluşturan Ek-I Tarafları dahil olmak üzere, Sözleşmedeki 55 Taraftan 
daha az olmamak üzere onay, kabul, uygun bulma ya da katılım belgelerini Depoziter’e tevdi 

ettikleri tarihten sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. 
15  Protokol de sözleşme gibi ülkeleri Ek-I, Ek-II ve Ek-I Dışı Taraflar olarak gruplara ayırmaktadır. 
16  Bkz. dn. 14. 
17  Sözleşme, 1987 tarihli Birleşmiş Milletler Ozon Tabakasının Korunması Sözleşmesi Montreal 

Protokolü ile kontrol altına alınamayan bütün sera gazlarını içermektedir. Fakat Protokol’de 6 
sera gazının adı geçmektedir. Protokol EK-A da adı geçen ve iklim değişikliği ve sera etkisine 
sebep olan bu gazlar şunlardır: Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Diazot monoksit (N2O), 
Hidroflorokarbonlar (HFCs), Perflorokarbonlar (PFCs),Kükürt heksaflorid (SF6). 

18  Bütün ülkelerin kendi emisyon hedefleri vardır fakat Avrupa Birliği üyesi 15 ülke, Protokol 
çerçevesinde şekillenen ve “balon” adı verilen bir hesaplama yönteminden yararlanma 
konusunda anlaşmaya varmıştır. Buna göre, söz konusu ülkeler toplam emisyon azaltma 

hedefini kendi aralarında oransal olarak paylaşacaklardır. UNFCC, İklime Özen Göstermek, 2003, 
www.iklim.cevreorman.gov.tr/Kitaplar/iog.pdf, s. 17.  

http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/Kitaplar/iog.pdf
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sektöründe ele alınan karbon yutaklarını
19

 arttırarak atmosferden uzaklaştırılan 

sera gazı miktarlarını arttırıp emisyonlarını dengeleyebilirler. Ancak, sera 

gazlarının uzaklaştırılmasında sadece belirli etkinlikler geçerli sayılmaktadır ve 

bu yollar da belirli kurallara tabidir. Bunun yanı sıra, hedeflere ulaşmak için bu 

sektördeki emisyonların ne ölçüde kullanılabileceği de yine özel kurallarla 

belirlenmiştir
20

.  

Kyoto Protokolü üç esneklik mekanizması öngörmüştür. Bu 

mekanizmalar Ortak Uygulama, Emisyon Ticareti ve Temiz Kalkınma 

Mekanizması’dır. Emisyon Ticareti, herhangi bir Ek-1 ülkesine kendine tahsis 

edilen salım miktarının bir bölümünün ticaretini yapma olanağı vermektedir. 

Buna göre salımlarını Protokol’de belirlenen hedefinden daha fazla azaltan 

herhangi bir tarafa, salımlardaki bu ek indirimi başka bir ülkeye satabilme izni 

verilmektedir. Ortak Yürütme salım azaltımlarını Ek-1’deki ülkeler arasında 

yürütülen ortak projeler yoluyla başaran yetkili yasal bir kuruluşa fazladan 

yapılan emisyon indirimlerini başka bir ülkeye aktarma olanağı vermektedir. 

Temiz Kalkınma Mekanizması ise gelişme yolundaki taraflara, ortak 

projelerden sağlanan onaylanmış emisyon indirimlerini Ek-1 taraflarına aktarma 

olanağı vermektedir.
21

 

Kyoto Protokolü 3. maddesinde yükümlülük dönemini 2008-2012 yılları 

arası olarak göstermiş, bu yıllar arasındaki sera gazı salınımının 1990 

seviyesinin en az %5 altına çekilmesi gerektiği belirtilmiştir. Protokol, ayrıca 

sonraki dönem yükümlükleri için de son yükümlülük tarihinden en az yedi yıl 

önce yeni yükümlülüklerin değerlendirilmeye başlanacağını belirtmiştir. 2005 

yılında protokolün yürürlüğe girmiş, yeni yükümlülük görüşmeleri de yine 2005 

yılında başlamıştır. 

Protokol sözleşmenin organlarını kullanmakta
22

, sözleşmenin Taraflar 

Konferansı (COP), “Protokol Taraflarının Toplantısı (MOP)” olarak da 

                                                             
19  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler, 1992, md.1; “Yutak”, bir sera gazını, bir 

aerosolü veya bir sera gazının oluşumunda rolü bulunan bir öncü maddeyi atmosferden 
uzaklaştıran herhangi bir işlem, faaliyet veya mekanizma anlamına gelir. 

20  UNFCCC, İklime Özen, s. 22. 
21  Sema Alpan Atamer, “Küreselleşmenin Bir Aracı: Kyoto Protokolu”, Türkiye 3. Enerji 

Sempozyumu: “Küreselleşmenin” Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Ulusal Enerji 
Politikaları, Ankara, 2001, s. 373-381. 

22  Protokol md. 14, 15; Sözleşme Sekreteryası organları da aynı zamanda Protokol çerçevesinde de 

hizmet verecektir. IPCC, bilimsel, yöntemsel ve teknik alanlarda Sözleşme’ye sağladığı desteği 
Protokol’e de sağlayacaktır. 
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çalışmaktadır.
23

 Protokol tarafları 2005 yılında Montreal’da ki ilk 

toplantılarında 2012 sonrası dönemde Kyoto Protokolü’nün nasıl 

uygulanacağını müzakare etmişler
24

, ikinci toplantıda Nairobi’de ise 

Protokol’ün devam edeceğine dair güçlü işaretler vermişlerdir
25

. Kyoto sonrası 

dönem için yapılan son müzakereler üçüncü taraflar konferansında Bali’de 

yapılmıştır. 

 

3- Kyoto Sonrası Dönem  

2007 yılı Kasım ayında 4. Değerlendirme Raporunu yayınlayan IPCC, 

somut önlem planı yapılması için baskı unsuru oluşturacağını umarak, küresel 

ısınmaya yüzde 90 oranda insan eliyle üretilen sera gazı emisyonlarının neden 

olduğunun, önlem alınmazsa yerkürede  "ani ve dönüşü olmayan"  değişiklikler 

yaşanacağının altını çizmiştir
26

. Konferans başlamadan önce Avustralya’nın da 

Protokol’ü imzalamasıyla ABD görüşmelerde protokole taraf olmayan tek 

sanayileşmiş ülke olarak gösterilmiştir. 

Görüşmelerde ABD Kyoto sürecini tıkadığı gibi yine Kyoto sonrası 

dönemi içinde müzakereleri tıkamıştır. ABD delegasyonunun yoğun engelleme 

çabalarına karşın, müzakereciler sera gazı emisyonlarının indirimi için 

müzakerelere devam etmek üzere yumuşak bir uzlaşıya varmışlar ve metni 

imzalaması için ABD’yi son dakikada kandırmayı ve sıkıştırmayı 

başarmışlardır
 27

. 

Ayrıca Kyoto sonrası dönem için “Bali yol haritası
28

” çizilmiştir. Fakat, 

“Bali yol haritası” diye adlandırılan bir senelik bir çalışma grubu kurulması 

                                                             
23  Protokol md. 13. 
24  Bölgesel Çevre Merkezi (REC), COP 11 Güncesi, Kasım 2005, Sayı 1, 

http://www.iklimlerdegisiyor.info/ turkce/ modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=85. 
25  Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye), COP 12 Değerlendirme Raporu, 

http://www.iklimlerdegisiyor. info/turkce/downloads/15/0/REC%20TR%20COP12.doc, s. 2.  
26   “Artık Eylem Koyma Zamanı”, Cumhuriyet Gazetesi, 17.11.2007, s. 3. 
27  Brian Tokar; “Bali İklim Görüşmelerinde Neden Gerçek bir İlerleme Sağlanamadı?”, (Çev.: Ali 

Kerem Soysev), http://www.ekolojistler.org/bali-iklim-gorusmelerinde-neden-gercek-bir-ilerleme 
- saglanamadi- brian-tokar-cev.-ali-kerem-sa.html, (19.12.2007, 14:16).  

28  Bali Yol Haritası’nda; önsöz metninde salım azaltım hedefleri ve yıllarının kelime olarak yer 
almaması, ancak IPCC 4. Değerlendirme Raporu’nun ilgili bölümlerine dipnot olarak atıfta 
bulunulması, çalışmanın çerçevesinin; savaşım, uyum, teknoloji ve finansman başlıklarıyla 

belirlenmesi, savaşımın hem “tüm gelişmiş ülkeler” hem de “gelişmekte olan ülkeler” tarafından 
ulusal koşullar ve teknoloji transferi ve finansman ölçeğinde yürütüleceğinin belirtilmesi en 
önemli dikkat çeken noktalar olarak değerlendirilmektedir. Bölgesel Çevre Merkezi (REC 
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kararı, yeni küresel iklim görüşmeleriyle ilgili olarak bundan iki yıl önce 

Montreal’deki taraflar toplantısında elde edilen belirsiz takvime yeni pek az şey 

ekleyebilmiştir. Kyoto görüşmelerinde Avrupa Birliği’nin 2010’a kadar %15lik 

sera gazı salınım indirimi teklifini 2012’ye kadar %5,2’ye indirmeyi başaran ve 

sonra da Kyoto’ya taraf olmayan ABD; Kanada, Japonya ve Rusya’nın 

desteğiyle ve eski müttefik Avustralya’nın zımni kabulüyle, dünyanın 

iklimindeki tersinemez ve feci değişimleri engellemek üzere 2020’ye kadar % 

25-40 indirim yapılmasını öngören ezici mutabakatın altındaki tüm referansları 

(bağlayıcı olmayan bir dipnot dışında) silmeyi başarmıştır.
29

 

 

II- ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE TÜRKĠYE 

Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye iklim değişikliğinden en baştan 

beri sürekli kaçmış, düzenlemelerden mümkün olduğunca uzak durmuştur. Her 

ne kadar 1992’den beri toplantı ve müzakerelerde hatta bazen yüksek düzeyde
30

  

temsil ediliyor olsa da, hiçbir zaman söz sahibi olmamış, hazırlık süreçlerinde 

sürekli ve aktif katılım sağlamamıştır. 

Türkiye ilk olarak Çerçeve Sözleşmenin müzakere sürecine katılsa da 

etkili olmamış, gelişmiş ülkeler kulübünde de yer almak gibi bir iddiası 

bulunduğundan, Sözleşmenin ekleri müzakere edilirken gelişmişlik kıstası 

olarak OECD üyeliğinin esas alınmasına itiraz edemediğinden, bir OECD ülkesi 

olarak Çerçeve Sözleşme’nin hem Ek-I hem de Ek-II’ listelerinde yer almıştır.  

Ancak bu durum Türkiye’nin sanayileşme yolunda olma çabalarıyla 

bağdaşmadığı için gelişmiş ülkelerle aynı statüde olmayı kabul etmemiş, 

Sözleşme’yi imzalamamış ve eklerden çıkarılma çabasına girişmiştir. 1992 

yılından 2001 yılına kadar konferanslara gözlemci sıfatıyla katılan ve bu 

çabalara devam eden Türkiye, 7. Taraflar Konferansı’nda dost ülkeler 

Azerbaycan, Pakistan tarafından yapılan öneri ile Ek-2 listesinden 

                                                                                                                                                     
Türkiye), COP 13 Güncesi, 
http://www.iklimlerdegisiyor.info/turkce/downloads/15/0/RECTR_COP13_Guncesi_4.pdf, s. 4. 

29  Bkz. dn. 27. 
30  Örneğin 1992 Rio Yeryüzü Zirvesi’nde Süleyman Demirel tarafından yüksek düzeyde temsil 

edilmişti. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 31.05.1992 tarihli haberler, 
http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ayintarihi/1992/mayis1992.htm, (30.04.2008 01:13). 
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çıkarılmıştır.
31

 Böylece finansal yardım yapma durumu ortadan kalkmış, fakat 

yükümlülük altına girmesi gereken ülkelerden biri olarak kalmıştır
32

. 

Türkiye Ek-2 listesinden çıkarıldıktan sonra çalışmalara başlamış, 

Çerçeve Sözleşmeye katılmasını öngören yasa 2003 yılında Resmi Gazete’de 

yayımlanmış
33

, imzaya açılmasından 12, yürürlüğe girmesinden 10 yıl sonra 24 

Mayıs 2004 tarihinde Sözleşmeye taraf olmuştur.  

Ancak Türkiye halen, ABD ile birlikte Kyoto Protokolü’ne henüz taraf 

olmayan iki Ek-I ülkesinden biri konumundadır. Kyoto Protokolü 1997 yılında 

3. taraflar Toplantısında müzakere edilirken, Türkiye henüz Çerçeve 

Sözleşmeye taraf olmadığından, Protokolün Ek-B listesinde yer almamaktadır. 

2004’te Sözleşmeye 10 yıl boyunca taraf olmayarak sadece Kyoto’dan 

kaçmamış, en önemli sorumluluk olan sera gazı envanteri çıkarma 

yükümlülüğünden uzak durmuştur. Türkiye ilk resmi sera gazı envanterini 

2006’da açıklayabilmiştir. Türkiye’nin açıkladığı rakam Birleşmiş Milletler 

tarafından duyurulduğunda, Türkiye’nin sera gazı salımı artışında rekor kırdığı 

ortaya çıkmıştır
34 35

. 

Türkiye’nin Kyoto karşısındaki duruşu ise hala belirsizliğini 

korumaktadır. TBMM 2007 Şubat ayında 3 ay süreli bir küresel ısınma 

komisyonu kurmuş fakat 22 Temmuz Genel seçimleri sebebiyle Komisyon 

çalışmalarını etkin bir düzeyde tamamlayamamıştır. Avrupa Komisyonu, 

Temmuz ayında çevre müzakere başlığına ilişkin tarama raporunda Türkiye'nin 

bir an önce Kyoto Protokolü'nü onaylamasını istemiştir
36

. 2007 Eylül ayında 

BM’de düzenlenen “Hafifleme Emisyonun Azaltılması ve İklime İstikrar 

Kazandırılması ve Ortak Geleceğimizi Korumak” adlı panelde konuşan 

Başbakan Erdoğan, iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya bulunduğu en 

büyük çevre tehdidi olduğunu belirterek, Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne taraf 

                                                             
31  7. Taraflar Konferansı, 8. Genel Oturum, 9 Kasım 2001, Karar 26/CP.7. http://unfccc.int/  

resource/docs/cop7/13a04.pdf. 
32  Sema Alpan Atamer, “Türkiye Kyoto Protokolünü İmzalamalı mı? Nasıl?”, 

www.iklimlerdegisiyor.info/turkce/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=140, 
(25.04.2008, 13:00) (Türkiye).  

33  4990 Nolu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun (21.10.2003 tarih, 25266 sayılı T.C. Resmi Gazete). 
34  Şahin, s. 10. 
 

35  BMİDÇS Yürütme Yardımcı Organı (SBI), FCCC/SBI/2007/30 sayılı belge, 24.10.2007, 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbi/eng/30.pdf. 

36  “AB'den Kyoto'yu İmzalayın Baskısı”, Cumhuriyet Gazetesi, 07.07.2007, s. 5. 
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olmaya olumlu baktığını söylenmiştir
37

. Bu açıklamadan sonra Ekim ayında 

TBMM tekrar bir Küresel Isınma Komisyonu kurmuştur. Son olarak 2008 Mart 

ayında Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğul, Türkiye’nin Kyoto protokolünü 

imzalamaya hazır olduğunu belirterek “Ancak, bazı şartlarımız var. Biz 

gelişmekte olan bir ülkeyiz. Özel şartlarımızın dikkate alınacağını umut 

ediyorum”, demiştir
38

. 

Türkiye’nin protokol ile ilgili zayıf yönleri oldukça fazladır. Özellikle 

iklim değişikliği konusunda küresel, bölgesel, ulusal boyutta politika analizleri 

yapma kapasitesi bulunmadığından, müzakerelerde sorunların tanımlanmasında 

aktif rol alamadığı gibi; çözüm için seçenekler de ortaya koyamamaktadır. 

Ancak, diğer gelişmiş ülke veya ülke gruplarının ortaya attığı sorunları ve 

bunlar için geliştirdiği çözüm önerilerini izleyip, ulusal çıkarları doğrultusunda 

kabaca değerlendirmeye çalışıp, müzakerelerde tepkilerini iletmek şeklinde 

pasif bir yol izlemektedir. 

Ayrıca Türkiye’nin ekonomik ve sosyal politikaları ile çevre politikaları 

birbirleriyle entegre şekilde planlanmadığı için birbirleriyle çelişen politikalar 

benimsenmektedir. Birbiriyle çelişen bu politikalar kalkınmanın sürdürülebilir 

olmasını tehlikeye düşürmektedir ve yine bu yüzden iklim değişikliğine duyarlı 

kalkınma modelleri benimsenememektedir.
39

 

Türkiye’nin Çerçeve Sözleşmeye yürürlüğe girdikten 10 yıl sonra taraf 

olması, 2005 yılında Eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin "1990'da 

AB sanayileşmesini tamamlamıştı. Türkiye ise 1990 yılında sanayileşmesini 

henüz yeni başlattı. Hala sanayileşmeyi de tamamlayamadık. Sanayileşmemizi 

tamamlamamız ise 2015 yılına kadar sürer. Biz Kyoto Sözleşmesi'ne 2015 

yılında imza atabiliriz
40

” açıklaması ve son olarak da 2008 yılında ise taraflar 

2012 sonrası için hedefler koymaya çalışırken ve yükümlülük süresi 

başlamışken halen protokole şartlar sunuyor olması, Protokole yakın bir tarihte 

taraf olma plan ve ihtimali olmadığının göstergeleridir. 

                                                             
37  “Erdoğan: Kyoto’ya olumlu bakıyoruz”, http://www.ntvmsnbc.com/news/ 420859.asp, 

(07.03.2008 16:00). 
38  “Çevre Bakanı: Kyoto’ya hazırız ama...”, http://www.ntvmsnbc.com/news/ 437761.asp, 

(03.03.2008 21:02). 
39  Türkiye’nin Kyoto Protokolü karşısında bu ve daha fazla zayıf yönleri için bkz. Atamer, Türkiye, 

s. 5. 
40  “AB'nin Kyoto Çelişkisi”, http://yenisafak.com.tr/arsiv/2005/ subat/27/g03.html, (27.02.2005). 

http://yenisafak.com.tr/arsiv/2005/%20subat/
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SONUÇ YERĠNE KISA BĠR DEĞERLENDĠRME 

İklim değişikliği konusunda ülkelere sorumluluklar düştüğü açıktır. Tabii 

ki iklim değişikliğini gündeme getiren her girişim olumludur. Fakat bununla 

birlikte ülkelerin iklim değişikliği ile ilgili yaptıkları hukuki düzenlemeler iklim 

değişikliğini önlemekten çok uzaktır. 

Kyoto Protokolü bu haliyle atmosferi ülkelere paylaştırarak küresel 

ticarete açan bir tür ticari antlaşmadır
41

. Kyoto Protokolü hiç bir şekilde 

emisyon salınımını azaltmamakta, aksine durumu daha da kötüleştirmektedir. 

Örneğin Kanada, Kyoto’nun öngördüğü esneklik mekanizmaları içinde, karbon 

borsasında, Brezilya’dan “kirletme hakkı” satın almıştır. Böylece temel üretim 

tarzında ve tüketiminde bir değişiklik yapmadan, Kyoto Protokol’üne uygun 

davranmış olmuştur.  Aslında bu açıdan protokol ve esneklik mekanizmaları,  

havayı tüm insanlığa ait olmaktan çıkarmış,  sera gazı salınımlarını azaltmak 

şöyle dursun, havayı da alınıp satılabilir kılmıştır.
42

 

Emisyon salınım izinlerinin çoğalması, uzun vadede bütün ülkeler için 

üst sınırların belirlenmesi, yoksul ülkelerin gelişme koşullarını gün be gün 

azaltacaktır. Bu durum, eşitsiz ulusal ve uluslararası politikalarla birlikte 

düşünüldüğünde yoksul ülkelerin emisyon salınım izinlerini zengin ülkelere 

satacakları ve böylece 'ülkelerarası anlaşmalarla teyitlenmiş ekonomik 

bağımlılık' ilişkilerinin ortaya çıkacağı aşikardır
43

.  

Ayrıca Protokol, en önemli kirletici ABD’nin müzakere aşamalarındaki 

baskılarıyla %5,2 olarak belirlenmiş sera gazı indirimi hedefiyle ve içinde 

ABD’nin olmadığı bir taraflar listesiyle kendi içinde de başarıya ulaşmaktan 

uzak görünmektedir. 

Sonuç olarak, Kyoto Protokolü yetersiz bir başlangıç noktası 

oluşturmaktadır. Fakat ülkelerin elinde başka bir uluslararası müzakere zemini 

yoktur. Bu durum ise hem başka çözümler arama yolunu tıkamakta hem de 

çevreci hareketleri teslimiyete zorlamaktadır. 

                                                             
41  Şahin, s. 17. 
42  “Kyoto Protokolü Havayı Metalaştırmanın Aracıdır” (Fevzi Özlüer ile Röportaj), Yarınlar Dergisi, 

2007, S. 6, s. 6-8. 
43  Instituts für Ökologie; “Kyoto Protokolü Neoliberal Havadan Başka Bir şey değildir”, (Çev: 

Sanem Yardımcı), http://www.ekolojistler.org/kyoto-protokolu-neo-liberal-hava-dan-baska-
birsey-degildir-ekoloji-kolek.html, (27.04.2008, 17:25). 
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HAKLARINDA KÜLTÜREL GÖRELİLİK SORUNU 

Universal Human Rights: According to Whom? Question of 

Cultural Relativism in Human Rights 

 

Nadire ÖZDEMİR
1
 

 

ÖZET 

Bu makalede kültürel görelilik yaklaşımının insan hakları açısından kabul 

edilebilirliliği tartışılacaktır. Kültürel görelilik ve karşı görüş olan evrensellik 

savları üzerinde durulurken “değer yargıları” ve “insanın değeri” gibi 

kavramlar, “insan onuru” ışığı altında açıklanmaya çalışılacaktır. Böylesi bir 

yöntemin tartışma alanımızı felsefi temellere dayandırmak ve iki doktrin 

arasında farklılaşan kavramları belirlemek açısından yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler 

İnsan hakları, insanın değeri, değer yargıları, insan onuru, kültürel 

görelilik, evrensellik. 

ABSTRACT 

This article discusses the acceptability of cultural relativist approach on 

human rights issue. While summarizing the debate between cultural relativism 

versus universalism doctrine, we will be describing such concepts as “value 

judgments” and “human value,” in the light of “human dignity.” This will help 

us to establish our arguments on philosophical ground and draw the differentia-

tion of the basic concepts taken by both doctrines. 

Keywords 

Human rights, value, value judgments, human dignity, cultural relativ-

ism, universalism.  

                                                             
1  Ankara Üniversitesi Hukuk  Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Ar. Gör. Zeynep İspir Toprak. 
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GİRİŞ 

Ekonomik hayattan toplumsal yapıya; sanat anlayışından bilimsel bakış 

açısına kadar etki eden modernleşme ve sonrasında küreselleşme sürecinin 

etkisi karşısında hukuk da kayıtsız kalabilmiş değildir. Bilişim ve iletişim 

teknolojisindeki hızlı gelişmelere paralel olarak gelişen modern medyanın 

aracılığıyla farklı kültürler arasındaki bilgi alışverişi ve dolayısıyla etkileşim 

kaçınılmaz olmuştur. Özelikle II. Dünya Savaşı sonrası insan haklarının 

anayasalara girmesiyle, bu hakların dünya çapında korunmasının farkına 

varılması ve kabul edilmesi çeşitli ülkelerin biraraya gelerek bu konuda 

anlaşmalar yapmasıyla sonuçlanmıştır.
2
 İnsan haklarının uluslar arası boyutta 

tartışılması farklı yaklaşım ve savları da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, 

kültürel görelilik karşısında evrensellik anlayışı savunucuları arasında süregelen 

münakaşaya insan hakları alanında gerek devletler gerekse bireyler taraf 

olmuşlardır.  

Bu makalenin ilk bölümünde insan hakları kavramının doktrindeki 

(felsefi, teorik ve semantik açıdan) farklı tanımlarına yer verilecektir. Kültür ve 

hukuk ilişkisi, insan haklarının evrenselliği tartışmalarında yararlı olacağı 

düşünülen bir insan hakları gruplandırmasıyla konuya devam edilecektir. 

Evrensellik görüşü savunucularından bahsederken, insanın değeri 

açıklamalarında “değer” sorunu üzerinde durulacak, son bölümde ise kültürel 

görelilik yaklaşımına dair iddiaları belirtip bu görüşün insan haklarında temel 

alınıp alınamayacağı tartışması değerlendirilecektir. 

I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 

“İnsan hakları” ifadesinin işaretlediği ya da işaret ettiği alanı kuşbakışı da 

olsa belirlememiz, tartışma konumuza temel oluşturan kavramları tanımlamakta 

kolaylık sağlayacaktır. “İnsan” ve “hak” kavramlarından oluşan bu ifadeden en 

basit anlamda insan olmanın hem nedeni hem de sonucu olarak sahip olunan 

haklar anlamını çıkarabiliriz. 

                                                             
2  İoanna Kuçuradi, İnsan Haklar: Kavramları ve Sorunları,Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 

Ankara, 2007, s.232. 
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İnsan hakları nedir sorusuna “muamele etme ve de muamele görme 

ilkeleridir”, cevabını veren İoanna Kuçuradi‟ye göre, bu muameleleri görme 

gerekliliği de insan olmanın, insansal olanakları gerçekleştirmenin doğal sonucu 

olarak karşımıza çıkmaktadır.
3
 Bir başka deyişle, insan hakları, insanın değerini 

korumak için gerekli olan taleplerdir. 

Özgürlük‟ün bir hak olduğundan yola çıkan Ahmet Mumcu‟ya göre ise, 

insan hakları, kamu özgürlükleri ve diğer özgürlükler olarak kategorize ettiği 

hukuk normları arasında, değişmeyen, değiştirilemeyen ve ortadan 

kaldırılamayan nitelikte olup devletin de üstünde yer alan; “insan hakları”dır.
4
 

İnsan hakları terimini teorik veya felsefi yorumların dışında, ancak 

doğalarının ve içeriklerinin tanımlanmasıyla çözümlenebileceğini söyleyen 

Jacques Mourgeon‟a göre, söz konusu haklar “kişinin tek tek kişilerle ve 

iktidar‟la ilişkileri içinde kendi malı olarak elinde bulundurduğu, kurallarla 

yönetilen ayrıcalıkları”dır.
5
 

Tarihsel sürece bakıldığında, insan hakları düşüncesi ilk çağdan 

günümüze, toplumsal ve siyasal devrimlerle ve özellikle 17.yy-18.yy. doğal 

haklar görüşünün topluma yansıtılmasından sonra yeni düzenler kurulmasıyla, 

bireycilik akımı çerçevesinde gelişmeler göstermiştir.
6
 Biz söz konusu 

gelişmelerin insanlık tarihi kadar köklü olduğunu belirtmekle yetinip, aşağıdaki 

bölümlerde değineceğimiz kültür ve hukuk ilişkisine ışık tutmasına faydalı 

olacağını düşündüğümüz insan hakları gruplandırmalarından oldukça bilinen bir 

tanesini açıklamakla devam edeceğiz. 

İnsan hakları kavramının geliştirilmesi süreci içerisinde, bir takım 

kategorize yollarına da başvurulmuştur. Örneğin, insan haklarının üç kuşak 

biçiminde gruplanması Fransız hukukçu Karel Vasak tarafından, Fransız 

İhtilalinin “özgürlük, kardeşlik, eşitlik” ilkelerinden yola çıkılarak yapılmıştır.
7
 

Buna göre “özgürlük” ilkesinden hareketle ilk kuşak hakları (kamusal ve siyasi 

hakları), “eşitlik” kavramı kaynaklı ikinci kuşak hakları (ekonomik, sosyal ve 

                                                             
3  İoanna Kuçuradi, “İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri”, İnsan Hakları Konferans, Panel ve 

Sempozyumlar,  Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara, 2007, s.32. 
4  Ahmet Mumcu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Savaş Yayınları, Ankara, 1992, s.16. 
5  Jacques Mourgeon, İnsan Hakları, çev.:Alev Türker, Ayşen Ekmekçi , İletişim Yayınları, İstanbul, 

1990, s.12. 
6  Anıl Çeçen, İnsan Hakları, Savaş Yayınları, Ankara, 2000, s.31. 
7  Encyclopedia Britannica, http://search.eb.com/eb/article-219326, 24.04.2008. 

http://search.eb.com/eb/article-219326
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kültürel haklar) nihayet “kardeşlik” ilkesi dayanaklı son grup ise üçüncü kuşak 

haklarını  (dayanışma hakları) oluşturur. 

İlk kuşak haklar “negatif haklar” kategorisiyle de örtüşmektedir. Bu 

anlamda devlete bir görev yüklemekten çok, ihlal edemeyeceği yasaklı bir alan 

çizmektedir. Yaşama hakkı, işkence yasağı, ifade özgürlüğü gibi. İnsan Hakları 

Evrensel Bildirisinin 2.maddesinden 21. maddesine kadar belirtilen hak ve 

özgürlükler bu hak grubunu işaret etmektedir.
8
 

İkinci kuşak haklarla birlikte negatif nitelikten pozitif niteliğe bir geçiş 

görülmekte ve bu anlamda devlete “yapmama” yasağından çok “yapma, 

sağlama” yükümlülüğü getirilmektedir.  Sosyal güvenlik hakkı, çalışma hakkı 

gibi. İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 22.maddesinden 27.maddesine kadar 

bu haklar tanımlanmaktadır. 

Üçüncü kuşak hakları ise dayanışma hakları olarak tanımlanır. Bu grup 

haklar, 20 yy.da şekillenmiş olan çevre hakkı, barış hakkı gibi haklardır.  

Bu alanda son gelişmeler ise yerli (indigenous) halkların talepleri 

doğrultusunda gündeme gelmiştir. Dördüncü kuşak hakları oldukları ileri sürülen, 

siyasi olarak kendi kaderini belirleme ve sosyoekonomik gelişimini bağımsız bir 

şekilde geliştirme kapsamındaki yerli halkların hakkı (indigenous rights) 

kimilerince diğer üç kuşak hakların daha iyi gerçekleştirilebilmesi için önem arz 

etmektedir.
9
 Söz konusu bu haklara kültürel göreli bakış açısıyla yaklaşan 

yazarların bir kısmı, özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin, yerli halklara 

kültürlerini geliştirme ve yaşatma hakkını sınırlandırıcı bir evrensellik yaklaşımı 

içinde olduğunu iddia etmeleri açısından konumuzla alakalı görünmektedir.
10

 

Farklı ülkelerde, aynı kuşak insan haklarının tanımlanması, 

yorumlanması veya uygulanması aşamalarında birtakım farklılıkların ortaya 

çıkması temel olarak yukarıda bahsettiğimiz iki görüşün savlarıyla açıklanmaya 

çalışılmıştır. İnsan hakları, kültürel görelilik ve evrensellik savları altında, 

antropologlardan politikacılara, sosyologlardan hukukçulara, birçok dalın söz 

sahibi olma konusunda çekiştiği bir alan olmuştur. Farklılıkların söz konusu 

ülkelerin sahip olduğu kültür, tarih ve değerlerden kaçınılmaz olarak 

kaynaklandığı görüşü bir yanda; bu farklılıkların reddi gerekliliği ve kültürel 

değerlerin göz ardı edilebileceği ortak bir zemin arayışı ise diğer bir yanda, 

                                                             
8  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi için bkz. http://www.unhchr.ch/udhr/lang/trk.htm, 24.12.2007. 
9  Ellen Messer, “Antropology and Human Rights”, Annual Review of Antropology, Vol.22.,1993, s. 

223. 
10  Michael Skinner, “Locating İndigenous Power: Cultural Relativism, Universalism and State 

Sovereignity Preface”, http://www.nesl.edu/intljournal/vol7/vol72001_pg69.pdf , 18.04.2008. 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/trk.htm
http://www.nesl.edu/intljournal/vol7/vol72001_pg69.pdf


Nadire ÖZDEMİR 792 

insan haklarında evrensellik ve kültürel görelilik yaklaşımlarının uyuşmazlık 

noktasını oluşturmuştur. 

 

II. İNSAN HAKLARINDA EVRENSELLİK 

Evrensellik anlayışı savunucuları, birtakım insan haklarının temel ve tüm 

toplumlarda aynı öze sahip olduğundan yola çıkarak farklı kültürlerden 

bağımsız olarak ele alınıp ve dolayısıyla yorumlanması gerekliliği üzerinde 

dururlar. Bu “öz”ün insanın, insani olanaklarını gerçekleştirmesini mümkün 

kılabilecek bir alana tekabül ettiğini ve bu nedenle –insan olmanın doğal sonucu 

olarak tüm insanlara eşit olarak tanınması gerektiğini savunurlar. Bu tanınmanın 

cinsiyet veya etnik köken gibi farklılıklara bağlı olarak değişim 

gösteremeyeceğinin altını çizerler.
11

 Birtakım temel hakların 

kurumsallaştırılması sayesinde her insanın sahip olduğu (insan) onuru 

kendiliğinden korunmuş olacak ve de bu hakların uygulamaya geçirilmesiyle 

sosyal bir pratiğe dönüşecektir.
12

 Dolayısıyla Yeni Zelandalı Chris için yaşama 

hakkı hangi sebeple korunmakta ise Çinli Zhang-Hui‟nin de aynı hakkı aynı 

sebeple doğal olarak koruma altında olacaktır. Başka bir ifadeyle evrensellik, 

ırk, dil, din, cinsiyet vb. farklılıkların ötesinde her insan için, insan olmanın 

gereğinden tabii gelen insan onuru kavramının şemsiyesi altında korunmaktan 

ibarettir. İnsan onurunun insanın değeriyle ilişkili bir kavram olması 

bağlamında „değer‟ sorunu da değinilmesi gereken önemli bir konu teşkil 

etmektedir. 

İnsan haklarının korunmasını felsefi bir sorun olarak ele alan Kuçuradi‟ye 

göre kavramların felsefi olarak irdelenmesi daha sağlam sonuçlara varmakta 

ışık tutacaktır
13

. Bu kapsamda, değer yargılarının değerlerden, değerli olmanın 

ise değer olmaktan farklı kavramlar olduğunun bilincine varılması, görelilik ve 

evrensellik savunucularının hangi ifade üzerinde anlaşamadıklarını belirlemede 

yardımcı olacaktır. Değer yargılarının gerek değer biçmede, gerekse değer 

atfetmede paylaştıkları özellik, her ikisinin de değerlendirileni değil; 

değerlendireni yansıtıyor olmasıdır.
14

 Bir şeyin değer‟i ise o şeyin kendi alanı 

                                                             
11  Sophie M.Clavier, “Human Rights and the Debate Between Universalism & Cultural Relativism”  

http://userwww.sfsu.edu/~sclavier/research/hrdebate.pdf , 19.04.2008. 
12  Jack Donnelly, “Kültürel Rölativizm ve Evrensel İnsan Hakları”, Teoride ve Uygulamada İnsan 

Hakları, çev.:M.Erdoğan, L.Korkut, Yetkin Yayınları, Ankara, 1995, s.28. 
13  Kuçuradi, İnsan Haklar:, Kavramları ve Sorunları,  s 8. 
14  İoanna Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2003, s.30. 

http://userwww.sfsu.edu/~sclavier/research/hrdebate.pdf
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veya benzerleri arasındaki yeridir.
15

 “İnsanın değeri” ile kastedilen ise, cins 

olarak insanın, diğer varlıklarla ilgisi bakımından özel durumu ve bu özel 

durumundan dolayı kişilerin diğer insanlarla olan ilişkilerinde sahip olduğu bazı 

haklar; bir başka anlatımla, insanın varlıktaki özel yeridir. İşte insan hakları, 

temelini insanın değerinde bulmaktadır.
16

 

“İnsan haklarının hukuk değil, hukukun türetildiği öncüller olduğu”nu, 

söyleyen Kuçuradi‟nin görüşlerini yadsımayan Harun Tepe, insan hakları ve 

hukuk ilişkilendirmesini hukukun temel kaynaklarından yola çıkarak 

temellendirmektedir. Birincisi etik ilkeler ya da normlar, ikincisi ise kültürden 

gelen normlar olan bu kategoride, insan hakları, etik ilkeler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tepe, „Bütün kültürel normlar insan haklarına zarar verir‟ savının 

doğru olmayacağının altını çizmekle beraber, hukuku oluşturan ilkeler ne kadar 

etik ilkeler ise, o toplumda insan haklarının korunması imkânının da o kadar 

fazla sağlanmış olacağını belirtmektedir.
17

 Çünkü etik ilkeler bilgiye dayanan, 

değer yargılarına göre değişmeyen ilkeler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer konu da hukukun bilim 

olarak kabul edilmesi düşüncesinin gerektirdiği birtakım sonuçlardır
18

. Bir bilim 

olması gerektiğinin sonucu onun bir bilgi ortaya koymasıdır. Hukuk; daha 

doğrusu bir bilim dalı olarak hukuk bunu yaptığı için hukuk bir bilimdir.
19

 İnsan 

haklarının temelini dayandırdığımız insan değeri kavramının değişmezliği ve 

kesinliği savı da, hukukun bilimselliği ışığında yorumlandığında anlamını 

pekiştirecektir. 

III. İNSAN HAKLARINDA KÜLTÜREL GÖRELİLİK MÜMKÜN MÜDÜR? 

a) Kültürel Görelilik Yaklaşımı 

                                                             
15  Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, s.26. 
16  Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, s.40. 
17  Harun Tepe, “İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri”, İnsan Hakları, Konferans, Panel, 

Sempozyumlar , Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Yayınları.Ankara, 2007, s.186. 
18  Bu bölümde hukukun bilim olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışmasına değini lmiş; ancak 

konumuzun dışında kaldığı için bu tartışma üzerinde durulmamıştır. Bununla beraber, yukarıda 
görüşlerine yer verdiğimiz Harun Tepe tarafından hukuku inceleyen bilim ile hukukun kendisi 

ayrımının yapılması gerektiği belirtilmiş, bu doğrultuda, hukukun kendisi normatif iken hukuk 
biliminin kendisinin normatif olamayacağının altı çizilmiştir. Bkz.Harun Tepe, “İnsan Haklarının 
Bilgisel Temelleri”, İnsan Hakları, Konferans, Panel, Sempozyumlar , Ankara Barosu İnsan 
Hakları Merkezi Yayınları.Ankara, 2007, s.184. 

19  Tepe, “İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri”, s.184. 
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Evrensellik savlarına karşı çıkan kültürel görelilik taraftarları, insan 

hakları kavramının farklı kültürlerin bakış açısıyla değişik biçimlere 

bürünmesinin kaçınılmazlığının altını çizmektedirler.
20

 Olduğu gibi değil, 

olduğumuz gibi algıladığımız dünyada kendimizi gerçekleştirmemizin de kendi 

değerlerimiz doğrultusunda mümkün olacağını ileri sürmektedirler. İnsan 

haklarının birtakım değerlerden oluştuğunu ve bu değerlerin toplumların sosyal, 

siyasal, tarihsel ve hatta ekonomik geçmişleri, kültürel farklılıkları 

doğrultusunda şekilleneceği hususundan yola çıkarak evrensellik anlayışını 

reddetmektedirler. Değerlerin, ait oldukları toplumların tarihlerine “göre” 

değerlendirilmesi gerektiğini, farklı deneyimlerle kendine özgü değerlerini 

yaratan her toplumun bireylerinin de farklı değerlere ve dolayısıyla bu değerleri 

koruyan haklara sahip olacağının altını çizmektedirler. Özellikle bu düşüncenin 

başını çeken bir grup antropologa göre yargılar deneyimlere dayanmaktadır. 

Deneyimler ise içinde bulunulan kültürel değerlerle yorumlanır.
21

  Bu anlamda 

sosyal normların da toplumlardan toplumlara farklılık göstermesi olağan ve 

kaçınılmazdır. Bu durumu daha iyi ortaya koyabilmek için şu örnek verilebilir: 

Bir grup Afrikalının hazırlayacağı “Evrensel Haklar Bildirisi” ile bir grup 

Danimarkalının hazırlayacağı “Evrensel Haklar Bildirisi”, nitelendirmeleri her 

ne kadar “evrensel” olsa da belirli bir noktadan belirli bir bakış açısıyla kaleme 

alındığından ister istemez farklı olacaktır. Evrensellik kavramının içini 

boşaltmaya yönelik eleştirilerin bir diğeri ise bu savların birtakım ideolojik 

amaçlara araç edilmesine yönelik, özünde yine “belli bir kültürün değerlerini” 

barındıran düşünceyle çeliştiği iddiasıdır. Özellikle Doğu‟ya ait değerlerin 

Batı‟dan eleştirisinin yapılamayacağı düşüncesi, Doğu‟ya özgü komüne 

düşünce sisteminin bir Batılı tarafından özümsenmesinin zorluğu iddiaları, bu 

sebeple de bireysel hakların toplumun yararı amacıyla ihlal edilmesinin Batıca 

anlaşılamayacağı savları ileri sürülmektedir.
22

 Bir diğer eleştiri, Batının 

bireycilik anlayışıyla kamu yararının zedeleneceği, devletçe de 

kurumsallaştırılıp korunan haklarına odaklanıp, sırf kendi çıkarını kollayan 

                                                             
20 Diana Ayton-Shenker, “The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity”, 

http://www.un.org/rights/dpi1627e.html  , 10.10.2007. 
21  Melville J. Herskovıts, Cultural Relativism Perspectives in Cultural Pluralism, Vintage Books, New 

York: Random House, 1973,s. 152. 
22  Joanne R.Bauer, Daniel A. Bell, The East Asian Challenge for Human Rights, 

http://books.google.com/books?hl=tr&lr=&id=p5wt8hUagc8C&oi=fnd&pg=PR7&dq=asian+valu

es+and+human+rights:a+confucian+communitarian+perspective&ots=UJgFwdhKa4&sig=DGj4
K6BS-WWBIxKuxMRU9bqVswk#PPA6,M1, 10.04.2008. 

http://www.un.org/rights/dpi1627e.html
http://books.google.com/books?hl=tr&lr=&id=p5wt8hUagc8C&oi=fnd&pg=PR7&dq=asian+values+and+human+rights:a+confucian+communitarian+perspective&ots=UJgFwdhKa4&sig=DGj4K6BS-WWBIxKuxMRU9bqVswk#PPA6,M1
http://books.google.com/books?hl=tr&lr=&id=p5wt8hUagc8C&oi=fnd&pg=PR7&dq=asian+values+and+human+rights:a+confucian+communitarian+perspective&ots=UJgFwdhKa4&sig=DGj4K6BS-WWBIxKuxMRU9bqVswk#PPA6,M1
http://books.google.com/books?hl=tr&lr=&id=p5wt8hUagc8C&oi=fnd&pg=PR7&dq=asian+values+and+human+rights:a+confucian+communitarian+perspective&ots=UJgFwdhKa4&sig=DGj4K6BS-WWBIxKuxMRU9bqVswk#PPA6,M1
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bireylerin, toplumu yoksulluğa ve açgözlülüğe iteceği yönündedir.
23

 Bu tür 

savları ileri süren devletlere örnek olarak Çin ve İran gösterilebilir. 

Bu iki görüş arasındaki farklılığı kesin hatlarla çizmekten kaçınan Jack 

Donnelly, kültürün, etik bir normun geçerliliğiyle olan ilişkisindeki derecesine 

göre, görelilik yaklaşımı savunucularını üçe ayırmaktadır. Donnelly‟e göre, 

kültürü, normun geçerliliğine ilişkin tek kaynak olarak gören “radikal kültürel 

göreliler”, temel kaynak olarak gören “kesin kültürel göreliler” ve nihayet, 

kültürün, normun önemli bir kaynağı olduğunu savunan “”zayıf kültürel 

göreliler” olarak gruplandırılmaktadır. Bunun yanı sıra, insan haklarının 

herhangi bir yaklaşım altında incelenmesi usulünde izlenecek metodun da bir 

ayrıma gerek duyduğunu belirten Donnelly, söz konusu hakların yapısının 

listelenmesi, bireyler üzerinde yorumlanması ve de uygulanışlarındaki yöntem 

olarak farklılaşacağının altını çizmektedir.
24

 

Son yüzyıllarda, küreselleşmenin hem sonucu hem de nedeni olarak 

Doğu‟nun Batı‟ya, Batı‟nın da Doğu‟ya deyim yerindeyse “taşması” söz konusu 

olmuştur. Kimilerince postmodernizm olarak isimlendirilen bu sürrealist 

tabloda hangi değerin hangi tarafa dair olduğunun pek de kolay seçilememesi 

karşısında “değer” kavramını aitleştirmek sorusu akla gelmektedir. Bu soruyu, 

insanın değerini tartıştığımız bölüme atıf yaparak geçiyoruz. Burada, 

postmodernistlerin her türlü değere eşit yaklaşma kaygısının ve bunlar arasında 

bir sıralamaya girmeden hepsini kabulünün, bir anlamda onu kültürel göreliliğe 

yaklaştırmakta olduğunu belirtmekle yetiniyoruz. Bunun yanı sıra kimi 

yazarlara göre Batılı kurum ve değerlerin farklılığını savunan Marksistler ve 

yine Batı kavram ve kurumlarının (laiklik, anayasal yönetim, insan hakları gibi) 

İslam‟a uymadığını iddia eden İslamcılar da postmodernistler gibi kültürel 

görelilik yaklaşımı savlarına tutunmaktadırlar.
25

 

b) Eleştiriler 

                                                             
23  Ronald Cohen, “Human Rights and Cultural Relativism: The Need for a New Approach” , 

American Antropologist, New Series, Vol.91, No.4.,  1989, s.1015.  
24  Jack Donnelly, “Cultural Relativism and Universal Human Rigths” , Universal Human Rights in 

Theory and Practice, Cornell University Press, 1989, s.124. 
25  Vahap Coşkun, “İnsan Hakları ve Kültürel Rölativizm”, http://www.dicle.edu.tr/dictur/suryayin/khuka/ 

01.04.2008. Ayrıca kültürel göreli yaklaşımın hukuk uygulamasındaki bir örneği için bkz. Saim 

Üye, “Amerikan Hukuku ve Asya Kültürü: Bir Karşılaşma”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arşivi, 
Haz. Hayrettin Ökçesiz,İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2007, s. 108-119. 

http://www.dicle.edu.tr/dictur/suryayin/khuka/
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ilk maddesi bütün insanların onur ve 

haklar bakımından eşit olarak doğduğunu belirtir. Bildirgenin bu maddesi 

aslında, evrensellik görüşünü açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Zira “onur” 

sahibi insanın diğer canlılardan ayrılarak birtakım haklara sahip olması ve bu 

birtakım haklara, her insanın –dil, din, ırk, cinsiyet vs. gözetmeksizin sahip 

olması evrensel bir normdur. 

İnsan hakları kavramının insan onurundan kaynaklanması iki doğal 

sonucu peşinden getirir: Bu hakların herhangi bir otorite tarafından verilmediği 

ve dolayısıyla alınamayacağı ve de bu hakların insan‟ın; yani herhangi bir 

insanın hakkı olabileceğidir.
26

 Bu bağlamda, bu hakkın temeli, yukarıdaki 

insanın değeri üzerine yaptığımız açıklamaları da hatırlayacak olursak, herhangi 

bir insanın, sırf insan olması dolayısıyla edindiği özel yeridir. 

Peki, kültürel görelilik savlarından yola çıkarak, kültürün kendimizi 

gerçekleştirme noktasında ve dolayısıyla insan onuru kavramı üzerindeki etkisi 

nedir? Burada da birtakım kavramların insanın değeri bölümündeki 

açıklamalarımızla birlikte değerlendirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. 

Öncelikle yukarıda belirttiğimiz “onur” kavramının değişmez, her 

insanda olmazsa olmaz evrensel niteliğini göz önünde bulunduracak olursak 

birbirinden farklı kültürlerde birbirinden farklı bir insan onuru tanımına 

ulaşamayacağımızı söyleyebiliriz. Peki, farklı kültürlerde farklı farklı ortaya 

çıkan ve çoğu zaman “onur” kavramıyla benzer biçimde kullanılan kavram 

nedir?  

Bu sorunun cevaplandırılması, ahlak ve etik kavramları arasındaki farkın 

da ortaya konmasıyla ilişkilidir. Bilgiye dayanan etiğin ahlaktan -ki burada 

toplumdan topluma farklılık gösteren genel bir ahlakı, toplumsal ahlakı işaret 

etmekteyiz, farkı insan haklarının etik değerlere dayanıyor olmasını da 

gerektirir. Bilgi temelinden yoksun olan toplumsal ahlak kuralları, değer atfeden 

veya değer biçenin durumuna göre değişiklik gösteren değer yargılarından öteye 

gidememe tehlikesi taşımaktadır. Bu bağlamda genel ahlak, dinsel veya kültürel 

kaynaklı olsa dahi insanca yaşama koşullarını sağlama bakımından elverişli 

olmayabilir.
27

 Tüm bunları göz önünde tutacak olursak, kültürel farklılıkların 

etkilediği alan, insan olmanın nedeni ve sonucu olarak sahip olunan onur 

                                                             
26  Oscar Schachter, “Human Dignity as a Normative Concept” , İnternational Human Rights in 

Context, Oxford University Press, New York, 2000. s.400. 
27  Gülriz Uygur, “Ataerkilliğin Hukuka Dayatması”, Radikal 2, 3 Şubat 2008. 
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kavramı değildir; çünkü etik bir kavram olarak insan onuru her insanda, 

değişmez, evrensel niteliktedir. Bu farklılıkların etkilediği ve etkilendiği, olsa 

olsa şeref veya namus gibi, değer biçen ya da atfedenin değer yargıları 

doğrultusunda şekillenen ( ki bunlar tek tek kişiler olabileceği gibi belirli bir 

toplum da olabilir) kavramlardır. Toplumdan topluma değişen ahlak anlayışı 

çerçevesinde namus ve şeref gibi bilgi temelinden yoksun değer yargılarının 

yukarıda tartıştığımız insan haklarının temeli olan insan onuru kavramıyla 

karıştırılmaması gerekliliği de bundan kaynaklanmaktadır. Zira şeref ve namus 

başkaları tarafından atfedilirken, onur sahibi bir insan olarak yaşamak insanın 

yapısına ilişkin bir gerçeklikten doğmaktadır ve bu yüzden değişmezlik özelliği 

taşımaktadır.
28

  

Kültürel farklılıkların tamamen göz ardı edilmesi savı elbette ki pratikte 

herhangi bir çözüme götürmeyecektir. Ancak, önemle ayırt edilmesi gereken 

nokta şudur: Herhangi bir insanın değerini bulunduğu herhangi bir toplumda, 

herhangi bir kültür içerisinde, yine aynı toplum ve(ya) kültür içersindeki diğer 

insanlara göre daha aşağıya çeken veya zedeleyen uygulamalar, kültürel haklar 

ya da kolektivist haklar koruması savıyla gerçekleştirildiği anda, amaçlananın 

aksine, kişi ve değer harcanması söz konusu olabilecektir. İşlevselci-kültürel 

göreliler (functionalist-cultural relativists)  bunu biraz yumuşatmak pahasına, 

hakları çiğnenen veya kendini ayrımcılığa kurban hisseden kişilerin görüşlerinin 

bilinmesi, bu doğrultuda,  onlara, kültürlerini mi gerçekleştirmek yoksa 

dışarıdan insan hakları ihlali olarak gözüken bu uygulamaları mı değiştirmek 

istediklerinin sorulması ve iradelerine göre muamele edilmesi görüşündedirler.
29

 

Bu görüşte ileri gidilip, örneğin kadın sünnetlerinin önlem alınarak ve acısı 

hafifletilerek yapılması halinde hem kültürün korunması hem de söz konusu 

insan hakkı ihlalinin engellenmiş olmasının başarılabileceği söylenmiştir. Bu 

geleneklerin ataerkil toplum yapısı ürünü olduğuna dikkat çeken bir grup ise, 

ekonominin gelişmesiyle ve kadınların da bu gelişim içinde yer almasıyla söz 

konusu geleneklerin de ortadan kalkacağını iddia etmişlerdir.
30

 

Bunun yanı sıra, hukuka ve hukuktan bağımsız olarak insan hakları 

disiplinine „bilim‟ gözüyle bakacak olursak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 

                                                             
28  Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s.73. 
29  Messer, “Antropology and Human Rights”,  s. 233. 
30  Messer, “Antropology and Human Rights”,  s.234.  
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bilimde görelilik kabul görmeyeceği için, evrensel birtakım temellere dayanma 

gereksinimimiz daha da anlaşılır kılınacaktır. 

 

 

 

SONUÇ 

Tüm bunları bir arada değerlendirecek olursak, evrensellik görüşü 

savunucularının iddialarını dayandırdıkları insan onuru kavramı ile kültürel 

görelilik savlarının değişkenlik gösterdiğini iddia ettikleri değer, nitelikleri 

bakımından birbirlerinden ayrılmaktadır. İnsanın değeri, evrensellik 

savunucularının tezinde insan onuru kavramıyla bütünleşirken, değerlendiren 

süjenin durumuna göre farklılaşan değer yargılarının değişkenliği tezi başka bir 

kavram sorunu olarak kültürel görelilik yandaşlarınca ortaya atılmaktadır. 

Dolayısıyla, denilebilir ki, tüm insanların, kültürlerinden ve kimliklerinden 

bağımsız olarak, sadece ve sadece insan olmaktan ötürü sahip bulundukları 

birtakım haklar değişmezlik niteliği gösterirler. Bu haklar herhangi bir 

ideolojiye alet edilemeyeceği gibi herhangi bir kültürün korunması veya 

sürdürülmesi savıyla da insanın kendini gerçekleştirme olanaklarını ortadan 

kaldırıcı, insanın değerini azaltıcı nitelikte uygulamalara neden olarak 

gösterilemez. Bu durum bir etik ihlal olduğu gibi, hukuki olarak da en başta, 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 1.maddesinin ihlali olarak 

değerlendirilebilir. 
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EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 

Participation in the Acquired Property 

 

Gökçe SERDAR
* 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Aile Hukukuna ilişkin bir kavram olan mal rejimleri 

konusu dar bir biçimde ele alınmış olup, asıl inceleme konusu olarak yasal mal 

rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi esas alınmıştır. Bu bağlamda ilk 

olarak mal rejimine ilişkin kavramlara değinilmiş, karşılaştırmalı hukuktaki 

düzenlemeler incelendikten sonra Türk Hukukundaki düzenlemelerden söz 

edilmiştir. Edinilmiş mal rejiminin kapsamı, özellikleri, sahip olduğu ilkeler 

belirtilmiş olup, dar biçimde tasfiye aşamasına değinilmiştir. Tasfiye aşaması 

çok ayrıntılı ve uzun bir süreç olup, konu başlı başına bir araştırma konusu 

teşkil etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada tasfiye aşamasına kısaca değinilmiş 

ve bu konuda genel olarak yasadaki düzenlemeleri açıklayıcı nitelikte bir 

yaklaşım sergilenmiştir.  

Anahtar Kelimeler 

Mal rejimi, Yasal Mal Rejimi, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, 

Edinilmiş Mallara Ortaklık, Katılma Rejimi. 

ABSTRACT 

In this study; the subject of matrimonial property system, that is a subject 

related to Family Law, is mentioned shortly while the participation in the 

acquired property, which is a legal matrimonial property system, is taken  as 

the basic searching subject. In that point, it is firstly explained notions that are 

related to matrimonial property system, than the arrangements in Turkish Law 

is mentioned after having touched upon the arrangements in Comperative Law. 

The scope of participation in the acquired property, the features and the 

principles it has are pointed out, also the stage of liquidation is mentioned 
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narrowly. Subject of liquidation is such a complicated and long process that it 

is a searching subject in itself.  

Keywords 

Family Law, Matrimonial property system, Legal matrimonial property 

system, Participation in the acquired property, Law of property between 

husband and wife. 
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GİRİŞ 

2002 yılında Türk Medeni Kanununda meydana gelen köklü 

değişikliklerin başında eşler arası mal rejimlerine ilişkin yapılan düzenleme 

gelmektedir. Yeni düzenlemeyle birlikte, eşler arası yasal mal rejimi olarak 

kabul edilen mal ayrılığı, yerini İsviçre‟de uygulanan edinilmiş mallara katılma 

rejimine bırakmıştır. Bu uygulama, düzenleme tarihinden itibaren pek çok 

tartışmalara neden olmuş ve olumlu olumsuz yönleri sık sık tartışma konusu 

haline getirilmiştir. Bu nedenle, bu konu pek çok açıdan inceleme konusu 

yapılmıştır. Bir diğer tartışma konusu ise, kadını koruma amaçlı getirildiği ifade 

edilen bu düzenlemenin tam anlamıyla bilinmemesi ve somut olaylarda ortaya 

çıkan sorunlar nedeniyle de amacına ulaşıp ulaşmadığıdır. Bu mal rejiminin 

esaslarını bilmek ve yasadaki düzenlemeleri incelemek, yasanın düzenleme 

amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek açısından önemlidir. 

I. KAVRAM 

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu‟nun
1
 eşler arasındaki mal rejimleri ile ilgili olan hükümleri md.202-

281‟de düzenlenmiş bulunmaktadır. Eşler arası mal rejimi kavramı, eşlerin 

evlilik birliğinden önce veya evlilik birliği devam ederken sahip oldukları 

mallar üzerindeki mülkiyet, yönetim, yararlanma, tasarrufta bulunma yetkileri 

ile evlilik birliğinin sona ermesi halinde ve yasanın öngördüğü diğer 

durumlarda eşler arasında ve eşlerle üçüncü kişiler arasındaki ilişkileri 

düzenleyen kuralların oluşturduğu sistemi ifade etmektedir
2
.
 

Mal rejiminin düzenlenme sorunu, ülkeden ülkeye ve içinde yaşanılan 

zamana egemen olan görüş ve ihtiyaçlara, toplumun sosyal yapısına göre 

değişiklik arz etmektedir. Kıta Avrupası ülkelerine bakıldığında, iki temel mal 

rejimi modeli karşımıza çıkmaktadır
3
. Bunlar, mal ayrılığı ve mal ortaklığı 

modelleridir. Mal ayrılığı modelinde, eşler, evlilik birliği süresince elde ettikleri 

mallar üzerinde tek başlarına hak sahibi olup, evliliğin sona ermesinde diğer 

                                                             
1  R.G. 08.12.2001-24607. 
2  Zeytin, Zafer: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Ankara 2005, s. 25; Akıntürk, 

Turgut: Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, C. II, İstanbul 2006, s. 148; Acabey, Beşir: “Medeni 
Kanun Tasarısının Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, 
Hayri Domaniç’e 80.Yaş Günü Armağanı, C. II, İstanbul 2001, s. 777 vd. 

3  Zeytin, s. 30. 
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eşin bu malvarlığı üzerinde ayni ya da şahsi hakkı bulunmamaktadır. Mal 

ortaklığı modelinde ise, eşler evlilik birliğinin ortak malları üzerinde birlikte 

mülkiyet hakkına sahip olup; birlikte yönetir, kullanır ve yaralanırlar. Ortak 

malvarlıkları üzerinde birlikte tasarruf ederler ve evliliğin sona ermesi durumunda 

paylaşıma gidilir
4
. 

1950‟li yıllardan sonra toplumlardaki sosyal değişime paralel olarak 

birçok ülkede gerçekleştirilen anayasal değişiklikler, beraberinde Medeni 

Kanun değişikliklerini getirmiştir. Birçok ülkede eşler arası mal rejimleri de 

yeniden ele alınmış ve düzenlenmiştir. 

Ülkelerdeki düzenlenmelere geçmeden önce yasal mal rejimi ve seçimlik 

mal rejimi kavramlarını tanımlamak gerekmektedir. 

Yasal mal rejimi, eşlerin, kanunun öngördüğü başka bir mal rejimini 

seçmemiş olmaları halinde, kanundan dolayı tâbi olacakları rejimi ifade 

etmektedir. Seçimlik mal rejimi ise, özel hukuk alanında geçerli olan sözleşme 

özgürlüğü ilkesinin, aile hukukuna da belirli sınırlamalarla yansıması sonucu 

eşlerin kanunda kabul edilen mal rejimi çeşitlerinden birini, mal rejimi 

sözleşmesi yapmak suretiyle kendi iradeleriyle seçecekleri ve tâbi olacakları 

mal rejimini ifade etmektedir
5
. 

II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MAL REJİMLERİ 

Almanya‟da, 1957 tarihli Eşit Haklar Kanunu‟nun yürürlüğe girmesi ile 

Alman Medeni Kanunu‟nun mal rejimine ilişkin hükümleri değiştirilmiş ve 

yasal mal rejimi olarak „kazanç ortaklığı‟ öngörülmüştür. Mal ayrılığı ve mal 

ortaklığı rejimi de seçimlik mal rejimi olarak öngörülmüştür. Bu rejimde, eşler 

evlenmeden önce sahip oldukları malların maliki olarak kalmaya devam ederler. 

Fakat evlendikten sonra gerek tek başlarına gerekse elde ettikleri kazançlar, 

ortaklığın temelini teşkil eder. Bu mal rejimi, Fransa‟daki düzenlemeye de esas 

olmuştur
6
. 

                                                             
4  Ayrıntılı bilgi için bkz. Zeytin, s. 80. 
5   Akıntürk, s. 148-150. 
6  Ayrıntılı bilgi için bkz. Özdamar, Demet: Türk Hukukunda Özellikle Türk Medeni Kanunu 

Hükümleri Karşısında Kadının Hukuki Durumu, Ankara 2002, s. 339-340. 
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İtalya‟da, mal ortaklığı rejimi eşler arasında geçerli yasal mal rejimi 

olarak kabul edilmiştir
7
.  

Avusturya‟da, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi kabul edilmiştir. 

Avusturya‟daki bu düzenlemeye göre evlilik sürecince elde edilen bazı mallar 

tasfiye sonunda ayni paylaşım konusu olmakta, işletme ve işletmeye ait olan 

mallar paylaşma dışında kalmaktadır. Hâkim, somut olayın özelliklerine göre 

paylaşma oranını hakkaniyete göre belirleyebilmektedir
8
. 

İngiltere‟de ise, Kıta Avrupası‟ndaki uygulamanın aksine mal rejimlerini 

düzenleyen açık bir hukuk kuralı bulunmamakta; kural olarak eşlerin aralarında 

yaptıkları mal rejimi sözleşmesi ile mal rejimleri düzenlenmektedir. 

Sözleşmenin bulunmaması durumunda mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu 

kabul edilmektedir
9
. 

III. TÜRK HUKUKUNDA MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME 

A. Genel Olarak 

Türk Medeni Kanunu‟nun temel kaynağı niteliğindeki İsviçre Medeni 

Kanunu‟nda 1984 tarihinde yapılan değişiklikten önce, yasal mal rejimi olarak 

„mal birliği rejimi‟ yürürlükte olup, bu tarihten sonra İsviçre Medeni 

Kanunu‟nda değişiklik yapılmış ve „edinilmiş mallara katılma‟ yasal mal rejimi 

olarak kabul edilmiştir
10

. Aynı zamanda seçimlik sistemler olarak da, „mal 

ayrılığı‟ ve „mal ortaklığı‟ rejimleri korunmuştur. Bu düzenleme 1 Ocak 1988 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu rejim, her eşin mal rejimi süresince 

mal varlığı değerleri üzerinde kural olarak serbestçe tasarruf edebildiği, mal 

rejiminin sona ermesi ile de diğer eşin artık değer üzerinde katılma alacağına 

sahip olduğu bir mal rejimi olmakla beraber; mal rejimi süresince serbestçe 

tasarruf edilebilme özelliği, mal ayrılığı mantığıyla örtüşmekte ancak bu mal 

rejimi özelliğini, mal rejiminin sona ermesi durumunda, malların tasfiyesi 

aşamasında kendini göstermektedir.  

                                                             
7   Zeytin, s. 33. 
8  Şıpka, Şükran: Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı III. Dönem 17-18 Kasım, Ankara 

2006, s. 8. 
9  Zeytin, s. 33. 
10  Sonsuzoğlu, Elif: Medeni Kanun’da Mal Rejimi Düzenlemeleri ve Vergi Hukukundaki Etkileri, 

İstanbul 2006, s. 11. 
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Türk hukukuna baktığımızda, 743 sayılı Medeni Kanunu‟nda, İsviçre‟den 

iktibas edildiği dönemde İsviçre‟den farklı olarak, mal birliği rejimi yerine mal 

ayrılığı rejimi, yasal mal rejimi olarak kabul edilmiş ve esas olarak üç tip mal 

rejimi düzenlenmiştir. Bunlar, „mal birliği‟, „mal ortaklığı‟ ve „mal ayrılığı‟dır. 

Bu üç tip mal rejimi yanında bunların türlerini oluşturan alt tiplere de yer 

verilmiştir. Bunlar „mahdut ortaklık‟, „müktesep mallara münhasır ortaklık‟ ve 

„cihaz usulüdür‟
11

. 

Ancak bu düzenleme yerini, 1 Ocak 2002 tarihinde 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu‟nun yürürlüğe girmesiyle birlikte değişikliğe uğramış ve 

İsviçre‟nin 1988 yılında kabul ettiği hükümlerden yararlanılarak „edinilmiş 

mallara katılma rejimi‟ yasal mal rejimi olarak kabul edilen rejime bırakmıştır. 

Seçimlik mal rejimleri olarak ise, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı 

rejimi ve mal ortaklığı rejimi öngörülmüştür. Kanunda ayrıca olağanüstü mal 

rejiminden de söz edilmektedir. Bu rejim bazı durumlarda mevcut mal rejiminin 

kendiliğinden ya da hâkim kararı ile mal ayrılığı rejimine dönüşmesini ifade 

eder. Bu durumu gerektiren şartlar kanunda düzenlenmiştir. Ancak bu 

düzenleme örnek niteliğindedir
12

. 

Türk Medeni Kanunu‟nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanunu‟nun 10. maddesi gereğince, 2002 yılından önce evlenmiş eşler arasında 

bu tarihe kadar tâbi oldukları mal rejimi sözleşmesi devam eder. Eşler, kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi 

seçmedikleri takdirde, bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş 

sayılırlar. Örneğin, 1997 yılında evlenen eşler arasında uygulanacak mal rejimi, 

1 Ocak 2002 tarihine kadar aralarında olan mal rejimi olup, 1 Ocak 2002 

tarihinden itibaren bir yıl içinde başka bir mal rejimini seçmemiş olmaları 

durumunda, uygulanacak mal rejimi ise, bu düzenlemeye göre edinilmiş mallara 

katılma rejimidir. 

Seçimlik mal rejiminin kurulması, mal rejimi sözleşmesiyle mümkün 

olmaktadır. TMK md.203-205‟de bu konu düzenlenmiştir. Mal rejimi 

sözleşmesi, şekil şartına bağlı iki taraflı bir hukuki işlem olup, eşler arasında 

mal rejiminin seçilmesi, sona ermesi ve değişikliğe uğratılması için kurulur
13

. 

                                                             
11  Acabey, s. 780-781. 
12  Yargıtay 2.HD, 29.3.2004 tarih ve 2872/3909, www.kazanci.com.tr (26.03.2008). 
13  Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan/Gümüş, Alper: Türk Özel Hukuku Aile Hukuku, C.III, İstanbul 2005, 

s. 300-301. 



Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 809 

Taraflar mal rejimini ancak yasada belirtilen sınırlar dahilinde sözleşmeyle 

belirleyebilecektir. TMK md.203‟e göre, „taraflar istedikleri mal rejimini ancak 

kanunda belirtilen sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilir‟. Bu 

durum, Borçlar Hukukunda geçerli olan sözleşme özgürlüğü ilkesinin belirli 

sınırlamalarla Aile Hukukuna olan yansıması şeklinde ifade edilebilir. Buna 

göre, sözleşmenin tipine ve biçimine yönelik sınırlamalar bulunmaktadır
14

. 

Sözleşme tipindeki sınırlamadan kasıt, mal rejimi sözleşmesiyle eşler yalnız 

TMK‟da gösterilen, seçilebilir mal rejimi türlerinden birini seçebileceği, 

seçilebilir rejiminin sınırlarının değiştirilemeyeceği ve yeni bir mal rejimi 

yaratılamayacağıdır. TMK md.205‟de sözleşmenin şekline ve zamanına ilişkin 

düzenleme yer almaktadır. Sözleşmenin evlenmeden önce ya da sonra noterde 

düzenleme veya onaylama şeklinde ya da evlenme başvurusu sırasında 

evlendirme memurluğuna yazılı bildirim şeklinde yapılabileceği öngörülmüştür. 

Bu sözleşme ayırt etme gücüne sahip olan eşler tarafından yapılmalıdır (TMK 

md.204). Şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan bizzat eşler tarafından, 

küçükler ve kısıtlılar için de yasal temsilcilerinin rızası alınmak suretiyle 

yapılmalıdır. Ayrıca 743 sayılı kanundan farklı olarak sözleşmenin sicile 

kaydına ve ilanına yer verilmemiştir. Eşlerin aralarında bir mal rejimi 

sözleşmesi yapmamış olmaları durumunda ise bağlı olacakları rejim, yasal mal 

rejimidir. 

B. Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 

1. Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı  

Yasal mal rejimi olarak öngörülen edinilmiş mallara katılma rejimi, TMK 

md.218-244 „de düzenlenmiş olup; md.218‟de edinilmiş mallara katılma 

rejiminin, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel malları kapsayacağı 

belirtilmiş ve md.219‟da edinilmiş mal kavramının tanımı yapılmıştır. Burada 

kullanılan „mal‟ kavramı teknik ve dar anlamda taşınır veya taşınmaz malları 

ifade etmemekte, geniş anlamda her türlü parasal değere sahip hakkı (alacak 

hakkı da dahil olmak üzere) ifade etmektedir
15

. Bu maddeye göre, edinilmiş 

mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği 

malvarlığı değerleridir. Bu noktada ilk olarak karşımıza edinilmiş mal ve kişisel 

mal kavramları çıkmaktadır. Edinilmiş malların kapsamı sınırlı olmayıp, 
                                                             
14  Gençcan, Ömer Uğur: Mal Rejimine İlişkin Genel Hükümler ve Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, 

Ankara 2002, s. 51-54. 
15  Acar, Faruk: Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı, Ankara 2007, s. 36. 
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„sayma‟ türünden olarak algılanmalıdır. Çünkü hükümde „…özellikle 

şunlardır:…‟ denilmektedir
16

. Bunlar kanunda beş bent halinde sayılmıştır. Bu 

maddeye göre edinilmiş mallar; 

 Bir eşin çalışmasının karşılığı olan edinimler (bir meslek ya da işletme 

faaliyeti kapsamında elde edilen gelirler), 

  Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumu ve kuruluşlarının veya 

personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptıkları 

ödemeler  (Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK tarafından bağlanan 

aylıklar örnek olarak verilebilir)
17

, 

  Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar  (yalnızca mal 

rejiminin devamı süresince yapılan ödemeler dahil edilebilir)
18

, 

  Kişisel malların gelirleri (bir eşin kişisel malı sayılan 

gayrimenkulünden elde edilen kiralar örnek olarak verilebilir)
19

, 

 Edinilmiş malların yerine geçen değerler olarak (edinilmiş mal 

grubundan finanse edilerek elde edilmiş değerlerdir) belirtilmiştir. 

Tanımdan da anlaşıldığı üzere, edinilmiş mal kavramı iki unsuru 

içermelidir. İlki, mal rejiminin devamı süresince elde edilmiş olması, diğeri 

karşılığı verilerek elde edilmiş olmasıdır. Bu iki şart birlikte gerçekleşmelidir
20

. 

Mal rejiminin devamı süreci ifadesi, mal rejiminin başladığı andan sona erdiği 

ana kadar olan süreyi içermektedir. Başlama anı, yasa gereği eşlerin mal rejimi 

sözleşmesiyle başka bir mal rejimini seçmemiş olmaları durumunda, evlenme 

sözleşmesinin tamamlandığı andan itibaren (TMK md.202-205) ya da TMK 

md.208 gereği eşlerin bir mal rejimi sözleşmesiyle her zaman önceki veya 

başka bir mal rejimini kabul etme olanakları bulunduğundan, mal rejimi 

sözleşmesiyle seçimlik mal rejimlerden birini seçmeleri, ancak daha sonra 

yapacakları bir mal rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimine 

geçmeleri durumunda sözleşme tarihinden itibaren başlayacaktır
21

. Sona erme 

anı ise, TMK md.225‟de düzenlenmiştir. Bunlar ölüm, sözleşmeyle ya da 

mahkeme kararıyla başka mal rejimine geçme, boşanma veya evliliğin iptali 

durumlarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta boşanma, evliliğin iptali 

                                                             
16  Acar, s. 45; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 322. 
17  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 326. 
18  Kılıçoğlu, Ahmet: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Ankara 2002, s. 43. 
19  Akıntürk, s. 147. 
20  Acar, s.44; Başpınar, Veysel: “Türk Medeni Kanunu İle Aile Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve 

Bu Konuda Bazı Öneriler”, AÜHFD 2003, C.LII, S.3, s. 89. 
21  Özuğur, Ali İhsan: Mal Rejimleri, Ankara 2007, s. 25-26. 
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ya da mahkemece mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi durumlarında, 

sona erme anında hükmün kesinleştiği tarihin değil; davanın açıldığı tarihin esas 

alınmasıdır (TMK md.225/II). 

Mal rejiminin başlama ve sona erme anı, edinilmiş mal kapsamına 

girecek mal ve değerlerin belirlenmesi ve tasfiye aşamasında malların esas 

alınacak değerlerinin belirlenmesi açısından önemlidir
22

. 

Tanımda yer alan ikinci unsur ise, mal varlığı değerinin karşılığının 

verilerek elde edilmiş olmasıdır. Bu unsur emek gerektiren bir kazanımı ifade 

etmektedir
23

. 

Kişisel mallar ise, md.220‟de sınırlı sayıda belirtilmiş olup
24

, md.221‟de 

de sözleşmeyle kişisel mal olarak kabul edilebilecek mallar da iki başlık altında 

incelenmektedir. Buna göre kişisel mallar; 

 Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, 

 Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin 

sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma 

yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri, 

 Manevi tazminat alacakları, 

 Kişisel mallar yerine geçen değerler olarak, 

düzenlenmiş olup, yasada belirtilen sınırlar dahilinde kişisel malların 

kapsamının sözleşmeyle de düzenlenebileceği öngörülmüştür. Buna göre, mal 

rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle 

doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel 

mal sayılacağı kabul edilebilir ve kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara 

dahil olmayacağı da kararlaştırılabilmektedir (md.221). MK md.237‟ye göre 

ise, eşler artık değere katılmada, eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların 

altsoylarının saklı paylarını zedelememek şartıyla, mal rejimi sözleşmesiyle 

başka bir esası kabul edebilirler. Bu bağlamda MK md.221 hükmü, MK md.237 

hükmünü tamamlayıcı bir hüküm olarak dolaylı bir şekilde eşlerin katılma 

payını değiştirmelerine olanak tanıyan bir düzenleme getirmektedir
25

.  

                                                             
22  Kılıçoğlu, s. 50. 
23  Acar, s. 40-41; Demir, Sevgi: Aile Hukuku Alanında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Getirdiği 

Yenilikler, Ankara 2004, s. 97; Ayrıntılı bilgi için bkz. Kılıçoğlu, s. 42; Zeytin, s. 92-97. 
24  Acar, s. 65; Kılıçoğlu, s. 45. 
25  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 336. 



Gökçe SERDAR 812 

Ayrıca yasa koyucu eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen 

malları da eşlerin paylı malları sayarak adi bir karine getirmiştir. Bu mallar kimi 

yazarlarca üçüncü grup mal olarak adlandırılmaktadır
26

. 

2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Yönetim, Yararlanma ve   

       Tasarruf Bakımından Değerlendirilmesi 

TMK md.223/I‟de eşlerden her birinin yasal sınırlar içinde kalmak şartı 

ile kişisel malları ve edinilmiş mallarını yönetme, yararlanma ve tasarrufta 

bulunma hakkına sahip olduğu belirtilmiş olup, bu hüküm emredici nitelikte 

olduğundan taraflar aksini kararlaştıramazlar
27

. Bu ifadeye göre, her eş diğer 

eşin rızasını aramaksızın mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarrufta 

bulunma hakkını kullanabilmektedir. Yasal sınırlar içine, aile hukukunun genel 

hükümlerinin getirdiği sınırlamalar ve mal rejimi hükümleri ile getirilen 

sınırlamalar girmektedir. Genel hükümlerle getirilen sınırlamalara örnek olarak, 

aile birliğini temsil yetkisi kapsamında eşin malvarlığı üzerindeki tasarruf 

yetkisinin sınırlanabileceğini öngören md.190 hükmü, aile konutu üzerinde 

tasarrufta bulunabilmesinin diğer eşin rızasına bağlayan md.194 ya da ailenin 

ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir 

yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde eşlerden birinin istemi 

üzerine hâkime, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak 

diğer eşin rızasıyla yapılabileceğine karar verme yetkisi tanıyan md.199 hükmü 

gösterilebilir. Genel hükümlerle getirilen sınırlamalar bunlarla sınırlı değildir, 

örnekler çoğaltılabilir
28

. 

Mal rejimleri hükümleri ile getirilen sınırlama ise, paylı mülkiyete konu 

olan mallar üzerinde, eşlere diğer eşin rızası olmadan tasarrufta bulunma yetkisi 

tanınmamasıdır (md.223/II). Ancak bu hüküm emredici nitelikte olmayıp, eşler 

aksini aralarında yapacakları bir anlaşmayla kararlaştırabilmektedirler. 

Ayrıca eşlerin üçüncü kişilere karşı kendi borçlarından dolayı bütün mal 

varlıkları ile sorumlu olduğu da belirtilmiştir (md.224). 

3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Hakim Olan İlkeler 

 Emek karşılığı edinilen mallarda hak sahipliği ilkesi, 

 Hak sahipliğinin katılma rejimi süresince devam etmesi ilkesi, 

                                                             
26  Acar, s. 37; Ateş, Turan: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, İstanbul 2005, s. 41. 
27  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 343. 
28  Ayrıntılı bilgi için bkz. Dural/Öğüz/Gümüş, s. 343 vd. 
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 Hak sahibi eşin hakkının alacak hakkı olması ilkesi, 

 Kişisel ve edinilmiş mal gruplarının değişmezliği ilkesi, 

 Mal varlığı değerlerinin mal gruplarına özgülenmesi ilkesi, 

 

 Edinilmiş mallar lehine karine ve tercih ilkesi, 

 Sözleşme özgürlüğü ilkesidir
29

. 

4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi 

Eşler arasındaki mal rejiminin; eşlerden birinin ölümü, evliliğin iptali, 

boşanma
30

, başka bir mal rejiminin kabulü ile sona erebileceği gibi,  mal 

ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, dava tarihinden geçerli olmak 

üzere sona erer
31

 (MK md.206, 225). Mal rejiminin sona ermesiyle birlikte 

tasfiye aşamasına geçilir
32

. Bir diğer ifadeyle, tasfiye aşamasına geçilebilmesi 

için, edinilmiş mallara katılma rejiminin belirli sebepler ile son bulması 

gereklidir. Ayrıca tasfiyenin yapılmasında mal rejiminin sona ermesi de tek 

başına yeterli değildir. Çünkü mal rejiminin sona ermesinde tasfiye 

kendiliğinden hâkim tarafından yapılmamaktadır, hâkimden bunun talep 

edilmesi, buna yönelik tasfiye davasının açılması da gerekmektedir
33

.  Tasfiye 

payları hesaplanırken eşlerin kişisel malları
34

 tasfiye dışında kalır
35

, edinilmiş 

malları esas alınır. Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş 

mallar tasfiye anındaki değerlerine göre hesaplanır (md.235). Dolayısıyla 

                                                             
29  Kılıçoğlu, s. 28. 
30  Eşler arasındaki yasal mal rejimi, kesinleşen boşanma davasının açıldığı tarihte sona erer, 

[Yargıtay 2.HD, 25.10.2005 tarih ve 12451/14803, www.kazanci.com.tr (26.03.2008)]. Bu 
hükümle mal rejiminin tasfiyesindeki malların tasfiye anındaki değerleri göz önüne alındığından, 
bir eşin davayı olabildiğince uzatarak diğer eşin edinilmiş mallarındaki artışa katılması ve bu artış 

dolayısıyla kendi payını artırması önlenmiştir, (Ceylan, Ebru: Türk ve İsviçre Hukukunda 

Boşanmanın Hukuki Sonuçları, İstanbul 2006, s. 64). 
31  Yargıtay 2.HD, 18.4.2005 tarih ve 3039/6149 sayılı kararında, “… Tek başına, eşlerin fiilen ayrı 

yaşıyor olmaları Türk Medeni Kanunun 206.maddesi uyarınca haklı sebep olarak yorumlanıp mal 
ayrılığına geçilmesine karar verilmesi için yeterli değildir.” şeklinde karar vermiştir, 
www.kazanci.com.tr (26.03.2008). 

32  Yargıtay 2.HD, 14.3.2005 tarih ve 1920/3866, www.kazanci.com.tr (26.03.2008). Eğer eşler 
arasındaki mal rejimi boşanma ile sona ermişse, tasfiye aşamasına geçilmesi için boşanma 
hükmü kesinleşmelidir, [Yargıtay 2.HD, 16.03.2005 tarih ve 2994/4123, www.kazanci.com.tr 
(26.03.2008)].  

33  Yağcıoğlu, Ali Haydar: Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı, İzmir 2007, 
s. 69-70. 

34  Eşlerin kişisel mallarıyla ilgili isteklerini rejim sona ermeden, tasfiye söz konusu olmadan da ileri 
sürebileceğine ilişkin olarak bkz. Yargıtay 2.HD, 30.1.2006 tarih ve E.2005/16299, K.2006/467,  
www.kazanci.com.tr (26.03.2008). 

35  Acar, s. 107.  
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öncelikle eşlerden her birinin kişisel malları ve edinilmiş mallarının, mal 

rejiminin sona erdiği ana göre belirlenmesi gerekir (md.228). Sonrasında da 

„artık değer‟ belirlenir ve kural olarak bu değer eşler arasında eşit olarak 

paylaştırılır. Artık değer, edinilmiş mallara eklenecek değerler ve kişisel mallar 

ile edinilmiş mallar arasında denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil 

olmak üzere, her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin 

borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır (md.231). Edinilmiş mallara 

eklenecek değerlerin neler olduğu ve denkleştirmeye ilişkin kurallar yasada 

düzenlenmiştir. Buna göre, edinilmiş mallara eklenecek değerler; 

 Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde 

diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında üçüncü kişilere 

yaptığı karşılıksız kazandırmalar, 

 Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin payını azaltmak 

kastıyla yaptığı devirlerdir (md.229). 

Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasındaki denkleştirme ise, bir eşin 

kişisel mallarına ilişkin borçlarının edinilmiş mallardan ya da edinilmiş mallara 

ilişkin borçlarının kişisel mallardan ödenmesi durumunda ya da bir mal 

kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya 

korunmasına katkıda bulunulması durumunda gündeme gelir. Bu sebeple oluşan 

değer artması ya da azalması sonucunda denkleştirme, katkı oranına ve malın 

tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa 

hakkaniyete göre yapılır (md.230). 

Sözü edilenler, eşlerin artık değer üzerinde sahip olacağı alacak hakkının 

yani katılma alacağının hesaplanmasında dikkate alınır. Eşler katılma alacağının 

yanında ayrıca değer artış payı üzerinde de alacak hakkına sahip 

olabilmektedirler
36

. 

Değer artış payı ise, eşlerden birinin diğerine ait bir malın edinilmesine, 

iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın 

katkıda bulunması durumunda tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer 

artışı için katkısı oranında sahip olacağı alacak hakkı olarak tanımlanabilir. Bu 

noktada belirtmek gerekir ki, değer artış payının istenebilmesi için edinilmiş 

mallara katılma rejiminin sona ermesi gerekir. Mevcut mal rejimi sona ermeden 

                                                             
36  2.HD, 7.2.2006 tarih ve E.2005/16726, K.2006/1095, www.kazanci.com.tr (26.3.2008). 
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değer artış payı istenemez
37

. Değer artış payı alacağı ile denkleştirme alacağı 

kavramları benzer görünmekle birlikte tamamen farklıdır, karıştırılmamalıdır
38

. 

Kural olarak artık değer, eşler arasında eşit olarak paylaştırılır, ancak 

eşler yapacakları bir mal rejimi sözleşmesiyle başka bir paylaşım esasını, eşlerin 

ortak olmayan çocuklarının ve onların saklı paylarını zedelememeleri şartıyla 

kabul edebilirler (md.237). 

Görüldüğü gibi, eşler katılma ve değer artış payına ilişkin alacak hakkına 

sahiptirler. Katılma alacağı ve değer artış payı içerikleri itibariyle para borcudur 

ve Borçlar Kanunu‟nun para borçlarının ifasını düzenleyen hükümlerine 

tabidirler (BK md.83; 101vd.). Katılma alacağı ve değer artış payı para ve ayın 

olarak ödenebilir (md.239). 

Tasfiye sırasında, borçlu eşin malvarlığı veya terekesi, katılma alacağını 

karşılamadığı takdirde, alacaklı eş veya mirasçıların, edinilmiş mallarda hesaba 

katılması gereken karşılıksız kazandırmaları, bunlardan yararlanan üçüncü 

kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak isteme hakkına sahiptirler 

(md.241).  

Belirtmek gerekir ki tasfiye aşaması burada anlatılanlarla sınırlı olmayıp 

oldukça ayrıntılı hesaplamaları gerektirmektedir
39

. 

C. Seçimlik Mal Rejimleri 

1. Mal Ayrılığı Rejimi 

Medeni Kanun‟un sisteminde yasal mal rejiminden sonra gelen ilk 

seçimlik mal rejimi, mal ayrılığıdır. Bu nedenle hâlâ süren evliliklerin çok 

büyük bir kısmını ilgilendirmektedir. Çünkü yeni Medeni Kanunumuzun 2002 

tarihinde yürürlüğe girmiş olması, eski dönemde anılan rejimin uygulama alanı 

bulmuş olması, hangi sebeple olursa olsun (ölüm, boşanma) tasfiye sürecinde 

mal ayrılığı rejiminin dikkate alınması gerekmektedir. 2002 tarihinden önceki 

döneme ait mal varlığının mal ayrılığına göre değerlendirilmesi, bu tarihten 

sonra ise böylesi bir ayrışmaya bağlı olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin 

                                                             
37  2.HD, 7.3.2005 tarih ve 2420/3335; 2.HD, 14.3.2005 tarih ve 1920/3866, www.kazanci.com.tr 

(26.3.2008). 
38  Kılıçoğlu, s. 57. 
39  Ayrıntılı bilgi için bkz. Kılıçoğlu, s. 50 vd;  Ateş, s. 44-57; Zeytin, s. 181 vd; Öztan, Bilge: Medeni 

Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2006, s. 448-456; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 350-414. 
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tasfiyesi gerekecektir
40

. Mal ayrılığı rejimi, 743 sayılı Medeni Kanun‟da yasal 

mal rejimi olarak kabul edilmişti. Bu rejim türünde eşlerden her biri yasal 

sınırlar içinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf 

hakkına sahiptir (md.242). Rejimin mantığı, her eşin malının kendisine ait 

olmasıdır
41

. Dolayısıyla mal rejiminin tasfiyesi aşaması da eşlerden her birinin 

kendisine ait olan malları almasıyla gerçekleşir. Bazı hâllerde kanun mevcut 

mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesini de düzenlemiştir. Kanun bu hâlleri 

„olağanüstü mal rejimi‟ olarak isimlendirmektedir  (md.206). 

2. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 

Medeni Kanun‟un mal ayrılığından sonra düzenlediği ikinci seçimlik mal 

rejimi paylaşmalı mal ayrılığıdır. Bu mal rejimi türü, yasa henüz tasarı 

aşamasındayken, yasal mal rejimi olarak düzenlenmesi konusunda tartışmalara 

neden olmuş; ancak sonuç olarak seçimlik mal rejimi olarak düzenlenmesi 

öngörülmüştür
42

. İsviçre hukukunda mevcut olmayan bu rejim, yasal mal rejimi 

olan edinilmiş mallara katılma rejimine benzerlik gösterir. Hatta paylaşmalı mal 

ayrılığı rejiminin, edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasında ve 

tasfiyesinde çıkabilecek güçlükleri azaltabilmek ve belli ölçüde de ülke 

koşullarına uydurmak için geliştirildiği de ifade edilmektedir
43

. Bu rejimin 

mantığı mal ayrılığına dayanmaktadır. 

Bu rejim, Avusturya hukukunda yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir, 

ancak Türk hukukunda Avusturya‟dan farklı olarak, kendine özgü bir rejim 

olarak düzenlendiği söylenebilir
44

. Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, edinilmiş 

mallara katılma rejimine benzemekle birlikte; temelinde, mal ayrılığı rejimi yer 

almaktadır
45

. Bu mal rejiminde üç tür mal grubu bulunmaktadır.  

 Paylaşma konusu mallar; 

 Mülkiyetinin eşlerden hangisine ait olduğuna bakılmaksızın tasfiye 

aşamasında eşler arasında eşit olarak paylaşıma tâbi olan mallardır. 

 Paylaşma dışı mallar; 

  Tasfiye aşamasında eşler arasında paylaşıma tâbi olmayan mallardır. 

                                                             
40  Acar, s. 194. 
41  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 414. 
42  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 418; Ceylan, s. 62; Hatemi, Hüseyin: Aile Hukuku I, İstanbul 2005, s. 92. 
43  Acar, s. 199. 
44  Acar, s. 199. 
45  Havutçu, Ayşe: Evlilik Birliğinin Temsili, Ankara 2006, s. 59. 
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 Paylı mallar; 
  Her iki eşin paylı mülkiyetinde sayılan mallardır. 

Yine bu rejim türünde de eşlerden her biri, yasal sınırlar içinde kendi mal 

varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarına sahiptir. 

Tasfiye aşamasında da eşler arası paylaşma konusu olan mallar 

md.250‟de hükme bağlanmıştır. Buna göre, eşlerden biri tarafından paylaşmalı 

mal ayrılığı rejiminin kurulmasından sonra edinilmiş olup, ailenin ortak 

kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini 

güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen 

değerlerdir. Paylaşmanın ayın olarak yapılması asıldır. 

Paylaşma dışı kalan mallar da aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiş 

olup, manevi tazminat alacakları, miras yolu ile edinilen mallar ile sağlararası 

ve ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallardır. 

Görüldüğü üzere edinilmiş mallara katılma rejimine benzemekle birlikte 

paylaşım konusu mallar bakımımdan farklılık göstermekte, kapsamı 

daraltılmaktadır. 

3. Mal Ortaklığı Rejimi 

Mal ortaklığı rejimi TMK md.256-281‟de düzenlenmiş olup, ortaklık 

malları ile her iki eşin kişisel mallarını kapsar (md.256). Genel mal ortaklığı ve 

sınırlı mal ortaklığı olmak üzere iki türü bulunmaktadır.
 

Genel mal ortaklığında, ortaklık malları, eşlerin kanun gereğince kişisel 

mal sayılan malları dışındaki bütün malları ve gelirlerinden oluşmaktadır 

(md.257). Sınırlı mal ortaklığı da kendi içinde, edinilmiş mallarda ortaklık ve 

diğer mal ortaklıkları olmak üzere ikiye ayrılır (md.258). 

Edinilmiş mallarda ortaklık rejimi, eşlerin aralarında yapacakları bir mal 

rejimi sözleşmesiyle sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklığı kabul 

etmeleriyle oluşur (md.258). Diğer mal ortaklıkları da yine eşlerin aralarında 

yapacakları bir sözleşme ile belirli malvarlığı değerlerini veya türlerini, 

özellikle taşınmaz malları, bir eşin kazancını, bir meslek veya sanat icrası için 

kullandığı malları ortaklık dışında tutması anlamına gelmektedir (md.259). 

Kişisel mallar ise mal rejimi sözleşmesiyle, üçüncü kişilerin karşılıksız 

kazandırmalarıyla veya kanunla belirlenen mallardır (md.260). Bu mal rejimi 
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türünde ortaklık malları üzerinde elbirliği mülkiyeti söz konusudur ve hiçbir eş, 

ortaklık malları üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değildir
46

. 

Kişisel mallarda mülkiyet, yararlanma yönetim ve tasarruf ise mal sahibi 

eşe aittir. Tasfiye aşamasında da kanunda öngörülen şekilde paylaşıma gidilir.  

SONUÇ  

Edinilmiş mallara katılma rejiminin her ne kadar kadını korumaya 

yönelik getirildiği ve adil bir sistem olduğu ileri sürülse de, kimi görüşlere göre 

de pek çok olumsuz yönü bulunmaktadır
47

. 

Öncelikle eleştiri konusu olan nokta, bu mal rejimine ilişkin kuralların 

karmaşık olması ve tasfiye aşamasının uzun ve zor olması yönündedir
48

. Bazı 

görüşlere göre de bu mal rejimi evliliği bir çeşit şirket ortaklığına 

dönüştürecektir
49

. Ayrıca edinilmiş mal kapsamına giren malların çok geniş 

tutulması uygulamada sorunlara yol açabilecek ve eşler arası paylaşımın ayni 

bir paylaşıma dayanmayıp, nakdi bir paylaşımın öngörülmesi sonucu her mal 

grubunun değerinin belirlenmesinde sorunlar ortaya çıkabilecektir. Edinilmiş 

mallara katılma rejimi, somut olaylarda adil olmayan sonuçlar 

doğurabileceğinden
50

, muvazaalı işlemler ile karşılaşma olasılığı yüksek 

olduğundan ve bu sorunları bertaraf edecek hükümler içermemesi sebebiyle de 

eleştiri konusu olabilmektedir. Her ne kadar sözleşme özgürlüğü ilkesi gereği 

seçimlik rejimleri kabul etme olanağı bulunsa da uygulamada çok fazla 

kullanılmaması sebebiyle
51

 önemli olanın yasal mal rejimi düzenlemeleri 

olduğu savunulmaktadır.  

Kanaatimizce tüm bu sebeplerden dolayı, yeni bir mal rejimi 

düzenlemesine gidilmesi gerekmekte hatta paylaşmalı mal ayrılığı rejimin yasal 

mal rejimi olması konusunda adımlar atılması gerektiği düşüncesindeyiz. 

BİBLİYOGRAFYA 

                                                             
46  Akıntürk, s. 179-180. 
47  Acabey, s. 777 vd; Şıpka, s. 25 vd. 
48  Acabey, s. 777 vd. 
49  Şıpka, s. 12. 
50  Ceylan, s. 63. 
51  Demir, s. 152. 
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ULUSLARARASI HUKUKTA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA 

(Tanımı, Ayırtedici Özellikleri ve Sonucu) 

Indirect Expropriation in International Law 

(Definition, Seperative Features and Results) 

 

Zekican SAMLI  

 

ÖZET 

Kamulaştırmanın zirve yaptığı 70‟li ve 80‟li yıllardan sonra ortaya çıkan 

dolaylı kamulaştırma kavramı ile ilgili olarak, uluslararası hukukta büyük bir 

boşluk bulunmaktadır. Dolaylı kamulaştırmanın, doğrudan kamulaştırma ve 

tazmin gerektirmeyen genel düzenleyici işlemler ile olan farkları üzerinde 

hanüz bir görüş birliği sağlanmış değildir. Çeşitli mahkeme ve tahkim kararları 

incelendiğinde, dolaylı kamulaştımayı ayırt etmek için ortaya üç kriter 

konduğunu görmek mümkündür: Düzenlemenin mülkiyet hakkını etkileme 

derecesi, devlet düzenlemesinin amacı, neden ve arka plan gibi özellikleri ve 

düzenlemenin makul ekonomik beklentileri etkilemesi. Bu kriterler ışığında 

dolaylı kamulaştırma tespit edildikten sonra, varılacak olan sonuç doğrudan 

kamulaştırma veya el koyma ile aynıdır: Uygun ve etkili bir tazminat.  

Anahtar Kelimeler 

Dolaylı kamulaştırma, tazminat, el koyma, ekonomik etki, mülkiyet 

hakları 

ABSTRACT 

There is serious gap in international law regarding the indirect 

expropriation which has appeared after the expropration process, peaking in 

70’s and 80’s. Still, there is no widely accepted definition or differentiative 

features of indirect expropriation from the regular governmentalizations and 

deprivations. When different court and arbitral decisions are examined, it is to 

be seen that there are commonly three criteria to differentiate indirect 

                                                             
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Cavid Abdullahzade. 

Değerli yardımları için kıymetli hocalarım Yard. Doç. Dr. Cavid Abdullahzade ve Yard. Doç. Dr. 
Rifat Erten’e teşekkürü bir borç bilirim.  
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expropriation: Degree of interference with the property right, character of 

governmental measures, i.e. the purpose and the context of the governmental 

measure and interference of the measure with reasonable investment-backed 

expectations. Under these criteria, when the indirect expropriation is detected, 

the result is no different than the regular expropriation: Adequate and effective 

compensation.  

Keywords 

Indirect expropriation, compensation, taking, economical impact, 

property rights 
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GİRİŞ 

Kamulaştırmanın
1
 zirve yaptığı 70‟li ve 80‟li yıllardan sonra uluslararası 

hukukta yeni bir kavram ortaya çıktı; dolaylı kamulaştırma (indirect 

expropriation) 
2
. Devletler, özellikle doğrudan kamulaştırmanın getirdiği ağır 

tazmin yükünden kurtulmak için kamu yararı, genel sağlığın ve çevrenin 

korunması gibi gerekçeler altında, yabancı yatırımları doğrudan doğruya 

etkileyen düzenlemeler çıkartmaya başlamıştır. Bu düzenlemeler, yabancı 

yatırımların faaliyetlerinin etkilenmesine, üretimlerinin aksamasına ve hatta bir 

kısmının kapanmasına neden olmuştur. Bu ise beraberinde uluslararası hukukta 

çözülmesi gereken bir problemi ortaya çıkarmıştır: Devletlerin genel 

düzenleyici işlemleri hangi noktaya kadar yabancıların yatırımlarını 

etkileyebilir, bu yatırımların değerine etki edebilir ve faaliyetlerini 

sınırlayabilir? Başka bir ifadeyle, tazminat gerektiren dolaylı kamulaştırma 

işlemleri ile tazminat gerektirmeyen genel düzenleyici işlemlerin farkı nedir ve 

nasıl ortaya konacaktır? 

Durumu farazî bir örnekle açıklamak gerekirse; A ve B‟nin, X ülkesinin 

ekonomisi tarıma dayalı olan bir bölgesinde faaliyet göstermekte olan iki 

işletme olduğunu varsayalım. A, yabancılara ait özel mülkiyete tabi bir işletme 

iken, B bir kamu iktisadi teşebbüsü, işletmelerin faaliyet konusu ise bölgede 

yetişen şeker pancarlarını işleyerek şeker ve yan ürünlerini elde etmek olsun. 

Varsayalım ki, A işletmesi, özel işletmeye tabi olduğu için daha etkin ve verimli 

işletildiğinden pazarın %80‟ini elinde bulundururken, B işletmesinin pazar payı 

%20‟dir. X ülkesinde iktidara yeni gelen hükümet ise, sürdürdüğü devletçi 

politakalar neticesinde, bütün temel gıda üretimini devlet kontrolüne geçirme 

amacındadır. Ancak, devlet kaynakları, söz konusu üretim kollarının tamamını 

kamulaştırmaya elverişli değildir. Bu nedenle de X hükümeti başka yollarla, 

belirtilen üretimleri kamulaştırma amacı güder. Farazî olaydaki durumda A 

                                                             
1  En başta, kamulaştırma kavramıyla ilgili bir detaya dikkat çekmekte yarara vardır: 

“Expropriation” terimi ile ifade edilen “istimlâk” veya “kamulaştırma”, daha çok bireysel 
yatırımların ve mülklerin kamulaştırması iken; “nationalization” ile ifade edilen “kamulaştırma” 

daha çok “millileştirme” anlamı taşır ve daha büyük çaplı kamulaştırma faaliyetlerini kapsar. Bu 
makaledeki kamulaştırma kavramı, İngilizcede “expropriation” olarak karşılık bulan, küçük çaplı 
bireysel kamulaştırmalar anlamında kullanılmaktadır.  

2  “Dolaylı kamulaştırma” kavramı için uluslararası hukukta “indirect expropriation”, “creeping 
expropriation”, “de facto expropriation”, veya “measures tantamount to expropriation” gibi 
terimler kullanılmaktadır. Dolaylı kamulaştırmanın uluslararası hukukta yeni bir kavram olduğu 
belirtilebilir. Örneğin, B.A. Wortley’in 1959 tarihli “Expropriation in Public International Law” ve 

S. Friedman’ın 1953 tarihli “Expropriation in International Law” kitabında dolaylı 
kamulaştırmadan bahsedilmemektedir.  
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işletmesi ile B işletmesi arasındaki önemli üretim farklarından birisi de, A 

işletmesinin işlenecek şeker pancarlarını demiryolu ile taşımasıyken, B 

işletmesinin çok daha masraflı olan karayolunu tercih etmesidir. Bu noktada X 

hükümeti A işletmesinin masraflarını arttırıp, fiyatlarını yükseltmek zorunda 

bırakıp, kendi ürettiği düşük fiyatlı ürünlerle pazarı ele geçirmek amacıyla, bir 

“vergi yasası” çıkartır. Bu yasa ile bütün ülkede, sadece demiryolu ile taşınan 

şeker pancarlarından, taşıma başına, birim pancar fiyatı üzerinden %50 vergi 

alınmasını öngörülür. Bu durumda, A işletmesinin masrafları anormal bir 

şekilde artar ve üst üste zam yapmak zorunda kalır. B işletmesi ise kamu gücü 

ile fiyat kırarak kısa vadede pazarın çoğunluğunu ele geçirir. A işletmesi orta 

vadede artık kendisi için daha fazla kârlı olmayan fabrikasını kapatmak zorunda 

kalır. Böylece A firmasının kapanmasından sonra, yabancılar pazardan çekilir, 

devlet pazarın tek hakimi olur, şeker üretimi %100 devlet kontrolüne geçer.  

Varsayım olarak verilen olaydaki temel sorun, devletin çıkarttığı genel 

bir düzenleyici işlem ile zarara uğrattığı özel mülkiyet ve bunlar arasındaki 

çıkar çatışmasından ibarettir. Diğer bir ifade ile, gündeme gelen sorun, devletin 

mutlak egemenlik yetkilerini kullanmasındaki sınırın acaba nerede başlayacağı, 

genel düzenleyici işlemler ve bunların objektif sonuçları ile, dolaylı 

kamulaştırma ayırımının nasıl sağlanacağıdır. 

En başta, uluslararası hukukta bu ayrımın kıstaslarının halen tartışmalı 

olduğunu belirtmekte fayda vardır
3
. Yukarıda verilen farazi olayda, dolaylı 

kamulaştırmanın varlığı çok açık ve net ise de, gerçek hayatta olaylar çok daha 

karmaşık ve çok daha fazla etkenli olabilmektedir. Bu makalenin temel amacı 

da, dolaylı kamulaştırmanın temel özelliklerini ortaya koyarak, devletin genel 

düzenleyici işlemlerinden farkını belirleyerek, ayırt edilmesini sağlayacak 

kıstasları tartışmak ve dolaylı kamulaştırma halinde ödenmesi gereken 

tazminatın özelliklerini ortaya koymaktır.  

 

 

 

                                                             
3  Bu konudaki boşluk ve Iran-US Claims Tribunal’ın yaratmaya çalıştığı içtihat için bkz. ALDRICH, 

George H.: What Constitutes a Compensable Taking of Property? The Decisions of the Iran-
United States Claims Tribunal, American Journal of International Law, Cilt 88, Yıl 1994, ss. 585-
610. 
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I. DOLAYLI KAMULAŞTIRMANIN TANIMI VE DOĞRUDAN        

  KAMULAŞTIRMADAN FARKLARI 

Türk Hukuk doktrinindeki tanımlamaya göre kamulaştırma, kamu 

hizmetlerini yürütebilmek için kamu kuruluşlarının, özel mülkiyet içerisinde 

bulunan bazı taşınmaz malları, kamu malları arasına almasıdır
4
. Anayasa 

Mahkemesi‟ne göre ise, “malikin rızası olmaksızın Devletin kamu yararına özel 

mülkiyeti sona erdirdiği bir işlem”dir
5
.  

Devletlerin, yabancı yatırımları ve mülkleri bazı şartlar altında 

kamulaştırabileceği uluslararası hukukta da kabul edilmektedir. Bu şartlar, 

kamulaştırmanın o ülkenin hukuku çerçevesinde kamu yararı gütmesi, ayrımcı 

olmaması ve tazmin edilmesi şeklinde belirtilebilir
6
. Bu şekilde mülkiyete veya 

işletmeye tamamen el konulması “doğrudan kamulaştırma” olarak 

nitelendirilmektedir
7
. “Dolaylı kamulaştırma” ise, tam bir el koymada 

bulunmadan veya tüzel kişiliği devralmadan, devletlerin çıkarttıkları 

düzenlemeler ile mülkiyet hakkını dolaylı yollardan veya fiilen sınırlaması ve 

bireylerin sahip oldukları mülkiyetin faydalarından yararlanmalarını 

engellemesidir.  

“Doğrudan kamulaştırma” ile “dolaylı kamulaştırma”yı bir birinden 

ayıran en önemli etkenlerden bir tanesi, malvarlığındaki artıştır. Doğrudan 

kamulaştırma durumunda özel mülkiyetteki malvarlığı, doğrudan devletin 

malvarlığına geçmektedir. Oysa dolaylı kamulaştırmada özel hukuk gerçek veya 

tüzel kişilerinin uğradıkları zararın, aynen veya kısmen de olsa kamuda bir 

malvarlığı artışına sebep olmasına gerek yoktur
8
.  

Aslında yabancıların mülkiyetini etkileyen her devlet düzenlemesi dolaylı 

kamulaştırmaya vücut vermez. Vergilendirme, ticaret sınırlandırmaları ve 

kotalar, kural olarak, tazmin gerektirmeyen ve devletin egemenlik haklarından 

                                                             
4  GÖZÜBÜYÜK, Şeref/TAN, Turgut: İdare Hukuku, 1. Cilt, Turhan Kitabevi, Ankara 2004, s. 1042. 
5  Anayasa Mahkemesi, 9.4.2003, E.2002/79-K.2003/29. Kararın metni için bkz. R.G.; 25.12.2003, 

Sayı: 25321, s. 58. 
6  Indirect Expropriation and the Right to Regulate in International Investment Law, OECD Doc. 

No. 2004/4, 10 (Prepared by Catherine Yannaca-Small) (2004), s. 3 [OECD]. 
7  Uluslararası hukukta “taking” veya “deprivation” terimlerinin karşılığı olarak Türk hukuku 

açısından “el koyma” kavramının kullanılması tercih edilmiştir. 
8  NOUVEL, Yves:  Les mesures équivalant à une expropriation dans la pratique récente des 

tribunaux arbitraux, Revue Générale du Droit International Public, 2002, Cilt 1 s. 89.; OECD, s. 
4. 
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doğan düzenlemelerdir
9
. Ayrıca, çevrenin korunması, rekabet yasakları, 

tüketicinin korunması gibi hususlara ilişkin düzenlemeler de, etkileri 

bakımından tazminata yol açmaz; çünkü bunlar devlet düzeninin etkili bir 

biçimde devamı için gerekli görülmüşlerdir
10

.  

Belirtmek gerekir ki, dolaylı kamulaştırmayı tazminat gerektirmeyen 

düzenleyici işlemlerden ayıracak kesin bir ölçüt, maalesef, henüz yoktur ve bu 

ayırımın belirlenmesi uluslararası hukukun uğraştığı en güncel sorunlardan bir 

tanesidir
11

. Bu ölçütün uluslararası hukukta belirlenmesi, hem yatırımcılar, hem 

de devletler açısından büyük önem taşımaktadır Zira devletin tazmin 

gerektirmeyen genel düzenleyici işlemlerinden ayırt edilmesi önemli olup, 

doğrudan ile dolaylı kamulaştırma arasında, koşulları ve sonuçları açısından bir 

fark yoktur. Örneğin, 1992 Dünya Bankası Yönergesi‟nin “Kamulaştırma ve 

Tek Taraflı Değişiklik veya Sözleşmelerin Sona Erdirilmesi” başlıklı 4. 

Kısmında: “Bir devlet, gerekli yasal prosedürlere uymadan, iyi niyetli bir 

şekilde kamu yararı gözetmeden, milliyet ayrımı yapmayacak bir şekilde ve 

uygun bir tazminat ödemeden, topraklarındaki hiç bir yabancı özel yatırımı 

tamamen veya kısmen kamulaştıramaz veya buna benzer sonuçlar doğurucu 

tedbirler alamaz.”
12

 ifadesine yer verilerek dolaylı kamulaştırma, doğrudan 

kamulaştırma ile eş tutulmuş ve gerçekleştirilmesi için benzer şartlar ve 

sonuçlar getirilmiştir. 

Dünya Bankası‟nın bu düzenlemesi uluslararası hukuktaki dört genel 

kıstası yansıtır niteliktedir. Söz konusu maddeye göre, bir devletin dolaylı veya 

doğrudan kamulaştırma yapabilmesi için öncelikle ilgili yasal prosedürlere 

uyulmalı, kamu yararı gözetilmeli, yabancılar arasında milliyetleri dolayısıyla 

ayrımcılık yapılmamalı ve uygun bir tazminat ödenmelidir
13

. Ancak, Dünya 

Bankası Yönergesi de çoğu hukuki metin gibi “benzer sonuçlar doğurucu 

tedbirler” ifadesini tam olarak tanımlamamış, yani devletin hangi düzenleyici 

                                                             
9  BROWNLIE, Ian: Public International Law, 5th ed. 2002, Oxford University Press, s. 509. 
10  SORNARAJAH, M.: The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 

1994, s.283. 
11  HEISKANEN, Veijo: The Contribution of the Iran-United States Claims Tribunal to the 

Development of the Doctrine of Indirect Expropriation, International Law, FORUM du driot 
international, Cilt 5, Yıl 2003, s. 176. 

12  OECD, s.6’dan naklen. Bu ve bundan sonraki bütün antlaşma maddeleri ile yargı kararları 
tarafımızdan çevrilmiştir. 

13  OECD, s. 6; “Uygun bir tazminat” kavramı III. kısımda tartışılacaktır. 
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işlemlerinin tazminat gerektirmeyen genel düzenleyici işlem, hangilerinin ise 

dolaylı kamulaştırma olduğunu belirtmemiştir. 

1994 tarihli Enerji Şartı Antlaşması da, 13. maddesinde doğrudan 

kamulaştırma ile dolaylı kamulaştırmayı eş tutmuştur:  “Bir akit devletin 

bölgesinde bulunan diğer akit devletin yatırımcılarının yatırımları 

devletleştirilemez, kamulaştırılamaz veya kamulaştırma veya devletleştirmeye 

eşdeğer sonuca sahip önlem veya önlemlere konu olamaz”
14

; meğer ki, bu 

önlemler konuyla ilgili uluslararası örf ve adet hukukuna uygun olsun (kamu 

yararı, kanuna uygunluk, ayrımcılık olmaması ve tazminat). 

Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA)‟nın 1100. maddesi 

de, yatırımları, doğrudan veya dolaylı kamulaştırmaya karşı şu şekilde 

korumaktadır
15

:  

“1. Hiç bir taraf doğrudan veya dolaylı olarak, şu hallerin haricinde, diğer 

bir tarafın yatırımcısının yatırımlarını devletleştiremez veya kamulaştıramaz 

veya devletleştirme ve kamulaştırmaya eşdeğer bir tedbir alamaz: 

(a) kamu yararı için, 

(b) ayrım gözetmeden, 

(c) normal kanun yollarına ve madde 1105(1)‟e uygun olarak, 

(d) ilgili hükümler çerçevesinde tazmin ödemek şartıyla.” 

Belirtilen bütün bu ilgili metinler, sonuçları açısından doğrudan ve 

dolaylı kamulaştırma arasında bir fark gözetmemiştir. Bunun sonucu olarak da, 

devletlerin dolaylı kamulaştırmaya vücut veren bütün işlemleri doğrudan 

kamulaştırma gibi muamele görmektedir; yeter ki, genel düzenleyici 

işlemlerden ayırt edilebilsin
16

.  

Uluslararası hukuktaki bir kısım metinler de, konuyu tersinden 

düzenlemiş, diğer bir ifade ile hangi durumların genel düzenleyici işlem 

                                                             
14  OECD, s. 6’dan naklen.  
15  http://www.sice.oas.org/trade/NAFTA/chap-111.asp (Erişim tarihi: 27.03.2008). 
16  NAFTA uyarınca, kamulaştırma, sadece, düzenlemeyi yapan devletin yararına olarak yapılan 

komple el koymalardan veya resmi ya da zorunlu mülkiyet hakkı devirleri gibi açık, kasıtlı ve 
tanınmış el koymalardan oluşmaz; aynı zamanda gizli veya belirgin bir şekilde, kısmen yada 
bütünüyle, sahibinin mülkiyet hakkının sonucu olarak yararlanması beklenen ekonomik 
menfaatlerden mahrum kalması da, açıkça düzenlemeyi yapan devletin yararına olmasa dahi 

kamulaştırma sayılır. Metalclad Corporation v. United Mexican States, Ad Hoc Tribunal Decision 
August 30, 2000. 

http://www.sice.oas.org/trade/NAFTA/chap-111.asp
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sayılacağını belirtmek suretiyle konuya açıklık getirmeğe çalışmışladır. Konuya 

ilişkin en eski ve önemli metinlerden bir tanesi, 1952 tarihli Avrupa İnsan 

Hakları Bildirgesi‟ne ekli 1. Protokolün, 1. maddesidir. Sözü geçen metne 

göre
17

:  

“Her gerçek ve tüzel kişilik sahip olduğu mülkiyet haklarından serbestçe 

yararlanabilir. Kimse mallarından, kamu yararı ve kanunda belirtilen haller ile 

uluslararası hukukun genel ilkelerinin uygulanması haricinde mahrum 

bırakılamaz. 

Bu hükümler, ancak, hiçbir şekilde bir devletin, genel yarara veya 

vergilerin ödenmesini güvence altına almaya veya öteki katkı veya cezalara 

uygun olarak mülkiyet kullanımı kontrol etmek amacıyla, kanun yapma hakkına 

halel getirmez.” 

Söz konusu ikinci paragraf devletlere açıkça genel düzenleyici işlem 

yapma yetkisi tanımaktadır. Bu yetkinin kullanımı ise, maddeye uygun olduğu 

sürece dolaylı kamulaştırma sayılmayacak ve tazminatla sonuçlanmayacaktır
18

. 

Egemenlik yetkisinin hukuka uygun kullanımı dolayısıyla, işletmenin 

uğrayacağı zararlar dolaylı kamulaştırma sayılamayacaktır. Yatırım 

Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi (ICSID)
19 

nezdinde kurulan 

hakem heyeti kararına göre: “Devletler, düzenleme yetkilerinin bir sonucu 

olarak, değişen ekonomik durum veya değişen siyasi, ekonomik veya sosyal 

gereklilikler sonucunda, sıklıkla kanunlarını ve düzenlemelerini değiştirirler. Bu 

değişiklikler, doğal olarak bazı teşebbüsleri daha az kârlı veya ekonomik olarak 

devam etmesi olanaksız bir hale getirebilir”
20

. Örneğin, vergi borcu olan 

yabancı bir şirketin gelirlerine, vergi borcunun karşılığı olarak kanuna uygun bir 

şekilde tedbir konulması veya şirketin ürettiği ürün kalemlerine genel ve ayırım 

gözetmeyen vergilerin konulması şirketin, işletmenin yararlarından faydalanma 

hakkını zedelemeyecek ve dolaylı kamulaştırmaya neden olmayacaktır. Bu 

devletin egemenlik yetkisinin bir sonucudur. 

                                                             
17  http://www.hri.org/docs/ECHR50.html#P1.Art1. (Erişim tarihi 28.03.2008). 
18  OECD, s. 7. 
19  ICSID’in Türkçe karşılığı için 8.7.1999 tarih ve 4408 No’lu Kanun’a ekli ikili antlaşmanın 

7.maddesinde geçen ifade kabul edilmiştir. http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4408.html 
(Erişim tarihi: 3.5.2008). 

20. ICSID Dava No. ARB(AF)/99/1; CRAWFORD, James/ LEE, Karen: ICSID Reports, Volume 7, 
Cambridge University Press, 2005, s. 318 vd. 

http://www.hri.org/docs/ECHR50.html#P1.Art1
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4408.html
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Sohn ve Baxter tarafından kaleme alınan, 1961 tarihli Harward 

Yabancıların Zararı Dolayısıyla Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu Taslak 

Konvansiyonu‟nun 10. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi, elkoymanın “mülkün 

kullanım, yararlanma ve tasarrufuna, yapıldıktan sonra makul bir süre içinde 

artık sahibinin o mülkü kullanmasının, o mülkten yararlanmasının ve mülk 

üzerinde tasarrufta bulunmasının imkânsız hale gelmesine neden olacak kadar, 

aşırı bir müdahale” halinde meydana geleceğini düzenlemiştir
21

.  

Söz konusu madde, dolaylı kamulaştırmanın tanımı ve ayırt edilebilmesi 

açısından oldukça önemlidir. Çünkü Sohn ve Baxter, bu düzenleme ile dolaylı 

kamulaştırmanın, “mülkiyet üzerinde dilenilen şekilde tasarruf etmenin 

imkânsız hale gelmesi” halinde meydana geleceğini belirtmişlerdir. Bu 

durumda, devletin genel düzenleyici işlemleri ne olacaktır? Çünkü hiçbir hukuk 

düzeni mülkiyet hakkının sınırsız bir kullanımına cevaz vermez. Hangi noktada 

devletin müdahalesi tazminata vücut verir hale gelir? Bu sorunun cevabı da aynı 

Taslak Konvansiyonun 10. maddesinin 5.fıkrasında verilmiştir
22

. Söz konusu 

maddeye göre: “Yabancıların mallarına tazminsiz elkonulması veya 

yabancıların sahip oldukları mülklerin kullanılmasının veya o mülklerden 

yararlanılmasının engellenmesi; vergi kanunlarının uygulanmasına, para 

birimindeki genel değişime, kamu düzeninin korunmasına, sağlık veya genel 

ahlak için yetkili devlet görevlilerinin harekete geçmesine veya savaş 

hukukunun geçerli şekilde uygulanmasına ya da bunun dışında devletin 

kanunlarının normal yürürlülüğüne ilişkin olduğunda yasadışı sayılmamalıdır.”  

Sohn ve Bexter‟ın bu önerisi iki noktada eleştirilebilir: İlki, devlete sınırlı 

durumda da olsa tam bir elkoyma hakkı tanımasıdır. Örneğin, vergi 

kanunundaki bir düzenleme ilgili devlete tazminsiz olarak elkoyma hakkı 

tanımaktadır. Bu durum kötü niyetli kullanım halinde büyük sıkıntılar 

doğurabilir. Müdahale veya işletmenin faaliyetlerinin sınırlanması, mülkiyet 

kullanımının kısıtlanması, böyle durumlarda dahi kabul edilebilir. Ancak 

elkoyma [taking], mülkiyeti tamamen devlet kontrolüne geçirdiğinden, bizce 

tazmin edilmesi daha uygun olacaktır. İkinci nokta ise, paradoksal bir biçimde, 

sayılan durumların sınırlı olmasıdır. Sayılan haller dışında da devletin mülkiyeti 

etkileyen genel işlemler yapması söz konusu olabilir. “Devletin kanunlarının 

                                                             
21  SOHN, Louis B./BAXTER, R.R.: Responsibility of States for Injuries to the Economic Interests of 

Aliens, American Journal of International Law,  Cilt 55, Yıl 1961, ss. 545-548. 
22  SOHN/BAXTER, s. 546. 
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normal yürürlüğü” deyimi, torba bir ifade olarak geride kalan her şeyi içine 

alacak şekilde geniş yorumlanabilecek niteliktedir.  

Dolaylı kamulaştırma ile genel düzenleyici işlemler arasındaki farkı en 

isabetli biçimde ortaya koyan metinlerden birisi de, American Law Institute‟ün 

Birleşik Devletler‟in Uluslararası İlişkiler Hukuku Üçüncü Düzenleme raporunun 

yorum bölümüdür. Söz konusu bölümde, dolaylı kamulaştırma ile genel 

düzenleyici işlemler arasındaki fark incelenerek ortaya bir kıstas konulmaya 

çalışılmıştır
23

: “Bir devlet, yabancı mülkleri, yıkıcı derecede vergilendirmeye, 

düzenlemeye veya başka eylemlere konu ederse veya yabancının mülkünden 

etkili şekilde faydalanmasını engellerse, aşırı ölçüde müdahale ederse veya haksız 

şekilde geciktirirse ya da bu mülklerin kendi topraklarından kaldırılmasını 

zorlarsa; bu eylemlerden aynen kamulaştırma yapmış gibi sorumlu olur… Devlet, 

ayrımcılık içermediği takdirde bona fide genel vergilendirmeden, düzenlemeden, 

suçların takibinden veya devletlerin güç kullanma tekelinin doğal bir uzantısı 

olduğu sıklıkla kabul edilen her türlü öteki eylemden dolayı doğabilecek mülkiyet 

kayıplarından ya da ekonomik dezavantajlardan sorumlu değildir...”  

Ekonomik yaşantıda meydana gelebilecek özel durumların çokluğu ve 

her somut olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekliliği karşısında, metindeki 

örnekleri sınırlı şekilde algılamamak ve benzer durumları da kapsadığını kabul 

edecek şekilde geniş yorumlamak gerekir. 

Görüldüğü gibi, uluslararası hukukta dolaylı kamulaştırma ile genel 

düzenleyici işlemleri tamamen birbirinden ayıran ve aradaki kıstasları açıkça 

ortaya koyan genel kabul görmüş bir düzenleme henüz belirlenememiş, bu 

konudaki çalışmaların hiç biri henüz tam bir başarıya ulaşmamıştır
24

. Yargı 

organlarının kararları arasındaki uyumsuzluklar
25

, bu konuda bir içtihat 

hukukunun da yerleşmesini güçleştirmiştir. Bu nedenle bir yargı mercii, yerel 

mahkeme veya hakem heyeti, önüne gelen bir uyuşmazlıkta mutlaka somut 

olayın şartlarını esas almalı ve her somut olayda dolaylı kamulaştırmanın varlığı 

ayrıca incelenmelidir. Bu, zamanla ortak bir içtihada ulaşılabileceğinden, 

hukuki gelişim için gerekli en iyi ve aslında tek yöntem olarak görülebilir
26

. 

                                                             
23  “Restatement of the Law Third, the Foreign Relations of the United States,” American Law 

Institute, Cilt 1, 1987, Bölüm 712, Yorum(Comment) g.  
24  SORNARAJAH, s. 283. 
25  OECD, s.10. 
26  Bkz. CHRISTIE, George: What Constitutes a Taking of Property under International Law?, 

British Yearbook of International Law, Yıl 1962, ss. 307-338. 
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Dolzer, kapsamlı bir devlet uygulaması ve içtihat incelemesinden sonra, “bu 

safhada her kesin, dolaylı kamulaştırma hukukunun ancak uluslararası hukukun 

temel kaynakları nezdinde taslak ve kaba bir biçimde çizilebileceğini kabul 

etmesi gerekir” görüşünü savunmaktadır
27

. 

II. DOLAYLI KAMULAŞTIRMANIN TESPİTİNE DAİR KRİTERLER 

Bütün bu uyumsuzluklara rağmen, tahkim kararları ve uluslararası 

metinler dikkatlice incelendiğinde, dolaylı kamulaştırmanın varlığı için 1) 

Düzenlemenin, mülkiyet haklarını etkileme derecesi 2) Devlet düzenlemelerinin 

karakteri (amacı, kapsamı, süresi) ve 3) Düzenlemelerin makuliyet derecesi ve 

ticari bir amaca hizmet etmesi şeklinde üç ana kriter üzerinde durulduğuna tanık 

olmaktayız
28

. Dolaylı kamulaştırma ile tazmin gerektirmeyen düzenleyici 

işlemler arasındaki fark söz konusu kriterler esas alınarak açıklanmaya 

çalışılmaktadır. 

1. Düzenlemenin Mülkiyet Hakkını Etkileme Derecesi 

Dolaylı kamulaştırma ile ilgili ilk kriter, söz konusu düzenlemelerin 

kişilerin mülkiyet hakkını ne ölçüde etkilediğidir. Mülkiyet hakkına 

yapılabilecek her türlü etki dolaylı kamulaştırma kabul edilemeyeceğinden, bu 

başlık altında da bir takım alt kıstaslar kabul edilmiştir. Bunlardan ilki 

düzenlemenin keskin bir ekonomik etkiye sahip olması, ikincisi ise 

düzenlemenin süresidir. 

A. Keskin ekonomik etki unsuru 

Birçok uluslararası metin ve yargı kararı, düzenlemelerin ekonomik 

boyutunu, yani yöneltildikleri işletme üzerindeki keskin ekonomik etkisini 

önemli bir kıstas olarak almaktadır. Bu husustaki en önemli karar Iran-US 

Claims Tribunal tarafından verilmiştir. Bir Amerikan emlak projesine İranlı 

yöneticilerin atanmasını konu alan Starret Housing Corp.
29

 davasına ilişkin 

kararında Heyet, şu sonuca varmıştır: “Uluslararası hukukta kabul gördüğü 

üzere, kamulaştırma amacı gütmese ve mülkiyet şeklen gerçek sahibinde kalsa 

bile, devlet tarafından yapılan bir düzenleme, mülkiyet haklarını kullanılmaz 

                                                             
27  DOLZER, Rudolf: Indirect Expropriation of Alien Property, ICSID Review, Foreign Investment 

Law Journal, 1986, s. 44. 
28  OECD, s. 10. 
29  Starret Housing Corp. v. Iran, 4 Iran-United States Claims Tribunal Reports, 1983, Cilt. 4, ss. 

122-154.  
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hale getirecek kadar geniş bir etki yaratırsa, artık bu mülkiyeti kamulaştırılmış 

kabul etmek gerekir.”  

Buna paralel olarak Tippetts davasında
30

 da Heyet, şirketin başına devlet 

tarafından bir yönetici atanmasını değil; fakat yöneticinin davranışlarından 

doğan sonuçları işletmeden temel yararlanma hakkının ihlali olduğuna karar 

vermiş ve dolaylı kamulaştırmanın varlığına hükmetmiştir. Bu davada yaptığı 

açıklama ışığında Heyet‟e göre, mülkiyet haklarından yoksun bırakma 

mülkiyete el konulmasına eşittir
31

.  

Bazı yargı kararları tersinden örnekleme için de uygundur. Örneğin, 

Pope&Talbot v. Canada davasında
32

, Tahkim Heyeti, getirilen ihracat kotasının 

Pope&Talbot şirketinin kârlarını düşürmesine rağmen, şirketin satış yapma 

kabiliyetinin tamamen ortadan kalkmadığına ve halen kâr elde edebildiğine 

hükmetmiş ve eklemiştir: “...işletmeleri sadece [olumsuz anlamda] etkilemek, 

kamulaştırma demek değildir. Bunun için temel yönetim haklarından önemli 

ölçüde mahrum kalmak gerekir”.  

Benzer bir yaklaşım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da 

benimsenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‟ne ekli 1. Protokol‟ün 1. 

maddesi çerçevesinde incelediği bir davada
33

 Yüksek Mahkeme, davacının 

mülklerini etkileyen bir arazi kullanım düzenlemesinin dolaylı kamulaştırmaya 

yol açmadığına karar vermiştir. Mahkemeye göre: “...her ne kadar mülkiyeti 

nizasız kullanım hakkı bir ölçüde zayıflamışsa da, tamamen ortadan 

kalkmamıştır... Mahkeme, düzenlemenin bir sonucu olarak mallarını satması 

zorlaşmış olsa da, davacının, bu bağlamda hala mallarını kullanabildiğini ve 

mallarını satma imkânının halen var olduğunu gözlemlemiştir.”  

Bu kararlar ışığında, ekonomik etki prensibi şu şekilde özetlenebilir: Bir 

işletmeye veya mülkiyete bağlı haklar, getirilen düzenlemeler ışığında zayıflasa 

(bazı ticari imkanların ortadan kalkması, karların düşmesi, tasarrufta bulunmada 

zorluk vb.) bile, bunun dolaylı kamulaştırmaya eş değer sayılması için, söz 

                                                             
30  Tippetts v. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran, Iran-United States Claims Tribunal 

Reports, Cilt 6, 1984, s. 219 vd. 
31  ALDRICH, s. 589. 
32  Bkz. Pope & Talbot, Inc v. Canada, Ad Hoc Tribunal Interim Award of June 26, 2000, paras. 96-

98; ayrıca bkz. S.D. Myers, Inc. v. Canada, Partial Award of November 13, 2000, s. 232; 
International Legal Materials,  Cilt 408, para. 232. 

33  HIGGINS, Rosalyn: The Taking of Property by the State: Recent Developments in International 
Law, Recueil des Cours – Académie de Droit International, Cilt 176, Yıl 1982, ss. 276-77. 
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konusu hakların tamamen ortadan kalkması veya işletmenin veya mülkiyetin 

artık kullanılamaz hale gelmesi gerekmektedir. Ancak düzenlemenin dolaylı 

kamulaştırma sayılmadığı hallerde bile, söz konusu düzenleme mutlaka ayrımcı 

nitelik taşımamalı ve kamu yararı gütmelidir. Aksi halde, söz konusu kıstasa 

gitmeden de getirilen düzenlemenin dolaylı kamulaştırma olduğunu kabul 

etmek gerekir. A ülkesinin sadece B ülkesi vatandaşlarının hissedarı olduğu 

şirketlere vergi yükü veya kota getirmesi örneğinde olduğu gibi, normalde vergi 

yükü şirket karlarını düşürse ve işletmenin devamını ekonomik olarak zorlasa 

dahi, tamamen işletmeyi kullanılamaz hale getirmediği sürece dolaylı 

kamulaştırma değildir. Ancak sadece B ülkesi vatandaşlarına yönelik bir 

düzenleme şüphesiz ayırımcılık prensibini ihlal ettiğinden tazminata vücut 

verebilecektir.  

B. Düzenlemenin süresi  

Düzenlemenin hangi müddet zarfında yürürlükte kalacağı da, 

düzenlemenin ekonomik etkisi bağlamında ve doğrudan bir kamulaştırma veya 

el atmaya yol açıp açmadığı konusunda bir kriter olarak değerlendirilebilir. 

Buna rağmen, örneğin, Iran-US Claims Tribunal, Tippetts davasında, “geçici” 

olarak yönetici atanmasını, mülkiyet haklarında sadece geçici olarak etki 

doğurmadığı için el atma olarak değerlendirmiştir
34

.   

Bu konuya diğer bir önemli örnek ise Hauer v. Land Rheinland-Pfalz 

davası gösterilebilir
35

. Sözü geçen olayda Alman bir şarap üreticisi, yeni bağ 

dikmek için idareye başvurmuştur. Başvuru daha değerlendirme aşamasında iken, 

Avrupa Komisyonu, üreticinin dikmek için başvurduğu türden üzümlerin 

dikimini üç yıl boyunca yasaklamıştır. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı‟na 

başvuran üreticinin talebi, söz konusu yasak sadece üç yıl süre ile sınırlı olduğu 

ve üreticinin mülkiyet hakkını zedelemediği gerekçesi ile Divan tarafından 

reddedilmiştir.  

                                                             
34  Tippetts v. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran, Iran-United States Cl. Trib. Rep. Cilt 6 

(1984), s. 219 vd. 
35  Liselotte Hauer v Land Rheinland-Pfalz, Court of Justice of the European Communities (CJEC), 

Judgment of 13 December 1979, , Case 44/79, Reports of Cases before the Court. Yıl 1979, s. 
3727 (www.ena.lu. Erişim tarihi: 19.04.2008); DOLZER (1986), s. 44.; Ayrıca bkz. FABR, H. 
Ruiz: The Approach Taken by the European Court of Human Rights to the Assessment of 
Compensation for Regulatory Expropriations of the Property of Foreign Investors, N.Y.U. 
Environmental Law Journal, Cilt 11, Sayı 1, 2002, ss.148-173. 

http://www.ena.lu/
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Bizce de isabetli olan bu karar, tazmin gerektiren el atma ile ilgili önemli 

bir hususa işaret etmektedir. Kararda, devletin genel düzenleyici işlem yapma 

yetkisi ile kişilerin teşebbüs özgürlüğü ve mülkiyetleri üzerindeki hakları 

arasındaki ayırımın ortaya konduğunu belirtebiliriz. Karar, genel nitelik taşıyan 

geçici bir idari düzenlemenin, kişinin teşebbüsünü kısıtlasa ve kısmen zarara 

uğratsa dahi, o işletmeyi bütünü ile kullanılamaz hale getirmediği için dolaylı 

bir el atma sayılmayacağına dair ciddi bir örnek olarak gösterilebilir. Nitekim, 

sözü geçen olayda, üretici elindeki mevcut bağlarla da ticaretini sürdürebilecek 

durumda olduğundan veya başka türde bir bağ yetiştirme imkanına sahip 

olduğundan, söz konusu düzenleme kesinlikle devletin düzenleme yetkisinin 

içinde yer almaktadır.  

Bu noktada önemli bir tartışmayı belirtmekte yarar vardır. Şüphesiz, bir 

düzenlemenin dolaylı kamulaştırmaya neden olup olmadığına dair en önemli 

kriterlerden bir tanesi, düzenlemenin mal sahibinin hukuki statüsü ve 

mülkiyetini dilediği gibi kullanmaya devam edip edememesi üzerinde önemli 

derecede etkide bulunmasıdır. Ancak doktrinde, konuya ilişkin bir tartışma 

süregelmektedir: Acaba söz konusu ekonomik etki kriteri, dolaylı kamulaştırma 

için münhasır ve tek kriter olarak mı ele alınacak (ki doktrinde buna “yegane 

etki doktrini” denmektedir)
36

, yoksa düzenlemenin amaç, kapsam ve içeriği de 

değerlendirmeye dahil edilecek midir?  

“Yegâne etki doktrini”ne göre, kişinin mülkiyetinden yararlanma hakkını 

ve mülkiyeti üzerindeki kontrolünü etkilediği veya mülkün ticari değerini 

zedelediği zaman, devlet düzenlemeleri egemenlik yetkisinin bir sonucu olarak 

çıkartılmış olsa dahi, tazminat gerekli hale gelecektir
37

. Bu yaklaşımın rağbet 

gören tarafı, esneklik ve genişlik sağlamak suretiyle tek tek bütün 

düzenlemelerin incelenmesine fırsat tanıması ve her somut olayın şartlarına 

göre tazminat gerekip gerekmediğine karar verilmesi için uygun ortam 

yaratabilmesidir
38

. Yaklaşımın eleştirilen tarafı ise, düzenlemenin sadece 

sonucuna odaklanması ve söz konusu düzenlemenin hukukiliği ve ülke hukuku 

açısından gerekli olup olmaması ile ilgilenmemesidir
39

. “Yegâne etki” kriterine 

                                                             
36  İngilizcede bu kavram “sole effect doctrine” olarak isimlendirilmektedir. 
37  HEISKANEN, s. 177. 
38  HEISKANEN, s. 177. 
39  Burada “normal kanun yolu” ile kastedilen İngilizcede “due process of law” terimi ile belirtilen, 

hukuka uygunluk kriteridir. Normal kanun yolu kriteri kamulaştırma hukukunun mutlak bir 
parçası haline gelmeye başlamıştır. HEISKANEN, s. 177, dn. 6. Bu kavramın ikili antlaşmalar 
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göre, tamamen yasal yetkilerin kullanılması sonucunda ortaya çıkan bir 

düzenleme dahi, ayırımcılık içermese ve iyi niyet sonucu olsa bile, sırf etkisi 

bakımından tazminata vücut verebilecektir. Doktrinde haklı olarak eleştirilen bu 

durum, son yıllarda “yegane etki” kriterinin “normal kanun yolu kıstası” ile 

birlikte incelenmesi sonucunu doğurmuştur. Yani devletin minimum hukuki 

gerekliliklere ve kanunun emredici hükümlerine uyup uymadığı incelenerek 

olağan ve olağanüstü işlemleri ayrılmaya çalışılmış ve hukuka uygun ya da 

hukukun emrettiği olağan işlemlerin tazminat gerektirici olmadığı kabul 

edilmeye başlanmıştır
40

. Böylelikle hem önemli politik olaylardan sonra 

meydana gelen olağanüstü ve ayırımcı düzenlemelerdeki tazminat şartı 

korunmaya çalışılmış, hem de devletlerin hukuka uygun ve egemenlik 

yetkilerinin sonucu olan düzenlemeleri yapmaları nedeniyle tazminat 

ödemeyecekleri kabul edilerek, devlet egemenliği korunmuş ve de yegâne etki 

kriterinin zayıf noktası giderilmeye çalışılmıştır
41

.   

“Yegane etki” kriteri konusundaki en önemli kararlardan bir tanesi, yine 

Iran-US Claims Tribunal tarafından verilmiştir. Tippetts davası kararında Heyet 

“...devletin amacının, düzenlemenin mal sahibi üzerindeki etkisinden daha az 

önemli olduğuna ve kontrol veya karışma [amacı güden] düzenlemelerin 

şeklinin de, düzenlemenin gerçekteki etkisinden daha az önemli olduğuna” 

hükmetmiştir
42

.  

Benzer şekilde, devrimden önce çıkartılan ve fabrikaların kapatılmasını 

önlemek, işçilere ödemeleri zamanında yapmak ve Devlete olan borçları 

koruma altına almak amacı güden bir kanunun etkilerinin incelendiği Phelps 

Dodge davasında Heyet, Tippetts davası ile paralel bir karara hükmetmiştir: 

“Heyet, davalının neden yönetim transferi ile çıkarlarını korumak zorunda 

hissettiğini tamamen anlıyor ve Heyet [davalının] uyguladığı kanunun 

arkasındaki finansal, ekonomik ve sosyal gerekçeleri benimsiyor; ancak bu 

                                                                                                                                                     
hukukundaki uygulaması için bkz. DOLZER, Rudolf/ STEVENS, Mergrete: Bilateral Investment 
Treaties, Brill, 1995, s. 106 vd. 

40  DOLZER, Rudolf: Indirect Expropriations: New Developments? N.Y.U. Enviromental Law Journal, 
Cilt 11, Yıl 2002, s. 79. 

41  HEISKANEN, s. 177; Normal kanun yollarına uyulması gerekliliği NAFTA Antlaşması madde 
1100’de de belirtilmiştir.  

42  Tippetts v. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran, Iran-United States Cl. Trib. Rep. Cilt 6 
(1984), s. 219 vd. 
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sebepler ve gerekçeler Davalının, Phelps Dodge‟a zararı nedeniyle tazminat 

ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıramaz.”
43

   

Bizim görüşümüz ise ekonomik etki kriterinin yegane olmasa bile, 

birincil kriter olarak dolaylı kamulaştırmanın tespitinde kullanılması 

gerektiğidir. Sadece ekonomik etki, dolaylı kamulaştırmanın varlığı için yeterli 

olmadığı gibi, kişiler üzerinde ekonomik etkiye neden olmayan bir 

düzenlemenin de dolaylı kamulaştırma olarak değerlendirilmesi düşünülemez. 

Devletler, olağan dönemlerde dahi hukuka uygun metotları kullanarak mülkiyeti 

önemli ölçüde kısıtlayabilirler. Tam tersi olarak da, olağanüstü dönemlerde 

(devrim gibi) çıkartılan her düzenlemenin, mülkiyet hakkını belli ölçüde 

etkilese bile kamulaştırma olduğunu kabul etmek zordur. Bu nedenle 

uluslararası metinlerde belirtilmiş diğer kriterler de mutlaka incelenmeli ve 

dikkate alınmalıdır. 

 

2. Devlet Düzenlemesinin Özellikleri- Amaç, Neden ve Arka Plan 

Dolaylı kamulaştırmanın varlığı için incelenmesi gereken kriterlerden bir 

diğeri de, söz konusu düzenleme ile devletin güttüğü amaç ve devleti bu 

düzenlemeyi yapmaya götüren nedenlerdir. Christie‟ye göre “genel kabul gören 

kamu sağlığı, güvenliği, morali ve refahı gibi nedenler, bir „el koyma‟ olmadığı 

sonucunu doğurur”
44

.  

Bu bağlamda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, alınan tedbirlerin 

mutlaka orantılı olması gerektiğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, söz konusu 

düzenlemenin, toplumun genel çıkarları ile el koymanın iddia edilen mağdurları 

arasındaki makul dengeyi etkileyip etkilemediğinin ve davacılara haksız bir yük 

getirip getirmediğinin incelenmesi gerekir. Bu açıdan Mahkeme, her somut 

olayın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini kabul etmektedir. James 

davasında verdiği karar ışığında Mahkemeye göre, özel kişilerin mülkiyet 

haklarının korunması da kamu yararının bir parçasıdır ve mülkiyetinin tamamen 

el değiştirmesine yol açsa bile, bütün düzenlemeler genel kamu yararı ile kişi 

                                                             
43  Phelps Dodge v. Iran, Iran-United States Claims Tribunal Reports, Cilt 10, s. 130. 
44  CHRISTIE, s. 338. 
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hakları arasındaki dengeyi sağlamak sureti ile hukuki olabilir ve kamu yararına 

ulaşılabilir
45

. 

Bu bağlamda ICSID tarafından görülen somut bir davada da isabetle 

belirtildiği gibi: “Her ne kadar çevrenin korunması nedeniyle kamulaştırma 

veya el koymada bulunulması, kamu yararı içinde değerlendirilebilse ve hukuka 

uygun olsa dahi, gerçekte mülkiyetin bu sebeple alınmış olması, el koyma 

nedeniyle ödenmesi gereken tazminatın ne doğasını ne de ölçüsünü etkiler. Bu 

bağlamda, çevrenin korunması nedeniyle mülke el konması, el koymanın 

hukuki karakterini ve sonuç olarak uygun bir tazminatın ödenmesi gerekliliğini 

etkilemez... Kamulaştırmalı çevresel tedbirler- bütünüyle takdire şayan ve 

toplum için yararlı olsa da-, devletin politikalarını gerçekleştirmek için yaptığı 

diğer bütün kamulaştırmalar ile aynıdır: Eğer bir mülk kamulaştırılırsa, çevresel 

nedenlerle olsa bile, ülkesel veya uluslararası olması fark etmeden, devletin 

tazminat ödeme yükümlülüğü devam eder.”
46

 Yani, eğer kamulaştırmaya kadar 

uzanıyorsa, kamu yararı nedeniyle yapılan düzenlemeler devletin tazminat 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  

Bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, devletin “egemenlik 

yetkileri”nin kullanımının ayırımcı karakter taşımadığı ölçüde tazminata yol 

açmayacağının, uluslararası hukukta genel kabul görüyor olmasıdır. Genel 

kabul gören düşünceye göre, devletin “egemenlik yetkisini” kullanıyor olması, 

diğer kriterlerle beraber değerlendirilmesi gereken bir faktör değil, başlı başına 

tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir mekanizmadır. Dolaylı 

kamulaştırma ile tazmin gerektirmeyen devlet düzenlemelerini ayırt etmek 

isteyen American Law Institute‟e göre, “... bir devlet, genel olarak egemenlik 

yetkilerinden kaynaklandığı kabul edilen ve iyi niyetli olarak koyduğu hiç bir 

genel vergilendirme, düzenleme, suçun takibi veya öteki türlü bir eylemden 

doğan mülkiyet kaybı veya ekonomik dezavantajdan dolayı, ayırımcılıkta 

bulunmadığı sürece, sorumlu değildir ...”
47

  

Iran-US Claims Tribunal‟ın içtihatlarında ise, elkoyma iddiasının, 

egemenlik yetkisinin kullanımı gerekçesiyle, reddedildiği tek dava, davacının, 

                                                             
45  James v. United Kingdom, European Court of Human Rights (ser. A) Cilt 98, Yıl 1986, s. 9, 32; 

OECD, s. 17. 
46  Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. Republic of Costa Rica, ICSID Dava No. 

ARB/96/1. 17 Şubat 2000.; CRAWFORD/LEE, Cilt 5, s. 153 vd. 
47  “Restatement of the Law Third, the Foreign Relations of the United States,” American Law 

Institute, Cilt 1, 1987, Section 712, Yorum g. 
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içki ruhsatına el konulduğu gerekçesiyle tazminat talep ettiği Too v. Greater 

Modesto Insurance Associates davası olmuştur. Hakem Heyeti‟ne göre: “... Bir 

devlet, egemenlik yetkilerinin içinde bulunduğu kabul edilen ve iyi niyetli 

konulmuş bulunulan genel vergilendirme ve her türlü öteki eyleminden doğan 

mülkiyet kaybı veya ekonomik dezavantajdan dolayı sorumlu değildir; meğer 

ki, bu düzenleme ayırımcı olsun ve yabancının mülkiyetini Devlet lehine terk 

etmesine veya değerinin çok altında satmasına yol açsın.”
48

  

Bundan hareketle belirtilebilir ki, devletin egemenlik yetkilerinden 

kaynaklanan münhasır yetkilerinin kullanımı, Heyet‟in bu kararında da 

bahsettiği, ayırımcılık, terke sebep olma ve değerinin çok altında elinden 

çıkartma kriterlerinden birini ihlal etmediği sürece, dolaylı kamulaştırma olarak 

nitelen–dirilemez.  

3. Düzenlemenin Makul Ekonomik Beklentileri Etkilemesi 

Dolaylı kamulaştırma için kabul edilen son kriter, söz konusu 

düzenlemenin yatırımcının makul ticari beklentilerini etkilemesidir. Bu halde, 

dolaylı kamulaştırmaya uğradığını iddia eden yatırımcı, yatırımının sözü edilen 

düzenleme öngörülemeden gerçekleştirilen bazı beklentilere dayandığını 

kanıtlamak durumunda kalacaktır. Yatırımcının bu iddiası objektif ölçüte göre 

makul olmalı ve yatırımcının sübjektif beklentilerine dayanmamalıdır. 1934 

yılındaki Oscar Chinn davasında Uluslararası Daimi Adalet Divanı (P.C.I.J.) 

tercih edilen ekonomik durumların ve iyi niyetin geçici durumlar olabileceğini ve 

engellenemez değişimlere uğrayacağını belirtmiş ve eklemiştir: “Hiçbir şirket... 

genel ekonomik durumun yaratabileceği şanslardan ve tehlikelerden kaçamaz. 

Bazı endüstriler, genel bir refah durumunda veya da bir ticaret antlaşmasının veya 

bir gümrük vergisi istisnasının avantajından yararlanırken büyük kârlar elde 

edebilir; fakat bunlar, eğer durumlar değişirse iflas etmek ve yok olmak 

tehlikesine de açıktırlar. Bu halde, hiç bir kazanılmış hak, Devlet tarafından ihlal 

edilmiş sayılamaz.”
49

 Yani, genel ekonomik düzendeki bir değişiklik nedeniyle 

devletin önlem almak durumunda olması, yatırımcının haklarını ihlal etmiş 

sayılmayacaktır. Yatırımcı, ekonomide ve konjonktürde meydana gelebilecek 

değişiklikleri göze almak durumundadır. Iran-US Claims Tribunal‟ın da belirttiği 

gibi: “İran‟daki yatırımcılar, diğer bütün ülkelerdeki yatırımcılar gibi, bir ülkenin 

                                                             
48  Too v. Greater Modesto Insurance Associates, 29 Aralık 1989 tarihli kararı. Iran-United States 

Claims Tribunal Raports, Cilt 23, s. 378.  
49  Oscar Chinn Case, 1934 P.C. I. J. Ser A/B, no. 63. 
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grev, lokavt, düzensizlik, ekonomik ve politik sistemde değişiklik ve hatta devrim 

yaşayabileceği riskini göze almak durumundadır. Bu risklerden birisinin 

gerçekleşmiş olması, bu olaylar nedeniyle etkilenmiş olan mülkiyete el konulduğu 

anlamına gelmez.”
50

  

Bu noktada bir belirlemede daha bulunmak gerekir: Devletler, sürekli 

olarak mevcut ekonomik durum neticesinde yeni düzenlemeler çıkarmak ve 

önlemler almak zorundadır. Bu önlemler ve durumlar neticesinde yatırımların 

artık eskisi kadar verimli olmaması, hatta ekonomik olarak devam etmenin 

imkânsız hale gelmesi, söz konusu önlemler ayırımcı nitelikler taşımadığı 

müddetçe dolaylı kamulaştırmaya yol açmaz.
51

 

III. DOLAYLI KAMULAŞTIRMANIN SONUCU: TAZMİNAT 

Dolaylı kamulaştırma ile genel düzenleyici işlemleri birbirinden ayırt 

etmenin önemi, dolaylı kamulaştırmaya bağlanan sonuçta ortaya çıkar: 

Tazminat
52

. Uluslararası hukukun neredeyse oybirliği ile kabul görmüş bir ilkesi 

olarak, yabancıların mülkiyetine, kamu yararı olsun veya olmasın, uygun bir 

tazminat ödenmeden el konulamaz ve dolaylı ya da doğrudan olarak 

kamulaştırılamaz
53

. Hatta tazminata hükmedilebilmesi için, devletin 

kamulaştırma amacı gütmesi dahi aranmaz.  

Bu konuda Norwegian Claims Davası
54

 ile German Interests in Polish 

Upper Silesia
55

 davaları örnek olarak gösterilebilir. Bu davalar da 

kanıtlamaktadır ki devletler, öyle bir iradeye sahip olmasalar bile, yaptıkları 

etkileşimler ile mülkiyeti kamulaştırabilirler
56

. Uluslararası Daimi Adalet 

Divanı (P.C.I.J) tarafından verilen iki kararda da, söz konusu kamulaştırmaların 

tazminata vücut vereceği karara bağlanmıştır. Bu noktada şu açıklamayı 

                                                             
50  Starret Housing Corp. v. Iran, Iran-United States Claims Tribunal Reports, Cilt 4, 1983, ss. 122-154.  
51  Marvin Roy Feldman Karpa (CEMSA) v. United Mexican States. ICSID Dava No. ARB(AF)/99/1, 

16 Aralık 2002 tarihli karar, s. 59, CRAWFORD/LEE, Cilt 7, s. 318 vd. 
52  Söz konusu yatırımların büyüklükleri ve ortaya çıkan zararların miktarı düşünüldüğünde, 

belirtilen ayırımın önemi daha da anlaşılmaktadır. Milyar dolarlık yatırımların dolaylı da olsa 
kamulaştırılmasının, devlete getireceği yük aşikârdır.  

53  CHRISTIE, s. 307.  
54  Norway v. United States, The Hague Court Reports, 2nd Series, s. 39 vd., Birleşmiş Milletler 

Tahkim Raporları, Cilt 1, 1922, s. 307 vd. 
55  German Interests in Polish Upper Silesia, Karar No. 7, P.C.I.J., Series A, No. 7; World Court 

Reports, Cilt 1, 1926, ss.510-541. 
56  CHRISTIE, s. 311. 
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yapmakta yarar vardır: Her ne kadar sözü edilen davalarda Divan, doğrudan 

kamulaştırma yönünden inceleme yapmışsa da, tazminat yönünden dolaylı ve 

doğrudan kamulaştırma arasında bir fark olmadığından, Divan‟ın doğrudan 

kamulaştırma ile ilgili öne sürdüğü her sonuç, dolaylı kamulaştırmaya da 

uygulanabilecektir.  

Kamulaştırma neticesinde (doğrudan veya dolaylı) tazminat gerekliliği 

genel kabul gördüğü halde, tazminatın niteliği ve özellikleri konusunda ciddi 

görüş ayrılıkları yaşanmıştır. Bu konuda Calvo Doktrini ve Hull Formulü 

başlıklı iki temel yaklaşım ortaya çıkmış ve benimsenmiştir. 

“Calvo Doktrini”, 1868 yılında Arjantinli diplomat Carlos Calvo 

tarafından geliştirilmiştir. Bu doktrin, özellikle yatırım uyuşmazlıklarına 

diplomatik yollarla karışmak isteyen öteki devletleri engellemek amacıyla 

benimsenmiştir. Calvo Doktrini uyarınca, kişilerin gelişmemiş ülkelerin 

kaynaklarından ve zenginliklerinden yararlanmaları için, yatırımı yaptıkları 

ülkelerin iç hukuklarını tanımayı ve sadece bu hukuku uygulamayı kabul 

etmeleri gerekmektedir. Böylece kişiler, diplomatik koruma haklarından da 

feragat etmektedirler. Latin Amerika ülkelerine göre bir işletme, Calvo Doktrini 

uyarınca diplomatik koruma hakkından feragat edip, yatırım yaptığı ülkenin 

hukukunu uygulamaya başladığı zaman, işletmenin bağlı bulunduğu ülke de bu 

haktan feragat etmiş sayılmaktadır. Somut olarak, Calvo Doktrini genel kabul 

görmüş bir tazminat cinsini değil, her somut olaya göre değişen, söz konusu 

işletmenin bulunduğu yer hukukuna göre benimsenmiş olan bir tazminat cinsini 

kabul etmektedir
57

.  

Bir kısım gelişmiş ülke ise, A.B.D. Dışişleri Bakanı Cordell Hull 

tarafından 1936‟da, Meksika‟nın Amerikan petrol şirketlerini kamulaştırması 

üzerine geliştirdiği “Hull Formülü”nü benimsemiştir. Hull‟a göre, uluslararası 

hukuk uyarınca yabancı yatırımların kamulaştırılması “çabuk, uygun ve etkili 

olma” tazminatı gerektirmekteydi. Hull Formülü, Calvo Doktrini‟nden farklı 

olarak ülke ayırımı gözetmeden bütün kamulaştırmalara aynı tür bir tazminatı 

uygulamayı hedefliyordu. Başka bir deyişle, Calvo Doktrini uygulanacak yere 

göre her somut olayda farklı bir tür tazminatı öngörürken, Hull Formülü genel 

bir tazminat biçimi ortaya çıkartmaktaydı
58

. 

                                                             
57  The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, 1993 Memorandum of Law and 

Authorities for Judges, ILSA Materials, s.20; OECD, s. 2, dn. 1. 
58  OECD, s. 2, dn. 1. 
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Özellikle gelişmekte olan ülkeler, 60‟lı ve 70‟li yıllar boyunca, Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu Kararlarında da yer bulan Calvo Doktrini‟ni 

benimsemişlerdir. Genel Kurul, 1962‟de kabul ettiği bir Karar
59

 ile devletlerin, 

yabancı yatırımları ve mülkleri kamulaştırma hakkını tanımış ve bunun için de 

yalnızca “uygun bir tazminatın” yeterli olacağını kabul etmiştir. Kabul edilen 

tazminat standardının ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü 

vazifesi görmesi umulmuştur.  

Ancak Genel Kurul, 1974‟de, 3281 Sayılı Kararına ekli Devletlerin 

Ekonomik Hakları ve Ödevleri Şartı‟nı
60

 kabul etmek suretiyle, Hull 

Formülü‟nü terk etmiş ve Calvo Doktrini‟ni benimsemiştir. Söz konusu Şart‟ın 

2/2(c) maddesi “uygun tazminat” standardını tekrar ederken, “tazminatın bir 

uyuşmazlığa vücut verdiği hallerde, uyuşmazlığın kamulaştırmayı yapan 

devletin iç hukukuna ve yargı organlarına göre çözümleneceğini” kabul 

etmiştir.  

Calvo Doktrini‟ni benimseyen bu yaklaşım bazı yönleriyle eleştirilebilir. 

Öncelikle Calvo Doktrini‟nin yarattığı belirsizlik, özellikle uluslararası 

yatırımların gerçekleşmesini zorlaştırıcı niteliktedir. Her somut olayda farklı 

şekilde belirlenecek tazminat hem yatırımcıların işini zorlaştırmakta, hem de kötü 

niyetli devletlere tazminat yükümlülüklerini azaltma şansı vermektedir. Oysa Hull 

Formülü‟nde yer alan “çabuk, uygun ve etkili olma” kriterleri yargı kararları ile 

işlenmeye ve ortak bir tazminat cinsi yaratmaya çok daha uygundur. Örneğin Hull 

Formülü‟ndeki “çabuk” kriteri genel olarak benimsenirse, tazminatın çok uzun 

vadelere yayılması ve böylece “etkisiz” hale gelmesi de önlenebilecektir. Calvo 

Doktrini‟nin kabul edilmesi ile birlikte kamulaştırma neticesinde devletlerin, 

ödemeleri gereken tazminatı makulün çok üzerinde vadelere yaymalarını 

engelleyen bir mekanizma ortadan kalkmıştır. Sadece “iyi niyet” prensibinden 

hareket edilebilir ki, bu prensibin de uygulanabilirliği oldukça zor ve tartışmalıdır.  

Bu nedenle, uluslararası örf ve adet hukukunun bir parçası olarak kabul 

edilen ve halen bir çok devlet tarafından uygulanmakta olan Hull Formülü ve 

                                                             
59  Resolution on Permanent Sovereignty over Natural Resources, 14 Aralık 1962, U.N.G.A. Res. 

1803 (XVII), U.N. Doc. A/5217. 
60  Resolutions adopted by the General Assembly 3281 (XXIX). Charter of Economic Rights and 

Duties of States 1974, A/RES/29/3281, http://www.un-documents.net/a29r3281.htm (Erişim 
Tarihi: 22.05.2008). 

http://www.un-documents.net/a29r3281.htm
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türevlerinin
61

, çok daha fazla devlet tarafından kabul görmesi ve iç hukuklarına 

aktarılmasının, uluslararası yatırımların korunması açısından oldukça yararlı bir 

yaklaşım olacağını düşünmekteyiz.  

SONUÇ 

Dolaylı kamulaştırma ve bu konudaki yaklaşımlar, içinde birçok farklı 

problemi barındırmaktadır. Öncelikli konu, kişilerin, devletlerin her geçen gün 

bir az daha artan etkilerinden korunmaları ve temel haklarının güvence altına 

alınmasıdır
62

. Bu bakımdan dolaylı kamulaştırma uygulamaları bir temel hak ve 

özgürlükler problemi olarak da ele alınabilir. Bir diğer açıdan ise bu 

uygulamalar, devletlerin sosyal kaygılarının haklı birer sonucu olarak da 

karşımıza çıkabilmektedirler
63

. O kadar ki, devletlerin tamamıyla iyi niyetli 

olduğu ve kamulaştırma amacı gütmediği durumlarda bile ilgili devlet 

düzenlemeleri dolaylı kamulaştırmaya sebep olabilmektedir
64

. Bu durumda da 

mülkiyet hakkının ve teşebbüs özgürlüğünün korunması, en azından bu haklara 

bir saldırı varsa tazmin edilmesi aşikârdır. Söz konusu durum ise, makalede de 

tartışılmaya çalışılan, ancak kesin sonuca varılamayan (nitekim uluslararası 

hukukta henüz kimsenin varamadığı) bazı problemleri ortaya çıkarmaktadır. 

Dolaylı kamulaştırmanın hangi koşullarda meydana geldiği, hangi 

düzenlemelerin mülkiyet hakkını büyük ölçüde etkilediği, devletin düzenleme 

yetkisinin ve sosyal endişelerin bireysel alanlara ne ölçüde müdahale 

edebileceği, politik olayların gerçekleşmesi ile mülkiyet hakkının kullanılmaz 

hale getirilmesi arasındaki farkın kimi zaman belirsiz hale gelmesi
65

 gibi bazı 

sorunlar halen cevapsız kalmaya devam etmektedir. Neredeyse oybirliği ile 

kabul edilen tek husus, dolaylı kamulaştırmanın meydana gelmesi durumunda 

ortaya çıkan zararın tazmininin şart olduğudur. Ancak bu tazminatın 

özelliklerinden, dolaylı kamulaştırmanın temel varlığına kadar uzanan sorunlar, 

ancak bir kaç uluslararası metin doğrultusunda çeşitli tahkim heyetleri 

                                                             
61  The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, 1993 Memorandum of Law and 

Authorities for Judges, ILSA Materials, s.20. 
62  VICUNA, Francisco Orrego: Regulatory Authority and Legitimate Expectations: Balancing the 

Rights of the State and the Individual under International Law in Global Society, International 
Law FORUM du driot international, Cilt 5, Yıl 2003, s. 196. 

63  CHRISTIE, s. 337. 
64  CHRISTIE, s. 337. 
65  HEISKANEN, s. 186. 
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tarafından çözülmeye çalışılmış ve çalışılmaktadır
66

. Nitekim, uluslararası 

hukuçular da, üzerinde uzlaşılmış kıstasların yokluğunda, mahkemelerin ve 

tahkim heyetlerinin her olayı ayrı ayrı değerlendirerek somut olayın gereklerine 

göre karar vermesi gerektiğine dikkat çekmektedirler
67

. 

Uluslararası yatırımların korunması açısından, damlaya damlaya 

birikecek kararların istikrarlı bir içtihat düzeni oluşturması en büyük dileğimiz 

olmakla birlikte, kanımızca, dolaylı kamulaştırma ile ilgili belirsizlikleri ortadan 

kaldırmada en önemli görev Birleşmiş Milletler Uluslarlararası Ticaret 

Komisyonu‟na (UNCITRAL [United Nations Commission on International 

Trade Law]) düşmektedir. UNCITRAL‟in uluslararası ticari tahkim alanına 

yaptığı katkı bugün tüm dünyada kabul edilmektedir
68

. UNCITRAL, 

uluslararası ticari tahkim alanındaki farklı kural ve uygulamalar ile değişik 

ülkelerin yaklaşımlarını bir potada eritmeyi başarmış
69

, ortaya çıkardığı 1985 

tarihli model kanun ile ticari tahkim alanında uluslararası bir birlik sağlamak 

için önemli bir adım atmıştır. UNCITRAL‟in geniş katılımlı görüşmeler 

sonucunda ortaya çıkartacağı bir dolaylı kamulaştırma düzenlemesi, dolaylı 

kamulaştırma ile ilgili genel kurallar getirerek bu alanda tekdüzeliği sağlayabilir 

ve uluslararası yatırımların korunması konusunda önemli başarılar elde 

edilebilir.  
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The Restriction of the Right of Termination by Contracts in the 

Turkish Labor Law 

 

Ali ERSĠN
1
 

 

ÖZET 

ĠĢ Güvencesi hükümleri, 4773 sayılı Kanunla birlikte hukukumuza 

girmiĢtir. Ancak, iĢ güvencesinin öngördüğü koruma sistemi bazen yeterli 

görülmemekte, sözleĢmelerle iĢçi lehine ek sınırlamalar yapılması yoluna 

gidilmektedir. Bunun gibi, iĢ güvencesi kapsamında olmayan iĢçiler için de iĢ 

güvencesi hükümlerine benzer bir feshe karĢı koruma sistemi sözleĢmelerle 

öngörülebilmektedir. Bu makalede söz konusu koruma sisteminin sözleĢmelerle 

nasıl getirilebileceği Yargıtay kararları ıĢığında Türk iĢ hukuku açısından 

incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler 

Süreli fesih, Haklı nedenle fesih, ĠĢ güvencesi, Disiplin kurulu, Cezai 

Ģart. 

ABSTRACT 

Job security provisions have come into the Turkish Law with the law 

numbered 4773; however, the protection system provided by these job security 

provisions sometimes does not suffice, and additional limitations, in favor of 

workers, are carried out by contracts. Likewise, a protection system being 

against a repeal like job security provisions is provided by contracts for 

workers who are not within the meaning of job security. In this article, it is 

analysed how such a protection system against annulment is developed by 

contracts in terms of Turkish Labor Law in the light of judgments of Supreme 

Court of Appeals. 

                                                             
1  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. Danışmanı: Doç. Dr. Levent Akın. 
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GİRİŞ 

ĠĢçilerin feshe karĢı korunması düĢüncesi modern iĢ hukukunun en 

önemli uğraĢ alanlarından biridir. Hatta denilebilir ki çağdaĢ iĢ hukuku iĢçilerin 

feshe karĢı korunmasını özel olarak amaç edinmiĢtir. Bu amaca ulaĢmak için 

uluslararası boyutta en somut adım Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‟nün (ILO) 158 

sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi ile atılmıĢtır. Bu sözleĢme âkid 

devletlere iĢ güvencesi hükümlerinin etkin bir Ģekilde uygulanması 

yükümlülüğünü getirmektedir. Türkiye söz konusu sözleĢmeyi 1994 yılında 

onaylayarak iç hukukunun bir parçası haline getirmekle birlikte uyum 

kanununun yürürlüğe girmesi 2003 yılında 1475 sayılı İş Kanunu‟nu değiĢtiren 

09.08.2002 tarihli 4773 sayılı İş Kanunu, Sendikalar Kanunu İle Basın 

Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun‟la olmuĢtur.
2
 

Hemen belirtelim ki iĢçinin feshe karĢı korunması açısından en etkili 

koruma yasalar tarafından getirilen korumadır. Ne var ki yasalarla getirilen 

sınırlamalar konumuzu ilgilendirmemektedir. Bununla birlikte öteden beri ve 

özellikle iĢ güvencesi hükümlerinin hukukumuzda yer almasından önce 

sözleĢmelerle kısmi bir koruma sistemi oluĢturulabiliyordu. Halen yürürlükte 

bulunan 22.5.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunumuz ise (18–21. maddelerinde) 

iĢ güvencesi hükümlerini getirmiĢ bulunduğundan, iĢçinin feshe karĢı 

korunmasının bireysel veya toplu iĢ sözleĢmeleriyle gerçekleĢtirilmesinin 

önemini kaybettiği düĢünülebilir. Ancak iĢ güvencesi hükümleri otuz
3
 veya 

daha fazla iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde ve en az altı aylık kıdemi olan belirsiz 

süreli iĢ sözleĢmesiyle çalıĢıp,  iĢletmenin bütününü sevk ve idare eden iĢveren 

vekili ile iĢyerinin bütününü sevk ve idare eden ve iĢçiyi iĢe alma veya iĢten 

çıkarma yetkisi bulunan iĢveren vekili olmayan iĢçiler bakımından (ĠK. m.18) 

uygulama alanı bulduğundan, Türkiye açısından iĢ güvencesi hükümlerinin 

kapsamı son derece dardır. Zira ülkemizde iĢyerlerinin yaklaĢık %90‟ından 

fazlası ve iĢçilerin de yaklaĢık yarısı iĢ güvencesi hükümlerinin dıĢında 

kalmaktadır
4
 . Kaldı ki, ilerde değineceğimiz üzere iĢ güvencesinin kapsamına 

                                                             
2  M. Kutal, İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı, Mercek, Nisan 2003, 4–9. 
3  Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerde 51 işçi (İK m.4). 
4  S. Süzek, İş Hukuku, İstanbul 2006, 438. İşyerinde çalışan işçi sayısı ölçütünün tasarıda 10 iken 

komisyonda 30’a çıkarılması haklı eleştirisi için, A. Sevimli, Yeni İş Yasası ve Tartışılması 
Gerekenler, Açık Sayfa, Haziran 2003, 44. 
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giren iĢ iliĢkilerinde de sözleĢmelerle fesih hakkının sınırlandırılması mümkün 

olduğu gibi, uygulamada da hala yaygın olarak karĢılaĢılan bir durumdur. 

1. GENEL OLARAK 

Öncelikle belirtelim ki, sözleĢmelerle fesih hakkının tamamen 

kaldırılması veya büyük ölçüde sınırlandırılarak kullanılamaz hale getirilmesi 

söz konusu değildir.
5
 Bu tür düzenlemeler sözleĢme özgürlüğü ilkesine aykırı 

olduğundan geçersizdir. Burada sözleĢme özgürlüğü ile çalıĢma özgürlüğünün 

dengelenmesi ve hakkaniyete uygun bir Ģekilde bağdaĢtırılması son derece 

önemlidir.
6
 Öte yandan ĠĢ Hukuku iĢçiyi koruma amacı güttüğünden dolayı, ĠĢ 

Hukukundaki nispi emredici hükümlerin iĢçi yararına değiĢtirilebilmesi 

mümkündür.
7
 O açıdan iĢverenin fesih hakkının sözleĢmelerle 

sınırlandırılabilmesi tartıĢmasızdır. Nitekim Yargıtay bu hususu bir kararında 

Ģöyle dile getirmiĢtir: “ĠĢ Kanununa ait hükümler, kural olarak nispi nitelikte 

emredici hükümlerdir. Bu bakımdan taraflar toplu iĢ sözleĢmesine iĢçi yararına 

olarak kanundakinden farklı hükümler koyabilir”.
8
 

Ġlerde değineceğimiz üzere gerek iĢ güvencesinin kapsamına giren iĢ 

iliĢkilerine iliĢkin hükümlerin (ĠK. m.18-22), gerekse iĢ güvencesi kapsamında 

olmayan iĢ iliĢkilerine iliĢkin hükümlerin, kural olarak, iĢçi lehine değiĢtirilmesi 

mümkündür. Yargıtay‟ın da bir kararında isabetle iĢaret edildiği gibi iĢ hukuku 

hükümleri iĢçiler için asgari Ģartları oluĢturduğundan, iĢçiler lehine bu asgari 

Ģartların üzerine çıkılabilmesine herhangi bir engel yoktur.
9
  

                                                             
5  Süzek, İş Hukuku, 538. Aynı yazar, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırması, Kamu-İş, C.6, S.4, 

2002, 79. Ü. Narmanlıoğlu, Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği Çerçevesinde İşçinin Feshe Karşı 

Korunması, İktisadi, Sosyal Ve Uluslararası Hukuki Boyutu İle İşçinin Feshe Karşı Korunması, 
İstanbul 2002, 317.  M. Şen, İşverenin Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesi Hükmüyle 
Sınırlandırılması, AÜEHFD, C.7, S.1-2, 2003, 546. Yargıtay Kararları için, Y9HD, 19.9.1996, 
1783/14013, C. İ. Günay, Şerhli İş Kanunu, C.1, B.2., Ankara 2001, 858-859. Y9HD, 19.3.1998, 

3090/5572, Çimento İşveren, Mayıs 1998, 15. 
6  M. Kutal, İşçinin Feshe Karşı Korunması, İktisadi ve Sosyal Boyutları, İktisadi ve Sosyal ve 

Uluslararası Hukuki Boyutu İle İşçinin Feshe Karşı Korunması, İstanbul 2002, 16. 
7  M. Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi ve Feshe Karşı Korunma Açısından Yargıtay Kararlarının 

Etkisi, Kamu-İş, Ekim 1988, 5.  
8  Y 9 HD, 10.4.1970, 101/3487, İ. H. İplikçioğlu, Açıklamalı 5000 Özet İçtihatlı İş Sosyal Sigortalar 

ve Bağ-Kur Kanunları, İstanbul 1976, 46. Yargıtay’ın önceki isabetsiz kararı için, Y. 9. HD. , 
25.9.1969, 5871/9083, İHD, C.1, S.9, 789. 

9  Y9HD, 10.4.1970, 101/3487, M. Çenberci, İş Kanunu Şerhi, B.6, Ankara 1986. 
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Buna karĢılık iĢ hukukundaki hükümlerin hepsinin nispi emredici 

hükümler olduğu söylenemez. Bazı hükümler mutlak emredici nitelikte olup iĢ 

sözleĢmeleri iĢçi lehine de olsa bunlara aykırı düzenlemeler içeremez.
10

 Taraflar 

bu kuralları hiçbir Ģekilde değiĢtiremezler, mutlak olarak bunlarla bağlıdırlar. 

Nitekim Yargıtay da bu konuda Ģu yönde bir anlatıma yer vermiĢtir: “2822 

sayılı TSGLK 9. maddesine göre imza ve yürürlük baĢlangıç tarihlerinde 

çalıĢmakta bulunan ve toplu iĢ sözleĢmesi taraf sendikaya üye iĢçiler yürürlük 

baĢlangıç tarihinden itibaren toplu iĢ sözleĢmesinden yararlanırlar. Bu kural 

emredici nitelikte bulunduğundan, iĢçi aleyhine toplu iĢ sözleĢmesi ile 

düzenleme getirilemez”.
11

 Bu nedenle iĢ hukukundaki mutlak emredici 

hükümlerin tespit edilmesi konumuz açısından son derece önemlidir. Evvela bir 

hükmün emredici niteliği onun lafzından anlaĢılır. Ancak bu ölçüt iĢ hukukunda 

yeterli olmamakta, ayrıca hükmün konuluĢ amacı, izlediği doğrudan amaç göz 

önünde bulundurularak bir sonuca varılmasının yerinde olacağı 

savunulmaktadır.
12

 Gerçekten de hükmün doğrudan izlediği amacın dikkate 

alınması emredici hükümlerin tespit edilebilmesi açısından yararlıdır. Bu 

konuda birkaç örnek vermek gerekirse denilebilir ki; ĠK 21. maddesinin son 

fıkrasında “Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleĢmeler 

ile hiçbir suretle değiĢtirilemez; aksi yönde sözleĢme hükümleri geçersizdir” 

dendiğinden, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları mutlak 

emredicidir.
13

 Nitekim bir Yargıtay kararında da belirtildiği gibi, “ĠĢçinin, 

                                                             
10  E. Özdemir, İş Hukukunda Mutlak Emredici Hükümlerin Yeri, AÜHFD C:54, S.3, 2005, 98. 
11  Y9HD, 23.11.1995, 17717/34501, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay Kararları 1990–1995, 493–

494, Ankara 1996. Aynı yönde, Y9HD, 25.9.1995, 8981/28051, age, 195–196. Y9HD, 30.1.2002, 
16808/1717, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay Kararları 2000–2005, Ankara 2006, 194–195. 

12  Süzek, İş Hukuku, 31. 
13  Yargıtay da yeni bir kararında İş Kanunu’nun 21. maddesi karşısında cezai şart 

belirlenemeyeceğini haklı olarak ifade etmiştir. Söz konusu kararda şöyle denilmektedir: “Hükme 
dayanak yapılan toplu iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmeden imzalanmıştır. 
Toplu iş sözleşmesinin 33. maddesinde, “İşyerinde çalışmakta olan işçiler 1475 sayılı İş 
Kanunu’nun 17/2 maddesi saklı kalmak üzere hiçbir şekilde işten çıkarılamaz. 1475 sayılı yasanın 

17/2. maddesi dışında keyfi ve haksız bir sebeple işten çıkarmalarda, işten çıkarılan işçiye hak 
ettiği ihbar ve kıdem tazminatının tavan tutarının 10 katı tutarında iş güvencesi tazminatı 
işverence ödenir.” hükmü cezai şart tazminatı olarak düzenlenmiştir. 4857 sayılı yasa ile 
ülkemizde iş güvencesi hükümleri ve özellikle feshin geçersizliğini isteme hakkı getirilmiş ve 

yasanın 17. ve 21. maddelerinde iş güvencesi kalan işçinin bir aylık süre içinde dava açmadığı 
takdirde kötüniyet tazminatı isteyemeyeceği, feshin geçerli hale geleceği hususları açıkça 
belirtilmiştir. Buna paralel olarak 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31/6 maddesinde de iş 
güvencesi kapsamında kalan işçinin sendikal tazminat isteyemeyeceği kuralına yer verilmiştir. 
Dosya içeriğine göre, davacı iş güvencesi kapsamında kalmaktadır. 4857 sayılı yasanın belirtilen 

düzenlemesi karşısında, daha önce imzalanan toplu iş sözleşmesi hükmündeki cezai şart 
niteliğindeki istek konusu tazminatın, iş güvencesi kapsamına giren davacı açısından önemi 
kalmamıştır. Feshin geçersizliği ve işe iade istemi süresinde ileri sürülmediği ve istenmediği 
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feshin geçersizliğini ileri sürerek iĢe iade davası açma hakkı, anılan yasanın (ĠĢ 

Kanunu) 21. maddesinde düzenlenmiĢ olup, aynı yasanın 21. maddenin son 

fıkrasına göre yasa ile getirilen bu hakkın değiĢtirilmesi veya ortadan 

kaldırılmasını öngören sözleĢme hükümleri geçersizdir”.
14

 Bunun gibi, kıdem 

tazminatının tavanını belirleyen hükümler
15

, iĢçilere ödenmesi gereken 

ikramiyelerin üst sınırına iliĢkin hükümler
16

 de mutlak emredici niteliktedir. 

ĠĢ Kanununun 25. maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere iĢverenin 

haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanması halinde iĢçi iĢ güvencesi 

hükümlerine göre yargı yoluna baĢvurabilecektir. Dolayısıyla, ĠĢ Kanununun 

21. maddesinin mutlak emredici niteliği, haklı nedenle fesih söz konusuysa iĢ 

güvencesinin kapsamına giren iĢçiler bakımından uygulanacaktır.
17

 Ancak bu 

uygulama ĠK m.21‟in birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “iĢçiye en 

az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki” iĢ güvencesi tazminatı ve 

“en çok dört aya kadar doğmuĢ bulunan ücret ve diğer hakları” ile sınırlıdır. 

Madde gerekçesinde belirtildiği üzere, “ Maddede öngörülen tazminatların 

sözleĢmelerle artırılmaması için, bunların değiĢtirilemeyeceği vurgulanmıĢtır”.
18

 

                                                                                                                                                     
takdirde, fesih geçerli hale gelecektir. Bu durumda geçersizlik şartlarına bağlı olan tazminat 
istenemeyecektir. Davacı işçinin işe davası açmamış olması bu konuda sonuca etkili değildir. 
Önemli olan işçinin iş güvencesi kapsamında yer almasıdır.” Y9HD, 27.6.2006, 13504/18949, M. 
Kılıçoğlu/K. Şenocak, İş Güvencesi Hukuku, İstanbul 2007, 95-96. Aynı yönde, Y9HD, 5.7.2006, 
917/19969, Çimento İşveren, Mart 2007, 59-60. Y9HD, 6.6.2005, 29686/20409, Çimento 
İşveren, Ocak 2005, 58-59. 

 Yargıtay, daha eski bir kararında ise şu anlatıma yer vermiştir: “…Mahkemece toplu iş 
sözleşmesinin 29. maddesinde fesih sonucuna bağlanan ve cezai şart niteliğinde olan 3 yıllık 
giydirilmiş ücret tutarındaki iş güvencesi tazminatının işe başlatılmama tazminatı olarak hüküm 
altına alınması hatalıdır. Zira feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçinin işe başlatılmaması 

halinde ödenmesi gereken tazminatın, işçinin çıplak brüt ücretinin en az altı, en çok bir yıllık 
ücreti olması gerektiği fesih tarihinde yürürlükte bulunan 4773 sayılı yasa ile değişik 1475 sayılı 
İş Kanununun 13/D maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu düzenlemenin aksinin sözleşmelerle 

kararlaştırılamayacağı, aksinin geçerli olamayacağı da anılan maddenin son fıkrasında 
belirtilmiştir. Bir başka anlatımla bu hüküm emredici hukuk kuralıdır”. Y9HD, 19.1.2004, 

21992/258,E. Akı/ H. O. Altıntaş/İ. Bahçıvancılar, Uygulamada İş Güvencesi, İstanbul 2005. 170 
vd. Aynı yönde, Y9HD, 27.12.2004, 32713/1005, O. G. Çankaya/ C. İ. Günay/ S.Göktaş, Türk İş 
Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 2005, 346.  

14  Y9HD, 13.1.2005, 32713/1005, E. Akı/ H. O. Altıntaş/İ. Bahçıvancılar, Uygulamada İş 
Güvencesi, İstanbul 2005, 24–25. 

15  Özdemir, 118., Süzek, İş Hukuku, 550., Çelik, İş Hukuku Dersleri, B.20, İstanbul 2007, 314. 
16  Özdemir, 109. 
17  Bkz. Y9HD, 23.1.2006, 38380/915, Çimento İşveren, Kasım 2006, 48-49. 
18  Bu düzenlemenin yerinde bir düzenleme olduğu söylenemez. Gerekçede de getiriliş sebebi ile 

ilgili bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak tahmin edileceği üzere İK 20’deki fesihten sonra bir ay 

içinde dava açılması; açılan davanın 2 ay içinde sonuçlandırılması ve temyiz incelemesinin de bir 
ay içinde tamamlanması şeklindeki hükümlerle uyumlu olması için sevk edilmiştir. Eleştiriler için 
bkz. Süzek, İş Hukuku, 487. S. Taşkent, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, 



Türk İş Hukukunda Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması 857 

Demek ki, iĢ güvencesi kapsamında olmayan iĢçiler lehine sözleĢmelerle 

düzenleme yapılabileceği gibi, kapsamında olan iĢçiler açısından getirilen 

sınırlama sadece ĠK 21. maddesinde yer alan iĢ güvencesi tazminatı ve boĢta 

geçen sürelerin ücretine iliĢkindir. 
19

 

Belirtmek gerekir ki, iĢ sözleĢmesinin tarafları ĠĢ Kanunundaki mutlak 

emredici hükümlerle kesin olarak bağlı olduğu gibi, Borçlar Kanunu‟ndaki 

sözleĢme yapma serbestîsini sınırlayan hükümlerle de bağlıdır.
20

 Örneğin 

Borçlar Kanunu‟nun 19. maddesine aykırı olarak sözleĢme yapılamaz. Bunun 

gibi Medeni Kanunun 2. maddesinde ifade edilen objektif iyiniyet kuralları da iĢ 

hukuku sözleĢmelerinde dikkate alınmalıdır. Kısacası Borçlar Kanunu‟nun 

genel hükümleri ve medeni hukukun genel ilkeleri iĢ hukuku açısından da 

uygulanacaktır.
21

 

Teorik olarak fesih hakkının bireysel iĢ sözleĢmeleriyle sınırlandırılması 

mümkün ve geçerli olsa da, uygulamada bu sınırlandırma daha çok toplu iĢ 

sözleĢmeleriyle yapılmaktadır.
22

 Hiç Ģüphesiz, bunda toplu iĢ sözleĢmelerinde 

pazarlık gücünün bireysel iĢ sözleĢmelerine göre daha yüksek olmasının payının 

büyük olması bir kenara; toplu iĢ sözleĢmesinin anayasal özerklik çerçevesinde 

taraflara yasa gibi emredici ve doğrudan uygulanabilen kurallar sevk edebilme 

imkanı vermesinin önemli etkisi vardır. Gerçekten de TSGLK m.2‟de 

belirtildiği gibi, “Toplu iĢ sözleĢmesi, hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve 

sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere iĢçi sendikası ile iĢveren 

sendikası veya sendika üyesi olmayan iĢveren arasında yapılan sözleĢmedir. 

Toplu iĢ sözleĢmeleri, tarafların karĢılıklı hak ve borçlarını, sözleĢmenin 

uygulanmasını ve denetimini uyuĢmazlıkların çözümü için baĢvurulacak hukuki 

yolları düzenleyen hükümleri de ihtiva edebilir”. Bu nedenle, toplu iĢ 

sözleĢmelerinin normatif kısmı iĢçi ve iĢveren için bağlayıcı kurallar 

                                                                                                                                                     
Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2004, Ankara 2006, 71–72.  M. 
Alp, İşçinin Feshe Karşı Korunması (İş Güvencesi Yasası), DEÜHFD, C.5, S.1, 2003, 25. A. Güzel, 
İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi, İş Güvencesi, Sendikalar Yasası, Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası Semineri, İstanbul 2004, 43 ve 118. F. Demir, Genel 
Görüşme, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2004, Ankara 2006, 101.  

19  Süzek, İş Hukuku, 539.  
20  A. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, Ankara 2007, 65 vd. 
21  Çelik, İş Hukuku Dersleri, 16. 
22  N. Çelik, İşverenin Hizmet Akdini Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması, Kamu-İş, 

Haziran 1997, 220. 
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içermektedir. Ancak borç doğurucu hükümlerin bu nitelikte olduğu 

söylenemez.
23

  

Toplu iĢ sözleĢmeleri kendine özgü (sui generis) bir özel hukuk 

sözleĢmesi olup,
24

 taraflara anayasal özerklik çerçevesinde normatif kurallar 

koyabilme yetkisi verse de, bunun da bir sınırı olması gerektiği gözden 

kaçırılamaz. TSGLK m.5‟te bu sınır Ģöyle çizilmiĢtir: “Toplu iĢ sözleĢmelerine, 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, 

Cumhuriyete, milli güvenliğe, kamu düzenine, genel asayiĢe, genel ahlaka ve 

genel sağlığa aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan filleri teĢvik, tahrik ve 

himaye eden veya kanun veya tüzüklerin emredici hükümlerine aykırı hükümler 

konulamaz”. Maddenin açık hükmünden anlaĢıldığı gibi toplu iĢ sözleĢmesi 

özerkliği ancak bu hükümlere aykırı olmamak kaydıyla kullanılabilir.
25

 Bunun 

gibi toplu iĢ sözleĢmesi özerkliği nispi emredici hükümlere iliĢkindir; mutlak 

emredici hükümlere aykırı düzenlemeler toplu iĢ sözleĢmesiyle yapılamaz. 

O halde, toplu iĢ sözleĢmesiyle TSGLK m.2‟de düzenlendiği gibi iĢ 

sözleĢmesinin sona ermesi (ve feshi) hakkında bağlayıcı kuralları getirilebilir. 
26

 

Söz gelimi ĠK m.17‟deki ihbar önelleri artırılabilir, süreli veya haklı nedenle 

fesih hakkının kullanılması disiplin kurulu kararına bırakılabilir, toplu iĢçi 

çıkarmada son giren-ilk çıkar kuralı uygulanabilir veya öncelikle emekli 

olabileceklerin sözleĢmeleri feshedilebilir.
27

 Ancak burada da iĢçi lehine 

değiĢiklik yapılabilmesi kuralı göz ardı edilmemelidir.
28

 

2. İŞVERENİN FESİH HAKKININ SÖZLEŞMELERLE SINIRLANDIRILMASI 

I. İş Kanununun 17. Maddesine (Süreli Fesih Hakkı) İlişkin Sözleşmeler 

i. Genel Olarak 

                                                             
23  Çelik, İş Hukuku Dersleri, 495 vd. 
24  Çelik, İş Hukuku Dersleri, 502. 
25  Bkz. Y9HD, 26.11.1996, 13445/21839, C. İ. Günay, Şerhli İş Kanunu, C.1, Ankara 1998, 1096. 
26  A. Başbuğ, İşverenin İşten Çıkarma Hakkının Toplu İş Sözleşmeleriyle Sınırlandırılması, Prof. Dr. 

Süleyman Arslan’a Armağan, SÜHFD, C.6, 1998, 912. 
27  A. Çifter, Toplu İş Sözleşmesinin Muhtevası, Düzeyi ve Türleri, Kamu-İş, C.7, S.3, 2004, 5-6. Bu 

hususta bir Yargıtay kararı için bkz. Y9HD, 13.6.1991, 11567/13949, Çimento İşveren, C.6, Ocak 
1992. Aynı doğrultuda, Y9HD, 11.9.1986, 7584/7949, Tekstil İşveren, Haziran 1987, 19 vd. 

28  Süzek, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırması , 79. 
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ĠĢ Kanununun 17. maddesi süreli fesih hakkını düzenlemiĢtir. Süreli fesih 

hakkı iĢ sözleĢmesinin her iki tarafına da tanınmıĢtır. Bu hak bildirim sürelerine 

uymak Ģartıyla iĢ güvencesi kapsamına giren iĢ iliĢkilerinde geçerli bir sebebe 

dayanılarak ve ĠK m.20‟deki usule uyularak; iĢ güvencesi kapsamına girmeyen 

iĢ iliĢkilerinde ise herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın kullanılır. 

Ancak taraflar, sözleĢmelerle, iĢ güvencesinin kapsamına giren iĢçilere 

uygulanan geçerli fesih nedenlerini açıklığa kavuĢturabilecekleri gibi, fesih 

hakkının özüne dokunmadan bazı sınırlamalar da getirebilirler. Bunun gibi, iĢ 

güvencesi kapsamı dıĢında kalan iĢçilerin fesih hakkının kullanılmasını meĢru 

ve makul sebeplerin varlığına bağlayabilirler.
29

 Yargıtay uygulaması da bu 

yöndedir.
30

 

Yargıtay önüne gelen bir uyuĢmazlıkta yaĢlılık aylığı kazanmasına üç yıl 

ve daha az süre kalan iĢçilerin süreli fesih yoluyla iĢten çıkarılamayacağı 

Ģeklindeki toplu iĢ sözleĢmesi hükmünü iĢverenin süreli fesih hakkını tamamen 

ortadan kaldırdığı gerekçesiyle geçersiz saymıĢtır. Öğretide eleĢtirilen bu karara 

göre; “ Toplu iĢ sözleĢmesinin ( iĢten çıkarılma ) baĢlıklı 25. maddesinin 

zorunlu çıkartma baĢlığını taĢıyan 11. bendinin son fıkrasında aynen “SSK‟dan 

emekliliğine 3 yıl ve daha az süresi kalanlar iĢten çıkarılamazlar. Çıkarıldığı 

takdirde hesaplanan kıdem tazminatı iki katı kadar ödenir” biçimindeki hükme 

dayanarak davacı iĢçi hak talebinde bulunmuĢ ve mahkemece de istek 

doğrultusunda hüküm kurulmuĢtur. ĠĢ hukukunun temel ilkesine göre iĢverenin 

iĢ akdini fesih hakkının tamamen ortadan kaldıracak Ģekilde hizmet 

sözleĢmesine ya da toplu iĢ sözleĢmesine hüküm konulamaz”.
31

 Yargıtay‟ın bu 

                                                             
29  Süzek, İş Hukuku, 542. G. Alpagut, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Kararlar, 

Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2001, Ankara 2003, 121. 
30  Y9HD, 24.9.1992, 3164/10375, YKD, C.20, Şubat 1992, S.2, 221. Yargıtay’a göre: “1475 sayılı İş 

Kanununun 13. maddesine (şimdi 17) göre, işçi veya işveren herhangi bir sebep göstermeden, 
oradaki önellere uymak suretiyle hizmet akdini feshedebilir. 13. maddeye göre; fesihte, feshi 

ihbar serbestîsi ilkesi mevcuttur. Ancak, ferdi iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleriyle bu fesih 
serbestîsini sınırlayan hükümler getirilebilir. Taraflar arasında akdedilmiş olan 1.2.1985 tarihli 
sözleşmenin 6. maddesinde; fabrika idaresinin, kanuni olmayan sebeplerden dolayı hizmet 
akdini feshettiği takdirde hak edilen kıdem tazminatının iki mislini çıkış tazminatı olarak ödemeyi 

kabul ettiği yazılıdır. Buradaki kanuni olmayan sebepler, sözlerinden haklı fesih sebepleri değil, 
makul ve meşru olmayan sebepler amaçlanmıştır. Buna göre işveren makul ve meşru sebepler 
olmadan İş Kanununun 13. maddesine göre hizmet akdini feshettiği takdirde buradaki tazminatı 
ödeyecektir.” Y9HD, 24.9.1992, 3164/10375, Çalışma Hayatıyla İlgili Yargıtay Kararları  1990–

1995, 109.  Aynı doğrultuda, Y9HD, 23.11.1993, 5065/16893, age., 151. 
31  Y9HD, 19.6.1996, 1783/14013, İşveren, Ağustos 1996, 17. Bunun gibi, Yargıtay bir başka 

kararında muvazzaf askerlik nedeniyle hizmet akdinin feshedilemeyeceğini öngören toplu iş 

sözleşmesi hükmünü geçersiz saymıştır. Bkz. Y9HD, 29.4.1998, 5122/7920, Tekstil İşveren, 
Nisan 1999, 18. 
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görüĢüne, kanımızca da, katılmak mümkün değildir. Dikkat edilirse, burada 

Yargıtay‟ın savunduğunun aksine süreli fesih hakkının tamamen ortadan 

kaldırılması söz konusu değildir. Taraflar sadece belli bir süreliğine süreli fesih 

hakkını kullanmamayı, Ģayet kullanırlarsa belli bir miktar cezai Ģart ödemeyi 

hükme bağlamıĢtır. Dolayısıyla, tarafların iradesi yalnızca sınırlandırmaya 

yönelik olduğundan nispi emredicilik çerçevesinde bu tür tasarruflar geçerli 

sayılmalıdır.
32

 

Süreli fesih sadece belirsiz süreli iĢ sözleĢmelerinde uygulanabilecek bir 

fesih türüdür; belirli süreli iĢ sözleĢmeleri süreli fesih yoluyla sona 

erdirilemez.
33

 Çünkü tarafların belirsiz süreli iĢ akdi yapmaları, bundan 

istedikleri zaman kurtulmayı tasarladıkları Ģeklinde zımni bir irade olarak kabul 

edilebilir.
34

 

ĠĢ Kanunun 17. maddesinde süreli fesih hakkının kullanılmasına yönelik, 

iĢçinin kıdemine göre ihbar önelleri artırılmıĢtır. Buna göre; 

I. ĠĢi altı aydan az sürmüĢ olan iĢçi için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından baĢlayarak dört hafta sonra, 

II. ĠĢi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüĢ olan iĢçi için, bildirimin diğer 

tarafa yapılmasından baĢlayarak dört hafta sonra, 

III. ĠĢi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüĢ olan iĢçi için, bildirimin diğer 

tarafa yapılmasından baĢlayarak altı hafta sonra, 

IV. ĠĢi üç yıldan fazla sürmüĢ olan iĢçi için, bildirim yapılmasından 

baĢlayarak sekiz hafta sonra, 

iĢ sözleĢmesi feshedilmiĢ olur. Bu süre içinde iĢ sözleĢmesi bütün hüküm 

ve sonuçlarını doğurmaya devam eder. Ancak ilerde de değineceğimiz üzere 

iĢverene bildirim sürelerine iliĢkin ücreti peĢin ödemek suretiyle iĢ akdini sona 

erdirmek hakkı da tanınmıĢtır (ĠK 17/4). Bildirim süresi içinde iĢveren, iĢçiye 

günde iki saatten az olmamak üzere iĢ arama izni vermek zorundadır (ĠK 27). 

Günlük iĢ arama izni iĢ sözleĢmeleriyle iki saatin üzerinde kararlaĢtırılabilir.
35

 

                                                             
32  Süzek, İş Hukuku, 542–543. Aynı yazar, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, 82–83. 

Narmanlıoğlu, 320–321. Aksi görüş için bkz. M.  Şen, İşverenin Fesih Hakkının Toplu İş 
Sözleşmesi Hükmüyle Sınırlandırılması, AÜEHFD, C.7, S.1-2, 2003, 552. 

33  Y9HD, 17.1.1991, 9157/189, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay Kararları 1990–1995, 36. 
34  Süzek, İş Hukuku, 400. 
35  E. Akı/ H. O. Altıntaş/İ. Bahçıvancılar, 19. Süzek, İş Hukuku, 408. 
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Bildirim süreleri asgari olup sözleĢmeler ile artırılabilir (ĠK 17/2).
36

 

Ancak taraflar bu süreleri ortadan kaldıramayacakları gibi, yasada belirtilenden 

daha az olarak da belirleyemezler. Aksi takdirde yasadaki bildirim süreleri 

uygulanır.
37

 Bunun gibi, fesih bildirimi sürelerinin artırılmasına iliĢkin bir 

sınırın mevzuatta yer almıyor olması, bunların sınırsız olarak artırılabileceği 

Ģeklinde anlaĢılamaz.
38

 Bildirim sürelerinin sözleĢmelerle artırılması 

durumunda ĠK m.25/1‟de yer alan altı haftalık ek süre, artırılmıĢ önellere göre 

belirlenir. Bunun gibi ĠĢ Kanununun 25. maddesinin 4. bendinde yer alan iĢçinin 

gözaltına alınması veya tutuklanmasına iliĢkin sürenin de artırılmıĢ önellere 

göre belirlenmesi gerekir. 

Yargıtay, yasanın lafzından hareketle bildirim sürelerinin 

arttırılabilmesine karĢılık ihbar tazminatının miktar olarak artırılamayacağı 

görüĢündedir.
39

 Öğretide bu görüĢ haklı olarak eleĢtirilmiĢtir.
40

 Tarafların nasıl 

ki ihbar önellerini arttırabildikleri kabul ediliyorsa, doğrudan doğruya 

tazminatın miktarını da artırmalarında bir sakıncanın olmaması gerekir. 

ii. İhbar Önellerinin Sözleşmelerle Arttırılması 

ĠĢ Kanununun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerini 

arttırılabileceği yukarıda da değindiğimiz gibi yasanın açık bir hükmüdür. Gerçi 

yasada böyle açık bir hüküm olmasaydı bile, nispi emredicilik ilkesinden 

hareketle aynı sonuca varmak gene mümkün olurdu. Ancak nispi emredicilik 

iĢçi bakımından etkisini göstereceğinden, bildirim sürelerinin iĢçi aleyhine de 

artırılmasının mümkün olduğu öğretide kabul edilse de
41

, Yargıtay‟ın 

uygulaması aksi yöndedir. Yargıtay‟ın öğretide eleĢtirilen bir kararında Ģöyle 

                                                             
36  Bkz. Basın İş Kanunu m.8, Deniz İş Kanunu m.16/C. 
37  Süzek, İş Hukuku, 405. Çelik, İş Hukuku Dersleri, 193. C. İ. Günay, Şerhli İş Kanunu, B.2, 

Ankara 2001, 405–406. Narmanlıoğlu, 331. K. Tunçomağ, 931 Sayılı İş Kanunu Açısından 

Hizmet Sözleşmesinin Feshi İhbarı ve Feshi, İmran Öktem’e Armağan, Ankara 1970, 206–207. 
38  Y9HD, 11.4.2006, 2630/9547 ve F. Şahlanan’ın incelemesi için bkz. Tekstil İşveren, Aralık 2006 

eki, 2-4. 
39  Y9HD, 12.1.1981, 15645/83 ve A. Güzel’in haklı eleştirisi için, İHU, İşK. 13 (No. 12). 
40  Süzek, İş Hukuku, 416. Çelik, İş Hukuku Dersleri, 201. F. Demir, Temsilcinin İş Sözleşmesini 

Feshinde Kötüniyet Tazminatı ve Cezai Şart, Kamu-İş 2007, C.9, S.1, 49. 
41  M. Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi ve Feshe Karşı Korunma Açısından Yargıtay Kararlarının 

Etkisi, Kamu-İş, Ekim 1988, 5. N. Çelik, İşverenin Fesih hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması, 
220. Aynı yazar, İş Hukuku Dersleri, 192. Süzek, İş Hukuku, 405. M. Şen, Bildirimli Fesihte İhbar 
Önellerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Artırılması Durumunda İhbar Tazminatı, Yargıç Resul 
Aslanköylü’ye Armağan, Kamu-İş Dergisi, C.7, S.3, 2004. , 84. Narmanlıoğlu, 331. K. Arıcı, 
Genel Görüşme, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2000, 94. Aksi 
görüş, T. Esener, İş Hukuku, Ankara,1978, 225. 
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denilmektedir: “1475 sayılı ĠĢ Kanununun 13/B maddesinde öneller asgari olup, 

sözleĢme ile artırılabilir denilmekte ise de, iĢ hukukunun iĢçiyi koruma ilkesi 

uyarınca, ancak iĢçi yararına artırma yoluna gidilebilir.”
42

 Yüksek Mahkeme 

daha sonraki bir kararında da Ģu yönde bir anlatıma yer vermiĢtir: “Davacı 

banka, iĢyerinden istifa etmek suretiyle ayrılan iĢçiden toplu iĢ sözleĢmesi 

gereği 11 haftalık ihbar önellerine ait ücreti karĢılığı ihbar tazminatını talep 

etmiĢ, mahkemece istek doğrultusunda hüküm kurulmuĢtur. 1475 sayılı ĠĢ 

Kanununun 13/B (Ģimdi 17) maddesinde ĠĢ Kanununda belirlenen ihbar 

önellerinin asgari olduğu ve sözleĢme ile arttırılabileceği öngörülmüĢtür. Ancak 

bu hükmün nispi emredici olduğu ve kamu düzeni ile ilgisi nedeniyle bu 

sürelerin sadece iĢçi lehine artırılabileceği öğretide benimsendiği gibi, 

Yargıtay‟ın yerleĢmiĢ içtihatları da bu doğrultudadır.”
43

 Kanımızca, Yargıtay‟ın 

bu yorumu kabul edilemez. Evvela, ĠK 17‟de bu konuda bir sınırlandırma 

yoktur. Ġkinci olarak, önellerin iĢçi aleyhine artırılması nispi emrediciliğin ihlali 

olarak değerlendirilemez; aksine sözleĢme özgürlüğünün bir gereği olarak kabul 

edilmelidir. Üçüncü olarak, toplu iĢ sözleĢmelerinde getirilen bir hüküm varken, 

iĢçinin artık burada korumasız olduğu ileri sürülemez. Dolayısıyla iĢçinin 

uymak zorunda olduğu önellerin hiçbir biçimde arttırılamayacağı görüĢü kabul 

edilemez. Söz gelimi her iki taraf için de 10 hafta olarak kabul edilen ihbar 

önelinin geçerli olduğu kanısındayız. Nitekim bu karara muhalif kalan üye 

yazdığı karĢı oy yazısında “yasanın ilgili maddesi emredici nitelikte 

                                                             
42  Y9HD, 4.3.1998, 564/3399, Tekstil İşveren, Temmuz 1999, 15. Aynı doğrultuda, Y9HD, 

31.1.2000, 18462/756, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay Kararları 2000-2005, 53-54. Y9HD, 
29.9.1998, 11002/13716, Tekstil İşveren, Temmuz 1999, 15. Y9HD, 7.10.1985, 6513/3139 ve 

M. Ekonomi’nin eleştirisi, İHU, İşK. 13, No.25. Yargıtay bir başka kararından şu yönde bir 
anlatıma yer vermiştir: “…Davalı aleyhine Toplu İş Sözleşmesine göre arttırılmış ihbar öneline ait 
ücret esas alınarak ihbar tazminatına mahkemece karar verilmiştir. Oysa Dairemizin yerleşik 
kararları uyarınca ihbar tazminatı sosyal kamu düzeni ile ilgili olup artırılmış ihbar önellerine ait 

ücrete sadece işveren mahkûm edilebilir. Davalı işçinin ihbar öneli tanımaksızın hizmet akdini 
feshetmiş olması nedeniyle sekiz haftalık yasal ihbar tazminatı yerine yazılı şekilde daha fazla 

ihbar tazminatından sorumlu tutulmuş olması hatalıdır.” (Y9HD, 30.4.2002, 20615/6928, 
Çimento İşveren, Kasım 2002, 63–64) Bu karara muhalif kalan üye öğretide de geniş kabul 
gören şu isabetli görüşlere yer vermiştir: “…Ancak, işveren tarafından davalı işçiye de 

uygulanması istenilen ihbar süresi Toplu İş Sözleşmesi ile yasanın öngördüğü sürenin üzerinde 
belirlenmiştir. İşveren ile sözleşmeyi imzalayan işçinin temsilcisi olan sendikadır. Sendikalar 
işçinin hak ve menfaatlerini koruyan kuruluşlar olmaları nedeniyle, güçlü bir teşekkül olarak 
işverenle serbest iradeleri altında sözleşme imzalamışlardır. Bunlardan biri de önellerin 

arttırılmasıdır. Yasanın ilgili maddesi emredici nitelikte olmadığından ve maddede önellerin 
sadece işçi lehine arttırılabileceği şeklinde bir düzenleme de bulunmadığından ve sendikasınca 
temsil edilen işçinin korumasız ve zayıf durumda bulunduğu da kabul edilemeyeceğinden, Toplu 
İş Sözleşmesinin ilgili maddesinin davalı işçi hakkında da uygulanması gerektiği düşüncesiyle, 

daire çoğunluğunun bozma kararına katılamıyor ve bu nedenle onanması görüşündeyim.” M. 
Şen’in incelemesi için bkz. Kamu-İş, Yargıç Resul Aslanköylü’ye Armağan, C.7, S.3, 2004, 75–90.  

43  Y9HD, 3.5.2000, 2417/6515, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay Kararları 2000-2005, 65-66. Aynı 

doğrultuda, Y9HD, 11.5.1984, 4638/5209, Tekstil İşveren 1986, 95. Y9HD, 7.10.1985, 
6513/9139, TÜHİS, Ocak 1986, 26. 
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olmadığından ve maddede öngörülen önellerin sadece iĢçi lehine 

arttırılabileceği Ģeklinde bir düzenleme bulunmadığından ve sendikasınca temsil 

edilen iĢçinin korumasız ve zayıf durumda bulunduğu da kabul 

edilemeyeceğinden” bahisle genel kabul gören görüĢlere uyum göstermiĢtir. 

Bununla birlikte iĢçi ve iĢverenin uyacağı bildirim sürelerinin farklı 

kararlaĢtırılması konusu öğretide tartıĢmalıdır. Öğretideki bir görüĢe göre iĢçi 

ve iĢveren için farklı ihbar sürelerinin kararlaĢtırılması mümkün değildir. Bu 

görüĢü savunanlar Borçlar Kanununun 340. maddesinin üçüncü fıkrasındaki, “ĠĢ 

sahipleri ve iĢçiler için muhtelif ihbar müddetleri mukavele edilmesi caiz 

değildir” hükmünden hareket etmektedirler. Buna göre, kanunun emredici 

niteliği karĢısında farklı ihbar sürelerinin kararlaĢtırılması geçersizdir, bunun 

yerine kanundaki ihbar süreleri uygulanacaktır.
44

 Artık günümüzde büyük 

ölçüde terk edilmiĢ bu görüĢe karĢın öğretide baskın olan görüĢ taraftarları, 

borçlar hukukundaki Ģekli-mutlak eĢitliğin iĢ hukukunda uygulanmaması, 

bunun yerine maddi-nispi eĢitliğin uygulanması gerektiğini savunmaktadır. 

Buna göre iĢçinin korunması düĢüncesinin egemen olduğu iĢ hukukunda borçlar 

hukukundaki gibi bir eĢitlik değil; aksine iĢçinin gözetilmesi esasından 

hareketle iĢçi lehine farklılığa dayanan maddi eĢitlik kabul edilmelidir.
45

 Söz 

gelimi iĢçi için kanuni süreler kabul edilirken, iĢveren için daha uzun bir süre 

veya iĢçi için kabul edilen arttırılmıĢ süreden daha fazlası iĢveren için kabul 

edilebilir. Eğer iĢçi için daha uzun bir süre kabul edilmiĢse iĢveren için de bu 

uygulanacaktır. Kanımızca ikinci görüĢ iĢ hukukunun gereklerine daha çok 

uygun düĢmektedir. Kaldı ki burada bir örtülü boĢluk varsayılıp borçlar 

kanununa baĢvurulması doğru değildir. Yargıtay ise, yukarda da belirttiğimiz 

gibi, sosyal kamu düzeninden hareketle iĢçinin uyacağı yasal önellerin 

arttırılamayacağına hükmettiğinden, bu konuda herhangi bir görüĢü belirtmeye 

gerek duymamıĢtır. 

Bugün mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunu ise farklı bir düzenleme 

içermektedir. 
46

 Buna göre iĢçi ve iĢveren için farklı ihbar önelleri belirlenmiĢse 

uzun olan süre her iki taraf için de geçerli sayılmaktadır. Doğrusu, öğretide bu 
                                                             
44  F.H.Saymen, Türk İş Hukuku, İstanbul 1954, 557–558. K. Oğuzman, Hizmet Akdinin Feshi, 

İstanbul 1955, 191–192. 
45  Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi ve Feshe Karşı Korunma Açısından Yargıtay Kararlarının Etkisi, 6. 

Aynı yazar, Bildirim Sürelerinin Sözleşmelerle Artırılması ve İhbar Tazminatı, İHU, İşK. Mm.13, 
No. 25. Çelik, İşverenin Hizmet Akdini Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması , 221. 
Süzek, İş Hukuku, 405. Narmanlıoğlu, 331.  

46  İsviçre Borçlar Kanununda 1972’de yapılan bir değişikle işçi ve işveren için değişik sürelerin 
kabulü halinde uzun olan sürenin her iki taraf için de kabul edileceği hükme bağlanmıştır. 



Ali ERSİN 864 

düzenleme de eleĢtirilmiĢtir. Zira böyle bir durumda, daha kısa süreli bir ihbar 

öneline uymak isteyen iĢçi, iĢverenin haksız tutumuna maruz kalabilir. O açıdan 

bizim de savunduğumuz görüĢ bu konuda en iyi çözüm olarak görülmelidir. 

 

iii. İhbar Önellerine İlişkin Ücretin Peşin Ödenmesi 

ĠĢ Kanununun 17. maddesinin 5. fıkrasında iĢverene süreli fesih hakkını, 

bildirim süresine iliĢkin ücreti peĢin ödemek suretiyle kullanabilme hakkı 

tanınmıĢtır. Bu hak, sadece iĢverene tanınmıĢ, ihbar önellerinin sona ermesinin 

beklenmesine alternatif olarak düzenlenmiĢtir. Öğretide haklı olarak 

savunulduğu gibi bu hakkın iĢçiye de tanınması yerinde olacaktır.
47

  

PeĢin ödeme yoluyla fesih hakkının kullanılmasında iĢçi ve iĢverenin 

ortak yararı vardır. Belli bir süre sonra iĢten çıkarılacağını bilen iĢçide 

motivasyon eksikliği, verimsizlik, gelecek endiĢesi gibi olumsuz haller 

gözlenebilir. PeĢin ödeme yoluyla fesih alternatifiyle iĢveren hem bu 

olumsuzlukların doğurabileceği zararlı sonuçlardan korunmuĢ olur, hem de 

iĢten çıkarmak istediği iĢçisine katlanmak zorunda kalmamıĢ olur. 

Hemen belirtelim ki, iĢverenin ihbar önellerini bölerek bir kısmını iĢçiye 

kullandırtması, kalan kısmı içinse peĢin ödeme yolunu seçmesi mümkün 

değildir. Çünkü Kanun, iĢverene böyle bir hak vermemiĢ, sadece ya peĢin 

ödeme yolunu seçmesini ya da ihbar önellerini kullandırtmayı tercih etmesini 

istemiĢtir. Bu duruma öğretide ihbar önellerinin bölünmezliği denmektedir. 

Yargıtay da, isabetli olarak, bu konuda öğretiyle aynı görüĢleri paylaĢmaktadır. 
48

 

ĠĢverenin peĢin ödeme yoluyla fesih hakkını kullanması bildirim 

sürelerini beklememesi için bir alternatif olarak öngörüldüğünden, iĢçi bildirim 

                                                             
47  Bu ve diğer konularda geniş bilgi için bkz. N. Saracel, İhbar Tazminatı ve Diğer Tazminatlarla 

İlişkisi, Prof. İhsan Tarakçıoğlu’na Armağan, GÜHFD, C. 3, S. 1–2, 1998, 68 vd. 
48  “Davacının davalıya ait işyerinde 3 yıldan fazla bir çalışması olduğu konusunda taraflar arasında 

bir uyuşmazlık yoktur. Bu süreye göre davacıya verilmesi gereken ihbar öneli 8 haftadır. Oysa 

dosya içeriğine göre takriben 25 gün ihbar öneli verilmiştir. Bu durumda ihbar önellerinin 
bölünmezliği ilkesi de dikkate alınmak suretiyle 8 haftalık önel karşılığı ihbar tazminatına karar 
verilmesi gerekirken, sanki öneli tam olarak verilmiş gibi düşünülmek suretiyle ihbar tazminatı 
isteğinin reddi hatalıdır.” Y9HD, 14.9.1995, 17658/34216, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay 

Kararları 1990–1995. Aynı doğrultuda, YHGK, 15.9.1991, 9–338/426, YKD, Ekim 1992, 1521–
1523. Y9HD, 16.2.1993, 1992/13194, 1993/2492, Tekstil İşveren, Eylül-Ekim 1993, 175. 
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süreleri sonuna kadar doğacak tüm akdi ve yasal haklarından yararlanmalıdır.
49

 

Dolayısıyla peĢin ödeme suretiyle fesih hakkının kullanılması durumunda iĢ 

akdinin sona erdiği tarih bildirim sürelerinin sonudur. Aksini savunmak, 

iĢverene kanunun açıkça vermediği bir yetkiyi yorum yoluyla vermek olur. Ne 

var ki, bu açık gerçeğe rağmen Yargıtay‟ın uygulaması aksi yöndedir. 

Yargıtay‟a göre peĢin ödeme suretiyle fesihte iĢ akdi derhal sona ermektedir. 

Dolayısıyla iĢçi, haksız yere, bildirim süreleri içerisinde gerçekleĢecek 

ikramiye, toplu iĢ sözleĢmesi zammı vb. haklarından yoksun kalacaktır. Böyle 

bir durumu kabul etmek mümkün değildir.  

Bununla birlikte Yargıtay, bu uygulamasının iki önemli istisnası 

olduğunu belirtmiĢtir: Birincisi, iĢverenin peĢin ödeme yoluyla fesih hakkını 

iĢçinin bildirim süreleri içinde doğacak haklardan yararlandırmamak amacıyla 

kullanmasıdır.
50

 Ġkinci ise; sözleĢmelerle iĢçinin bu haklardan açıkça 

yararlanacağı hüküm altına alınmıĢsa, iĢçi artık bu haklardan yararlanacaktır. 

Gerçekten de, Yüksek Mahkeme bir kararında Ģöyle demektedir: “Söz konusu 

Toplu ĠĢ SözleĢmesinin 28/b maddesinde aynen “ihbar tazminatının peĢin ve 

nakden ödenmesi halinde, iĢçi mevcut çalıĢmalarına yasal bildirim süresinin de 

ilavesi ile ek bir hak kazanabiliyorsa bu haktan faydalanacaktır. Bu hüküm ile 

iĢçiye sağlanan ek haklar hizmet akdinin feshedildiği ve iĢçinin iĢyeriyle 

ilgisinin fiilen kesildiği tarihte yürürlükte olan Toplu ĠĢ SözleĢmesinin 

hükümlerine göre hesaplanır” denilmektedir. Bu hüküm uyarınca 28.2.1992 

tarihinde ihbar tazminatı ödenerek feshedilen davacı iĢçinin yasal bildirim 

süresi eklendiği takdirde, Toplu ĠĢ SözleĢmesinin imza tarihini de 

kapsamaktadır. O halde ücret zamlarının da davalıdan tahsiline karar verilmesi 

gerektiği halde, çeliĢkiye düĢülerek yazılı Ģekilde reddi isabetsiz olup bozmayı 

gerektirmiĢtir”.
51

 

Yüksek Mahkeme bir kararında, sözleĢmelerle önel sürelerinin, önel 

kullandırma veya önel ücretinin peĢin ödenmesi hallerine göre, iĢçi aleyhine 

faklı farklı düzenlenemeyeceğini belirtmiĢtir. Söz konusu kararda Ģu ifadelere 
                                                             
49  Süzek, İş Hukuku, 411. Çelik, İş Hukuku Dersleri, 196. Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi ve Feshe 

Karşı Korunma Açısından Yargıtay Kararlarının Etkisi 7. Aksi görüş, Taşkent, İş İlişkisinin Sona 
Ermesi ve Kıdem Tazminatı, 60. 

50  Bkz. Y9HD, 8.4.1991, 4473/7311, YKD, Temmuz 1991, 1028-1030. 
51  Y9HD, 13.4.1994, 746/5585, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 1990-1995, 168-169. 

Aynı doğrultuda, Y9HD, 30.1.2001, 16942/1519, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 
2000-2005, 444-445. Y9HD, 8.12.1994, 17878/17436, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın 

Kararları 1990-1995, 153-154. Yargıtay’ın önceki isabetsiz kararı için bkz. 8.5.1991, 9-148/245, 
age., 65-66. Y9HD, 24.2.1998, 21690/2377, YKD, Mart 1999, 343-344. 
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yer verilmiĢtir: “Taraflar arasında düzenlenip imzalanan 1.2.1991 tarihli 

anlaĢma tutanağında ihbar önellerinin Ġstanbul grubundaki gibi olacağı 

belirtilmiĢtir. Ġstanbul grubuna ait TĠS‟in “bildirim önelleri” baĢlığını taĢıyan 

28. maddesinde; ihbar önelleri altı aya kadar hizmeti olanlara kanuni önellere 

uygun olarak, altı aydan fazla hizmeti olanlara dokuz haftalık, üç yıldan fazla 

hizmeti olanlara on haftalık ihbar öneli verileceği yazılıdır.  

Belirtmek gerekir ki; 1475 sayılı kanunun 13. maddesinin (C) bendinin 2. 

fıkrasında, iĢverenin iĢçinin ihbar önellerine ait ücreti peĢin vermek suretiyle 

hizmet akdini feshedebileceği hükmüne yer verilmiĢtir. ġu halde, ihbarsız 

fesihlerde verilecek ücret, ihbar önellerine ait ücret olmak gerekmektedir. 

Kanunun bu hükmüne rağmen iĢçi aleyhine olabilecek Ģekilde ihbar 

tazminatının az ödenmesi yoluna gidilemez ve iĢçi aleyhine bir düzenleme 

yapılamaz. Bu bakımdan taraflar arasında yapılan sözleĢmenin 25. maddesine 

Ġstanbul grubundaki sözleĢmenin “ihbar tazminatı verilerek yapılacaksa, ihbar 

ücretinin hesabında kanuni önellere riayet olunur” sözlerinin alınmamıĢ olması, 

ĠĢ Kanununa ve ĠĢ Hukuku ilkelerine uygundur ve anlaĢma tutanağındaki 

Ġstanbul grubuna paralel olarak bir düzenlemeyi içeren ifadenin yorumunu da 

bu Ģekilde yapmak gerekir.”
52

 

Keza, Yüksek Mahkeme daha sonraki bir kararında aynı görüĢünü Ģöyle 

devam ettirmiĢtir: “ĠĢyerinde yürürlükte bulunan toplu iĢ sözleĢmesinin 38. 

maddesinde hizmet süresi 3 yıldan fazla olan iĢçilere 10 hafta ihbar öneli 

verileceği hususu düzenlenmiĢtir. Aynı maddede “fesih, ihbar tazminatı 

verilerek yapılacaksa, ihbar ücretlerinin hesabında kanuni önellere riayet 

olunur” Ģeklinde kurala yer verilmiĢtir. Dairemizin kararlılık kazanmıĢ 

uygulamasında göre 1475 sayılı ĠĢ Kanununun 13. maddesinde (Ģimdi 17) 

öngörülen ihbar önellerinin, toplu iĢ sözleĢmeleriyle iĢçi lehine artırılabileceği 

kabul edilmektedir. Ġhbar tazminatı ise ihbar önellerine ait ücret olup, somut 

olayda 10 hafta ihbar öneli tanınması gereken bir iĢçiye, derhal fesihte yasal 

süreler üzerinden ihbar tazminatı ödenmesi doğru olmaz.”
53

 

Kanımızca yukarıda verilen iki karara da katılmak olanaksızdır. Zira, 

toplu iĢ sözleĢmesiyle getirilen “ihbar önellerine iliĢkin ücretin peĢin ödeme 

suretiyle ödenmesinde yasal sürelere riayet olunacağı” kuralını göz ardı etmek 

                                                             
52  Y9HD, 8.4.1992, 3560/3930, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 1990-1995, 96-97. 
53  Y9HD, 1.5.2001, 1448/7394, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 2000-2005, 702-703. 

Bu kararın haklı eleştirisi için bkz. Alpagut, 97-98. 
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toplu iĢ sözleĢmesi özerkliğine aykırı olduğu gibi, taraf iradelerinin de ihmal 

edilmesi anlamına gelir.
54

 Bu hususu belli bir süre dikkate almayan Yargıtay da 

daha sonra verdiği kararlarıyla eski içtihadından dönmüĢ ve sözleĢmelerle 

getirilen kuralların uygulanacağını isabetli olarak karara bağlamıĢtır.
55

 

Son olarak belirtelim ki, ihbar öneli verilerek hizmet akdinin feshedilmesi 

üzerine önel kullanmak istemeyen iĢçiye, toplu iĢ sözleĢmesinde de bu halde 

ihbar tazminatı ödeneceğine dair bir hüküm yoksa, ihbar tazminatına karar 

verilemez.
56

 

iv. Disiplin Kurulu Kararı 

ĠĢ Kanununun 17. maddesine dayanılarak süreli fesih hakkının 

kullanılmasının disiplin kurulu kararına bağlı olduğunu içeren sözleĢme 

hükümleri geçerlidir.
57

 Bu tip hükümler, kanımızca, tamamen sözleĢme 

özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu hükümlere bir sonuç 

bağlamamak tarafların bu yöndeki iradelerini yasaya aykırı bir Ģekilde 

görmezden gelmek demektir. Disiplin kurulunun iĢlevini disiplin olaylarıyla 

sınırlamak ve dolayısıyla sadece ĠĢ kanununun 25. maddesinde düzenlenen 

haklı nedenle fesih hakkına iliĢkin kabul etmek yerinde bir tutum değildir. Kaldı 

ki, adı ister disiplin kurulu, ister iĢçi-iĢveren kurulu olsun, önemli olan feshin 

bir kuruldan geçirilmesidir. 

ĠĢin doğrusu böyle olmakla birlikte, Yargıtay‟ın bahsettiğimiz görüĢleri 

paylaĢtığını söyleyemeyiz. Yüksek Mahkeme, 1997 yılında verdiği bir 

kararında, iĢverenin bildirimli fesih hakkının toplu iĢ sözleĢmesiyle bir kurul 

                                                             
54  Alpagut, 98. Şahlanan, Genel Görüşme, İktisadi, Sosyal ve Uluslar arası Hukuki Boyutu ile 

İşçinin Feshe Karşı Korunması, İstanbul 2002, 156. 
55  “Toplu iş sözleşmesinin 28. maddesinde üç yıldan fazla kıdemi olanlar için ihbar öneli 10 hafta 

olarak belirlenmiş, ancak tazminat verilerek fesih yoluna gidilmesi durumunda yasal sürelere 
riayet olunacağı kurala bağlanmıştır. Davacının iş sözleşmesi ihbar tazminatı ödenmek suretiyle 
feshedildiğine göre 56 gün üzerinden ihbar tazminatının hesaplanması gerekir.” Y9HD, 6.7.2004, 

8031/17212, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 2000-2005, 724-725. Aynı doğrultuda, 
Y9HD, 6.7.2004, 8053/17234, age., 721-722. 

56  Y9HD, 26.1.2000, 296/561, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 2000-2005, 51-52. 
57  Narmanlıoğlu, 325. Süzek, İş Hukuku, 543. Aynı yazar, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, 

83. Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi ve Feshe Karşı Korunma Açısından Yargıtay Kararlarının 
Etkisi , 15. Aynı yazar, Genel Görüşme, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının 

Değerlendirilmesi 2001, 161. Alpagut, 127. Şen, İşverenin Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesi 
Hükmüyle Sınırlandırılması, 547-548. 
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kararına bırakılmasını, iĢverenin meĢru ve makul sebeple fesih yetkisini ortadan 

kaldırdığı gerekçesiyle geçerli saymamıĢtır.
58

 

Yüksek Mahkeme 1998 yılında oy çokluğuyla aldığı bir kararında Ģöyle 

demektedir: “Toplu iĢ sözleĢmesinin “işten çıkarılma” baĢlığını taĢıyan 33. 

maddesinin 1-d bendinde iĢçiler ĠĢ Kanununun 13. maddesine (Ģimdi 17) göre 

tazminatlı olarak, disiplin kurulunca iĢten çıkartılabilirler…Öncelikle belirtmek 

gerekir ki, ortada iĢverenin haklı olarak hizmet akdinin feshini gerektirecek 

disiplin olayı kapsamına girmeyen bir durum yoksa fesih iĢleminin disiplin 

kurulundan geçirilmesi anlamsız ve yersiz olduğu kabul edilmelidir. ĠĢ 

hukukunda disiplin kurulu, disiplin cezaları yani disiplin olayları için 

oluĢturulur..Dairemizin kararlılık kazanmıĢ uygulamasında; 1475 sayılı ĠĢ 

Kanununun 17/II. maddesi (Ģimdi 25/II) kapsamındaki hallerde bu ilkeye 

titizlikle uyulmaktadır… Ancak böyle bir disiplin olayı söz konusu olmayan 

durumlarda 1475 sayılı ĠĢ Kanununun 13. maddesi (Ģimdi 17) kapsamındaki 

iĢveren tarafından gerçekleĢtirilen fesihlerde aynı düĢüncenin geçerli olduğu 

kabul edilemez…Yukarıda sözü edilen toplu iĢ sözleĢmesinin …hükmü yasanın 

13. maddesine (Ģimdi 17) aykırılık oluĢturduğu için geçerli değildir. Durum 

böyle olunca haksız fesih tazminatı olarak ihbar tazminatının üç katı tutarındaki 

düzenlemeye değer verilerek hüküm kurulması hatalı olup bozmayı 

gerektirmiĢtir.”
59

 

Bu karara muhalif kalan iki üyenin karĢı oy yazılarında, isabetli olarak, 

iĢveren tarafından iĢ akdine son verilmesi hakkında 158 sayılı uluslararası 

çalıĢma sözleĢmesinin onaylanarak iç hukukumuzun bir parçası haline geldiği
60

, 

uyuĢmazlık konusu toplu iĢ sözleĢmesindeki cezai Ģart öngören düzenlemenin 

ĠK m. 13‟teki (Ģimdi 17) iĢverenin bildirimli fesih hakkını ortadan kaldırmayıp 

bir takım koĢullara bağladığı, tazminatlı fesih halinde iĢverenin bu iĢleminin 

iĢçilerin katıldığı bir kurulun süzgecinden geçirilerek iĢ güvencesinin 

                                                             
58  Y9HD, 5.12.1997, 17144/20380, Şen, age., 553 ve bkz. orada yapılan atıflar. 
59  Y9HD, 25.3.1998, 3068/5917, YKD, Ağustos 1999, 1065-1068. 
60  Her ne kadar Anayasanın 90/5 “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar 

kanun hükmündedir” dese de iş hukuku açısından bu durum özellik arz etmektedir. ILO 

sözleşmeleri, Türk hukukundaki baskın görüşe göre genel olarak doğrudan uygulanabilirlik (self- 
executing) niteliğine sahip değildir. 158 sayılı sözleşme de bunlardan birisidir. Dolayısıyla, bu 
sözleşmenin etki gösterebilmesi için genel kuralın aksine iç hukukun uyumlaştırılması 
gerekmektedir. Bu konuda bkz. Süzek, İş Hukuku, 75. Soyer, Yorumlar ve Tartışmalar, İktisadi, 

Sosyal ve Uluslar arası Hukuki Boyutu İle İşçinin Feshe Karşı Korunması, İstanbul 2002, 308-
309. 
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amaçlandığı, toplu iĢ sözleĢmesindeki düzenlemenin 158 sayılı sözleĢme 

paralelinde olduğu kaleme alınmıĢtır.
61

 

Yerel mahkemenin Yargıtay kararına direnmesi üzerine dosya Hukuk 

Genel Kurulu‟na gelmiĢtir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da, karĢı oy 

yazılarında belirtildiği gibi, süreli fesih hakkının kullanılmasına iliĢkin disiplin 

kurulu kararının alınmasına yönelik düzenlemeyi geçerli saymıĢtır. Söz konusu 

Hukuk Genel Kurulu kararına göre “Davacının yararlandığı toplu iĢ 

sözleĢmesinin 33/1-d maddesine göre tazminatlı olarak ĠĢ Kanununun 13. 

maddesi (Ģimdi 17) uyarınca hizmet akdinin fesih iĢleminin disiplin kurulunca 

yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu gereğe iĢverence uyulmaması sonucu 

anılan sözleĢmenin 33/2-b maddesi uyarınca öngörülen cezai Ģart iĢverenin fesih 

hakkını ortadan kaldıracak nitelikte bulunmamaktadır. Uluslararası sözleĢmeler 

doğrultusunda ve iĢ güvencesi sağlamak amacıyla düzenlenen anılan kurul, 

1475 sayılı ĠĢ Kanunun 13. maddesinin (Ģimdi 17) emredici hükümlerine aykırı 

bulunmadığından, 2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanununun 

5. maddesine göre “Toplu İş Sözleşmesine konulamayacak” hükümlerden 

sayılamaz. Bu durumda mahkemenin toplu iĢ sözleĢmesinden kaynaklanan 

haksız fesih tazminatının uygulanması gerektiği yolundaki direnmesi 

yerindedir.”
62

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de daha sonra Hukuk Genel Kurulunun 

kararına uygun olarak davranmıĢtır.
63

 

Gerçekten, yukarıda da belirttiğimiz gibi, ĠĢ Kanunun 17. maddesinde yer 

alan nispi emredici kuralların toplu iĢ sözleĢmesiyle değiĢik yönlerden 

sınırlandırılması veya fesih yetkisinin bir kurula bırakılması ve iĢverence buna 

uyulmaması halinde yasada düzenlenenlerden daha ağır yaptırımların 

getirilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Toplu iĢ sözleĢmesi 

özerkliğine uygun olarak tarafların bu yönde getirecekleri kurallar normatif bir 

değer taĢırlar ve bağlayıcıdırlar.
64

 

II. İş Kanununun 25. maddesine (Haklı nedenle –derhal- fesih hakkı) 

İlişkin Sözleşmeler 

                                                             
61  E. Akyiğit, İş Kanunu Şerhi, Ankara 2001, 355-356. 
62  YHGK, 10.6.1998, 9-483/418, Günay, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara 1999, 

159-160. 
63  Y9HD, 6.7.1998, 9969/11770, Günay, age., 161-162. 
64  Süzek, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, 84. 
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i. Genel Olarak 

Haklı nedenle fesih hakkı hem iĢverene hem de iĢçiye tanınmıĢtır. 

Konumuz açısından ĠK m.24‟te düzenlenmiĢ olan iĢçinin haklı nedenle iĢ 

sözleĢmesini fesih hakkı önemli değildir. Bu sebeple, ĠK m.25‟te düzenlenen 

iĢverenin fesih hakkına iliĢkin sözleĢmeler üzerinde duracağız. Burada da 

özellikle tartıĢmalar ve görüĢ ayrılıklarının yoğun bir Ģekilde görüldüğü ĠK m. 

25/II‟ yi dikkate alacağız. 

Haklı nedenle fesih hakkı, süreli fesih hakkının aksine sadece belirsiz 

süreli iĢ sözleĢmelerinde değil, aynı zamanda belirli süreli iĢ sözleĢmelerinde de 

kullanılabilir. ĠK m.24 ve m.25‟te bu husus açıkça düzenlenmiĢtir. 

ĠĢçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranıĢı sonucunda 

iĢveren için iĢ iliĢkisine devam dürüstlük kuralları gereği çekilmez hale gelmiĢ, 

bir baĢka deyiĢle iĢ iliĢkisinde bulunması zaruri olan güven temeli çökmüĢse 

iĢveren için haklı nedenle iĢ akdini fesih hakkı doğar.
65

 

ĠĢ Kanununun 25. maddesinde iĢverenin haklı nedenle derhal fesih 

hakkını kullanabilmesi için baĢlıca dört durum sayılmıĢtır. Bunlar; sağlık 

sebepleri, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, zorlayıcı 

sebepler ve işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 

17. maddedeki bildirim sürelerini aşması halleridir. Bu sayılan sebeplere, 

kanımızca baĢkalarının eklenmesi mümkün değildir. Ancak bu husus öğretide 

tartıĢmalı olup, bir görüĢe göre haklı sebeplere baĢka sebeplerin eklenmesinde 

bir sakınca bulunmamaktadır.  Bu görüĢü savunan Atabek‟e göre; iyiniyet 

kurallarına ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, haklı 

nedenleri geniĢleten sözleĢmelerin yapılması geçerlidir.
66

 Bizim de katıldığımız 

diğer görüĢe göre ise, iĢ hukukunun nispi emredici niteliği gereği böyle bir 

sınırlandırma yapılması mümkün değildir.
67

 Zira nispi emrediciliğin anlamı, 

ilgili hükümlerin iĢçi aleyhine ağırlaĢtırılamamasında kendisini gösterir. 

Bunun gibi ĠĢ Kanununun 25/II. maddesine iliĢkin düzenlemelerde 

sözleĢmelerle değiĢiklik yapılıp yapılamayacağı da tartıĢmalıdır. Bu konuda 

                                                             
65  Süzek, İş Hukuku, 458. 
66  R.. Atabek, İş Akdinin Feshi, İstanbul 1938, 164-165. 
67  Süzek, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, 80. K. Oğuzman, Türk Borçlar Kanunu ve İş 

Mevzuatına Göre İş Akdinin Feshi, İstanbul 1955, 38-39. Narmanlıoğlu, 332-333. Esener, 238. S. 
Odaman, İşverenin Hizmet Sözleşmesini Ahlak ve İyiniyet Kuralları ve Benzerlerine Aykırılık 
Nedeniyle Fesih Hakkı, Ankara 2003, 232. Çelik, İş Hukuku Dersleri, 270-271. 
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sözleĢmelerle düzenleme yapılamayacağını savunan Atabek‟e göre aksi halde 

kanunun ahlaksızlığı ve kötüniyeti koruduğu gibi bir sonuç çıkacaktır. Bu ise 

kabul edilemez.
68

 Buna karĢılık bir görüĢe göre ise tarafların bazı olayları haklı 

nedenle fesih sebebi saymaması bunları önemsiz gördükleri anlamına gelir ki, 

bunların geçerli olduğu kabul edilmelidir.
69

  Örneğin, “ancak üç gün arka arkaya 

gelmemek muhik sebeptir demek, iĢverenin iĢçiye iki gün gelmeme imkanı 

tanıması demektir ki, bunun akitte kararlaĢtırılmasına bir mani yoktur”.
70

 

Nitekim Yargıtay da, isabetli olarak, toplu iĢ sözleĢmesinde, iĢçinin iki gün iĢe 

gelmemesi durumunda yevmiye kesme cezasının öngörülmesi karĢısında, haklı 

nedenle fesih hakkının kullanılamayacağını, bunun yerine bu yevmiye cezasının 

uygulanması gerektiği sonucuna varmıĢtır.
71

 Bunun gibi, Yargıtay haklı nedenle 

fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda toplu iĢ sözleĢmesiyle yer 

değiĢtirme cezasının getirilmesini geçerli saymıĢtır.
72

 Yargıtay bir baĢka 

kararında da, iĢçinin zarara sebep olması halinde “Komite zarar miktarını ve 

bunda kusur derecesine göre ne miktarının işçi tarafından tazmini gerektiğini 

bir zabıt varakası ile tespit eder. Yaptığı zarar 15 günlük ücretini aştığı 

takdirde, bu şekilde tespit edilen işçinin hizmet akdini derhal feshedebilir. İşçi 

bu zararı derhal öder veya ödemeyi taahhüt eder ve Sendika buna kefil olursa 

işveren fesih hakkını kullanamaz” Ģeklindeki toplu iĢ sözleĢmesi hükmünü 

geçerli saymıĢtır.
73

 

Ancak, Süzek‟in yerinde olarak iĢaret ettiği gibi, bu serbestinin varlığı 

mutlak olarak yorumlanmamalıdır.
74

 ĠĢ Kanununun 25/II. maddesinin  b, c, d, e 

bentleri bu kapsamda değerlendirilmemelidir. Gerçekten de, iĢçinin, iĢveren 

yahut buların aile üyelerinden birinin Ģeref ve namusuna dokunacak sözler sarf 

etmesi, iĢçinin baĢka bir iĢçiye cinsel tacizde bulunması gibi durumlar 

TSGLK‟nın 5. maddesi karĢısında sözleĢmelerle iĢçi lehine sınırlandırılamazlar. 

                                                             
68  Atabek, 164. 
69  Oğuzman, 38. Esener, 238. Süzek, 538. 
70  Oğuzman, 38-39. 
71  Y9HD, 30.1.1996, 1995/26136, 1996/1031, İş ve Hukuk Dergisi, Ağustos-Eylül 1996, Karar No. 

2713. 
72  “Toplu iş sözleşmesi ile getirilen cezalar yasaya aykırılık taşımadığı ve işçi lehine olduğu takdirde 

geçerli sayılırlar. İşten çıkarmayı gerektiren nitelikteki bir eyleme yer değiştirme cezasının 
uygulanması işçi yararına olduğundan geçersizliği ileri sürülemez.”  Y9HD, 8.9.1983, 4480/6674, 
İ. Eşmelioğlu, İşyerlerinde Disiplin Kurullarının Oluşumu ve İşleyişi, Çimento İşveren, Mayıs 

1998, 24. 
73  Y9HD, 11.9.1991, 6724/11946, Tekstil İşveren, Kasım 1991, 14. 
74  Süzek, 540. Çelik, 271. 
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Ne var ki, Yargıtay öğretide eleĢtirilen bir kararında bunun aksini 

savunmuĢ, toplu iĢ sözleĢmesinde “amirlere, çalışma arkadaşlarına ve 

maiyetine karşı küfür, hakaret ve fiili saldırıda bulunmak eylemlerine öncelikle 

gündelik kesme cezasını öngören” hükmü geçerli kabul etmiĢ ve bu sebeple 

yapılan haklı nedenle feshi haksız bularak gündelik kesme cezası verilmesi 

gerektiğine hükmetmiĢtir.
75

 

ii. Disiplin Kurulu 

Yukarıda bildirimli fesih hakkının disiplin kurulu kararına bağlanmasının 

Yargıtay tarafından önceleri benimsenmeyen bir görüĢ iken, daha sonra 

benimsendiğini belirtmiĢtik. Haklı nedenle fesih hakkının kullanılmasının 

disiplin kurulu kararına bırakılması konusu ise, sözleĢmede öngörülen 

prosedüre uyulmamasının yaptırımlarını göz ardı etse de, uzunca bir süredir 

Yargıtay‟ın olumlu yaklaĢtığı bir konudur. Disiplin kurulunun yapısı ve iĢleyiĢi 

gereği disiplin olaylarına baktığı ve iĢ hukuku açısından da bu hususun daha 

çok ĠK m.25/II‟ ye girdiği tartıĢmasızdır.
76

  

Haklı nedenle fesih hakkının Ģartlarının gerçekleĢip gerçekleĢmediğinin 

iĢçi ve iĢveren temsilcilerinden oluĢan bir kurula bırakılabilmesi iĢ hukukunun 

amacına da uygun düĢmektedir. Gerek iĢ güvencesi kapsamında kalan iĢçiler ve 

gerekse kapsam dıĢında kalan iĢçiler açısından bu durum önemli bir koruma 

sağlamaktadır. ĠĢ güvencesi kapsamında kalan iĢçiler için ĠK m. 25/son‟daki 

düzenleme sebebiyle ĠK m.19‟daki usul uygulanmayacağından disiplin kurulu 

kararının aranmasının Ģart olabilmesi yerinde bir düzenleme olacaktır. 

Disiplin kurulu iĢçi ve iĢveren temsilcilerinden oluĢmaktadır. Disiplin 

kurullarında iĢveren temsilcilerinin bulunmaması bu kurulların anlamına ters 

düĢer. Aynı Ģekilde, Yargıtay kararlarında da, isabetli olarak belirtildiği gibi, 

disiplin kurullarının karar alabilmesini imkansızlaĢtıran düzenlemeler 

yapılamaz. Sözgelimi, disiplin kurulunun oybirliğiyle karar alacağı 

sözleĢmelerle kararlaĢtırılamaz.
77

 Bunun gibi, disiplin kurulunun disiplin 

                                                             
75  Y9HD, 22.5.2001, İBD., C.76, S.1, 2002, 264-265 ve ayrıca haklı eleştirisi için bkz. Alpagut, 122-

124. Benzer görüş, Süzek, 540. Çelik, 271. 
76  Öğretide, bu konuda görüş birliği olsa da, S. Reisoğlu haklı nedenle fesih hakkının işverenin mutlak 

hakkı olduğu gerekçesiyle disiplin kurullarının haklı nedenlerin ortaya çıkıp çıkmadığını 
değerlendiremeyeceği görüşündedir. Bkz. Yargıtay Dergisi, C.15, Ocak-Ekim 1989, S.1-4, 483-484. 

77  Y9HD, 20.2.1995, 1994/19247, 1995/13581, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 1990-1995, 
492-493. Aynı doğrultuda, 24.1.2005, 2004/31364, 2005/1108, Çankaya/Günay/Göktaş, 459-460. 
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soruĢturmasını çok kısa bir sürede sonuçlandırılması da kararlaĢtırılamaz.
78

 Bu 

tip düzenlemeler fesih hakkının kullanılmasını dolaylı olarak ortadan 

kaldırdığından geçerli sayılamaz.
79

 

Toplu iĢ sözleĢmeleriyle haklı nedenle fesih hakkının disiplin kuruluna 

bırakılmasının öngörüldüğü durumlarda, bu prosedüre uyulmamasının 

sonuçlarının Yargıtay tarafından istikrarlı bir Ģekilde hüküm altına alındığı 

söylenemez. Yüksek Mahkeme 1994 yılından önceki kararlarında feshin salt 

disiplin kurulundan geçirilmemiĢ olmasının onu haksız yapmayacağını 

kararlaĢtırmaktayken (hatta daha eski kararlarında fesih hakkından feragat 

edilemeyeceği gerekçesiyle, feshin disiplin kuruluna bırakılmasını geçerli 

saymamaktaydı; bazı kararlarında ise sırf disiplin kurulan başvurulmamasını 

haksız fesih saymıştır
80

), bu tarihten sonraki kararlarında bu tavrını değiĢtirdiği 

görülmektedir. 

Yüksek Mahkeme‟ye göre haklı fesih sebeplerinin varlığı halinde 

TĠS‟teki feshe sadece disiplin kurulunca karar verileceğine dair hükme 

uyulmadan akdin doğrudan iĢverence feshedilmesi, feshi haksız kılmaz. Bu 

meyandaki bir kararda Ģu anlatıma yer verilmiĢtir: “1475 sayılı ĠĢ Kanununun 

17/II-f maddesine (Ģimdi 25/II) göre, izin almaksızın veya haklı bir sebebe 

dayanmaksızın ardı ardına iki gün iĢe devamsızlık halinde iĢverenin bildirimsiz 

fesih hakkı doğar. Bu gibi haklı fesih sebeplerinin varlığı halinde, TĠS‟teki 

feshe sadece disiplin kurulunca karar verileceğine dair hükme uyulmadan akdin 

doğrudan iĢverence feshedilmesi feshi haksız kılmaz. Zira fesih kararı ister 

iĢveren, isterse disiplin kurulu tarafından verilmiĢ olsun, her iki halde de yargı 

denetimi olanağı bulunmaktadır…Böyle olunca, disiplin kuruluna gidilmemesi 

Ģekli noksanlık olarak mütalaa edilebilir ve neticede yine yargının denetimi söz 

konusu olacağından, sırf bu Ģekli noksanlık nedeniyle hukuki sonuç 

değiĢmez….Diğer taraftan, disiplin kurulunun haklı bir fesih sebebini 

görmezden gelmesi söz konusu olamayacağına, eğer böyle bir durum zuhur 

ederse yargı kararı ile gerçeğin bulunacağı tabii olduğuna göre, sırf bu Ģekli 

duruma uyulmasına olarak iĢverene derhal fesih hakkı veren ve açıkça belli olan 

bir durum karĢısında yasa ile verilmiĢ bu hakkını kullanmaktan alıkoyan TĠS 

düzenlemelerini haklı görmek mümkün değildir….Bu itibarla, iĢveren disiplin 

kurulu kararı olmadan iĢ akdini feshetmiĢ olsa bile, mahkemenin meseleyi 

                                                             
78  Y9HD, 4.11.1999, 13721/16726, İşveren, Kasım 1999, 17-18. 
79  Süzek, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, 81. Aynı yazar, İş Hukuku, 541. 
80  Y9HD, 30.3.1975, 20976/8162 ve D. Ulucan’ın incelemesi, İHU, TSGLK. 1, No.1. 
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inceleyip, feshin haklı sebebe dayanıp dayanmadığını saptaması ve sonucuna 

göre hüküm kurması gerekir”.
81

 

Öğretide Yargıtay‟ın söz konusu bu görüĢü, toplu iĢ sözleĢmesi 

özerkliğini anlamsız kıldığı gerekçesiyle eleĢtirilmiĢtir. Gerçekten de 

Yargıtay‟ın bu görüĢüne katılmak olanaksızdır. Disiplin kurulundan geçirilsin 

veya geçirilmesin tüm fesihlerin zaten yargı denetimine tabi olduğundan bahisle 

toplu iĢ sözleĢmesinin normatif etkisini görmezden gelmek kanımızca 

mesnetsizdir. 

Bu durumu gören Yargıtay da 1994 yılından itibaren, birkaç istisnası olsa 

da, sözleĢmede öngörülmesine rağmen, feshin sırf disiplin kurulundan 

geçirilmemesini haksız fesih sayarak eleĢtirileri dikkate aldığını göstermiĢtir. 

Nitekim 1994 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bir kararında Ģöyle 

denilmektedir: “ĠĢverenin iĢ akdini bildirimsiz fesih hakkının, iĢ güvencesinin 

sağlanması ve iĢçiyi koruma amacına yönelik olarak belli bir arıtımdan 

geçirilmek suretiyle  sınırlandırılması da mümkündür. Somut olaya bu yaklaĢım 

içinde bakıldığında iĢyerinde yürürlükte bulunan toplu iĢ sözleĢmesi hükmünün 

de, ĠĢ Hukukunun iĢçiyi koruma amacına uygun olarak, iĢverenin, fesih hakkını 

sınırlayan ve uyulması zorunlu normatif karakterde, hukuken geçerli ve 

bağlayıcı bir kural olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu kabul bir yerde 

tarafların serbest iradeleriyle ve toplu iĢ sözleĢmesi özerkliği çerçevesinde 

bağıtladıkları sözleĢmeye uyulmasının da gereğidir. Disiplin kurulunca alınacak 

kararın sonuçta yargı denetimine tabi bulunması da, iĢverenin toplu iĢ 

sözleĢmesinin bu konudaki açık hükmünü göz ardı etmesini haklı kılamaz”.
82

 

Yüksek Mahkeme, bu isabetli görüĢlerini bugün de sürdürmektedir. 2005 

yılındaki bir Yargıtay kararında Ģu anlatım yer almaktadır: “Davalı belediye ile 

…Sendikası arasında bağıtlanan 1.1.1998-31.12.1999 yürürlük süreli Toplu ĠĢ 

                                                             
81  Y9HD, 1.7.1993, 9829/11434, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 1990-1995, 295-296. 
82  YHGK, 1.6.1994, 9-71/381, YKD, C.2, S.11, Kasım 1994, 1738. Aynı doğrultuda, Y9HD, 

16.10.1995, 1085/31657, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 1990-1995, 207-208. 
Y9HD, 5.3.1996, 35962/3819, Çimento İşveren, Mayıs 1996, 30-31. YHGK, 8.10.1997, 9-
45/772, Tekstil İşveren, Aralık 1997, 14-15. Y9HD, 31.5.1999, 7665/9472, TÜHİS, Mayıs 2000, 
71-72. Y9HD, 15.3.2004, 3-16009/5077, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 2000-2005, 

717-718. Aksi yönde isabetsiz kararlar için bkz. Y9HD, 25.9.1995, 8981/28051, Çimento 
İşveren, Kasım 1995, 32. Y9HD, 27.3.2000, 552/3263, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın 
Kararları 2000-2005, 690-691. Y9HD, 4.7.2001, 9089/12012, TÜHİS, Kasım 2001, 51-52 ve 
ayrıca bu kararın haklı eleştirisi için bkz. Alpagut, 128-129. Y9HD, 14.10.2002, 3552/19194 ve 

kararın haklı eleştirisi, Şen, İşverenin Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesi hükmüyle 
Sınırlandırılması, AÜEHFD, C.7, S.1-2, 541-562. 
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SözleĢmesinin 16. maddesine göre disiplin kurulu kararı olmadan iĢçiye ceza 

verilemeyeceği ve cezaların ek ceza cetveline göre sırayla verileceğinin 

düzenlendiği anlaĢılmaktadır. Ceza cetvelinde 3 gün ve daha fazla göreve 

gelmemek eylemi için önce 3 yevmiye kesim cezası, daha sonra ihraç cezası 

öngörülmektedir. Davacının daha önce aynı nedenle disiplin cezası aldığı 

yönünde dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığından ceza cetvelindeki 

sıraya uyulmadığı anlaĢılmaktadır…Diğer taraftan Toplu ĠĢ SözleĢmesinin aynı 

maddesi gereği cezaların disiplin kurulunca verilmesi mümkündür. Somut 

olayda feshin disiplin kurulundan geçirilmediği anlaĢıldığından bu nedenle de 

davacı iĢçinin ihbar-kıdem tazminatı istekleri hüküm altına alınmalıdır”.
83

 

Yüksek Mahkeme, iĢ güvencesi kapsamına giren iĢçiler içinse, m. 18 

bağlamında geçerli nedenlerin var olup olmadığının araĢtırılmasını 

istemektedir.
84

 Bu görüĢ, öğretide eleĢtirildiği gibi, kanımızca da, iĢ 

güvencesinin kapsamında olan iĢçiler için haklı nedenle fesih hakkı disiplin 

kuruluna bırakılmıĢ, ancak disiplin kuruluna baĢvurulmamıĢsa, baĢkaca bir 

değerlendirmeye giriĢmeksizin fesih haksız sayılmalıdır. 

Nihayet belirtelim ki disiplin kurulu kararlarına karĢı yargı yolunun 

kapatılması mümkün değildir. Buna iliĢkin sözleĢme hükümleri geçersizdir.
85

 

III. Sözleşmelerle Getirilen Sınırlamalara Uyulmamasının Yaptırımı 

i. İş Güvencesinin Kapsamındaki İş İlişkilerinde 

ĠĢ güvencesinin kapsamındaki iĢ iliĢkilerinde, iĢverenin süreli veya haklı 

nedenle fesih hakkının kullanmasının koĢulları ağırlaĢtırılmıĢ, disiplin kuruluna 

bırakılmıĢ veya baĢka prosedürlere bağlanmıĢ, ancak iĢveren bu sınırlamalara 

uymamıĢsa yapılan fesih geçersiz sayılır ve ĠĢ Kanununun 21. maddesinde 

düzenlenen sonuçlar doğar.
86

 

ĠĢ Kanununun 21. maddesinin mutlak emredici niteliği gereğince 

tarafların bu maddede belirtilen yaptırımlardan baĢka bir yaptırım belirlemeleri 

imkansızdır. Böylece, iĢe iadesi öngörülen iĢçinin iĢe baĢlatılmaması halinde, 

kendisine en az dört ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında iĢ güvencesi tazminatı 

                                                             
83  Y9HD, 4.5.2005, 11194/15458, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 2000-2005, 242-243. 
84  Y9HD, 13.1.2005, 4-30616/622 ve ayrıca D. Ulucan’ın incelemesi, Legal İHD, 2007, S.13, 283-

289. 
85  Narmanlıoğlu, 329. Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi ve Feshe Karşı Korunma Açısından Yargıtay 

Kararlarının Etkisi , 16. 
86  Süzek, İş Hukuku, 543-544. 
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ve ayrıca kararın kesinleĢmesine kadar çalıĢtırılmadığı süre için en çok dört aya 

doğmuĢ bulunan ücret ve diğer hakları ödenir (ĠK m.21). Taraflar, toplu iĢ 

sözleĢmesi veya bireysel iĢ sözleĢmeleriyle, iĢ güvencesi tazminatını dört ayın 

altında veya sekiz ayın üzerinde belirleyemeyecekleri gibi, çalıĢtırılmadığı süre 

için de iĢçiye dört aydan fazla ücretinin ödenmesini kararlaĢtıramazlar.
87

 Keza, 

taraflar bu yasal sonuçlarla birlikte ayrıca bir cezai Ģart öngöremezler.
88

 

Mahkeme, iĢçinin anılan haklarını miktar olarak değil, süre olarak 

belirlemelidir.
89

 

ii. İş Güvencesinin Kapsamında Olmayan İş İlişkilerinde 

a. Genel Olarak 

ĠĢ güvencesinin kapsamında olmayan iĢ iliĢkilerinde sözleĢmeyle getirilen 

sınırlamaya uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar sözleĢmede 

kararlaĢtırılabilir. AĢağıda değineceğimiz gibi taraflar bir cezai Ģart veya iĢe 

iade öngörebilirler. Ancak tarafların buna iliĢkin herhangi bir yaptırım 

kararlaĢtırmamıĢ olmaları da mümkündür. Bu durumda ise, yasal yaptırımlar 

uygulanacaktır. 

Bunun dıĢında taraflar, sözleĢmeyle getirilen sınırlamalara uyulmaması 

halinde iĢ güvencesi kapsamında olmayan iĢ iliĢkilerinde iĢ güvencesinin ilgili 

hükümlerinin (ĠK 21) uygulanacağını kararlaĢtırabilecekleri gibi, bunu aĢan bir 

yaptırımı öngörebilmelerinde de herhangi bir engel yoktur.
90

 Çünkü, ĠK m. 

21‟in mutlak emredici niteliği iĢ güvencesinin kapsamındaki iĢ iliĢkilerinde 

kendini gösterir; iĢ güvencesinin kapsamında olmayan iĢ iliĢkilerinde 

uygulanması kararlaĢtırılan yasal güvencelerin aĢılmasında, kanımızca, bir 

sakınca olmamak gerektir. 

b. Sözleşmede Bir Hükmün Bulunmaması  

ĠĢ güvencesinin kapsamında olmayan iĢ iliĢkilerinde, sözleĢmelerle 

getirilen sınırlamalara uyulmadığı takdirde ne tür hukuki sonuçların doğacağı 

kararlaĢtırılmamıĢ olabilir. Söz gelimi fesih hakkının kullanımı için disiplin 

kurulu öngörülmüĢ, buna rağmen iĢveren disiplin kuruluna baĢvurmaksızın 
                                                             
87  Y9HD, 19.1.2004, 2003-21992/258, Akı/Altıntaş/Bahçıvancılar, 170-172 
88  Bkz. dipnot 13. 
89  Y9HD, 11.12.2003, 19181/19777, 165. Aynı doğrultuda, 20.11.2003, 19348/19644, 174-175. 

Y9HD, 11.12.2003, 20205/20627, Akı/Altıntaş/Bahçıvancılar, 176. 
90  Süzek,İş Hukuku , 544. 
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sözleĢmeyi feshetmiĢse, yukarıda da iĢaret ettiğimiz gibi ĠĢ Kanununun 17. 

maddesine iliĢkin fesihlerde usulsüz veya kötüniyetli fesih ortaya çıkar ve buna 

iliĢkin hükümler uygulanır. Bunun gibi ĠĢ Kanununun 25. maddesine iliĢkin 

sözleĢmelerde öngörülen prosedüre uyulmaması halinde de haksız fesih söz 

konusu olur ve buna iliĢkin hukuki sonuçlar doğar.
91

 

Taraflar, sözleĢmelerle fesih hakkının kullanılması için iĢçinin 

savunmasının alınması zorunluluğu da getirmiĢ olabilir. Bu durumda da, iĢçinin 

savunması alınmadan fesih gerçekleĢtirilmiĢse, usulsüz veya haksız feshe iliĢkin 

hükümler uygulanır. 

c. Sözleşmede Cezai Şartın Belirlenmesi 

Taraflar, sözleĢmeyle getirilen sınırlamaya uyulmaması halinde, 

genellikle bir cezai Ģart ödenmesini kararlaĢtırmaktadırlar.
92

 Cezai Ģart, esas 

olarak tarafları akdin gereklerine uygun davranmaya sevk etmektedir.
93

 Bu 

açıdan cezai Ģart asıl borca bağlı fer’i bir borç olup, BK m.159/I‟de belirtildiği 

gibi ödenmesi için zararın ortaya çıkması gerekmez. 

ĠĢçi aleyhine tek taraflı cezai Ģartın kararlaĢtırılıp kararlaĢtırılamayacağı 

tartıĢmalıdır ki ilerde bu tartıĢmalara değineceğiz. ĠĢveren açısından ise tek 

taraflı cezai Ģartın öngörülmesi öğreti tarafından mümkün görüldüğü gibi
94

 

Yargıtay da bu görüĢü paylaĢmaktadır.  

ĠĢçinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmıĢ olması ayrıca 

sözleĢmedeki cezai Ģartı istemesine engel değildir. Bunun sebebi, cezai Ģartın 

ihbar ve kıdem tazminatından bağımsız olarak öngörülmesidir.
95

 Yargıtay da bu 

konuda aynı görüĢleri paylaĢmaktadır: “Taraflar arsındaki sözleĢmenin V/b 

maddesinde öngörülen yaptırım cezai Ģart niteliğindedir. Nitekim, mahkemece 

de buradaki tazminat cezai Ģart olarak kabul edilmiĢ, ancak ihbar ve kıdem 

tazminatına hükmedilmiĢ olması nedeniyle ayrıca cezai Ģart gerekmeyeceğinden 

                                                             
91  Bkz. dipnot 81. 
92  Cezai şart konusunda geniş bilgi için bkz. K. Arıcı, Hizmet Akdine Cezai Şart Konulması, GÜHFD, 

C.1, S.1, Haziran 1997, 43-57. 
93  A. Kılıçoğlu, 575. 
94  Süzek, İş Hukuku, 544. Aynı yazar, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, 85-86. Çelik, 

İşverenin Hizmet Akdini Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması, 224 vd. Narmanlıoğlu, 
333-334. Alpagut, 117 vd. 

95  Süzek, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması , 86. Kötüniyet ve cezai şart arasındaki ilişki için 

bkz. F. Demir, Temsilcinin İş Sözleşmesinin Feshinde Kötüniyet Tazminatı ve Cezai Şart, Kamu-
İş, C.9, S.1 2007, 29-52. 
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bahisle bu yöndeki isteğin reddine karar verilmiĢtir. Belirtmek gerekir ki, 

davacının ihbar ve kıdem tazminatına kazanmıĢ olması ayrıca sözleĢmedeki 

cezai Ģartı istemesine engel değildir”.
96

 

Cezai Ģart sözleĢmelerde genellikle tek baĢına düzenlenmemekte, ihbar 

veya kıdem tazminatının miktarı artırılarak düzenlenmektedir. Yargıtay‟ın da 

“…Mahkemece TĠS‟in 20. maddesinde yer alan „iĢten çıkarmada yukarıdaki 

sıraya uyulmadığı takdirde iĢçiye ihbar ve kıdem tazminatı iĢverence üç misli 

olarak ödenir‟ biçimindeki ibare kıdem ve ihbar tazminatı niteliğinde görülüp 

kıdem tazminatı yönünden tavan sınırı gözetilerek bir indirim yapılmıĢ ve 

TĠS‟in anılan kuralı yanlıĢ yorumlanmıĢ ise de; anılan hüküm aslında cezai Ģart 

niteliğinde olduğu
97

” Ģeklindeki kararında belirttiği gibi bu tür düzenlemeler 

cezai Ģart olarak kabul edilmelidir. 

Borçlar Kanununun 161/I. maddesine göre “akitler cezanın miktarını 

tayinde serbesttir” dendikten sonra, aynı maddenin 3. fıkrasında “hakim fahiş 

gördüğü cezaları tenkis ile mükelleftir” denilerek hakimin fahiĢ bulduğu cezai 

Ģartları tenkise tabi tutabileceği açık bir biçimde düzenlenmiĢtir. 

ĠĢ Hukukunda da BK m.161/3 uyarınca hakimin cezai Ģartı tenkis 

edebileceği kabul edilmektedir. Nitekim, Yargıtay da bir kararında bu hususu 

Ģöyle dile getirmiĢtir: “Taraflar arasında 15.11.1995 tarihli düzenlenen sözleĢme 

ile davalıya ait iĢyerinde davacılar çalıĢmaya baĢlamıĢ olup bu çalıĢma devam 

ederken tekrar taraflar bir araya gelerek iki yıl süreli bir hizmet akdi tanzimi 

yoluna gitmiĢlerdir. Bu son sözleĢmenin 6-B maddesinde “ġirket, iĢ bu 

sözleĢmede kararlaĢtırılan hükümleri ihlal ettiği takdirde toplam 1.000.000 

Amerikan doları cezai tazminat ödemeyi peĢinen kabul ve taahhüt eder.” 

biçiminde bir kurala yer verilmiĢtir. Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi 

sözleĢme hükümlerine davalı iĢveren uymadığı için, davacılar haklı fesih yoluna 

baĢvurmuĢlardır. Bu itibarla mahkemenin de isabetli olarak benimsediği görüĢ 

sonucu davacılar anılan maddedeki cezai Ģarta hak kazanmıĢlardır. Ne var ki 

mahkemece yapılan %10 oranındaki indirim çok azdır. Zira kararlaĢtırılan cezai 

                                                             
96  Y9HD, 10.11.1992, 6312/12426, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 1990-1995, 612-

613. Yargıtay’ın aksi yöndeki isabetsiz kararı için bkz. Y9HD, 24.11.1998, 16682/16690, İşveren, 
Nisan 1999, 15. 

97  Y9HD, 6.11.1991, 11567/13949, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 1990-1995, 80-81. 
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Ģart miktarı fahiĢtir. Böyle olunca hakkaniyete uygun bir indirim yapılmak 

üzere kararın bozulması gerekmiĢtir”.
98

 

Yargıtay, bireysel iĢ sözleĢmelerinde olduğu gibi toplu iĢ sözleĢmesiyle 

öngörülen cezai Ģartın da tenkise tabi olduğunu kararlaĢtırmaktadır. Yüksek 

Mahkeme konuya iliĢkin bu görüĢü bir kararında Ģöyle dile getirmiĢtir: 

“ĠĢverenin toplu iĢ sözleĢmesinde yer alan tazminatlı fesih hakkını hatalı 

kullanarak sözleĢme hükümlerine uymaması, disiplin kuruluna götürmemesi 

anılan sözleĢmenin 33/2-b maddesine göre iĢçinin ücretinin bir yıllık tutarından 

az olamayacak Ģekilde, ihbar ve kıdem tazminatının üç katı tutarında cezai Ģartla 

sorumlu tutulmasını gerektirir. ĠĢ güvencesi getirmek amacıyla düzenlenen ve 

iĢverenin yönetim hakkını ortadan kaldırmayan bu cezai Ģart fahiĢ 

görüldüğünden Borçlar Kanununun 161/3 maddesi uyarınca tenkise tabi 

tutulacağı doğaldır”.
99

 

Öğretide ise bu konu tartıĢmalı olup, Yargıtay‟ın görüĢüyle paralel olan 

bir görüĢe göre toplu iĢ sözleĢmesiyle getirilen cezai Ģartın tenkisinde BK m. 

161/3‟ün açık hükmü gereği hukuka aykırılık yoktur. Ancak toplu iĢ 

sözleĢmesinin özellik arz etmesi sebebiyle hâkimin müdahale hakkı bireysel iĢ 

sözleĢmelerine oranla daha dar kabul edilmelidir.
100

 Buna karĢılık, aksi yönde 

düĢünenler ise BK m.161/3‟ün toplu iĢ sözleĢmelerini kapsamayacağı 

görüĢündedir. Gerçekten, kanımızca da yerinde olan bu görüĢü savunan Süzek‟e 

göre “anayasal bir hak olan toplu iş sözleşmesi özerkliği ( AY 53 ) gereği 

taraflar bu sözleĢme ile bir yasa gibi emredici normatif hukuk kuralları 

oluĢtururlar. Toplu iĢ sözleĢmelerinde yer alan cezai Ģarta iliĢkin kurallar da 

herhangi bir sözleĢme niteliğinde bulunmamakta, anayasal toplu iĢ sözleĢmesi 

özerkliği çerçevesinde oluĢturulan normatif kurallar niteliği taĢımaktadırlar. Bu 

durumda feshi sınırlandıran kurallara aykırı davranıĢa karĢı toplu iĢ sözleĢmesi 

                                                             
98  Y9HD, 8.2.2000, 18219/1086,  Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 2000-2005, 2. Aynı 

doğrultuda, Y9HD, 17.4.1995, 4-19193/13612, age., 363-364. Ayrıca cezai şartın rekabet 
sözleşmesinden doğmasının tenkise engel olmayacağı yönündeki Yargıtay kararı için bkz. Y9HD, 
5.10.2004, 23807/22055, age., 821-822. 

99  Y9HD, 6.7.1998, 9969/11770, Günay, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, 161-162. 
Aynı doğrultuda, Y9HD, 28.4.2005, 4-25259/14987, Legal İHD, 2005/7, 1290-1291. Y9HD, 
4.11.1999, 13777/16740, İşveren, Aralık 1999, 15. Y9HD, 11.3.1997, 3866/4816, Tekstil 
İşveren, Temmuz 1997, 13-14. 

100  V. Karagöz, İş Sözleşmesinde Cezai Şart, Ankara 2006, 175 vd. Ö. Ekmekçi, Ferdi İş İlişkisinin 
Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay’ın 1999 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, 
Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 1999, İstanbul 2001, 69 

ve Genel Görüşme, 175-176. F. Şahlanan, Genel Görüşme, Aynı Seminer 158-159. Alpagut, 126-
127. H. Mollamahmutoğlu,  İş Hukuku, Ankara 2004, 510-511. 
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ile normatif değer taĢıyan bir götürü tazminat ( cezai Ģart ) getirilmiĢ 

olmaktadır. Toplu iĢ sözleĢmesinde yer alan cezai Ģart hükümleri bu özelliği 

taĢımaları nedeniyle yargıcın müdahalesi dıĢında kalırlar, onun BK 161/son 

uyarınca tenkis yetkisini kullanmasına engel olurlar. Bu durumda cezai Ģartın 

tenkisi anayasal toplu iĢ sözleĢmesi özerkliğine ve normatif hükümlere kabul 

edilemeyecek bir müdahale niteliğini taĢır”.
101

 

d. Sözleşmede İşe İadenin Öngörülmesi 

ĠĢ güvencesinin kapsamında olmayan iĢ iliĢkilerinde sözleĢmeyle getirilen 

sınırlamaya uyulmadığı takdirde iĢe iade öngörülebilir.
102

 Ne var ki, iĢ 

güvencesi hükümleri hukukumuza girmezden önce bazı yazarlar iĢe iade 

müessesinin hukukumuzda Sendikalar Kanununun 30. maddesi gereğince 

istisnai olarak düzenlenmiĢ olduğundan hareketle bu görüĢe 

katılmamaktaydılar. KarĢıt görüĢü savunan Narmanlıoğlu‟na göre “…ĠĢe iadeyi 

öngören bir hükmün iĢ sözleĢmesine konulmasına bir engel yoksa da, bu 

yoldaki bir hükmün dava konusu yapılması, feshin geçersiz ( hükümsüz ) 

kılınarak iĢverenin iĢçiyi fesih yapılmamıĢçasına iĢe alması yolunda 

mahkemece karar verilmesine yürürlükteki hukuk düzeni engel bulunmaktadır. 

ĠĢten çıkarılan, iĢ sözleĢmesi feshedilen iĢçinin iĢine dönmesinde kuĢkusuz 

menfaati vardır. Ancak bu menfaat hukuken korunmamıĢ, iĢten çıkarma iĢlemi 

haksız, hukuka aykırı olsa bile, feshin geçerliliği kabul edilmiĢ, bu bağlamda 

hukuki sonuçlar bağlanmıĢ, iĢe iade Ģeklinde bir sonuç kabul 

edilmemiĢtir…Haksız-usulsüz fesih iĢleminin yargı tarafından haksızlığının 

kanuna veya sözleĢmeye aykırılığının tespiti halinde bunun hükmen iptal 

edileceği kanunen kabul edilmedikçe toplu iĢ sözleĢmesi özerkliğine dayanak 

iĢe iadenin sağlanması mümkün değildir”.
103

 

Yargıtay da Narmanlıoğlu ile aynı görüĢleri paylaĢmaktadır: “ĠĢyerinde 

uygulanmakta olan TĠS m. 25/II. bendine göre „iĢverenin zorunlu iĢçi çıkarma 

hakkını hatalı kullandığı veya sözleĢme hükümlerine uymadığı saptanırsa iĢçi, 

açıkta geçen sürelere iliĢkin ücret ve diğer hakları ödenerek iĢe baĢlatılır‟ 

…biçimindeki hüküm 1475 sayılı ĠĢ Kanununun emredici hükümlerine 

                                                             
101  Süzek, İş Hukuku, 545. Aynı görüşü paylaşanlar Narmanlıoğlu,, 333. V. Sirmen, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002, 113-114. 
102  Süzek, İş Hukuku, 546. Aynı yazar, İş Akdini Fesih Hakkının  Sınırlandırılma, 91. Ekonomi, Genel 

Değerlendirme, İktisadi, Sosyal ve Uluslar arası Hukuki Boyutu İle İşçinin Feshe Karşı Korunması 
, 352. 

103  Narmanlıoğlu, 334-335. 
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aykırıdır. Gerçekten anılan hükümde iĢe iadeyi gerektirecek düzenleme 

öngörülmüĢtür. Mevzuatımızda iĢyeri sendika temsilcilerinin iĢ akitlerine haksız 

olarak son verilmesi halinde sınırlı biçimde iĢe iade müessesine yer 

verilmiĢtir”.
104

 

ĠĢ güvencesi hükümlerinin hukukumuza girmesiyle birlikte bu görüĢün 

temelsiz kaldığı açıktır. Kaldı ki, yukarıda da belirttiğimiz üzere iĢ güvencesi 

kapsamında olmayan iĢçiler için kapsam dahilindeki iĢçilere iliĢkin hükümlerin 

uygulanacağı sözleĢmelerle kararlaĢtırılabilir. 

Ancak belirtmeliyiz ki, bu durumda yargı organınca verilen feshin 

geçersizliği ve iĢe iade kararına rağmen, iĢveren iĢçiyi fiilen çalıĢtırmak zorunda 

değildir. ĠĢçiyi iĢe kabul etmeyen iĢveren alacaklı temerrüdüne düĢer ve BK 

m.325‟teki hukuki sonuçlarla karĢı karĢıya kalır.
105

 

3. İŞÇİNİN FESİH HAKKININ SÖZLEŞMELERLE SINIRLANDIRILMASI 

I. Genel Olarak 

ĠĢ hukukunun iĢçiyi koruma amacına uygun olarak iĢçinin fesih hakkının 

sınırlandırılması son yıllarda çok sınırlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. 

Hukukumuzda bu sınırlandırma daha çok cezai Ģarta iliĢkin olarak 

yapılmaktadır. Cezai Ģartın hangi durumlarda getirilebileceği hususunda ise tam 

bir mutabakat olduğu söylenemez. Ancak Yargıtay‟ın da kabul ettiği gibi 

iĢverenin yaptığı olağandıĢı eğitim giderlerine karĢılık iĢçinin cezai Ģart ödemesi 

konusunda bir anlaĢmazlık yoktur. Bu konudaki tartıĢmalar daha çok iĢçi 

aleyhine tek taraflı olarak cezai Ģart getirilip getirilemeyeceği hususunda 

yoğunlaĢmaktadır.  

Öğretideki baskın görüĢe göre sözleĢmelerle iĢçi aleyhine tek taraflı cezai 

Ģart kararlaĢtırılabilmesi mümkün değildir. Bu görüĢ sahiplerinin dayanak 

noktası iĢçinin korunması düĢüncesidir. ĠĢsizliğin yaygın olduğu ülkemizde 

iĢçinin bir an önce iĢ bulabilmek amacıyla tek taraflı cezai Ģartı kabul etmek 

zorunda kalması yüksek bir olasılıktır. Bu olasılığı göz ardı ederek iĢçi aleyhine 

                                                             
104  Y9HD, 25.9.1995, 8981/28051, Çimento İşveren, Kasım 1995, 32. 
105  Süzek, İş Hukuku, 546. Aynı yazar, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, 91. 
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tek taraflı cezai Ģartın getirilmesi iĢ hukukunu yönlendiren esaslarla 

bağdaĢmaz.
106

 

Buna karĢılık, Alpagut‟a göre “…Özellikle ekonomik konjonktürün 

yüksek olduğu dönemlerde, iĢçinin yaptığı iĢin vasıflı ve iĢverenin iĢletmesi için 

özel önem arz ettiği durumlarda iĢçinin ediminin belirli süreyle güvencelenmesi 

yolunda iĢverenin korunmaya değer çıkar açıktır”.
107

 Dolayısıyla Alpagut, iĢçi 

aleyhine tek taraflı cezai Ģartın getirilmesinde bir sakınca görmemektedir. Bu 

görüĢ, özellikle bazı iĢ kollarında iĢverenlerin birtakım nitelikli iĢçilerine 

ödedikleri astronomik ücretler düĢünülünce makul sayılabilir. 

Yargıtay‟ın bu konudaki uygulaması ise belirttiğimiz ilk görüĢle 

uyumludur. Yüksek Mahkemenin bu konudaki bir kararında Ģöyle 

denilmektedir: “Taraflar arasında düzenlenen tip ve özel sözleĢme hükümleri 

incelendiğinde, tip sözleĢmenin ve özel sözleĢmenin 3/1 maddelerinde iĢveren 

lehine iĢçinin feshi halinde brüt 4 aylık ücret tutarının cezai Ģart olarak 

düzenlendiği, oysa karĢılıklı kabul edilen ve iĢçi lehine öngörüldüğü belirtilen 

tip sözleĢmenin 14. ve özel sözleĢmenin 3/2. maddelerindeki düzenlemelerin 

Borçlar Kanununun 325. maddesindeki bakiye süre ücreti ile ilgili hükmün 

sözleĢme kapsamına iĢveren lehine kısaltılarak konulduğu, her iki düzenlemenin 

de iĢçi aleyhine olduğu anlaĢılmaktadır. Bu açıklamalara göre sözleĢmedeki 

cezai Ģart tek taraflı iĢveren lehine ve iĢçi aleyhine olduğundan geçersizdir”.
108

 

II. Mesleki Eğitim Giderleri Karşılığı Kararlaştırılan Cezai Şart 

Kural olarak, iĢveren lehine ve iĢçi aleyhine tek taraflı cezai Ģart 

öngörülmesi kabul edilmemekle birlikte, Yargıtay 2000‟li yılların baĢından 

itibaren, haklı bir nedenin varlığı halinde iĢçi aleyhine tek taraflı cezai Ģartın 

getirilebilmesini geçerli saymıĢtır. Gerçekten de, iĢçisini büyük beklentilerle 

yurt dıĢında veya yurtiçinde masraflı bir eğitime tabi tutan iĢveren lehine tek 

                                                             
106  Süzek, 547. Aynı yazar, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, 92. Kutal, Ferdi İş İlişkisinin 

Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay’ın 1992 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, 
41-42. Cezai şartın geçerliliği sorunu hakkında geniş bilgi için bkz. P. Soyer, Hizmet Akdinin İşçi 

Tarafından Feshi İçin Öngörülen Cezai Şartın Geçerliliği Sorunu, Kamu-İş, C.5, S. 3, Nisan 2000, 
363 vd. 

107  Alpagut, 116. Aynı yönde,  Karagöz, İş Sözleşmesinde Cezai Şart, 96-98. 
108  Y9HD, 21.4.2003, 2002-23061/6649, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 2000-2005, 

820-821. Aynı doğrultuda, Y9HD, 30.5.2002, age., 49-50. Y9HD, 21.1.1998, 7-19361/389, 
İşveren, Haziran 1998, 18. Y9HD, 3.6.1997, 7529/10660, Tekstil İşveren, Ekim 1999, 18-19. 

Y9HD, 17.11.1992, 8777/126003, Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 1990-1995, 481-
482. 
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taraflı cezai Ģart öngörülmesi haklı ve makul görülebilecek bir nedene 

dayanmaktadır. Bu eğitim sonucunda iĢçi vasıf kazanmakta, iĢgücü piyasasında 

pazarlık gücü ve istihdam olanakları artmakta, bundan parasal yararlar 

sağlayacak duruma gelmektedir.
109

 Bu durumda, artık iĢçinin korunması 

düĢüncesi savunulamayacağı gibi iĢverenden de böyle bir yüke katlanması da 

beklenemez.  

Nitekim Yargıtay, somut olayın Ģartlarını dikkate alarak özel koĢulların 

varlığı halinde tek taraflı cezai Ģartı geçerli saymaktadır. Yüksek Mahkeme 

önüne gelen bir uyuĢmazlıkla ilgili Ģu yönde karar vermiĢtir: “…Dairemizce 

sadece iĢveren yararına yer verilen cezai Ģartın kural olarak  geçersiz olduğu 

kabul edilmektedir. Ancak söz konusu düzenleme belli bir nedene bağlı olarak 

cezai Ģartın öngörüldüğünü belirtmektedir ki bu tür özel haller söz konusu 

olduğu zaman cezai Ģartın tek taraflı olmasının sonuca etkili olmadığı 

düĢünülmektedir. Gerçekten iĢveren büyük masraflar yaparak iĢçiyi yurtiçinde 

veya yurtdıĢında eğitime ya da kursa tabi tutmuĢ yani onu yetiĢtirmiĢ ise, 

iĢverenin belli bir süre iĢçiyi iĢyerinde çalıĢmaya mecbur tutması haklı 

görülmelidir…Somut olayda cezai Ģart böyle bir nedenle konulmuĢ 

bulunduğuna göre, salt tek taraflı olması sonucu onun geçersizliğinin kabulü 

hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaĢmaz”.
110

 

Ayrıca belirtelim ki, iĢçi aleyhine tek taraflı olarak getirilen cezai Ģartın 

geçerliliği için iĢverenin sağladığı eğitim sonucunda iĢçinin mesleki 

niteliklerinde objektif bir artıĢ olmalıdır. ĠĢçiye sağlanan eğitim ve yapılan 

masrafla cezai Ģart arasında hakkaniyet ölçülerine göre bir orantının bulunması 

zorunludur. Aksi halde hakimin BK m.161/3‟e göre cezai Ģartı tenkis etme 

yükümlülüğü gündeme gelir.
111

 Yargıtay da iĢçinin iĢ akdini feshetmesi 

durumunda, cezai Ģartın tamamına hükmetmemekte, çalıĢtığı zaman ile 

                                                             
109  Süzek, İş Hukuku, 547. 
110  Y9HD, 29.3.2000, 507/4100, Çimento İşveren, C.14, S.3, Mayıs 2000, 33-34 ve ayrıca P. 

Soyer’in incelemesi, Cezai Şart, Eylül 2000, 29-33. Aynı doğrultuda, 10.3.2004, 3-14720/4609, 
Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay’ın Kararları 2000-2005, 818-819 ve ayrıca V. Karagöz’ün 

incelemesi, http://www.e-akademi.org/makaleler/vkaragoz-1.htm, erişim: 1.4.2008. Y9HD, 
5.6.2002, 2820/9510, YKD, Şubat 2003, 205-206. Aksi yönde isabetsiz karar, Y9HD, 2.3.1998, 
7-21587/2833, YKD, Ekim 1998, 1483. 

111  Süzek, İş Hukuku, 548. Aynı yazar, İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, 93. Çelik, İş 
Hukuku Dersleri, 193-194. 
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sözleĢmenin süresine göre bir oranlama yapma yoluna giderek cezai Ģartı 

isabetli olarak indirmektedir.
112
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